
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/AHC PROCESSO Nº 28.752/14

ACÓRDÃO

Pesqueiro  “PASSARINHO”.  Encalhe  na  Praia  de  Moçambique,  SC,  sem

registro  de  danos  pessoais  e  nem  ambientais.  Erro  de  navegação.

Condenação. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos.

Consta  dos  Autos  que  no  dia  07  de  novembro  de  2013,  por  volta  de

22h20min,  ocorreu o encalhe da embarcação “PASSARINHO”, quando navegava nas

proximidades da praia de Moçambique, Florianópolis - SC, caracterizando o acidente da

navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54. Não houve registro de

danos pessoais e nem ambientais, porém houve avarias de pequena monta na embarcação.

A embarcação “PASSARINHO” do tipo pesqueiro é de propriedade de Maria

de Fátima Santos Silva, possui casco de aço, 26,30 metros de comprimento, 120 AB e

está classificada para navegação de cabotagem.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos de Santa Catarina - CPSC

foram prestados cinco depoimentos e elaborado o Laudo de Exame Pericial.

O  IAFN  apurou  que  a  embarcação  navegava  com  destino  a  praia  do

Campeche no município de Florianópolis – SC, quando nas proximidades da praia de

Moçambique, as condições climáticas teriam se tornado mais intensas e o pescador de

vigia, Sr. Valdeci da Silva, que se encontrava no leme, avistou uma baleeira fundeada e

para evitar o abalroamento guinou para boreste, ocasionando o encalhe em um banco de

areia. O resgate dos tripulantes foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e por volta das 8h

do dia seguinte foram iniciadas as tentativas de desencalhe da embarcação.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 64 e seguintes, efetuado no dia 02/11/2013,

os Peritos constataram que a embarcação não apresentou avarias de grande monta, sendo

seu estado considerado satisfatório.

No que diz respeito às condições meteorológicas,  os peritos, com base no

Boletim  de  Informações  Ambientais  nº  157/2013,  às  fls.  55/56,  frisaram  que  as

observações disponíveis eram de aumento de nebulosidade, ventos com intensidade fraca

de até 11 nós e direção de norte/nordeste (N/NE) passando para sudoeste (SW) e que

ocorreu registro de chuviscos/chuva fraca e névoa úmida, a partir da madrugada/manhã

do dia  08 de novembro,  reduzindo a  visibilidade horizontal  para  moderada a  restrita

(entre 01 e 10km).

Registraram que a profundidade, de acordo com a Carta Náutica nº 1903 –
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Canal Norte de Santa Catarina, entre a praia de Moçambique e as Ilhas das Aranhas é de

aproximadamente 18,0 metros e na região do encalhe aproximadamente 3,0 metros.

Concluíram  que  a  causa  determinante  do  acidente  foi  a  negligência  do

“motorista” que estava no comando da embarcação, vindo a encalhar em um banco de

areia na praia de Moçambique.

Dos depoimentos colhidos, em síntese, extrai-se que Arnaldo José da Silva,

Patrão de Pesca, declarou (fl. 20) que a embarcação se encontrava no piloto automático;

havia 24 pessoas a bordo e que a visibilidade era baixa e o tempo fechado.

Valdeci da Silva, “pescador aposentado” declarou (fl. 24) que no momento

do encalhe se encontrava no leme da embarcação. Que não conseguiu passar pela frente

de uma baleeira ancorada por estar no meio do canal. Passou então pela popa, guinando

10 graus para a terra e quando já estava na ponta da praia do Moçambique, continuou

guinando 220 graus, com oito metros de profundidade. Que pegou o “valão” do banco e

chegou  na  frente,  onde  a  praia  já  estava  mais  baixa;  que  quando  deu  o  “repuxo”,

aconteceu  o  acidente.  Disse  que  havia  bastante  vento,  bastante  ondulação,  mar  bem

revolto, falta de visibilidade e chuva que contribuíram para o encalhe. Disse ainda que

sempre passava pela mesma rota e que nunca teve problemas naquela área.

Marcelo Costa dos Santos declarou (fl. 32) ser o contramestre da embarcação.

Ao ser questionado sobre o que sabia do fato, disse que conduziu a embarcação até a

praia dos Ingleses, quando passou o quarto para o Sr. Valdeci. Disse que no momento do

encalhe  estava  descansando.  Relatou  que  ao  perceber  que  a  embarcação  estava

encalhando, assumiu o comando, engatou máquinas à ré, porém a rede caiu e enroscou na

hélice, ficando a embarcação “sem máquina”. 

Segundo declarou (fl. 28) Paulo Cantídio da Cunha, filho da proprietária e

administrador  da  embarcação,  o  pesqueiro  havia  sido  vistoriado  (vistoria  anual)  na

Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí.

No Relatório de IAFN, fls. 75 e seguintes, o Encarregado concluiu que “além

das condições adversas e desfavoráveis que se apresentaram ao longo do tempo em que a

embarcação se encontrava na água e o fato da rede utilizada para a iscagem ter enroscado

no hélice  da embarcação,  deixando-a sem máquina suficiente  para  segurá-la,  vindo a

encalhar em um banco de areia na praia de Moçambique”. Não apontou responsáveis pelo

acidente. 

A D. Procuradoria Especial da Marinha, após análise dos Autos, requereu a

acareação entre o Patrão de Pesca Arnaldo José da Silva com Valdeci da Silva, que se

declarou pescador aposentado, para esclarecer quem estava no comando da embarcação,

a habilitação de Valdeci da Silva e o envio de cópia do CTS. 

Diligência deferida por meio do despacho de fl. 90 em 25/09/2014.
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No termo  da  acareação  realizada  no  dia  20/06/2015  (fl.  116)  o  primeiro

acareado Arnaldo José da Silva confirmou que a embarcação estava no piloto automático

em quase todo o percurso, exceto quando do desvio para evitar o abalroamento e que

Valdeci era o vigia de quarto.

Arnaldo também relatou que possui carteira de Mestre e que Valdeci possuía

carteira de PEP. Que todos os tripulantes tinham condições de navegar como vigia de

quarto, ou seja, o Mestre “dá a direção” colocando dos rumos da embarcação e o vigia

segue, tomando alguma ação apenas quando percebe risco à embarcação.

O Segundo acareado,  Valdeci  da  Silva,  disse  que tirou  o barco do piloto

automático quando percebeu que iria abalroar a outra embarcação. Após isso, voltou para

o rumo que estavam navegando e colocou novamente no piloto automático; que o encalhe

ocorreu 15 minutos após a manobra descrita com o barco em piloto automático.

O Juiz relator em despacho (fl. 137) determinou que se oficiasse a CPSC para

ouvir a proprietária/armadora da embarcação para esclarecer alguns aspectos. Inquirida,

fl. 148, a Sra. Maria de Fátima Santos Silva, proprietária, declarou, que Marcelo Costa

dos Santos exercia a função de comando da embarcação no momento do acidente e que

era habilitado para função (conduzia a embarcação no quarto anterior); Valdeci, condutor

de serviço da embarcação no momento do acidente, era habilitado para o exercício da

função;  que  Marcelo  Costa  dos  Santos,  Arnaldo  José  da  Silva  e  Valdeci  da  Silva

executavam o serviço de condução da embarcação; que o embarque de 24 pessoas, como

declarado no IAFN, não constituiu excesso de pessoas a bordo; e que a embarcação não

navegava rebocando rede de isca.

No relatório do SISAQUA, acostado aos Autos após essa diligência, consta

que Arnaldo é PAP, Valdeci é PEP e Marcelo é CPI.

Não consta nos Autos o CTS da embarcação.

Os Autos foram novamente encaminhados à PEM para conhecimento dos

novos documentos juntados, que se manifestou pelo prosseguimento do feito (fl. 167)

A representação foi recebida, por unanimidade, na 7.151 ª Sessão Ordinária

do dia 09/07/2014.

Citado  (fls.  174),  o  Representado,  que  não  apresenta  antecedentes  neste

Tribunal, foi regularmente defendido por I. Advogado. 

A defesa do Representado (fls.  182 e seguintes) requereu a gratuidade de

justiça  e  trouxe  a  tese  da  exculpabilidade,  alegando,  em  síntese,  que  o  rumo  da

embarcação foi estabelecido pelo Mestre Arnaldo e o PEP Valdeci somente realizava a

vigilância  do  turno  em  seu  quarto  de  hora.  Portando,  não  se  deve  atribuir

responsabilidade que não lhe é própria.

Relata  que  a  o  representado  agiu  de  forma  correta  ao  desviar  de  uma
3/7



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 28.752/2014........................................)
===============================================================

embarcação fundeada em local impróprio, cujo responsável sequer foi trazido aos autos.

Destaca que a PEM ofereceu a representação adotando procedimento diverso

do IAFN. O inquérito entendeu que o fator operacional colaborou com o acidente, tendo

em vista a rede de pesca enrolar no hélice da embarcação, deixando-a sem máquinas, e

devido às condições meteorológicas diversas.

Cita a declaração do mestre que retomou o comando da embarcação com a

inversão da propulsão, no entanto ocorreu a queda da rede de pesca na água e enroscou

no hélice.

Acrescenta  que  o  representado  agiu  com  rapidez  e  coerência  evitando  o

abalroamento.

Por fim, solicita a reinquirição de Marcelo Costa dos Santos e Arnaldo José

da Silva.

Aberta a instrução, a defesa repetiu a necessidade de oitiva de testemunhas.

Por meio do despacho de fl.  204, o Juiz Relator determinou a apresentação do rol de

testemunhas  e  quesitos  iniciais  na  forma do art.  63 da  LOTM e arts.  110 e  130 do

RIPTM.

Após o encerramento da instrução verificou-se que a Defesa apresentou o rol

de testemunhas (MARCELO E ARNALDO), solicitando a isenção dos custos do preparo.

O Juiz Relator chamou o processo a ordem de forma a saneá-lo. Tornou sem

efeito o despacho que encerrava a instrução, deferiu o pedido de gratuidade referente a

custas  e  preparo e,  novamente,  determinou a apresentação de quesitos para  oitiva  de

testemunhas que seria realizada na Delegacia de Itajaí. Conforme certidão de fl. 225 o

representado não apresentou os quesitos necessários.

Em razões finais manifestou-se a PEM e o representado não se manifestou,

conforme certidão de fl. 233.

É o Relatório.

Decide-se:

Verifica-se que a D. Procuradoria promoveu pela responsabilização do PEP

Valdeci  da  Silva,  pois  na  condição  de  vigia  de  quarto  no  momento  do  encalhe  da

embarcação “PASSARINHO”, torna-se responsável pela operação,  não respeitando as

funções inerentes a sua função, porquanto conduziu seu agir de modo negligente ao não

observar a profundidade do local antes de efetuar a manobra, faltando com seu dever de

cuidado  e  vigilância,  não  cumprindo  as  medidas  de  segurança  necessárias  quanto  à

navegação.

Analisadas as provas carreadas aos Autos, temos que:

1) A embarcação navegava das proximidades de Araçá, município de Porto

Belo com destino à Praia do Campeche;
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2) O Representado teria “tomado a vigia da embarcação” na altura da Ilha do

Mata Fome, na Ilha dos Ingleses (fl. 24) e quando chegou na ponta para virar na praia do

Santinho,  só  conseguiu  ver  uma  baleeira  ancorada.  Alega  que  teria  desviado  dessa

baleeira, o que o levou até as proximidades da Praia de Moçambique;

Na  acareação  realizada  declarou  que  após  passar  pela  popa  da  outra

embarcação, voltou para o rumo que estavam navegando e colocou novamente no piloto

automático; que o encalhe ocorreu 15 minutos após a manobra descrita com o barco em

piloto automático;

3) Marcelo teria conduzido a embarcação até a praia dos Ingleses, quando

passou  o  quarto  para  o  Sr.  Valdeci.  Disse  que  no  momento  do  encalhe  estava

descansando. Relatou que ao perceber que a embarcação estava encalhando, assumiu o

comando,  engatou máquinas à ré,  porém a rede caiu e enroscou na hélice,  ficando a

embarcação “sem máquina”;

4) A proprietária declarou que a embarcação navegava sem rebocar a rede de

iscagem. O croqui que apresentou corresponde a área geográfica atualmente contida na

carta DHN 1902; 

5) As testemunhas foram uníssonas em afirmar que o pesqueiro navegava em

piloto automático; e

6) Pelo relatório do SISAQUA, constata-se que Arnaldo é PAP, Valdeci é

PEP e Marcelo é CPI.

Verifica-se  assim  que  o  Sr.  Marcelo  não  poderia  exercer  o  comando  da

embarcação,  pois  é  CPI  sendo  Arnaldo  PAP  de  categoria  superior,  aspecto  não

considerado no IAFN ou pela PEM.

Constata-se  que  a  embarcação  executava  navegação  costeira  em  piloto

automático,  em litoral  com diversas  ilhas  e  perigos  à  navegação,  o  que  exigiria  um

planejamento e acompanhamento acurados da derrota, pois seriam necessárias diversas

alterações  de  rumo  para  se  alcançar  o  destino  desejado.  Essa  navegação  também

demandava vigilância redobrada, principalmente em período noturno, evitando colisões,

abalroamentos e abatimento em direção a costa.

Observo  que  o  vigia  navegou em piloto  automático  com a  Ilha  de  Santa

Catarina a boreste e a Ilha das Aranhas a bombordo, em local de largura aproximada de

1400  metros.  Ao  supostamente  desviar  de  uma  embarcação  fundeada,  com  espaço

suficiente,  retornou  ao  rumo que  estava  no  piloto  automático,  conforme  declarou  na

acareação. 

Esse  procedimento  equivocado  o  levou ao  encalhe  15  minutos  depois  de

contornar a suposta baleeira que se encontrava no canal. 

Nos  momentos  derradeiros  o  CPI  Marcelo  teria  tentado  evitar  o  encalhe
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retomando  a  embarcação,  mas  alega  que  a  rede  de  pesca  teria  caído  na  água,

supostamente enroscando-se no hélice. 

Também  temos  dos  Autos  que  a  defesa  do  Representado  alegou  que  a

responsabilidade  pelo  evento  não  poderia  lhe  ser  atribuída,  pois  não  foi  ele  que

programou o rumo no piloto automático e que a rede de pesca deixou a embarcação sem

máquinas, além da ocorrência de condições meteorológicas adversas.

Entendo que não merecem prosperar as razões apresentadas pela Defesa.

No depoimento da proprietária consta que a embarcação não rebocava rede

de pesca. A queda desse acessório no mar pode ter ocorrido no momento que Marcelo

reassumiu o comando, com a embarcação em vias de naufragar ou já naufragada. 

Analisando o boletim meteorológico à fl. 55, verifico que não estava prevista

a ocorrência de aviso de mau tempo, diferentemente do relatado no IAFN. Os ventos

previstos eram de até 11 nós com ocorrência de chuviscos e chuvas fracas e visibilidade

horizontal variando de 1 a 10 Km. A altura significativa das ondas de 2 metros,  nas

proximidades  da  área  de  interesse,  era  uma  estimativa  para  mar  aberto,  não  sendo

adequado para estimativa de ondas na costa ou em áreas abrigadas.

Ademais nota-se que, (i) o Representado é PEP, categoria com capacidade

para o exercício de Subalterno de Quarto de Navegação (SQN) nas embarcações de pesca

de qualquer AB. Entre as disciplinas do curso de Pescador Especializado consta a de

Navegação Costeira; (ii) segundo a proprietária da embarcação Valdeci era o condutor de

serviço  da  embarcação  no  momento  do  acidente  e  que  Marcelo  Costa  dos  Santos,

Arnaldo  José  da  Silva  e  o  representado  executavam  o  serviço  de  condução  da

embarcação; (iii) Segundo Arnaldo, todos os tripulantes tinham condições de navegar

como  vigia  de  quarto,  tomando  alguma  ação  apenas  quando  percebessem  risco  à

embarcação.

Assim, entendo que o Representado cometeu erro de navegação, agindo com

negligência  no  exercício  de  suas  funções,  levando  a  embarcação  a  uma  situação

irreversível de encalhe, sendo o responsável por essa situação.

Dessa forma deve ser responsabilizado pelo acidente capitulado no artigo 14,

alínea  “a”,  conforme  promoção  da  D.  Procuradoria.  Na  aplicação  da  pena  deve  ser

considerado  que  não  possui  antecedentes  neste  TM  e  que  contribuiu  para  o

esclarecimento do evento por meio de seus depoimentos.

Outrossim, julgo que a CPSC e a Del.  de Itajaí  devem ser oficiadas para

verificar  a situação de tráfego desse  pesqueiro e  obter  o  seu CTS,  pois,  em nenhum

momento, mesmo após a realização de várias diligências, esse documento veio aos Autos.

Também devem receber cópia do presente acórdão de modo a utilizar as observações nele

contidas para aprimorar os procedimentos de elaboração de IAFN e laudos periciais.
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Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: encalhe do pesqueiro “PASSARINHO” na

Praia  de  Moçambique  -  SC,  sem registro  de  danos  pessoais  e  nem ambientais,  com

verificação de avarias de pequena monta na embarcação; b) Quanto à causa determinante:

erro de navegação; c) Decisão:  julgar o acidente da navegação capitulado no art.  14,

alínea  “a”,  da  Lei  nº  2.180/54,  como  decorrente  da  negligência  de  Valdeci  Silva,  e

considerando as consequências do acidente e a atenuante relatada, condená-lo a pena de

multa de 100 (cem) UFIR, com fundamento no art. 121, inciso VII e § 5º, art. 124, inciso

I.  A multa  terá  seu  valor  monetário  atualizado em conformidade com os  parâmetros

previstos na Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo. Sem custas, tendo em vista o

pedido de gratuidade efetuado pela Defesa; e d) Medidas preventivas e de segurança:

encaminhar à CPSC e a DelItajaí cópia do presente Acórdão para verificar a situação de

tráfego da embarcação e do seu CTS, além das demais providências relatadas.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 2021.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
TH/MDG PROCESSO Nº 28.983/14

ACÓRDÃO

Balsa “PAICARÁ” e chata “IRACEMA XIX”. Abalroação. Deficiência de

vigilância, de equipamento de segurança e de tripulação. Condenar o 1º, e

exculpar a 2ª representada. Condenar o representado de parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

No dia 23/09/2013, cerca das 19h, no canal do Porto de Santos – Guarujá –

SP, ocorreu a abalroação envolvendo a balsa “PAICARÁ” e a chata “IRACEMA XIX”,

provocando o naufrágio da última, com danos materiais.

No inquérito, realizado pela CPSP, foram ouvidas 11 testemunhas; realizado

o laudo pericial e juntada a documentação de praxe.

Clodoberto  Francisco  Ferreira,  Marinheiro  de  Convés,  Mestre  da  catraia

“IRACEMA  XIX”,  transportava  17  passageiros,  vinha  na  travessia  de  Santos  para

Vicente de Carvalho, próximo ao flutuante de desembarque de passageiro da Associação

dos Catraeiros;  avistou a Balsa “PAICARÁ” atracada no flutuante da Dersa,  por seu

boreste. A balsa “PAICARÁ” se deslocou sem dar qualquer sinal de apito ou lampejos,

veio em sua direção e o abalroou no través de boreste, foi a pique sua embarcação, os

passageiros lançados na água, sendo todos resgatados em seguida por catraias que ali

estavam. O mar estava de maré de vazante, chova média, visibilidade pouca, não tinha

vento.  Não foi  emitido nenhum sinal  por ambas as embarcações.  Foi muito rápido o

acidente, as luzes de navegação estavam acesas e não viu se a outra embarcação estava

com as luzes acesas, pois ela estava parada. Se tivesse ouvido apitos teria aguardado a

passagem  e  seguido  por  trás  da  outra  embarcação.  Na  sua  opinião  quem  seria  o

responsável pelo acidente seria a outra embarcação, pois não sinalizou com antecedência

a sua intenção de manobra.

Paulo  Roberto  Ribeiro  Monteiro,  Marinheiro  de  Convés,  comandante  da

Balsa “PAICARÁ”, mais 3 tripulantes, Chefe de máquinas Carlos Alberto, Marinheiro de

Convés Alexandre Xavier  e o Marinheiro de Convés Hamilton Barros,  apitou para o

marinheiro soltar os cabos e fechar as portas, logo em seguida lentamente abrir a proa

para bombordo, para conseguirem ver a intenção que estava de saída, olhou para ambos

os bordos para ver se estava tranquilo e também avistou a proa. Deu mais dois apitos,

engatou avante e deu seguimento na lancha. Após segundos avistou o boreste da catraia a

mais ou menos 1 metro e meio do seu bombordo, estava vindo de Santos sentido Vicente

de Carvalho. A primeira reação do Sr.  Paulo foi inverter as máquinas de avante para

1/11



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 28.983/2014........................................)
===============================================================

máquinas  a  ré.  Como  a  lancha  estava  com  seguimento,  não  foi  suficiente  para  a

embarcação parar antes do abalroamento. Logo em seguida, a catraia foi a pique (muito

rápido), os marinheiros jogaram coletes e boias, ajudaram a socorrer as vítimas; um dos

marinheiros também pulou na água parar ajudar as vítimas do acidente. O mar estava de

maré de vazante, visibilidade era noite e com chuva, pouco vento. O depoente soou 2

apitos para avisar a saída da balsa “PAICARÁ”. Não ouviu outros avisos sonoros. as

embarcações estavam com luzes de navegação acesas. Na embarcação “IRACEMA XIX”

avistou apenas a luz de boreste. Na sua opinião, o fator contribuinte para que acontecesse

o acidente era que  a sua embarcação tinha preferência de saída e a outra embarcação

deveria ter aguardado a sua saída, pois ela tem um porte menor. Fez todo o procedimento

de  saída,  sinais  sonoros,  luzes  acesas  e  mesmo assim aconteceu  o  acidente.  Na  sua

opinião  quem  seria  o  responsável  pelo  acidente  seria  a  catraia  “IRACEMA  XIX”;

acredita que a embarcação “IRACEMA XIX” não avistou a do depoente, pois passou a

toda máquina pela  proa;  também estava  de  noite  e  não  sabe  dizer  se  os  passageiros

obtinham  guarda-chuva  na  frente  do  comandante  da  catraia  e  isso  também  poderia

atrapalhar a sua visibilidade. A embarcação que do seu boreste avista outra por bombordo

deve  manobrar  e  no  caso  o  correto  seria  ele  esperar  a  saída  do  depoente,  pois  a

preferência era deste.

B. E. B. N. (menor), acompanhado de seu representante legal, o Sr. Eduardo

Fernandes Nogueira,  passageiro da catraia “IRACEMA XIX”, utiliza o transporte das

catraias a um mês e meio. Alegou: “Estávamos indo em direção a Vicente de Carvalho e

a  barca  Catamarã  passou  por  nós  pela  frente  e  estava  aguardando  a  ‘PAICARÁ’

desatracar. O catraeiro continuou o trajeto quando ia passar pela frente da ‘PAICARÁ’,

esta começou a se movimentar rapidamente, buzinando em cima da catraia e batendo”.

Não se recorda de ter presenciado instrução/orientação de como vestir coletes salva-vidas

por parte dos catraeiros antes do embarque ou durante a travessia. Estava chovendo mas o

tempo estava limpo com boa visibilidade. O resgate foi feito pelos próprios catraeiros de

uma maneira desorganizada tumultuando e colocando ainda mais em risco os passageiros,

pois as catraias se chocavam entre si. O pessoal da “PAICARÁ” não teve iniciativa assim

como mantinha a embarcação em movimento e ao perceber que as pessoas haviam sido

resgatadas, seguiu viagem. Os passageiros após serem resgatados não tiveram nenhuma

assistência  médica,  de  ambulância  no  local  assim  como  também  não  sabia  a  quem

recorrer  para  pedir  informação de socorro,  pois  encontrava-se  com muito  frio,  assim

como os demais passageiros. Em consequência do acidente perdeu os seguintes objetos:

uma mochila com notebook, um relógio, um celular, uma jaqueta, cartões de banco e

título de eleitor.
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Tatiane Santos Calixto, passageira da catraia “IRACEMA XIX”, utiliza as

catraias na travessia Vicente de Carvalho x Santos e vice-versa desde janeiro de 2012,

diariamente de segunda a sexta. Relatou: “Encontrava-se na proa da embarcação, do lado

de bombordo e no terceiro lugar de assento. Quando embarcamos na catraia e estávamos

saindo do canal começou a chover,  e um rapaz do meu lado estava com um guarda-

chuvas maior e pediu para que eu me juntasse a ele. Na hora que estávamos saindo do

túnel  o  catraieiro  parou  e  pediu  para  que  abaixássemos  os  guarda-chuvas  e  nesse

momento todo mundo abaixou, abrindo assim um espaço para que ele tivesse visão do

canal.  Seguiu  sentido  Vicente  de  Carvalho,  logo  avistou  a  Balsa  ‘PAICARÁ’

movimentando-se  e  nisso  já  estávamos  perto  dela,  sem  nenhum  tipo  de  sinalização

sonora. As pessoas começaram a gritar falando que iria bater, o catraieiro tentou voltar de

ré para evitar o acidente. Foi quando ocorreu o único sinal sonoro e logo bateu. Antes de

bater as pessoas da catraia já começaram a pular na água. Nunca ouviu algum tipo de

instrução de como usar coletes salva-vidas; os coletes são de difícil acesso ficando em

uma caixa trancada no meio da embarcação. As condições de visibilidade na ocasião do

acidente já era noite e estava chovendo. Quando ocorreu o acidente, a tripulação da balsa

‘PAICARÁ’ começaram a jogar boias para ajudar a socorrer as pessoas na água. Assim

como outros catraieiros vieram em socorro resgatando os passageiros, pois a catraia que

os  passageiros  se  encontravam foi  para  o  fundo.  Também afirma  ter  perdido  o  seu

calçado (melissa), um celular Motorola EX139, um anel de ouro, meu remédio de asma

(ALENIA).  Após  o  acidente  fui  parar  em  um  hospital  onde  fui  medicada  com  um

remédio para asma e um calmante”. 

Benedito Rodrigues da Silva,  passageiro da catraia “IRACEMA XIX” era o

primeiro dia que utilizava a catraia,  encontrava-se na proa da embarcação do lado de

boreste. Onde a balsa “PAICARÁ” bateu na catraia, quando viu o pessoal gritando, olhou

para cima e já viu a balsa “PAICARÁ” em cima da catraia. Não ouviu sirene ou apito

antes do acidente, quando percebeu a balsa “PAICARÁ” já encontrava-se em cima da

catraia,  sem  dar  tempo  de  ver  todo  o  trajeto  do  ocorrido.  Não  se  recorda  de  ter

presenciado  instrução/orientação  de  como  vestir  coletes  salva-vidas  por  parte  dos

catraeiros antes do embarque ou durante a travessia,  estava de noite e chovia.  A luz

central da catraia encontrava-se acesa no momento do acidente. Teve perdas materiais:

um óculos, carteira de travessia da barca com 49 reais, sua carteira com documentos e

260 reais, um perfume francês de 120 reais, o calçado e o celular de 200 reais.

José Roberto de Almeida Silvares,  passageiro da catraia “IRACEMA XIX”

utiliza a catraia por dia entre ida e volta 4 vezes, há 7 anos. Encontrava-se na proa da

embarcação no lado de boreste. Durante o tempo que utiliza a catraia sempre ouviu o som
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de 3 apitos, porém na ocasião deste acidente ouviu apenas 1 apito e logo em seguida

ocorreu o acidente, em questão de segundos. A moça que estava grávida começou a gritar

lá na ponta que iria bater, quando se deu conta, a balsa “PAICARÁ” já havia atingido a

catraia. O depoente recebeu uma forte pancada na região lombar, em segundos a catraia

afundou.  Durante  os  7  anos  que  utiliza  a  catraia  nunca  escutou  instruções  de  como

utilizar um colete salva-vidas. Assim como não sabe onde se encontra os coletes dentro

da  catraia,  pois  não  se  tem  informação  nenhuma  da  localização  dos  mesmos.  A

visibilidade era boa, estava chovendo, porém chuva fraca, não atrapalhava a visibilidade.

Perdeu pertences pessoais: documentos, um tênis, óculos de armação de fibra de carbono

e celular Ferrari (nextel). 

Luciane Bezerra de Lima, passageira da catraia “IRACEMA XIX”, há um

ano e seis meses utiliza esse tipo de transporte na travessia Santos/Vicente de Carvalho.

Era  a  primeira  passageira  na  proa  de  boreste.  Ouviu  os  dois  apitos  vindo  da  balsa

“PAICARÁ”  e  logo  abalroou  a  catraia  que  em seguida  afundou.  A  catraia  onde  se

encontrava a depoente vinha atravessando o canal de Santos para Vicente de Carvalho,

quando chegando próximo ao ponto de desembarque ouviu um som de apito, logo em

seguida sentiu um forte impacto e as pessoas gritando e quando deu por si, estava dentro

d'água e logo em seguida foi retirada da água por catraeiros, assim como outras pessoas.

No período em que utiliza a travessia nunca presenciou instrução ou orientação de como

vestir coletes salva-vidas, assim como não sabe onde encontram-se os coletes na catraia,

mas tem uma caixa que não sabe se ali que eles estão. Uma vez perguntou a um catraeiro

se precisava usar os coletes salva-vidas, este respondeu que como é uma travessia de

aproximadamente 10 a 15 minutos não haveria necessidade de usar.  Estava chovendo

bastante e já era noite. Houve falta de socorro em solicitar por parte da Associação dos

Catraeiros e pela DERSA, em chamar ambulância assim como dar assistência para todos

os passageiros que ali estavam molhados e com muito frio. O Presidente dos Catraeiros

dizia  para  que  o  pessoal  fosse  embora,  não  iriam resolver  nada  naquele  momento  e

esperassem uma ligação no dia seguinte, coisa que não fez. A depoente então ligou para a

Capitania dos Portos para relatar o acidente,  perdeu também pertences pessoais como

bolsa  contendo um celular  de  marca  SAMSUNG,  calçado tipo  sandália  rasteirinha  e

chaves de sua residência. 

Jefferson  Ferreira  de  Paula,  Encarregado  de  Tráfego  da  empresa

Internacional  Marítima  Ltda.  Não  presenciou  o  acidente,  encontrava-se  na  sala  de

operações  fazendo  anotações  e  que  ouviu  os  sinais  sonoros  da  balsa  “PAICARÁ”

desatracando do flutuante da DERSA. Em seguida, ouviu gritos e muita agitação pois a

balsa “PAICARÁ” havia colidido com uma catraia. Ao desatracar da balsa “PAICARÁ”
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os procedimentos de fechar as portas, soltar os cabos e sinais sonoros foram realizados e

em seguida o Mestre da balsa “PAICARÁ” iniciou a manobra à ré e posteriormente deu

dois sinais sonoros abrindo a proa da embarcação do flutuante e houve o deslocamento da

balsa  à  vante.  Logo  então,  ouviu  os  gritos  de  pessoas  na  água,  correu  para  ver  o

acontecido mandando o Comandante da balsa voltar, pois havia atingido uma catraia. A

tripulação jogou coletes salva-vidas para aquelas pessoas na água. O mar não se recorda

como estava, mas já era noite e chovia um pouco. O Mestre da balsa “PAICARÁ” seguiu

os procedimentos que são os seguintes: três apitos solecando os cabos e em seguida a

embarcação deu à ré abrindo sua proa do flutuante, sinalizou com mais dois apitos e

seguiu à vante. Não lembra de ter ouvido outros sinais. As luzes de navegação na balsa

“PAICARÁ” estavam acesas e na catraia não viu por que já havia ocorrido o acidente. O

pessoal foi resgatado pelas catraias que ali se encontravam e ao perguntar ao Presidente

das catraias, o Sr. Walter, se havia alguém com ferimentos este respondeu que apenas

uma senhora com uma leve batida na cabeça, mas que já estava sendo socorrida pelo

SAMU. 

Jonathan de Paula Alves,  Fiscal  Apontador da Associação dos Catraieiros

presenciou  o  acidente  e  encontrava-se  no  flutuante  de  embarque/desembarque  da

associação.  Viu  a  aproximação  das  duas  embarcações.  Na  hora  encontrava-se  no

flutuante marcando a vez da catraia que estava desatracando, presenciou na hora que a

balsa “PAICARÁ” estava desatracando do flutuante da DERSA, em seguida já ouviu

pessoas gritando e a catraia  adernando com os passageiros  pulando na água; a  balsa

“PAICARÁ”  havia  abalroado  a  catraia  “IRACEMA  XIX”.  Maré  de  enchente,

visibilidade boa e sem vento. Não ouviu nenhum sinal sonoro, as luzes de navegação de

ambas embarcações estavam acesas. Não havia outras embarcações no raio de ação de

manobra que pudesse prejudicar a manobra de ambas embarcações. O fator contribuinte

para que acontecesse o acidente foi a falta de sinalização sonora. Na sua opinião o Mestre

da embarcação “PAICARÁ” seria o responsável pelo acidente,  pois  encontrava-se no

lado  de  boreste  observando  as  embarcações  que  desatracavam,  não  se  ligando  das

embarcações que vinham chegando do mar pelo seu bombordo. Declara ainda que, sendo

a embarcação “PAICARÁ” de comprimento grande, ultrapassa o flutuante da DERSA,

dificultando a manobra das catraias de quem está saindo ou chegando. Como também

entraram  em  operação  mais  duas  embarcações  de  comprimento  maiores  que  a

“PAICARÁ”,  e  avançam  para  fora  do  flutuante  da  DERSA,  praticamente  1/3  da

embarcação. 

João da Costa Junior,  Marinheiro Auxiliar de Convés, condutor da catraia

“PALMES”  presenciou  o  acidente;  encontrava-se  vindo  de  Santos  para  Vicente  de
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Carvalho,  estava  na  esteira  da  catraia  “IRACEMA  XIX”,  aproximadamente  uns  50

metros.  Quando ela se  aproximou do flutuante  da Dersa,  a  embarcação “PAICARÁ”

movimentou-se rapidamente em sua direção abalroando-a logo em seguida. O depoente

não ouviu qualquer  sinal  sonoro,  os  passageiros  resgatados disseram que só ouviram

sinais  sonoros  quando  a  balsa  “PAICARÁ”  já  encontrava-se  em  cima  da  catraia

“IRACEMA XIX”. Mar tranquilo, maré de vazante, visibilidade boa, ventos fracos. Não

ouviu sinais  sonoros  ou lampejos,  as  luzes  de  navegação estavam acesas.  Não havia

outras  embarcações  que  atrapalhassem  a  manobra.  O fator  contribuinte  para  que

acontecesse o acidente foi falta de atenção do mestre da balsa “PAICARÁ”, pois ele não

tinha visão de quem vinha pelo lado de bombordo. Houve vítimas: o condutor da balsa

“IRACEMA XIX” e os 17 passageiros. 

Walter Ferreira da Nóbrega, Moço de Convés, presidente da Associação dos

Mestres Regionais do Porto de Santos. Não presenciou o acidente encontrava-se em sua

residência. Por volta das 19 horas lhe ligaram comunicando que havia uma embarcação

que tinha ido para o fundo. Não sabiam informar qual era a embarcação, apenas pediram

que o depoente fosse para a Associação o mais rápido possível. A Associação não tem

informações ou instruções para o uso de coletes salva-vidas. As catraias registradas na

associação tem os coletes salva-vidas estivados em caixa no centro da embarcação, com a

tampa aberta e um logotipo escrito “Salva-vidas” e dentro da caixa todos os coletes salva-

vidas a bordo. São de fácil acesso e sem dificuldade de retirada do local de guarda; as

catraias registradas na associação não são dotadas de equipamento de radiocomunicação

em VHF; a Concessão ou Permissão para a Associação dos Mestres Regionais do Porto

de  Santos  (Catraeiros),  está  devidamente  regularizada  para  prestar  os  serviços  de

transporte  de  passageiros  entre  os  municípios  Santos/SP  e  Vicente  de  Carvalho

Guarujá/SP,  pela  Secretaria  de  Transporte  Metropolitanos.  Nãohouve  vítimas  e/ou

poluição decorrente do acidente. 

O laudo pericial concluiu que a causa determinante do abalroamento, foi a

falta de vigilância e segurança na navegação, somados a restrição do setor de visibilidade

do  passadiço  da  balsa  “PAICARÁ”,  por  falta  de  limpador  de  para-brisa.  Em tempo

chuvoso  os  vidros  ficam  embaçados  proporcionando  má  visibilidade  daquele  que  a

comanda.

No relatório o encarregado concluiu que:

I) Fatores que contribuíram para o acidente:

a) Fator Humano: não contribuiu, pois não foram encontrados elementos do

ponto de vista biopsicológico nos envolvidos que tenham contribuído para o acidente da

navegação.
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b)  Fator  Material: contribuiu,  janelas  (vigia)  do  passadiço  sem a  dotação

suficiente de limpador de para-brisa. 

c) Fator Operacional: contribuiu, falta de vigilância e segurança do mestre da

balsa “PAICARÁ” em visibilidade restrita estando o tempo chuvoso no dia e horário do

acidente. 

II) Em consequência do fato da navegação: os peritos concluíram que a causa

determinante  do  abalroamento  foi  a  falta  de  vigilância  e  segurança  na  navegação,

somados a restrição do setor de visibilidade do passadiço da balsa “PAICARÁ”, por falta

de  limpador  de  para-brisa,  em  tempo  chuvoso  os  vidros  ficam  embaçados

proporcionando má visibilidade daquele que está no comando.

III)  Ante  o  exposto: tendo  em  vista  os  depoimentos  colhidos,  a  perícia

realizada  e  a  documentação  juntada,  responsabiliza-se  o  Sr.  PAULO  ROBERTO

RIBEIRO  MONTEIRO,  Marinheiro  de  Convés,  por  imprudência  e  negligência:

Imprudência por não estar habilitado ou certificado para comandar uma embarcação do

porte  da  balça  “PAICARÁ”  (página  2-A-5,  Anexo  2-A,  da  NORMAM-13/DPC).

Negligência por falta de vigilância e segurança ao conduzir a balsa “PAICARÁ”, ao dar

dois  apitos  alertando  outras  embarcações  sua  intenção  de  guinar  para  Bombordo,

entretanto não o faz,  seguindo avante  impede o livre  trânsito  da  catraia  “IRACEMA

XIX” que abalroada foi a pique, Regras 5 e 6, do RIPEAM-72. 

Responsabiliza-se ainda, a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO,

por negligência em manter em operação a balsa “PAICARÁ”, com o CTS em desacordo

com  as  normas  atuais,  estando  sua  tripulação  não  habilitada  ou  certificada  para  o

Comando, Chefia de Máquinas e Serviços Gerais de Convés, em virtude das alterações de

Arqueação Bruta e Potência Total de Máquinas que a balsa “PAICARÁ” sofreu,  não

sendo atualizado o seu CTS, item 0105, da NORMAM-02/DPC.

A PEM, em uniformidade com o relatório ofereceu representação em face

dos indiciados com fulcro nos arts. 14, “a” e 15, “e” da Lei nº 2.180/54.

Citados os representados foram regularmente defendidos.

A DERSA ofereceu representação privada em face da Internacional Marítima

Ltda, que omissa foi declarada sua revelia.

Paulo Roberto Ribeiro Monteiro alegou em sua defesa que compulsando os

autos e de acordo com os depoimentos colhidos, facilmente chegamos a conclusão que

não houve culpa por parte do Comandante da Embarcação.

Importante destacar que, o Encarregado do IAFN não ouviu testemunhas de

suma  importância  para  o  deslinde  do  feito,  que  são  os  tripulantes  da  embarcação

comandada pelo Representado, quais sejam, Carlos Alberto da Silva, Hamilton Fernandes
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Barras, Alexandre Xavier da Silva Neto.

Observa-se  que  o  Encarregado  realizou  a  oitiva  de  vários  passageiros  da

Catraia,  bem  como,  de  terceiros  ligados  a  Associação  dos  Catraieiros,  porém,  não

convocou os marinheiros de convés e chefe de máquinas da embarcação envolvida, fato

este que se requer desde já, como meio de provas.

Observa-se que ainda vários aspectos não foram considerados na conclusão

do IAFN e não levados em consideração pela PEM, tais como, os passageiros da chata

(catraia) estarem utilizando guarda-chuvas que atrapalhavam a visão do comandante da

catraia,  vide  depoimento  da  Sra.  Tatiane  Calixto  (quarta  testemunha)  e  do  próprio

representado.

Ademais,  a  sétima testemunha,  Sra.  Luciane Bezerra de Lima,  relatou,  de

forma clara, que ouviu os avisos sonoros da embarcação “PAICARÁ”, o que sequer foi

considerado pela PEM.

As demais testemunhas, com depoimentos vagos, não foram suficientes para

embasar a conclusão do IAFN, consequentemente, a representação da PEM.

Com relação a suposta não habilitação do representado, esta não procede,

posto que, a embarcação em questão foi reclassificada pela Capitania dos Portos após o

incidente,  mais  especificamente  em  13/05/2014,  sendo  que,  na  época  dos  fatos,

23/09/2013, vigorava outro CTS da embarcação em questão, no qual, o Representado era

habilitado para o comando.

Tal fato pode ser esclarecido através de expedição de ofício à Capitania dos

Portos do Estado de São Paulo, como meio de provas, que poderá colacionar aos autos o

histórico dos CTS's da referida embarcação.

Com relação aos para-brisas, tal fato sequer pode ser levantada pela CPSP,

pois, a classificação e liberação das embarcações é realizada pela própria CPSP, sendo

que,  se  está  liberada  para  trafego,  significa  que  atendo  os  requisitos  mínimos  de

navegabilidade.

De  toda  sorte,  tal  providencia  caberia  à  dona  da  embarcação  e  não  ao

comandante que a opera, não podendo ser responsabilizado por tal fato.

Assim, as conclusões do IAFN, que motivaram a representação da PEM, não

merecem guarida.

Não obstante, ainda é importante que se traga aos autos de quem é a real

responsabilidade no incidente.

Primeiramente,  importante  que  sejam  analisadas  e  trazidos  aos  autos  a

regularidade do local onde a chata (catraia) iria atracar.

Explica-se: Ao lado do terminal de passageiros de embarque e desembarque
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de Vicente de Carvalho (Travessia DERSA), está instalada a Associação dos Catraieiros.

Destarte, diga-se que não há nada contra ao trabalho desenvolvido, porém, a

legalidade deve imperar.

A questão que pode e deve ser dirimida pela CPSP é se as embarcações tipo

chata pode atracar e desatracar naquele local, tendo em vista a distância do terminal de

passageiros da DERSA, posto que, é fato notório que existem embarcações de grande

porte que necessitam de espaço para manobra.

Veja, se a chata não poderia atracar naquele local, já existe pré-disposição de

ilegalidade na navegabilidade de tal  embarcação no canal de Santos/SP.  Neste passo,

requer seja tal dúvida dirimida e sanada pela CPSP através de oficio quando da produção

de provas.

A defesa da DERSA. Por todo o exposto, confia e espera a Dersa, que serão

acolhidos os argumentos levantados nesta Defesa, os quais conduzem, à conclusão de que

os  Representados  agiram de  maneira  proba  e  diligente,  e  que  este  Egrégio  Tribunal

Marítimo,  com a  sua  costumeira  acuidade  irá  EXCULPAR os  ora  Representados  de

qualquer responsabilidade pelo acidente de navegação em questão, tendo em vista que,

repita-se, (i) a documentação da Lancha “PAICARÁ” e sua tripulação encontravam-se

em situação regular; (ii) a visibilidade não foi comprometida pela ausência de para-brisa

no  vigia  do  passadiço  da  Lancha  “PAICARÁ”;  e  (iii)  o  fato  determinante  para  o

abalroamento  resultou  de  negligência  e  imperícia  do  Comandante  da  Catraia

“IRACEMAXIX”.

Informa, ainda, a Representada Dersa, que em vista das medidas rapidamente

adotadas, o referido incidente foi prontamente remediado, tendo os Representados agido

de forma diligente para evitar qualquer dano a vida e, portanto, não merecendo qualquer

sanção.

Por fim, protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, em

especial, documental, pericial técnica e oitiva de testemunhas arroladas no anexo I, parte

integrante da presente defesa.

Em atendimento ao disposto no art. 236, § 1º do CPC, requer a inclusão na

capa  dos  autos  do  nome  do  advogado  THOMAS  BENES  FELSBERG,  inscrito  na

OAB/SP sob o nº 19.383 e MARCUS ALEXANDRE MATTEUCCI GOMES, inscrito

na OAB/SP sob o nº 164.043, ambos  com  escritório  na  avenida  Rio  Branco,  nº  85,

8º  andar,  Centro,  Rio  de  Janeiro  -  RJ,  bem  como  que  todas  as  intimações  e/ou

publicações da presente ação sejam feitas em nome do referido advogado, sob pena de

nulidade.

Na seção do dia 12/07/2016 o TM decidiu pelo retorno dos autos à PEM para
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que ofereça representação em face da empresa Internacional Marítima Ltda., por ser a

responsável pela operação do sistema de Travessias Litorâneas e Linhas de Navegação

sob jurisdição da DERSA em Santos – SP, havendo indícios da participação culposa da

mesma do acidente pelos argumentos trazidos pela 2ª representada na forma dos arts. 14

“a”, e 41, III da Lei nº 2.180/54, deferindo o pedido alternativo da 2ª representada às fls.

298 e 364 dos autos.

Cumprida a decisão citada a Internacional manteve-se silente sendo declarada

sua revelia.

Na instrução foram ouvida como testemunhas Carlos A. Silva, marinheiro

afastado e Hamilton F. Barros, comandante.

Em alegações finais manifestaram-se as partes.

É o Relatório.

De  tudo  o  que  consta  nos  presentes  autos  verifica-se  que  as  causas

determinantes  da  abalroação  foram  a  falta  de  vigilância  do  condutor  da  balsa

“PAICARÁ” e a deficiência de equipamento para-brisas afetando a visibilidade, além da

deficiência de equipagem.

O conjunto probatório, muito bem realizado pelo encarregado do inquérito,

demonstrou que o passadiço da balsa “PAICARÁ”, em período noturno, com chuva e

sem para-brisas  embaçava,  afetando  a  visibilidade  e  comprometendo  a  segurança  da

navegação.

E mais, nessas condições adversas caberia ao condutor representado redobrar

a  cautela  e  vigilância,  o  que não ocorreu  ao deixar  de  dar  dois  apitos  alertando sua

intenção de guinar a BB, seguindo a vante e provocando a abalroação, descumprindo as

regras 5 e 6 do RIPEAM.

Assim, comprovada a responsabilidade do mesmo pelo acidente, devendo ser

condenado pela sua imperícia.

O mesmo inquérito deu conta de demonstrar que a embarcação “PAICARÁ”

navegava  com tripulação insuficiente,  desrespeitando o  CTS e  a  NORMAM-02/DPC

assim como não possuía para-brisas.

Tais  fatores  caracterizam  a  negligência  a  concessionária  do  serviço

Internacional Marítima, responsável pela navegação, devendo a mesma ser condenada,

julgando procedente a representação privada.

Já a DERSA deve ser exculpada visto que sua defesa foi capaz de demonstrar

que a responsabilidade que lhe é atribuída é, na verdade, da sua concessionária.

Diante do exposto, deve ser julgada parcialmente procedente a representação

pública,  condenando  o  1º  e  exculpando  a  2ª  representada  e  julgar  procedente  a
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representação.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: abalroação entre balsa e chata com danos

materiais e naufrágio da última; b) Quanto à causa determinante: falta de vigilância, de

equipamento de segurança e de tripulação qualificada; e c) Decisão: julgar o acidente da

navegação, como decorrente da imperícia do 1º representado, condenando-o à pena de

repreensão, e da negligência da representada de parte,  condenando-a à pena de 7.000

(sete mil) UFIR e ao pagamento das custas. Exculpar a 2ª representada, na forma do art.

121, incisos I e VII da LOTM.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de agosto de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de setembro de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
SM/AHC PROCESSO Nº 29.246/14

ACÓRDÃO

Navio MV “GIL” e Balsa “CD LEBLON”. Vazamento de óleo com danos

ambientais na baía de Paranaguá - PR. Causas não apuradas com a devida

precisão  no  âmbito  de  abrangência  da  Resolução  nº  49/TM/2020.

Arquivamento. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos.

Consta dos autos que, no dia 28 de outubro de 2012, por volta das 23h40min,

houve um vazamento de óleo durante o abastecimento do navio MV “GIL”, que estava

ancorado no fundeadouro nº 3 da área portuária da baía de Paranaguá, Paranaguá - PR,

pela balsa “CD LEBLON”. O fato ocasionou o vazamento de 3.850 litros de óleo IFO

180 (MF-180 CST)  na baía.  Afora  o dano ambiental,  não houve vítimas nem danos

materiais.

A embarcação MV “GIL” é um navio de carga, de propriedade da empresa

YANTEK SHIPPING S.A., operado pela SMT SHIP MANAGEMENT - CYP, possui

bandeira de Bahamas, casco de aço, 130,76 de comprimento e 6.167 AB (fls. 199 e 203).

Por  sua  vez,  a  “CD  LEBLON”  é  uma  balsa/barcaça  de  propriedade  da

empresa  BRASBUNKER  S.A.,  possui  bandeira  brasileira,  casco  de  aço,  51,84m  de

comprimento e 784 AB (fl. 129).

Depreende-se  dos  autos  que  o  MV  “GIL”,  representado  pela  Agência

Marítima  ROCHAMAR  S.A.,  sob  o  comando  de  Jaworski  Leszek,  ancorou  no

fundeadouro de nº 3 da área portuária de Paranaguá - PR no dia 27/10/2012. No dia

seguinte, entre 18h30min e 19h10min, foi realizado um briefing referente à segurança do

abastecimento,  que  seria  efetuado  no  mesmo  dia  pela  balsa  “CD  LEBLON”,  sob  o

comando  de  João  Carlos  Pereira  da  Cruz.  As  tripulações  de  ambas  as  embarcações

participaram da reunião.

Na preparação da faina, a “CD LEBLON” atracou a boreste do MV “GIL” e

o técnico João Batista dos Santos, Inspetor Técnico Naval da empresa ZOROVICH &

MARANHÃO,  que  presta  serviços  à  TRANSPETRO  –  Terminal  de  Paranaguá
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(TEPAR),  posicionou as barreiras de contenção em forma de “U”, antes do início da

transferência.

Às  20h05min,  o  tanque  nº  400  do  MV  “GIL”  foi  abastecido  pela  “CD

LEBLON”, com óleo tipo MGO (Marine Gas Oil), sem incidentes. No mesmo dia, às

21h55min foi iniciado o abastecimento do tanque nº 300 com óleo IFO 180. Durante a

operação, em três momentos, o Chefe de Máquinas do MV “GIL”, Glinnoy Viacheslav,

pediu para que a balsa reduzisse a vazão do combustível. Na terceira vez, não houve

tempo para que a balsa respondesse e ocorreu o vazamento de óleo. Inicialmente, foi

notado um vazamento no tubo de sondagem que fica no convés do MV “GIL”, quando

foi acionado o alarme e avisado à balsa para interromper o abastecimento. Por volta das

23h40min, foi verificado que ainda existia fluxo nos mangotes, ocasião em que ocorreu o

vazamento de óleo para o mar pelo suspiro de bombordo do tanque de nº 300.

Registre-se que a balsa “CD LEBLON” estava a boreste do navio MV “GIL”

e o vazamento ocorreu a bombordo, local do suspiro do tanque. Além disso, no bordo

onde ocorreu o vazamento não havia barreiras de proteção. Por fim, a empresa ALPINA

BRIGS (fl. 13) foi acionada e iniciou os procedimentos para contenção e retirada do óleo.

Ainda  assim,  houve  derramamento  de  óleo  na  baía  de  Paranaguá,  poluindo  praias  e

mangues da região, conforme fotos de fls. 17/43.

Vale ainda anotar que, durante a operação, de acordo com a carta protesto à

fl. 83, o Chefe Máquinas, Glinnoy Viacheslav, pouco antes do vazamento, tentou abrir a

válvula  do  tanque  301  para  aliviar  a  pressão  do  tanque  300.  Ainda  segundo  os

depoimentos do próprio e o do Comandante do MV “GIL”, a vazão de bombeamento

estaria acima da combinada no briefing de segurança (80 m³/h).

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos de Paraná (CPPR) foram

tomados os depoimentos de Jaworski Leszek, polonês, na qualidade de Comandante do

MV  “GIL”  (fl.  48/50);  João  Carlos  Pereira  da  Cruz,  brasileiro,  na  qualidade  de

Comandante da “CD LEBLON” (fls. 57 e 96/97); e João Batista dos Santos, brasileiro,

Inspetor  Técnico  Naval  da  empresa  ZOROVICH  &  MARANHÃO,  prestadora  de

serviços da TRANSPETRO – TEPAR (fl. 100/101).

O Comandante do M/V “GIL”, em síntese, declarou que às 21h30min foi

liberada a operação de abastecimento IFO 180 (fueloil); das 21h32min às 21h45min o

mangote de IFO torceu na barcaça; às 21h55min iniciado o abastecimento de IFO no
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tanque 300; às 23h30min foi aberta a válvula para o tanque 301; 23h36min transbordou

pelo  suspiro  de  bombordo  e  pela  tubulação  de  sondagem do  tanque  300;  foi  então

acionado,  pela  tripulação  do  navio,  o  botão  de  emergência  do  controle  remoto  de

comando fornecido pela  barcaça,  que em caso de acidente  interrompe o processo de

abastecimento; que durante a operação o chefe de máquinas acompanhou por sondagem a

vazão de bombeamento e às 23h30min foi aberta a válvula do tanque 301 para aliviar

pressão,  uma vez que a vazão de bombeamento (80m³/hr)  estava acima do acordado

conforme o  briefing de segurança, neste momento o total recebido estava em 194,4m³,

dos quais 182,750m³ estavam no tanque nº 300, 11,850m³ se encontravam no tanque nº

301.

O Comandante da Balsa “CD LEBLON”, em síntese, declarou que uma nova

reunião ocorreu após a transferência do MGO, visando a transferência do MF 180. Que a

pressão acordada para transferência foi de 80/hr e 6Kg de pressão. Reinquirido, informou

que naquele local não existe um bordo preferencial para atracação, que quando a maré

está vazando, o rebocador empurra a balsa pela popa e quando está enchendo empurra a

balsa pela proa. Que navio não informou que os suspiros do tanque ficavam a bombordo

e que não se preocupou com isso, pois quem vai a bordo é o Fiscal de segurança da

Petrobras.

O Chefe de Máquinas do MV “GIL”, em síntese, declarou que durante o

abastecimento foram realizadas sondagens a cada cinco e dez minutos e por três vezes o

depoente  solicitou que  fosse  reduzida a  vazão,  sendo que na terceira  vez  não houve

tempo  suficiente,  quando  perceberam  que  estava  vazando  o  combustível.  Que  às

19h10min do dia 28 de outubro ocorreu uma reunião com o representante da barcaça,

após  a  atracação  da  barcaça  (18h30min).  Que  durante  a  reunião  o  representante  da

barcaça  ofereceu  transferência  a  150m³/h,  porém  foi  acordado  80m³/h.  Que  todo  o

sistema foi verificado para se certificar que ficasse aberto somente o tanque que receberia

o combustível, sendo esse tanque verificado antes e durante o abastecimento. Que todas

as outras válvulas estavam fechadas e todas as questões de segurança foram tomadas.

Que quando ocorreu o vazamento no tubo de sondagem, que fica no convés

do  navio,  foi  acionado  o  controle  para  alertar  a  barcaça  que  deveria  interromper  o

abastecimento, contudo foi percebido que ainda existia um fluxo pelos mangotes (não

sabe informar se era ar ou óleo) e nesse momento pediu para parar o abastecimento. Que
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foi verificar o suspiro do tanque 300 e contatou que tudo estava em perfeitas condições,

retornou a estação de abastecimento quando ouviu um fluxo nos mangotes, retornou para

o suspiro do tanque 300 o que demorou de três a quatro minutos e que,  neste exato

momento ocorreu o vazamento no suspiro. Que foi acionado o alarme geral do navio e

iniciado o processo de limpeza e de controle de vazamento e no final foi verificado que

no tanque 300 existiam 175, 6 ton/m cerca de 78% do tanque.

O Inspetor  Técnico Naval  da empresa ZOROVICH & MARANHÃO, em

síntese, declarou, que era dele a responsabilidade pelo posicionamento das barreiras; que

segue  o  previsto  na  NORMAM-08/DPC  e  que  a  escolha  do  bordo  de  atracação  da

barcaça é responsabilidade do Comandante.

Consta  à  fl.  9  um  Relatório  de  Registro  Operacionais  -  RRO  da

BRUSBUNKER.  No  campo  “Registros”  há  lançamentos  do  “INSPETOR

PROCEDENTE  DO  CARREGAMENTO”  (carimbo  ininteligível)  que  às  23h40min

“observou-se  o  início  do  vazamento  pelo  tubo  de  sondagem.  A  bomba  foi  parada

imediatamente, então o terceiro maquinista iria falar com o Chefe de Máquinas para

verificar se iria completar o fornecimento, faltando aproximadamente 15m3para o final

do  bombeio.  Foi  quando  o  suspiro  que  estava  recebendo  o  produto  começou

lançamentos curtos intermitentes de óleo, e devido ao fato da bandeja de retenção estar

instalada próximo a borda, tornou extremamente difícil impedir que uma parte do óleo

caísse mar (...)”.

Consta às fls. 3 a 13 e-mail da Empresa BRASBUNKER com relatório de

tratamentos de anormalidades e ofício referente ao acidente.

À fl. 14, foi juntado ofício, datado de 29/10/2012, dia seguinte após o evento,

enviado pela empresa ROCHAMAR AGÊNCIA MARÍTIMA S.A., agente do MV “GIL”

enquanto no Porto de Paranaguá, à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina –

APPA informando acerca do incidente.

Também  foi  juntado  o  ofício  nº  780/2012-APPA,  de  29/10/2012,

encaminhado pela APPA (Portos Paraná) à empresa BRASBUNKER, contendo fotos e

solicitando mais informações quanto ao ocorrido (fls. 15/43).

No Relatório  do  IAFN (fls.  105/10),  datado  de  14/11/2012,  constou  que,

apesar  de as barreiras de contenção na água terem sido colocadas antes do início da

operação,  conforme  previsto  na  NORMAM-08/DPC,  estas  foram  colocadas  do  lado
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oposto  aos  suspiros  (saídas  de  gases)  dos  tanques  de  combustíveis,  e  em  nenhum

momento o técnico responsável, o comandante do navio ou o comandante da balsa se

preocuparam em reposicionar  a  “CD LEBLON”  (de  boreste  para  bombordo  do  MV

“GIL”)  visando  à  proteção  dos  locais  com  possibilidade  de  vazamento.  Segundo  o

Encarregado, tal medida impediria que o óleo derramado na água se espalhasse da forma

que se espalhou.

Ainda foi registrado no relatório que, também de acordo com a NORMAM-

08/DPC,  a  adoção  das  providências  para  operação  de  transferência  de  óleo  entre

embarcações em área portuária é de responsabilidade da empresa prestadora de serviço.

Por fim, concluiu o Encarregado que o fator operacional contribuiu para o

fato, tendo sido suas causas: (i)  a falta de operacionalidade da balsa “CD LEBLON”

visando interromper o fornecimento de óleo; (ii) falta de operacionalidade do MV “GIL”,

na tentativa tardia de transferir o óleo do tanque 300 para o tanque 301; e (iii) o errôneo

posicionamento das barreiras de contenção, não observado pelo funcionário da empresa

ZOROVICH & MARANHÃO responsável pela colocação das barreiras de contenção.

Consigne-se,  por  oportuno,  que  embora  todo  o  relatório  do  IAFN  diga

respeito ao incidente, constou, no primeiro parágrafo do documento, que o IAFN teria

como objeto “apurar as causas do emborcamento da embarcação ‘SEMA LXII’”.

No  Laudo  de  Exame  Pericial  Indireto  (fls.  117/120),  efetuado  no  dia

20/03/2013 – posterior ao relatório do IAFN –, os Peritos concluíram que análise dos

dados  obtidos  foi  equivalente  à  do  Encarregado  do  IAFN,  e  apontaram como  causa

determinante “um conjunto de falhas de operação envolvendo a balsa ‘CD LEBLON’ e o

navio MV ‘GIL’”.

Encaminhados os autos à d. Procuradoria Especial da Marinha, esta requereu

diligências (fls. 174/177): (i) que fosse esclarecida a participação da embarcação “SEMA

LXII” no evento; (ii)  que fossem apontados os possíveis responsáveis pelo incidente,

notificando-os para apresentação de Defesa Prévia; (iii) que fosse juntada aos autos a

qualificação completa do Comandante e do Chefe de Máquinas do navio MV “GIL”; (iv)

que fosse juntada aos autos a documentação contendo as características do MV “GIL”;

(v)  que  fosse  esclarecida  a  participação  das  empresas  BRASBUNKERS

PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  PETRÓLEO  BRASILEIRO  S.A.  –  PETROBRAS  e

ZOROVICH & MARANHÃO, uma vez que as empresas foram mencionadas no IAFN;
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(vi) que fosse fornecido o endereço de João Batista dos Santos, funcionário da empresa

ZOROVICH & MARANHÃO, o qual teria mal posicionado as barreiras de contenção; e

(vii)  que fosse esclarecida a participação de Leandro Rodrigues Martins,  coordenador

operacional da empresa BRASBUNKERS.

Deferidas as diligências (fl. 179) e cumpridas pela Capitania dos Portos do

Paraná, foram juntados aos autos os respectivos documentos.

À  fl.  198,  a  ROCHAMAR  AGÊNCIA  MARÍTIMA  S.A.  informou,  em

08/06/2015, que o Comandante e o Chefe de Máquinas do MV “GIL” não mais possuíam

vínculo com a empresa.

Às fls. 200/202, a PETROBRAS/TRANSPETRO esclareceu sua participação

no  evento,  informando:  (i)  que  apoiou  a  BRASBUNKER  no  primeiro  combate  ao

vazamento  de  Marine  Fuel 180  do  graneleiro  M/V  “GIL”,  prestando  auxílio  com

recursos  do  Centro  de  Respostas  a  Emergências  (CRE)  do  Terminal  de  Paranaguá:

pessoal, embarcações (TEPAR II), barreiras de contenção, barreiras absorventes, bombas

recolhedoras e tanques de armazenamento; (ii) que a BRASBUNKER foi a Coordenadora

da Contingência e possuía contrato com a PETROBRAS para execução de Serviços de

Movimentação e Transporte de  Derivados de Petróleo (Bunker)  em Barcaças Tanque

para fornecimento a navios atracados no interior do Porto de Paranaguá; (iii) que estavam

sob responsabilidade da BRASBUNKER a barcaça CD “LEBLON” e seu rebocador; (iv)

que  a  ZOROVICH  &  MARANHÃO  SERVIÇOS  NÁUTICOS  E  CONSULTORIA

LTDA. possuía contrato com a PETROBRAS para Serviços de Inspeções de Segurança e

Acompanhamento  Operacional  nas  Barcaças,  Rebocadores  e  Navios  Cisternas  que

transportavam Bunker;  e  (v)  que  João  Batista  dos  Santos,  inspetor,  representante  da

ZOROVICH  &  MARANHÃO,  realizou  inspeção  de  segurança  da  operação  de

abastecimento.

Às  fls.  203/208,  o  Sr.  Leandro  Rodrigues  Martins,  gerente  da

BRASBUNKER  PARTICIPAÇÕES  S.A.,  informou,  em  síntese:  (i)  que,  durante  o

bombeamento de combustível,  foi  verificado um pequeno vazamento pelo sistema de

suspiro do tanque 300; (ii) que, tão logo o vazamento foi constatado,  a tripulação do

MV “GIL” interrompeu o bombeamento pelo controle remoto da motobomba, que fica à

disposição  da  embarcação  que  está  sendo  abastecida;  (ii)  que,  mesmo  após  o

desligamento da bomba, o suspiro continuou expelindo óleo intermitentemente, como se
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estivesse regurgitando o combustível; (iii) que foram expelidos, aproximadamente, 400

litros de Marine Fuel 180 CST; (iv) que o derramamento foi causado exclusivamente por

problemas no suspiro do tanque do navio; (v) que a BRASBUNKER contratou a empresa

HIDROCLEAN, que faz parte do mesmo grupo (BRAVANTE),  para recolher o óleo

derramado;  (vi)  que,  antes  do  início  da  operação,  navio  e  barcaça  combinam toda  a

operação, ocasião em que é elaborado o formulário e requisição do abastecimento; (vii)

que o bombeamento é feito em estrito acordo coma a vazão pré-determinada; (viii) que,

durante toda operação, é obrigatória a presença de um tripulante próximo ao manifold de

recebimento  de  óleo;  que  a  operação  conta  com um inspetor  da  PETROBRAS,  que

também tem acesso ao controle remoto;  (ix)  que a barcaça “CD LEBLON” estava a

contrabordo do MV “GIL”,  por boreste,  e  o  vazamento aconteceu por bombordo,  de

modo que qualquer atitude por parte daquela dependeria deste; (x) que, no momento do

incidente,  estava  em sua  residência,  tendo sido  informado por  telefone;  que,  quando

chegou  ao  local,  as  embarcações  estavam  cercadas  com  barreira  de  contenção  em

formado de “U”; (xi) que a barreira agiu de forma eficiente, retendo a maior parte do

óleo; (xii) e que foi feita varredura pelo canal do porto, encontrados pequenos pontos de

manchas oleosas, os quais foram integralmente recolhidas com material de absorção.

Aberta vista dos autos à PEM (fl. 216), que se manifestou às fls. 219/221,

solicitando  diligências  complementares,  notadamente:  (i)  que  fosse  esclarecida  a

participação  de  “SEMA LXII”  no  incidente;  (ii)  que  fossem apontados  os  possíveis

responsáveis pelo incidente, determinando se agiram com dolo ou culpa; (iii) e que os

possíveis  responsáveis  fossem qualificados  e  notificados  para  apresentação de  defesa

prévia.

À  fl.  229,  o  Encarregado  do  IAFN  esclareceu,  em  22/09/2015,  que  a

embarcação “SEMA LXII” não teve participação no evento, tendo seu nome figurado no

relatório por equívoco. No mais, informou não haver elementos nos autos suficientes para

apontar possíveis responsáveis e que, tendo em vista o tempo decorrido, não vislumbrava

outras diligências que pudessem oferecer novas informações.

Novamente remetidos os autos à PEM (fl. 231), esta ofereceu Representação

fundamentando às fls. 234/236v, em face de: 

(i)  Jaworski  Leszek,  polonês,  agente  do  navio  à  época  do  incidente,  na

qualidade de Comandante do MV “GIL”;
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(ii)  João  Carlos  Pereira  da  Cruz,  empregado  da  BRASBUNKER,  na

qualidade de Comandante da Balsa “CD LEBLON” e responsável pela operação a bordo;

(iii) Glinnoy Viacheslav, russo, na qualidade de Chefe de Máquinas do MV

“GIL”; e 

(iv)  João  Batista  dos  Santos,  inspetor  técnico  naval,  empregado  da

ZOROVICH & MARANHÃO, responsável pela colocação das barreiras de contenção e

pela inspeção de segurança da operação de abastecimento.

Segundo a PEM, os 1º e 2º Representados (JAWORSKI LESZEK e JOÃO

CARLOS PEREIRA DA CRUZ) foram imperitos e negligentes na escolha do bordo pelo

qual  o  MV “GIL” seria  abastecido,  pois  “se  tivesse  recebido o  óleo  por  bombordo,

mesmo lado do suspiro, a ‘CD LEBLON’ estaria deste lado, assim como as barreiras de

contenção,  o que permitiria  que o dano ambiental  fosse controlado.  Além disso, o 2º

Representado, responsável pela operação a bordo, foi imprudente e imperito por não ter

conseguido reduzir a vazão do fornecimento,  mesmo após ter sido solicitado em três

oportunidades. Ainda, para a PEM, o 3º Representado (GLINNOY VIACHESLAV) foi

imperito e negligente no controle da pressão do tanque 300 e na tentativa frustrada de

transferência do combustível deste para o tanque 301. Por fim, o 4º Representado (JOÃO

BATISTA DOS SANTOS), na visão da Procuradoria, agiu com imperícia e negligência,

pois não anteviu o risco e não posicionou as barreiras de contenção no mesmo bordo em

que se encontravam os suspiros do MV ‘GIL’”.

Na Sessão Ordinária nº 7.088, de 28-07-2016, o Tribunal, por unanimidade,

decidiu receber a representação (fl. 242).

Os 1º  e  3º  Representados foram citados  por  edital  (fl.  248) e os 2º  e  4º,

pessoalmente (fls. 276 e 277).

Os 1º e 3º Representados apresentaram defesa às fls. 281/291, alegando, em

suma: (i) vício na representação, uma vez que o IAFN não apontou responsáveis; (ii)

culpa dos 2º e 4º representados, por não terem respeitado a vazão acordada na reunião de

pré-abastecimento; e (iii) ausência de culpa dos 1º e 3º representados.

O  2º  Representado  apresentou  defesa  às  fls.  297/310,  sustentando  a

“improcedência” da representação em seu desfavor,  uma vez que o evento teria sido

causado por culpa exclusiva da tripulação do MV “GIL”.

O  4º  Representado  apresentou  defesa  às  fls.  367/374,  acompanhada  dos
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documentos juntados às fls. 311/364; 376/383, alegando, em essência, ausência de culpa,

sobretudo pela sua absolvição em processo criminal (crime contra o Meio Ambiente) nos

autos do Processo nº 5004131-18.2014.4.04.7008, que tramitou na 1ª Vara Federal de

Paranaguá/PR.

Aberta a instrução (fl. 385), a PEM não produziu novas provas (fl. 386v).

Em provas, os 1º,  2º e 3º Representados requereram a produção de prova

documental suplementar (fls. 391 e 393).

Deferida  a  produção  de  provas  (fl.  395),  às  fls.  399/413,  os  1º  e  3º

Representados  juntaram  o  Laudo  Técnico  emitido  pelo  Perito  Naval  José  Antonio

Machado Gomes Pereira.

Por sua vez, o 2º Representado, por meio a petição de fls. 415/416, juntou

relatório técnico (com tradução juramentada) às fls. 418/429, e, por meio da petição de

fls. 431/432, juntou, às fls. 433/437, o Auto de Infração nº 421P2012004991, constando a

aplicação pela Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) da penalidade de multa ao Sr.

Jaworski Leszek, 1º Representado, pelo incidente, com base na Lei nº 9.966/00.

Aberta vista à PEM (fls. 434), esta tomou ciência dos documentos juntados e

manteve os termos da Representação.

Em nova manifestação (fls. 444/448), ressaltou a PEM que a aplicação de

sanção prevista na Lei nº 9.966/00 não isenta o agente de outras sanções administrativas

previstas em outras normas, notadamente na Lei nº 2.180/54.

Em  alegações  finais,  o  2º  Representado  (fls.  fls.  458/468)  e  os  1º  e  3º

Representados (fls. 476/478), em síntese, reiteraram suas teses de ausência de culpa, não

tendo havido manifestação do 4º Representado.

Conforme  fls.  453/456  e  483/485,  os  Representados  não  possuem

antecedentes neste Tribunal.

É o Relatório.

Decide-se:

Relatados os fatos e analisadas as provas carreadas aos Autos, verifica-se que

a natureza e extensão do fato da navegação ficaram caracterizadas pelo vazamento de

aproximadamente 3.850 de óleo MF 180, através do suspiro do MV “GIL”, nas águas da

baía de Paranaguá, quando se encontrava na área de fundeio nº 3 (fl. 433) em faina de

abastecimento com a Balsa “CD LEBLON”.
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Ressalta-se, que quanto aos danos ambientais, que correspondem aos efeitos

do  acidente,  foi  lavrado  o  Auto  de  Infração  pela  CPPR  nº  421P2012004991  em

08/11/2012 em desfavor de YANTEC SHIPPING (ARMADOR MV “GIL”), conforme

prevê  o inciso XI  do art.  2º  da  Lei  9.666/00 e  inciso XII  do  art.  2º  do seu  decreto

regulamentador nº 4136/02 pela caracterização do derrame, vazamento, esvaziamento ou

lançamento de substâncias nocivas ou perigosas,  em qualquer quantidade,  a partir  do

navio, mesmo que a descarga tenha sido acidental.

Assim, tal procedimento administrativo tratou da responsabilidade objetiva

no direito ambiental, independentemente de dolo, culpa ou ato involuntário.

Dessa forma, caberia aos Agentes envolvidos na apuração do fato investigar

as responsabilidades subjetivas entre aqueles encarregados da faina de abastecimento,

tentando identificar  as causas primárias e determinantes do evento que provocaram o

lançamento/vazamento de óleo no mar.

Verifica-se nos Autos que a D. Procuradoria, após solicitar a realização de

diversas  diligências  com  o  propósito  de  sanear  discrepâncias  e  esclarecer  dúvidas

constantes  no  IAFN,  entendeu  por  oferecer  representação  em  face  dos  quatro

representados.

Os  1º  e  3º  Representados  apresentaram  defesa  conjunta  às  fls.  281/291e

contra eles pesam as seguintes acusações:

1º: foi imperito e negligente na escolha do bordo pelo qual o MV “GIL” seria

abastecido, pois “se tivesse recebido o óleo por bombordo, mesmo lado do suspiro, a ‘CD

LEBLON’ estaria deste lado, assim como as barreiras de contenção, o que permitiria que

o dano ambiental fosse controlado”; e

3º:  foi  imperito  e  negligente  no  controle  da  pressão  do  tanque  300 e  na

tentativa frustrada de transferência do combustível deste para o tanque 301.

A Defesa, em suma, alegou: (i) vício na representação, uma vez que o IAFN

não apontou responsáveis; e (ii) culpa dos 2º e 4º representados, por não terem respeitado

a vazão acordada na reunião de pré-abastecimento.

Também alegou que o navio possuía dois  bordos possíveis  para efetuar a

transferência, e nem por isso pode-se dizer que as vidas e as fazendas de bordo estiveram

em perigo (art. 15, alínea “e”, enquadramento da PEM, grifo meu) em razão de ter

escolhido o bordo de boreste).
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Argumenta que pelo contido na NORMAM-08/DPC, todas as operações de

transferências efetuadas em área portuária são de responsabilidade da empresa prestadora

do serviço e que o primeiro representado não teve nenhuma participação na colocação

das barreiras e que não se identifica nos Autos qualquer ato do Comandante que possa ser

caracterizado  como negligência,  imperícia  ou  imprudência.  Ainda  sobre  esse  aspecto

ressaltou declaração do 4º representado que informou em depoimento (fl. 100) ser sua a

responsabilidade pela colocação de barreiras. 

Quanto ao Chefe de Máquinas, argumentou que o Representado transferiu o

óleo  do  tanque  300  para  o  301  em razão  da  balsa  não  ter  observado  as  instruções

definidas em reunião sobre a vazão de 80 m3/h a ser observada durante a transferência e

que solicitou a diminuição dessa  rate por três vezes à balsa, sendo que na terceira não

houve tempo suficiente, ou a redução demorou a ser concretizada.

Na  instrução  essa  Defesa  conjunta  apresentou  ainda  Laudo  emitido  pela

empresa  Standard Brazil  Marine Surveys & Sevices  Ltda. (fls.  399/414) atribuindo à

BRASBUNKER o  fornecimento  de  óleo  em desacordo  com a  razão  de  combustível

combinada de 80 m3/h durante o key meeting.

Entendo que assiste razão à Defesa. 

O 1º  Representado não pode ser responsabilizado pelo posicionamento da

balsa e suas barreiras de contenção ou pelo controle dos tanques, que caberia ao Chefe de

Máquinas, bem como da vazão de transferência, que caberia à tripulação da balsa.

Sobre  o  3º  Representado,  consta  nos  Autos,  em seu  depoimento,  que  ele

realizava sondagem constante dos tanques (fl. 63) e que por três vezes foi solicitada a

redução  da  vazão  de  fornecimento  ao  navio  e  ainda  teria  acionado  o  controle  para

interromper o fluxo de abastecimento.

O Encarregado IAFN afirma que foi tardia a providência do Representado de

transferir o fluxo do tanque 300 para o 301, porém não apresentou maiores detalhes sobre

isso. O Representado também não foi inquirido se possuía em seu poder ou se empregou,

efetivamente, em momento correto, o tal controle remoto (que teria sido fornecido pela

balsa) que interromperia automaticamente a transferência, conforme descrito pelo gerente

da  BRASBUNKER  PARTICIPAÇÕES  S.A.  Também  não  lhe  foi  cobrada  a

documentação referente à sondagem dos tanques.

Assim,  entendo  que  as  provas  dos  Autos  são  inconclusivas  para  atribuir
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responsabilidade ao 3º Representado.

Sobre o 2º Representado pesam as acusações de imperícia e negligência na

escolha do bordo pelo qual o MV “GIL” seria abastecido, pois “se tivesse recebido o óleo

por bombordo, mesmo lado do suspiro, a ‘CD LEBLON’ estaria deste lado, assim como

as barreiras de contenção, o que permitiria que o dano ambiental fosse controlado”. Além

disso, sendo o responsável pela operação a bordo, foi imprudente e imperito por não ter

conseguido reduzir a vazão do fornecimento,  mesmo após ter sido solicitado em três

oportunidades.

A  sua  defesa  traz  a  argumentação  de  que  a  chancela  sobre  o  bordo  da

operação seria de responsabilidade do Comandante do Navio, que o motivo da atracação

por  boreste  foi  devido  às  condições  reinantes  na  área  e  que  segundo  a

NORMAM-08/DPC as barreiras e mantas absorventes devem ser posicionadas próximo à

tomada  de  conexão  do  mangote  de  transferência  de  óleo,  tanto  na  embarcação

fornecedora, quanto na recebedora. Tampouco o defendido seria conhecedor da estrutura

interna e peculiaridades do MV “GIL”.

Quanto  à  falha  na  razão  de  vazão  de  fornecimento  do  óleo  combustível,

acostou  em  anexo  à  Defesa  um  relatório  técnico  elaborado  pela  empresa  Inspector,

apresentando as como uma das conclusões do perito a desatenção cometida pelo Chefe de

Máquinas do Navio em especial a de não interromper o fornecimento pelo dispositivo de

controle remoto de emergência.

Entendo que assiste  razão à Defesa desse representado e  não se deve lhe

atribuir  responsabilidade  pela  escolha  do  bordo da  operação e  o  posicionamento  das

barreiras de proteção, visto que há instrução específica sobre esse aspecto na NORMAM-

08/DPC (atual item 0601, alíneas a e b) e a balsa e as barreiras estavam posicionadas do

bordo onde estavam as tomadas de conexão de combustível.

Destaco que,  ainda que a balsa  e as  barreiras  estivessem posicionadas  no

outro bordo, por escolha de qualquer um dos representados, a contenção poderia ter sido

mais eficiente, mas, mesmo assim, óleo poderia ser derramado e dano ambiental também

ocorreria. Como visto, o espalhamento do óleo derramado na superfície do mar foram

objeto de análise de procedimento administrativo próprio, da CPPR.

Sobre  o  controle  da  vazão  de  transferência,  em  que  pese  constar  no

documento  BUNKER REQUISITION FORM (fl. 149) que deveria ser de 80 m3/h, não
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restou demonstrado pela PEM ou no IAFN que o Representado a excedeu ou não foi

capaz de reduzi-la. 

O controle dessa vazão envolve, no meu sentir, ações e omissões do 2º e 3º

Representados, porém há notório contraste entre os relatos e dos laudos independentes

que  foram  produzidos  sobre  o  início  do  bombeamento  e  controle  dessa  rate de

transferência, não sendo possível esclarecer essa questão por completo. 

A  tripulação  do  navio  alega  que  a  operação  se  iniciou  às  21h55min,  e

segundo o Comandante do MV “GIL” tendo os tanques abastecidos com 194,4m³ (dos

quais 182,750m³ estavam no tanque nº 300, 11,850m³ se encontravam no tanque nº 301).

Pode-se  calcular  que  teriam  sido  gastos  cerca  de  100  minutos  de  bombeamento,

acarretando uma vazão média de 115,6 m3/h, que seria acima da acordada.

No esclarecimento da BRUSBENKER (fl. 68) e no RRO de fl. 87 teriam sido

fornecidos  184,  874 toneladas,  com bombeamento iniciado às  21h15min,  acarretando

uma vazão de cerca de 76 m3/h.

No relatório de IAFN e no laudo essas discrepâncias não são exploradas ou

cotejadas com outras informações. Não há nesses documentos informações acerca das

sondagens efetuadas nos tanques, o que poderia indicar se houve ou não vazão excessiva,

ou  ainda  se  o  tanque  300  foi  totalmente  abastecido,  o  que  poderia  causar  o  seu

transbordamento pelo suspiro (a tripulação relatou abastecimento de 78% do tanque 300).

O  4º  Representado  (JOÃO  BATISTA  DOS  SANTOS),  na  visão  da

Procuradoria, agiu com imperícia e negligência, pois não anteviu o risco e não posicionou

as barreiras de contenção no mesmo bordo em que se encontravam os suspiros do MV

“GIL”.

A  sua  Defesa  apresentou  às  fls.  367/374,  acompanhada  dos  documentos

juntados às fls. 311/364; 376/383 e alegou, em essência, ausência de culpa, sobretudo

pela sua absolvição em processo criminal (crime contra o Meio Ambiente) nos autos do

Processo  nº  5004131-18.2014.4.04.7008,  que  tramitou  na  1ª  Vara  Federal  de

Paranaguá/PR. 

Como já exposto, a colocação de barreiras é determinada por regra específica

da NORMAM-08/DPC. Também não restou demonstrado pela PEM ou pelo IAFN qual

foi o procedimento específico que o representado deixou de cumprir na sua inspeção de

segurança.
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Destaco que acompanha a peça da Defesa,  as  alegações  finais  do MP no

curso da ação penal  correspondente  ao citado processo,  quando aquele  órgão pede a

absolvição do acusado.

Nessas  alegações  finais  do  MP  consta  menção  ao  laudo  pericial  de  nº

2666/2013 do SETEC/DPF/PR,  que não foi trazido aos Autos, cujo trecho de interesse

aponta a formação de ondas de espuma no tanque 300. 

“(...) o transbordamento do tanque 300 foi o resultado da formação de ondas

em seu interior, causado pela vazão acima da capacidade do mesmo em dispersar o óleo

que estava sendo abastecido no nível de superfície do tanque. Como resultado das ondas

e da espuma, quando a superfície do IFO bolsões de ar pressurizado que, impeliu e

arrastou o óleo para fora do tanque através do suspiro (...)”.

Na mesma peça o MP relata que a ação ou omissão no que tange ao delito

poderia ter ocorrido de falha no procedimento de abastecimento (pressão ou velocidade)

por parte da barcaça “CD LEBLON” ou (grifo meu) por erro de manobra de válvulas e

bomba da tripulação do MV “GIL”.

Assim, verifico que com base apenas nesse trecho do referido laudo e na

afirmação do MP, não é possível determinar as causas determinantes do vazamento ou a

responsabilidade subjetiva dos Representados.

O MP também indicou um delito de falsidade ideológica envolvendo o 4º

representado, no que se refere ao início do abastecimento do navio, porém relatou que

não ficou comprovada nos autos daquele processo e nem descrito na denúncia o dolo

específico consistente na finalidade de prejudicar  direito,  criar obrigação ou alterar a

verdade sobre fato juridicamente relevante.

Por todo o exposto, devem ser julgados improcedentes os fundamentos da

representação da D. Procuradoria e exculpar os Representados por insuficiência de provas

e mandar arquivar os Autos.

Como medida preventiva, entendo que a Diretoria de Portos e Costas (DPC)

deve  ser  oficiada  para  incluir  no  item  b,  o  item  0601  da  NORMAM-08/DPC,

recomendação para que as mantas e barreiras de absorção também protejam os tubos de

sondagem e suspiros dos tanques a serem abastecidos ou que esse tipo de aspecto conste

em lista de verificação dos provedores de serviço de bunkering.

Assim,
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ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente e do fato da navegação: vazamento de aproximadamente

3.850 litros de óleo MF 180, através do suspiro do M/V “GIL”, nas águas da Baía de

Paranaguá, quando se encontrava na área de fundeio nº 3 em faina de abastecimento com

a Balsa “CD LEBLON”, sem registro de danos pessoais e materiais. Os danos ambientais

foram objeto do Auto de Infração nº 421P2012004991 lavrado pela CPPR em 8/11/2012;

b) quanto à causa determinante: não apurada com a devida precisão; c) Decisão: julgar o

acidente/fato da navegação caracterizado como vazamento de óleo, porém exculpando os

representados por insuficiência de provas, no âmbito das competências estabelecidas na

Resolução nº 49/2020, deste Tribunal; e d) Medidas preventivas e de Segurança: oficiar à

DPC,  Representante  da  Autoridade  Marítima,  para  verificar  a  pertinência  e  a

conveniência  de  incluir  no  item  b,  o  item  0601  da  NORMAM-08/DPC,  alguma

recomendação para que as mantas e barreiras de absorção também protejam os tubos de

sondagem e suspiros dos tanques a serem abastecidos ou que esse tipo de item conste em

lista de verificação dos provedores de serviço de bunkering.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 07 de julho de 2021.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
SM/AHC PROCESSO Nº 29.327/14

ACÓRDÃO

L/M  “ESPAGUETINHO”.  Encalhe  e  exposição  a  risco,  sem  registro  de

danos  pessoais  e  nem ambientais,  com avarias  na  embarcação.  Ponta  do

Bonfim,  Enseada  Batista  das  Neves,  Angra  dos  Reis  -  RJ.  Mal  súbito  e

inobservância  das  Normas  de  Segurança  da  Navegação.  Infrações  ao

RLESTA. Condenação. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos.

Consta dos autos que, no dia 08 de junho de 2014, por volta das 10h, houve

um encalhe envolvendo a embarcação “ESPAGUETINHO”, nas proximidades da Ponta

do Bonfim,  Enseada Batista  das Neves,  Angra dos  Reis  -  RJ.  O acidente  teve como

consequência apenas danos materiais à embarcação, não havendo registros de acidentes

pessoais, vítimas ou poluição.

Conforme se depreende dos autos, o condutor da embarcação, Nilton Ferreira

de Moura, por não ter se alimentado na noite anterior e na manhã do acidente, e por

também estar ainda sentindo os “efeitos” da bebida alcoólica (cerveja) ingerida no dia

anterior,  teve  um mal  súbito  e  desfaleceu,  ficando  a  lancha  sem governo.  Assim,  a

embarcação foi em direção à Ponta da Enseada Batista das Neves, vindo a encalhar nas

pedras.

A “ESPAGUETINHO” é uma lancha a motor,  de propriedade de Claudio

Garcia de Souza, de bandeira brasileira, casco de madeira, 9,25 m de comprimento, 8,30

AB e está classificada para a atividade de transporte de passageiros e carga e área de

navegação interior.

Instaurado o Inquérito pela Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos

Reis, foi colhido o depoimento do condutor da embarcação, elaborado o Laudo de Exame

Pericial ilustrado com fotos e croquis e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial Direto de fls.  06/10, efetuado no dia 08-06-

2014,  os  Peritos  concluíram  que  a  causa  do  encalhe  foi  o  mal  súbito  sofrido  pelo

condutor, que fez com que a embarcação ficasse sem comando.

Os  Peritos  também  registraram  que  o  condutor  da  embarcação  não  era

habilitado para conduzi-la, uma vez que é Mestre Amador e o tipo de embarcação impõe

a habilitação de condutor profissional.
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No  mais,  foi  constatado  que  a  embarcação  estava  em  mau  estado  de

conservação, porém dispunha do material necessário a bordo.

Nilton  Ferreira  de  Moura  (fls.  16/18),  brasileiro,  condutor  da  lancha

“ESPAGUETINHO”, após inquirido, disse: (i) que saiu da Praia do Bonfim, às 10h, em

direção à Praia da Costeirinha;  (ii) que não tinha se alimentado e tinha ingerido bebida

alcoólica (cerveja)  no dia  anterior;  (iii)  que não se  recorda de nada,  pois  desfaleceu,

acordando  somente  quando  o  Corpo  de  Bombeiros  o  resgatou;   (iv)  que  não  sabe

informar a posição ou o horário do acidente, pois desfaleceu; (v) que não ingeriu bebida

alcoólica no dia do acidente; (vi) que o mar estava calmo, sem vento, visibilidade boa e

tempo bom; (vi) que a lancha foi resgatada no mesmo dia por outra embarcação; (vii) que

houve falha do Mestre da embarcação (o próprio); (viii) que estava sozinho a bordo; (ix)

que  tinha  ciência  de  que  não  possuía  habilitação  para  conduzir  aquele  tipo  de

embarcação, mas que estava fazendo curso de MAC; (x) que a embarcação possuía o

seguro obrigatório – DPEM; (xi) que, para evitar o acidente, não deveria ter saído com a

embarcação; (xii) que o depoente é o proprietário de fato, mas que a embarcação está em

nome do antigo dono; e (xiii) que não tem recibo de compra e venda.

À fl. 34 foi juntada carta da Sra. Maria José Furtado Miranda de Souza, viúva

de Claudio Garcia de Souza, endereçada à Delegacia da Capitania dos Portos em Angra

dos Reis, por meio da qual informa que a embarcação, que está em nome de seu marido,

falecido, foi vendida ao Sr. Nilton Ferreira de Moura em setembro de 2013, porém o

aludido comprador não adimpliu com o pagamento das parcelas convencionadas, razão

pela qual solicitou auxílio à Autoridade Marítima para reaver o bem. 

No  Relatório  do  IAFN  (fls.  40/44),  o  Encarregado  entendeu  que  o  fator

humano contribuiu para o acidente, pois o condutor estava ainda sentido os efeitos da

bebida ingerida no dia anterior,  bem como também contribuiu para o encalhe o fator

operacional, pois o condutor não era habilitado.

Desse  modo,  o  Encarregado  concluiu  como  possível  responsável  pelo

acidente o Sr. Nilton Ferreira de Souza, por imprudência, negligência e imperícia, pois

navegou  com  a  embarcação  não  sendo  habilitado  e  estando  sob  efeitos  de  bebida

alcoólica ingerida na véspera.

Notificado o responsável (fl. 46), este apresentou Defesa Prévia escrita à mão

à fl.  47, por meio da qual reiterou os termos de seu depoimento, destacando: (i) que

passou mal dentro da embarcação; (ii) que não jantou no dia anterior nem tomou café no

dia do acidente; (iii) que conduzia a embarcação pois cursava as aulas para MAC; (iv)
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que, depois do ocorrido, devolveu o barco para o filho do antigo proprietário, pois ficou

muito abalado com a  situação; (v) que é Mestre Amador desde 1980 e sempre foi muito

atento; e (vi) que lamenta o ocorrido e, respeitosamente, pede a remissão da punição ou

seu abrandamento.

Encaminhados os autos à d. Procuradoria Especial da Marinha (fl. 52), esta se

manifestou às fls. 54/57, oferecendo Representação em face de Nilton Ferreira de Moura,

Mestre  Amador,  condutor  da  lancha  “ESPAGUETINHO”,  pois  este  agiu  de  forma

imprudente, negligente e imperita, descumprindo os deveres gerais de cautela exigidos

para uma navegação segura,  expondo a risco sua vida e a segurança da embarcação,

sendo, pois, responsável pelo acidente e fato da navegação previstos nos arts. 14, “a”

(encalhe) e 15, “e”, da Lei nº 2.180/54.

Ademais, requereu a PEM, por dever de ofício, a comunicação à Delegacia

da Capitania dos Portos em Angra dos Reis para a apuração das infrações administrativas

previstas  nos  arts.  11  (conduzir  embarcação  sem  habilitação),  12,  I  (não  possuir

documentação  relativa  à  habilitação)  e  23,  I  (conduzir  embarcação  em  estado  de

embriaguez ou após o uso de substância entorpecente ou tóxica), todos do Regulamento

da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário – LESTA (Decreto nº 2.596/1998).

O  Tribunal,  na  Sessão  Ordinária  nº  6.987,  de  18-06-2015,  decidiu,  por

unanimidade, receber a representação (fl. 63).

Determinada  a  citação  pela  via  postal  (fl.  74)  e  pessoalmente  (fl.  71),  o

Representado não foi localizado (fl. 78).

Oficiada a Receita Federal para informasse o domicílio do Representado (fl.

84), o órgão respondeu à fl. 87 indicando endereço na cidade de São Paulo.

Frustrada a citação do Representado no endereço informado pela RFB pela

via postal (fl.89), foi determinada a sua citação pessoal (fl. 96), tendo, porém, após o

cumprimento da diligência, sido certificado que este não mais residia no citado endereço,

conforme informações da vizinha do endereço, Sra. Magda de Alvarez, que não sabia

informar seu paradeiro (fl. 103).

Determinada  a  citação  por  edital  (fl.  111),  o  Representado foi  citado,  na

forma do edital de fl. 112A, e não apresentou defesa, conforme certidão de fl. 114, razão

pela qual foi declarado revel (fl. 115).

Remetidos os autos à Defensoria Pública da União – DPU para apresentação

de Defesa Técnica em favor do Representado (fl. 117), esta se manifestou às fls. 119/121,

alegando, em síntese: (i) que, diferentemente do alegado, o Representado não estava sob

3/6



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 29.327/2014........................................)
===============================================================

efeito de bebida alcoólica, pois não foi produzida nenhuma prova nesse sentido; (ii) que

trata-se o caso de caso fortuito, tendo em vista que o mal súbito é um sintoma clínico

caracterizado pela perda da consciência,  fato alheio à vontade do Representado e que

rompe o nexo causal,  não se podendo atribuir-lhe a culpa pelo encalhe; ( iii) que não

houve vítimas, pânico ou poluição decorrentes do acidente; e (iv) que, no mais, contesta a

Representação por negativa geral.

Aberta a instrução (fl. 123), não foram produzidas novas provas (fls. 124v e

132).

Em Razões Finais, a PEM reiterou os termos da Representação (fl. 135v) e a

DPU os termos de sua defesa (fl. 142), pugnando pela improcedência da Representação e,

subsidiariamente, pela aplicação de pena mais branda das cominadas no art. 121 da Lei nº

2.180/54,  com  a  aplicação  da  atenuante  do  art.  139,  IV,  “a”,  do  mesmo  diploma,

destacando que o Representado possui bons antecedentes e não há agravantes aplicáveis

ao caso.

Por derradeiro, foi registrado o Representado não possui antecedentes neste

Tribunal (fl. 140).

É o Relatório.

Decide-se:

Relatados os fatos e analisadas as provas carreadas aos Autos, verifica-se que

as causas determinantes do acidente e do fato da navegação foram o desfalecimento do

condutor da embarcação decorrente de mal súbito, deixando-a sem governo e provocando

seu encalhe na Ponta do Bonfim na Enseada Batista das Neves e ainda a inobservância de

normas de segurança da navegação, caracterizada falta de habilitação do Condutor para

condução de embarcação classificada para transporte de carga e passageiros. Houve ainda

possível consumo de bebidas alcoólicas, que não foi confirmado por teste de etilômetro.

Verifico que, em que pese as argumentações da Defesa sobre a ausência de

provas da embriaguez, e de também entender que a Delegacia deveria ter efetuado o teste

de  etilômetro,  o  condutor  em seu  depoimento  relatou  que  não  se  alimentou  e  tinha

ingerido bebida alcoólica (cerveja) no dia anterior, admitindo seu erro.

Pela  interpretação de  algumas  fotos  acostadas  aos  Autos,  constata-se  que

durante o resgate da embarcação, o condutor aparentava não estar recuperado do mal

súbito que foi acometido, sendo possível estar ainda sob efeito da ingestão de bebidas

alcoólicas. Inclusive, em algumas fotos, percebe-se uma garrafa em cima da cabine da

embarcação que aparenta ser de conhaque.
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Ademais,  o condutor  não era MAC, conduzia embarcação que não estava

regularizada  pela  Autoridade  Marítima  e  que  se  encontrava  em  mau  estado  de

conservação.

Dessa  forma,  assiste  razão  à  PEM  quando  acusa  o  Representado  pela

ocorrência  do  acidente,  pois  agiu  de  forma  imprudente,  negligente  e  imperita,

descumprindo os deveres gerais de cautela exigidos para uma navegação segura, expondo

a risco sua vida e a segurança da embarcação. Tal exposição a risco se consumou no

encalhe da embarcação nas pedras.

Constatou-se  ainda  que  sendo  o  proprietário  de  fato,  não  formalizou  a

transferência da propriedade,  configurando infrações aos artigos 11 e 16,  inciso I,  do

RLESTA, que devem ser oficiadas ao Agente da Autoridade Marítima. Deve ser também

verificada a situação de propriedade da embarcação, tendo em vista a denúncia formulada

pela proprietária anterior da embarcação.

Diante  do  exposto,  devem  ser  julgados  procedentes  os  fundamentos  da

representação  da  Douta  Procuradoria,  responsabilizando  o  Senhor  Nilton  Ferreira  de

Moura, na qualidade de proprietário de fato e condutor da Embarcação, pelo acidente e

fato da navegação,  capitulados no art.  14,  alínea “a”, e art.  15,  alínea “e”,  da Lei nº

2.180/54, por sua conduta imprudente, imperita e negligente.

Na  aplicação  da  pena  deve  ser  considerado  a  solicitação  da  DPU  para

aplicação de pena mais branda das cominadas no art. 121 da Lei nº 2.180/54, destacando

que o Representado possui bons antecedentes e não há agravantes aplicáveis ao caso.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza  e  extensão  do  acidente  e  do  fato  da  navegação:  encalhe  envolvendo  a

embarcação  “ESPAGUETINHO”,  na  Ponta  do  Bonfim,  Enseada  Batista  das  Neves,

Angra  dos  Reis/RJ.  O  acidente  teve  como  consequência  apenas  danos  materiais  à

embarcação, não havendo registros de acidentes pessoais, vítimas ou poluição; b) Quanto

às causas determinantes: o desfalecimento do condutor da embarcação decorrente de mal

súbito,  deixando-a  sem  governo  e  provocando  seu  encalhe  na  Ponta  do  Bonfim  na

Enseada  Batista  das  Neves  e  ainda  a  inobservância  de  normas  de  segurança  da

navegação,  caracterizada  pela  falta  de  habilitação  do  Condutor  para  condução  de

embarcação  classificada  para  transporte  de  carga  e  passageiros;  c)  Decisão:  julgar  o

acidente e fato da navegação capitulados nos artigos 14, alínea “a”, e 15, alínea “e”, da

Lei  nº  2.180/54,  como  decorrentes  da  imprudência,  imperícia  e  negligência  do
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Representado Nilton Ferreira de Moura e, considerando as circunstâncias, consequências

e  atenuantes  relatadas,  condená-lo  à  pena  de  multa  de  repreensão  e  multa  de  200

(duzentas) UFIR, com fundamento no art. 121, inciso I e VII e § 5º. O valor monetário da

multa será atualizado em conformidade com os parâmetros previstos na Resolução nº

51/2020,  do  Tribunal  Marítimo;  e  d)  Medidas  preventivas  e  de  segurança:  oficiar  à

Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis, Agente da Autoridade Marítima,

aos artigos 11 e 16, inciso I, do RLESTA, cometida pelo proprietário de fato, para as

providências cabíveis, com fundamento no art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97.

Deve ser também verificada a situação de propriedade da embarcação, tendo em vista a

denúncia formulada pela proprietária anterior da embarcação.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2021.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

   

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
SM/AHC PROCESSO Nº 29.458/15

ACÓRDÃO

MV “TRITON SEAHAWK” e o “NATS EMPEROR”. Abalroamento, com

danos materiais registrados nas duas embarcações. Fundeadouro nº 2, da Baía

de Santos/SP. Erro de manobra/imperícia. Condenação. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos.

Consta  dos  autos  que  no  dia  08  de  dezembro  de  2013,  por  volta  das

13h15min,  houve  um  abalroamento  envolvendo  as  embarcações  MV  “TRITON

SEAHAWK” e “NATS EMPEROR”, no fundeadouro nº 2,  da Baía de Santos/SP.  O

acidente  teve  como  consequência  apenas  danos  materiais  aos  navios,  não  havendo

registros de acidentes pessoais, vítimas ou poluição.

Segundo  consta,  no  citado  dia,  hora  e  local,  a  embarcação  “TRITON

SEAHAWK”, ao suspender o ferro e arribando para o fundeadouro nº 5, abalroou a popa

da  embarcação  “NATS  EMPEROR”,  ocasionando  neste  avarias  abaixo  do  convés

principal, entre as cavernas 5 e 15, fendas de 45cm x 20cm, mossas de 1,60m x 0,80m

por bombordo e mossas de 1,60m x 0,80, nas cavernas 5,10 e 15 por boreste; e, naquela,

avarias  na  plataforma  giratória  superior  da  escada  do  Prático  de  bombordo  (torção),

polias, guincho, suportes de fixação, corrimão e amassados entre as cavernas 72 e 78.

A  embarcação  “TRITON  SEAHAWK”  é  um  navio  de  propriedade  da

empresa  TRITON NAVIGATION  B.  V.,  armado  pela  BELSHIPS  MANAGEMENT

PTE LTDA, de bandeira panamenha, casco de aço, 182,98 m de comprimento, 30.653

AB e está classificada para a atividade de transporte de granéis e navegação de longo

curso.

Por sua vez, o “NATS EMPEROR” é um navio de propriedade da empresa

NATS EMPEROR SHIPPING LIMITED, de bandeira cipriota, casco de aço, 193,45m de

comprimento, 22.540 AB (fl. 05) e também classificado para a atividade de transporte de

granéis e navegação de longo curso.

No Inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  de  São  Paulo  -  CPSP

foram prestados 2 (dois) depoimentos, elaborado o Laudo de Exame Pericial e anexados

os documentos de praxe. 
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No  Laudo  de  Exame  Pericial  Direto  de  fls.  05/08,  efetuado  no  dia

09/12/2013, os Peritos concluíram que a causa determinante ao abalroamento foi o erro

de manobra, desconsiderando a correnteza predominante no local do acidente, fazendo

com que o MV “TRITON SEAHAWK” abatesse para o bordo oposto ao da guinada

(boreste), abalroando o N/M “NATS EMPEROR”.

À fl. 12 foi juntada a tradução livre da Carta explicativa do Comandante do

“TRITON SEAHAWK”, em que, resumidamente, relata que fundeou no fundeadouro nº

2 às 9h12min do dia 08/12/2013 para realizar inspeção de porões. Às 10h15min o “NATS

EMPEROR” fundeou ao lado de boreste de seu navio com apenas 2 “cabos” de distância.

Afirma que chamou o outro navio várias vezes via VHF para que mantivesse distância,

mas não obteve resposta. Também narra que após o suspender, a forte corrente de boreste

puxou o seu navio em direção ao “NATS EMPEROR” e que, mesmo tentando ajustar a

velocidade e o rumo, a colisão foi inevitável.

As informações narradas na carta estão conforme o seu depoimento prestado

em sede de IAFN.

Oleksandr  Naumov  (fls.  32/33),  ucraniano,  Comandante  do  “NATS

EMPEROR”, ao ser inquirido, disse: (i) que o “NATS EMPEROR” estava fundeado na

Baía de Santos na posição lat. 24º 00’ 09” S long. 046º 19’ 08” W; (ii) que, no momento

do acidente, o “NATS EMPEROR” estava fundeado com quatro manilhas de ferro de

bombordo  na  água  e  com aviso  de  meia  hora  para  praça  de  máquinas;  (iii)  que,  às

10h40min, o “NATS EMPEROR” largou o ferro na área de fundeio nº 2 para inspeção

dos porões; (iv) que, às 13h15min, o navio “TRITON SEAHAWK” suspendeu o ferro

encontrando-se a 2.9 quartéis de distância do “NATS EMPEROR”, que seria 0,29 milha

náutica; (v) que o “TRITON SEAHAWK” começou a girar para boreste vindo a atingir a

ré do navio “NATS EMPEROR” entre as cavernas 5 a 15 e prosseguiu para a área de

fundeio nº 3; (vi) que o abalroamento se deu às 13h27min; (vii) que não teve tempo de

dar ordens às máquinas nem de suspender o ferro; (viii) que chamou pelos canais 16 e 11

e  não  obteve  resposta;  (ix)  que  informou  ao  controle  portuário  que  o  “NATS

EMPEROR” navegava em situação de risco; (x) que informou novamente ao controle

portuário e à estação de praticagem logo após o conhecimento; (xi) que, ao fundear o

navio, controlou a distância do mesmo em relação à terra e aos demais navios; (xii) que o

“NATS EMPEROR” estava com o círculo de giro seguro; (xiii)  que as condições do

tempo eram boas, vento com força 3 de leste, mar calmo, visibilidade boa; (xiv) que, para
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evitar  o  acidente,  o  “TRITON SEAHAWK” poderia  ter  feito  a  manobra  devagar  e,

estando na posição aproximada de 0,5 milha náutica, ter girado para boreste; e (xv) que o

Comandante do “TRITON SEAHAWK” poderia ter feito a manobra de todo o leme a

bombordo e toda força adiante, o que o afastaria para boreste do navio.

Zhu  Liangkuan  (fls.  48/49),  chinês,  Comandante  do  N/M  “TRITON

SEAHAWK”,  após  perguntado,  respondeu:  (i)  que  o  “TRITON SEAHAWK” estava

fundeado na Baía de Santos, na posição lat. 24º 00’ 53” S long. 046º 20’ 03” W; ( ii) que

o “NATS EMPEROR” estava na posição lat. 24º 00’ 75” S long. 046º 19’ 95” W (sic);

(iii) que o depoente era quem estava dando as ordens de manobra; (iv) que o seu navio

largou  o  ferro  no  fundeadouro  nº  2  por  volta  das  09h12min;  (v)  que  o  “NATS

EMPEROR”  largou  o  ferro  às  10h15min,  muito  próximo  ao  navio  “TRITON

SEAHAWK”;  (vi)  que  o  depoente  contatou  pelos  canais  11  e  16  o  navio  “NATS

EMPEROR” informando que este estava muito próximo do seu navio, pedindo que se

afastasse, mas não obteve resposta; (vii) que, segundo as regulamentações portuárias, o

navio só pode ficar três horas fundeadouro nº 2,  para fins de inspeções de porões de

carga; (viii) que, uma vez que as inspeções dos porões do navio “TRITON SEAHAWK”

haviam sido concluídas, o navio começou a suspender o ferro às 13h05min; (ix) que,

como havia duas boias muito próximas do seu navio, não pôde virar para bombordo; (x)

que designou o Imediato e o Contramestre para que fossem à proa acompanhar a manobra

do giro  para  boreste;  (xi)  que  o  imediato  informava,  via  rádio,  que  o  navio  poderia

prosseguir  o  giro,  pois  não  havia  nenhum perigo  no canal;  (xii)  que,  devido à  forte

corrente por boreste,  o navio “TRITON SEAHAWK” abateu-se para o navio “NATS

EMPEROR”, resvalando a popa desse com a escada de portaló de bombordo daquele, às

13h25min; (xiii) que tomou todas as medidas de segurança ao fundear e designou um

tripulante para ficar de vigilância no convés; (xiv) que o “NATS EMPEROR” fundeou a

2 (dois) quartéis do navio sobre seu comando; (xv) que o mar era na escala Beaufort 4,

visibilidade boa,  vento de leste de força 4 e a corrente estava forte;  (xvi)  que houve

alteração do rumo antes do abalroamento em virtude da forte correnteza de boreste no

local; (xvii) que houve avarias na escada de portaló e outras avarias de pouca monta;

(xviii) que contribuíram para o acidente a proximidade do “NATS EMPEROR” e a forte

correnteza por boreste do seu navio; (xix) que não solicitou permissão às Autoridades

Portuárias para permanecer por mais tempo naquele fundeadouro aguardando a saída do

navio “NATS EMPEROR” e a diminuição da corrente por saber que tal solicitação não
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seria  atendida;  (xx)  que,  na  sua  opinião,  o  responsável  pelo  acidente  foi  o  “NATS

EMPEROR”, que colocou seu navio em situação de risco, não lhe dando outra opção de

manobra; (xxi) que as Autoridades Portuárias deveriam permitir apenas um navio por vez

no fundeadouro nº 2; e (xxii) que as Autoridades Portuárias deveriam ter ordenado a

saída do “NATS EMPEROR” do fundeadouro nº 2.

Consigne-se, por oportuno, que, à fl. 38, foi acostado o croqui elaborado pelo

Comandante do “NATS EMPEROR”, Oleksandr Naumov, e, às fls. 54/55, um croqui

elaborado pelo Comandante do “TRITON SEAHAWK”, Zhu Liangkuan e ainda uma

xerox com um extrato de carta náutica, com carimbo do MV “NATS EMPEROR”, onde

aparecem a plotagem das posições dos navios.

Às fls. 61/89 foram juntados, pela AGÊNCIA MARÍTIMA CARGONAVE

(SP)  LTDA.,  os  diários  de  bordo,  cópia  do  Laudo  da  Classificadora  e  uma  Carta

Explicativa  do  Comandante,  protocolada  em  10/10/2013,  todos  do  navio  “TRITON

SEAHAWK”.

No Relatório  do  IAFN (fls.  97/102),  o  Encarregado concluiu  que  o  fator

operacional contribuiu para o acidente,  tendo em vista  que a manobra praticada pelo

navio foi ineficaz para evitar o abalroamento 

Desse modo, o Encarregado entendeu que o Comandante do navio “TRITON

SEAHAWK”, Zhu Liangkuan, foi responsável pelo acidente devido a sua imperícia ao

realizar a manobra, bem como por sua negligência, consubstanciada na inobservância de

medidas de precaução e segurança que se faziam necessárias, deixando de cumprir as

regras  5  (vigilância),  6  (distância  de  segurança)  e  7  (precaução-sic)  do Regulamento

Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar – RIPEAM.

Notificado o responsável, não foi apresentada Defesa Prévia. 

Encaminhados os autos à D. Procuradoria Especial da Marinha (fl. 108), esta

se manifestou às fls. 110/112 requerendo (i) fosse esclarecido qual Agência Marítima de

fato representa o MV “NATS EMPEROR”, assim como (ii) fosse novamente notificado o

Sr. Zhu Liangkuan para apresentação de Defesa Prévia.

Deferidas  (fl.  114)  e  cumprida  a  diligência  de  notificação  (fl.  119),  foi

apresentada  Defesa  Prévia  pelo  responsável  à  fl.  120,  limitando-se  este  a  reiterar  os

termos de seu depoimento e a aguardar e requerer o arquivamento do inquérito.

Novamente  encaminhados  os  autos  à  PEM  (fl.  122),  esta  ofereceu

representação  em  face  de  Zhu  Liangkuan,  Comandante  do  “TRITON  SEAHAWK”,

4/9



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 29.458/2015........................................)
===============================================================

conforme fls. 125/128, uma vez que o referido Comandante, havendo dúvidas de que o

navio “NATS EMPEROR”, que se encontrava fundeado, estava muito próximo ao seu

navio (N/M “TRITON SEAHAWK”) e sabedor da corrente que o deslocava em direção

contrária  à  do  giro,  prosseguiu  com  a  manobra,  agido,  portanto,  com  negligência  e

imperícia.

Assim, deixou de observar as medidas de precaução e segurança previsíveis,

que se faziam necessárias para evitar o abalroamento, descumprindo os procedimentos

descritos  no  RIPEAM/72,  como  anotado  no  relatório  do  IAFN,  expondo  a  risco  a

embarcação e seus ocupantes, o que se materializou com o acidente.

Na  Sessão  Ordinária  nº  7.061,  de  26/04/2016,  o  Tribunal  decidiu,  por

unanimidade, receber a representação (fl. 136).

Citado o Representado via edital (fls. 137 e 141), não foi apresentada defesa

(fl. 149), razão pela qual foi decretada a revelia (fl. 150).

Encaminhados os autos à Defensoria Pública da União para apresentação de

Defesa  Técnica  (fl.  150),  esta  se  manifestou  por  cota  à  fl.  151v,  alegando  que  o

representado possuía advogado constituído nos autos e com poderes para receber citação,

motivo pelo qual teria havido a citação pessoal do patrono constituído às fls. 144/146, o

que  afastaria  a  hipótese  legal  de  atuação da  DPU na  função de  curador  especial  do

representado revel.

De outro bordo,  requereu a DPU, caso este Tribunal entendesse de modo

diverso, fossem esgotados os meios de localização do representado antes da citação ficta.

A PEM foi instada a se manifestar quanto ao arguido pela DPU e argumentou

que não é necessário o exaurimento dos meios de localização do representado antes da

citação por edital, por se tratar de estrangeiro residente fora do país. Logo, aplica-se ao

caso o art. 73, “b”, do RIPTM, não havendo se falar em aplicação subsidiária do Código

de Processo Civil.

Em Despacho de fl.  158,  o  Juiz  Relator  esclareceu que o instrumento de

mandato de fl. 57 não contemplava poder para receber citação, sendo certo que o envio

de cópia ao advogado teve caráter meramente informativo. Assim, em se tratando de

estrangeiro domiciliado fora do Brasil, a regra é a citação por edital, com fundamento nos

arts. 53 e 55 da Lei nº 2.180/54 e art. 73, “b” do RITM.

No  entanto,  após  nova  remessa  à  DPU,  o  I.  Defensor  Público  Federal

discordou  do  entendimento  do  Juiz  Relator,  reiterando  que  a  Procuração  de  fl.  57
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outorga,  expressamente,  ao  advogado particular  poderes  os  “especiais  do art.  38”  do

antigo CPC, o que englobaria o recebimento de citação.

Pacificando a questão, em Despacho de fl. 161, o Juiz Relator transcreveu o

constante do instrumento de mandato e esclareceu que,  no citado documento,  não há

menção  ao  poder  para  “receber  citação”,  motivo  pelo  qual  encaminhou  os  autos

novamente àquele órgão para apresentação de Defesa Técnica.

À fl. 164v foi apresentada Defesa, arguindo, em síntese, a nulidade do ato

que  nomeou  a  DPU  para  defender  o  Representado,  tendo  em  vista  a  existência  da

Procuração de fl. 57. 

No  mérito,  os  fatos  foram  contestados  por  negativa  geral,  tendo  sido

requerida  a  absolvição  do  Representado  e,  subsidiariamente,  a  aplicação  da  pena  de

repreensão, nos termos do art. 128 da Lei nº 2.180/54.

Aberta a instrução (fl. 165), não foram produzidas novas provas.

Em Razões Finais, a PEM reiterou os termos da Representação (fl. 173v) e a

DPU os termos de sua defesa (fl. 181).

Por derradeiro, foi registrado o Representado não possui antecedentes neste

Tribunal (fl. 179).

É o Relatório.

Decide-se:

Relatados os fatos e analisadas as provas carreadas aos Autos, verifica-se que

a D.  Procuradoria,  em sua  peça  vestibular,  relata  que  havendo  dúvidas  que  o  navio

“NATS  EMPEROR”  estava  muito  próximo  do  navio  “TRITON  SEAHAWK”,  o

Comandante deste último navio, e ora Representado, sabedor da corrente que o deslocava

em  direção  contrária  à  do  giro,  prosseguiu  com  a  manobra,  agindo,  portanto,  com

negligência e imperícia.

Assim, deixou de observar as medidas de precaução e segurança previsíveis,

que se faziam necessárias para evitar o abalroamento, descumprindo os procedimentos

descritos  no  RIPEAM/72,  como  anotado  no  relatório  do  IAFN,  expondo  a  risco  a

embarcação e seus ocupantes, o que se materializou com o acidente.

Verifico que assiste razão a D. Procuradoria.

A Defesa do Representado se manifestou por negativa geral,  e assim não

trouxe argumentação capaz de afastar a sua responsabilidade.

De importante dos Autos, temos que cerca de 09h12min o MV “TRITON
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SEAHWAK”  fundeou  nas  proximidades  do  fundeadouro  nº  2.  Logo  a  seguir,  às

10h15min, o “NATS EMPEROR” fundeou no interior do fundeadouro nº 2. Ambos os

navios estariam envolvidos em fainas de inspeções rotineiras.

Ocorre que o MV “TRITON SEAHWAK” suspendeu às cerca de 13h15min

com destino a uma nova área de fundeio. Nessa manobra abalroou o outro navio.

Verifica-se ainda que:

1) o Comandante do “NATS EMPEROR” apresentou croqui onde consta o

seu navio fundeado no interior da área nº 2 e a embarcação abalroadora fundeada fora;

2) o Comandante do “TRITON SEAHAWK” também apresentou croqui a fl.

54 onde descreve a cinemática de seu navio, suspendendo de posição fora da área de

fundeio nº 2, efetuando um percurso com guinada a boreste que o faz adentrar nessa área

e abalroando o “NATS EMPEROR” na sua alheta de bombordo; e

3) também consta uma xerox de carta náutica (também apensada como foto

em CD), com timbre do “TRITON SEAHAWK” com posição plotada entre o canal de

acesso ao porto de Santos e o limite noroeste área de fundeio nº 2.

Transportando-se  essas  plotagens para  carta  náutica  raster  1713 da  DHN,

estimo que a distância entre os navios, enquanto fundeados, era cerca de 400 metros,

coerente com a distância informada pelo Comandante do “NATS EMPEROR” em seu

depoimento.

Também verifico que a profundidade (P) local era de 11 metros.

Considerando o comprimento do MV “NATS EMPEROR” de cerca de 190

metros (L),  verifico que o seu raio de giro em torno de sua posição de fundeio, caso

usando 5 vezes o comprimento de filame na água, seria de cerca de 250 metros (L+5P).

 Assim, apesar da dúvida aventada pela PEM em sua peça inicial, entendo

que a distância em que o MV “NATS EMPEROR” fundeou era relativamente segura em

relação ao “TRITON SEAHAWK”. 

Também verifico que o Representado fundeou fora de área autorizada para

realização da faina de inspeção e, ao suspender, não controlou adequadamente seu navio

adentrando  a  área  de  fundeio  nº  2  vindo  a  abalroar  outro  navio  que  se  encontrava

regularmente fundeado.

Dessa forma, a causa determinante do acidente da navegação foi o erro de

manobra cometido pelo Comandante do MV “TRITON SEAHWAK”.

Diante  do  exposto,  devem  ser  julgados  procedentes  os  fundamentos  da
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representação da Douta Procuradoria, responsabilizando Zhu Liangkuan, na qualidade de

Comandante do “TRITON SEAHAWK” pelo acidente da navegação, capitulado no art.

14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, por sua conduta imperita ao cometer erro de manobra,

desconsiderando os efeitos da corrente, de conhecimento previsível, tendo em vista se

encontrar  em área  sujeita  aos  efeitos  da  variação  das  alturas  da  maré  tabuladas  em

documentos náuticos. Além disso, antes do acidente encontrava-se fundeado fora de área

autorizada.

Na aplicação da pena deve ser considerado que o Representado não apresenta

antecedentes neste Tribunal e, por ter contribuído para os esclarecimentos dos fatos com

seu depoimento e croquis fornecidos em sede de IAFN. Além disso, analisando as fotos

dos Autos, entendo que as avarias provocadas não foram muito graves.

A CPSP também deve ser oficiada para conhecer as conclusões do presente

acórdão, pois analisando-se as posições geográficas transcritas no IAFN foi verificado

que:

1) a posição LAT 24º 00’ 09” LONG 046º 19’ 08” fornecida no depoimento

do Comandante do MV “NATS EMPEROR” foi plotada em terra por este Relator na

carta DHN nº 1713;

2) a posição LAT 24º 00’ 75” LONG 046º 19’ 75” constante do depoimento

do Representado como sendo a posição do navio abalroado não obedece a notação padrão

de graus, minutos e segundos; e

3) a CP não apresentou croqui  ou plotagem própria,  onde os erros  acima

relatados poderiam ter sido verificados, facilitando a análise do acidente.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: abalroamento envolvendo as embarcações

MV “TRITON SEAHAWK” e o “NATS EMPEROR”, no fundeadouro nº 2, da Baía de

Santos/SP.  O  acidente  teve  como  consequência  apenas  danos  materiais  aos  navios,

consubstanciados pelas avarias no MV “NATS EMPEROR” abaixo do convés principal,

entre  as  cavernas  5  e  15,  fendas  de  45cm x  20cm,  mossas  de  1,60m x  0,80m por

bombordo e mossas de 1,60m x 0,80, nas cavernas 5,10 e 15 por boreste; e avarias no

MV “TRITON SEAHAWK” na plataforma giratória superior da escada do Prático de

bombordo (torção), polias, guincho, suportes de fixação, corrimão e amassados entre as

cavernas  72  e  78.  Não  houve  registros  de  vítimas  ou  poluição;  b)  quanto  à  causa
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determinante:  o  erro  de  manobra  cometido  pelo  Comandante  do  MV  “TRITON

SEAHAWK”; c) decisão:  julgar o acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea

“a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente da imperícia do Representado Zhu Liangkuan,

Comandante  do  “TRITON  SEAHAWK”,  condenando-o  à  pena  de  multa  100  (cem)

UFIR, com fundamento no art. 121, inciso VII e § 5º, art. 124, inciso I, da LOTM. A

multa terá seu valor monetário atualizado em conformidade com os parâmetros previstos

na Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo. Custas na forma da Lei; e d) medidas

preventivas  e  de  segurança:  oficiar  à  CPSP,  Agente  da  Autoridade  Marítima,

encaminhando-lhe cópia do presente acórdão para conhecimento das observações nele

contidas.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 22 de julho de 2021.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/AHC PROCESSO Nº 29.634/15

ACÓRDÃO

Balsa “CARPINTEIRO”. Emborcamento e exposição a risco, sem registro de

danos  pessoais,  materiais  e  nem ambientais.  Rio  Correia  das  Congonhas.

Negligência. Condenação. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos.

Consta dos Autos que no dia 19 de setembro de 2014, cerca de 16h, ocorreu o

emborcamento da balsa “CARPINTEIRO” que estava sendo utilizada como apoio para

uma  bate-estaca  no  Rio  Correia  das  Congonhas  (não  navegável)  Jaguaruna  -  SC,

caracterizando o acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, e 15, alínea “e”

da Lei nº 2.180/54. Não houve registro de danos pessoais, materiais e nem ambientais.

A  balsa  sem  propulsão  é  de  propriedade  NAVEGAÇÃO  FLUVIAL

PAULICÉIA CISPALTINA LTDA., possui casco de aço, 12 metros de comprimento, 10

de AB, classificada para atividade de transporte de carga em área de navegação interior.

Foi cedida por contrato de locação à empresa SOUZA & ESMERALDINO LTDA., que

por seu turno contratou a empresa MA FUNDAÇÕES LTDA. para cravação das estacas

no leito do rio para construção de uma ponte.

No Inquérito instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna

foram prestados cinco depoimentos, elaborado o Laudo de Exame Pericial e anexadas

fotos, declaração de características da embarcação assinada por tecnólogo naval (fl. 12),

memorial descritivo, TIE, notas para arqueação e os documentos de praxe. 

No Laudo de Exame Pericial Indireto, fls. 25 e seguintes, efetuado no dia

13/10/2014,  os  Peritos  relataram  que  a  balsa  “CARPINTEIRO”  encontrava-se

posicionada próximo a margem e foi embarcado e soldado em seu convés um bate-estaca

e, na sequência, foram instalados alguns contrapesos de concreto para dar estabilidade à

embarcação para cravar estacas no leito do rio. Porém, em um certo momento, houve

uma desestabilização da embarcação fazendo com que a mesma emborcasse.

Também observaram que  no  TIE  (fl.  10)  consta  que  a  balsa  deveria  ser

tripulada por um MAC, porém no momento do acidente não havia aquaviários a bordo.

Os Peritos concluíram que houve falha no embarque e má estiva do bate-

estaca e dos contrapesos no convés da embarcação, o que fez com que esta perdesse o

equilíbrio e emborcasse.

As seguintes testemunhas prestaram depoimento:

Valdelei Vicente Santana, Mestre de obras e supervisor na Empresa Souza &
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Esmeraldino;

Fabio Goulart Barrios, Engenheiro Civil e responsável técnico na Empresa

Souza & Esmeraldino, declarou (fl. 45 e 46), resumidamente, que o bate-estaca com o

martelo, pesa de 9 a 10 toneladas, e não sabe precisar o peso dos contrapesos, que eram

quatro ou cinco; que não sabe precisar quem tomou a decisão final sobre o embarque do

material  na balsa;  que após puxar o martelo para cima,  a balsa começou a emborcar

lentamente;  que  a  bate-estaca  e  os  contrapesos  foram  embarcados,  a  balsa  estava

amarrada nas quatro pontas, com cabos de aço novos e catraca na balsa e que em um

certo momento a balsa começou a virar lentamente e os funcionários, que estavam em seu

convés, tiveram que abandoná-la;

Sergio da Silva Junior, Gerente Comercial da Empresa MA Fundações;

Ronaldo Inacio de Souza, Soldador e Encarregado de obras na Empresa MA

Fundações,  declarou (fls.  53 e  54),  resumidamente,  que foi  designado para  fazer  um

estaqueamento para construção de uma ponte no rio Congonhas, só que primeiro teria

que instalar a bate-estaca no convés da balsa para conseguir fazer o trabalho, pois não

seria possível realizar o estaqueamento em terra firme; que foi um dos responsáveis pelo

embarque e colocação do bate-estaca, junto com o Mauro, proprietário da empresa, mas

que tudo foi acordado antes com os funcionários da Souza & Esmeraldino, como e onde

ficaria o bate-estaca, os contrapesos e a posição da balsa; enquanto ao peso do material

embarcado na balsa, respondeu que o bate-estaca sem o martelo pesa 11,5 toneladas, de

acordo com o operador do guindaste da empresa FAM (que desvirou a balsa) e o martelo

3  toneladas,  porém  não  sabia  precisar  os  pesos  dos  contrapesos,  mas  estimava  5

toneladas.

Agnel  Marques  do  Nascimento,  Procurador  da  Empresa  NAVEGAÇÃO

FLUVIAL PAULICÉIA CESALPINA LTDA.

No Relatório de IAFN, fls. 83 e seguintes, o Encarregado relata que o bate-

estaca e os contrapesos foram embarcados na balsa por funcionários das empresas Souza

&  Esmeraldino  e  MA  Fundações,  sem  auxílio  de  engenheiro/tecnólogo  naval  e/ou

aquaviários.

Também informa que o emborcamento ocorreu após o içamento do martelo

do bate-estaca obrigando os senhores Gisival da Silva e o Ronaldo Inácio de Souza, que

se encontravam a bordo a pularem na água para alcançar a margem a cerca de quatro

metros. 

No dia seguinte a embarcação foi desemborcada por um guindaste.

O Encarregado verificou que de acordo com a Declaração da embarcação,

assinada pelo senhor Humberto Rodrigues Bogaz, Tecnólogo Naval,  o porte bruto da
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balsa seria de 14,63 toneladas (fl. nº 12). E considerando o peso estimado do material

embarcado, informado nos depoimentos prestados por Fabio Goulart Barrios (fl. nº 45) e

Ronaldo  Inacio  de  Souza  (fl.  nº  54),  deduziu  que  esse  porte  bruto  pode  ter  sido

ultrapassado.

O  Encarregado  concluiu  que  os  profissionais  envolvidos  no  embarque  e

estiva  do  bate-estaca  e  dos  contrapesos  no  convés  da  embarcação  não  tinham

conhecimento, tampouco eram qualificados para executar aquele tipo de serviço e que no

local não havia engenheiro/tecnólogo naval ou aquaviário responsável pela manobra.

Apontou como possíveis responsáveis pelo acidente da navegação a empresa

SOUZA & ESMERALDINO LTDA.,  locatária  da  embarcação  e  MA FUNDAÇÕES

LTDA., contratada pela locatária da embarcação para serviços de cravação de estacas

pré-moldadas.

Notificados da conclusão do Inquérito, os Indiciados apresentaram defesas

prévias:

- SOUZA & ESMERALDINO LTDA. alegou que a responsabilidade pelo

ocorrido seria da empresa de navegação (proprietária da balsa) que a “locou”, pois não

disponibilizou profissional  competente  para  orientação e que não tinha conhecimento

quanto à capacidade, peso e demais detalhes técnicos; e

- MA FUNDAÇÕES LTDA. por sua vez alegou que o serviço concernente à

balsa não é de sua responsabilidade e que se apresentou com os profissionais habilitados

e ferramentas necessárias para o desempenho dos serviços que prestava à Construtora,

qual seja, cravação de estacas no Rio Correia das Congonhas.

A D. Procuradoria Especial  da Marinha, após análise dos Autos, ofereceu

representação em face de:

- ORBAN CONSTRUTORRA LTDA. EPP, atual denominação de SOUZA

& ESMERALDINO LTDA. EPP; e

-  MA FUNDAÇÕES LTDA.  ME;  com fulcro  no  art.  15,  alínea  “e”,  da

LOTM fundamentando às fls. 132/135.

Na  Sessão  Ordinária  nº  7.023ª,  do  dia  22/10/2015,  o  Tribunal,  por

unanimidade, decidiu retornar os Autos à PEM, para também oferecer representação em

face  da  sociedade  NAVEGAÇÃO  FLUVIAL  PAULICEIA  CISALPINA  LTDA.,

proprietária  da  embarcação sinistrada,  tendo em vista  os  indícios  de  sua participação

culposa, em decorrência da Cláusula Terceira do Contrato de Locação (fls. 60 a 66) e do

art. 34, inciso I, da Lei nº 9.537/97; e também para acrescentar a tipificação no art. 14,

alínea  “a”,  naufrágio,  em  razão  do  emborcamento  da  Embarcação,  para  todos  os

Representados. 
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Cumprida  a  determinação e  registrada  em ata,  a  PEM apresentou a  nova

representação às fls. 144/148.

Citadas  (fls.  154/156),  as  2ª  e  3ª  Representadas  foram  regularmente

defendidas por I. Advogados constituídos e a 1ª foi declarada revel (fl. 184) e notificada

(fl. 187).

A defesa da 2ª Representada (fls. 177/182) trouxe a tese da exculpabilidade,

esclarecendo que  a  empresa  MA FUNDAÇÕES LTDA.  foi  contratada  pela  empresa

SOUZA E ESMERALDINO, primeira representada, conforme contrato de prestação de

serviços por empreitada onde ficou ajustado que a obrigação da contratante era “fazer a

limpeza e drenagem do terreno, construindo acesso fácil de caminhões e equipamentos”.

Atribuiu  culpa  às  demais  representadas,  pois  àquelas  empresas  caberia  o

“acesso” ao bate-estaca e o manejo da balsa.

Por fim, ressalta que os seus funcionários estavam na balsa, exclusivamente,

para manusear a bate-estaca e possuíam todos os equipamentos de segurança, tais como

coletes etc.

A  defesa  da  3ª  Representada,  NAVEGAÇÃO  FLUVIAL  PAULICEIA

CISALPINA LTDA.,  (fls.  166/170)  trouxe a  tese  da  exculpabilidade alegando que  a

referida embarcação é objeto de um contrato de locação firmado entre a Representada e a

empresa SOUZA & ESMERALDINO LTDA. EPP, sem o fornecimento de mão de obra,

conforme documento constante dos autos às fls. 60/66, transferindo à empresa locatária a

posse e uso do bem locado, cabendo a ela - locatária, contratação de pessoal habilitado.

Refuta a argumentação da locatária da embarcação acerca das informações

que a defendente deveria ter fornecido diretrizes e instruções necessárias para a utilização

e operação da balsa.

Argumenta  que  não  existe  nexo  causal  entre  o  incidente  e  as  ações  da

empresa  e  a  contestante  cumpriu  a  cláusula  terceira,  item  x,  do  contrato  de  locação

informando  à  empresa  locatária  as  instruções  necessárias  à  utilização  e  operação  do

equipamento.  Neste  aspecto  em  particular,  ressalta  que  foi  devidamente  apurado  e

concluído pelos peritos que a causa determinante do acidente foi a falha no embarque e

má estiva da bate-estaca e dos contrapesos no convés da embarcação.

Por fim, cita que o contrato de locação celebrado não prevê cláusula que lhe

atribua a  responsabilidade de  estabelecer  a  forma e  procedimento  do  embarque e  da

estiva de carga.

Aberta a Instrução, nenhuma outra prova foi produzida.

Em Razões Finais, manifestaram-se a PEM e a 2ª Representada.

É o Relatório.
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Decide-se:

Relatados os fatos e analisadas as provas carreadas aos Autos, verifica-se que

a causa determinante do emborcamento e da exposição ao risco foi o excesso e a má

distribuição do peso do bate-estaca e dos seus contrapesos de concreto no convés da

balsa,  sem o  acompanhamento  de  pessoal  habilitado,  o  que  afetou  a  estabilidade  da

embarcação impedindo-a de reconstituir seu ponto de equilíbrio, provocando a sua virada

total.

As  acusações  formuladas  pela  D.  Procuradoria  às  representadas  são  as

seguintes: 

- 1ª e 2ª Representadas: por agirem com negligência devido a inobservância

dos deveres de cuidado aplicáveis ao caso; e por imperícia pela falta de profissionais

qualificados para o desempenho da faina de embarque da bate-estaca e contrapesos, com

a má estiva da carga, que foram determinantes para o emborcamento da balsa; e

-  3ª  representada:  apesar  do  contrato  de  locação  pactuado  com  a  1ª

representada  não  prever  o  fornecimento  de  mão  de  obra,  constatou  que  há  cláusula

expressa  (cláusula  3ª,  item x)  na  qual  se  compromete  a  fornecer  “os  elementos,  as

diretrizes e as instruções necessárias à utilização e operação do Equipamento objeto deste

CONTRATO”.  No entanto,  verifica-se  que a  3ª  representada  se  omitiu  em relação à

obrigação assumida, pois a 1ª representada alegou em defesa (prévia) que sequer tinha

conhecimento da obrigatoriedade de contratação de aquaviário. A omissão da proprietária

da balsa contribuiu para a ocorrência dos eventos relatados.

Dos Autos ainda temos:

1) Um contrato  de  locação  entre  a  proprietária  da  balsa  (3ª  representada

NAVEGAÇÃO  FLUVIAL  PAULICEIA  CISALPINA  LTDA.)  e  sua  locatária  (1ª

representada SOUZA & ESMERALDINO LTDA. EPP) onde que consta que não haveria

cessão de mão de obra.  Nesse  acordo também consta  a  cláusula  de  fornecimento de

diretrizes e instruções necessárias a utilização e operação dos equipamentos objeto do

contrato;

2) Um contrato de entre a 1ª e a 2ª representada MA FUNDAÇÕES LTDA.

que tem por objeto a contratação por empreitada de serviços de cravação de estacas pré-

moldadas. Caberia a 2ª representada executar o serviço e fornecer a mão de obra e os

equipamentos necessários;

3) A 1ª representada é revel no processo, atraindo assim os efeitos da revelia,

conforme prevê o art. 58 da LOTM;

4) Uma  suposta  responsabilidade  solidária  da  empresa  proprietária  da

embarcação com a sua armadora (locatária), conforme previsão do inciso I, do art. 34 da
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LESTA; e

5) As argumentações  constantes  das  defesas  técnicas da 2ª e 3ª Represen-

tadas.

Entendo que assiste razão a 3ª Representada. O contrato que firmou previa

expressamente que não haveria o fornecimento de mão de obra.

Em  que  pese  o  mesmo  contrato  prever  o  fornecimento  de  diretrizes  e

instruções sobre o equipamento, tal fato não significa, obrigatoriamente, que a empresa

proprietária da balsa deveria assistir a locatária nos aspectos relacionados ao embarque e

instalação de equipamentos extras necessários à realização das obras.

O porte bruto e a necessidade de operação por um aquaviário constam dos

documentos da balsa. Não é crível que empresas envolvidas em serviços de engenharia,

utilizando a embarcação como um equipamento acessório para realização da obra, não se

preocupassem com esses aspectos.

Sobre a responsabilidade solidária entre proprietários, armadores e prepostos

de embarcações,  previsto no inciso I,  do art.  34, da LESTA, entendo que é admitida

somente  no  âmbito  das  medidas  administrativas  listadas  no  decreto  regulamentador

daquela Lei, não sendo de aplicação automática sobre a égide da LOTM.

Quanto à 2ª representada, apesar de constar no contrato firmado com a 1ª

representada a execução do serviço e o fornecimento de mão de obra,  avalio que tal

cláusula se restringe ao serviço específico de cravação de estacas, e nada menciona sobre

o fornecimento específico de tripulante de embarcação.

Por fim, julgo que cabe responsabilização apenas à primeira representada,

pois efetuou um contrato de locação que, guardadas as devidas proporções, é semelhante

ao afretamento a casco nu, cabendo-lhe a posse, o uso e o controle da embarcação, pelo

tempo vigente do contanto. Assim, deveria designar a tripulação necessária para operá-la.

De  toda  forma,  as  acusações  contra  ela  apresentadas  se  tornaram

incontroversas, nos termos previstos no art. 58 da LOTM.

Diante  do  exposto,  devem  ser  julgados  parcialmente  procedentes  os

fundamentos  da  representação  da  Douta  Procuradoria,  responsabilizando  a  empresa

ORBAN  CONSTRUTORRA  LTDA.  EPP,  atual  denominação  de  SOUZA  &

ESMERALDINO LTDA. EPP, na qualidade de locatária da balsa, pelo acidente e fato da

navegação, capitulados no art. 14, alínea “a”, e 15, alínea “e” da Lei nº 2.180/54, por sua

conduta negligente e exculpar as demais representadas.

Na aplicação da pena deve ser considerado que a Representada não apresenta

antecedentes neste Tribunal e que o acidente não provocou danos materiais, pessoais e

ambientais.
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Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza  e  extensão  do  acidente  e  fato  da  navegação:  emborcamento  da  balsa

“CARPINTEIRO” que estava sendo utilizada como apoio para uma bate-estaca no Rio

Correia das Congonhas (não navegável) Jaguaruna/SC, sem registro de danos pessoais,

materiais e nem ambientais; b) quanto à causa determinante: excesso e a má distribuição

do peso do bate-estaca e dos seus contrapesos de concreto embarcados no convés da

balsa,  sem o  acompanhamento  de  pessoal  habilitado,  o  que  afetou  a  estabilidade  da

embarcação impedindo-a de reconstituir seu ponto de equilíbrio; e c) decisão:  julgar o

acidente e fato da navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, e 15, alínea “e” da Lei nº

2.180/54, como decorrente da negligência da empresa Orban Construtora Ltda. EPP e,

considerando as consequências do acidente e as atenuantes relatadas, condená-la à pena

de multa de 400 (quatrocentas) UFIR, com fundamento no art. 121, inciso VII e §5º com

valor monetário atualizado em conformidade com os parâmetros previstos na Resolução

nº 51/2020 do Tribunal Marítimo. Exculpar as demais representadas. Custas na forma da

Lei.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 07 de julho de 2021.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MDG PROCESSO Nº 30.109/15

ACÓRDÃO

Lancha “LE BNA 553”. Naufrágio. Deficiência de manutenção. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

No dia 19 de abril de 2015, no rio São Francisco, município de Brejo Grande

– SE, ocorreu o naufrágio da lancha “LE BNA 553”, com danos materiais. 

No inquérito, realizado pela CPAL, foram ouvidas 4 testemunhas, realizado o

laudo pericial e juntada a documentação de praxe.

Carlos Eduardo Ribeiro Junior, (responsável pela informação do naufrágio),

brasileiro, com 56 anos de idade, Projetista Naval, identidade nº 08582350-30 SSP-BA,

CPF: 503.076.817-34, em seu depoimento relatou que tomou conhecimento do naufrágio

na  segunda-feira,  27  de  abril  de  2015,  pela  manhã,  aproximadamente  às  oito  horas,

quando foi fazer a manutenção da “Canoa de Tolda Luzitânia”. E que, cerca de três a

quatro  dias  antes  do  acidente,  verificou  que  a  amarra  de  popa  estava  rompida.  Em

consequência,  a  “lancha dos  estudantes”  varria  a  área  dela,  abalroando com a canoa

“LUZITÂNIA” e a embarcação “AGRADEÇO A DEUS”. Em razão disso, foi buscar

fazer contato com a prefeitura, e como era parte da tarde, e fora do horário do expediente,

o depoente esteve em uma escola municipal do ensino básico, do município de Brejo

Grande,  onde  ocorria  um  evento,  em  busca  de  algum  representante  da  secretaria

municipal de educação. Na escola foi dada a orientação de ir à Secretaria de Transporte,

onde explicou o problema à pessoa que o atendeu, a qual não lembra o nome, e que a

mesma ficou de tomar uma providência. No domingo, dia 26 de abril de 2015, o depoente

encontrou, na feira de Brejo Grande, a Senhora secretária de educação Jucilene, a quem

relatou  a  situação  da  lancha  e  que  ficou  de  tomar  providências,  porém  como  foi

constatado, as providências não foram tomadas. O depoente relatou também que a lancha

não sofria manutenção periódica, as amarras não estavam em boas condições, a condição

de atracação não era ideal e após ter alertado a diversos representantes da prefeitura, que

se tivessem tomado as providências de adequação de atracação, muito provavelmente o

naufrágio  não  teria  ocorrido.  Também  foi  encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de

Educação de Brejo Grande, um ofício relatando a situação da lancha, que afetava a canoa

“LUZITÂNIA” em seu atracadouro. O depoente menciona que sugeriu, pessoalmente, à

secretária Jucilene que a lancha fosse retirada da água, uma vez que não era utilizada. 
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José Hadenilson Gois  da  Silva,  (responsável  pela  manutenção da lancha),

Brasileiro, com 45 anos de idade, secretário de turismo de Brejo Grande - SE, identidade

n°  957.539 SSP-SE,  CPF:  574.132.825-34,  em  seu  depoimento  relatou  que  tomou

conhecimento do acidente na segunda-feira (27 de abril de 2015) pela manhã, por volta

das  10h.  quando  foi  comunicado pelo  pessoal  da  Marinas  Clube,  através  da  gerente

Nadja, e quando ele foi ao local, constatou que a lancha estava naufragada. No sábado,

dia anterior ao naufrágio, constatou que haviam cortado o cabo de proa. O mesmo pegou

a embarcação para amarrá-la novamente pelo cabo de proa, em uma estaca de cimento ao

lado da Marinas Clube. No domingo pela manhã, relatou que um senhor chamado Carlos,

que cuida da canoa de tolda,  sempre questionou sobre o local  ao qual a embarcação

ocupava,  pois  queria colocar no mesmo, um barco de alumínio que pertence a ONG

canoa de tolda. No domingo de manhã, ele esteve na secretaria de transporte e falou com

o assistente do secretário Eduardo, dizendo que se não tirasse a lancha escolar do local,

ele cortaria as cordas e afundaria a lancha. No outro dia a lancha amanheceu afundada.

Após ele ter amarrado o cabo de proa, no dia seguinte soltaram o cabo de popa, assim

quando a maré vazou, a embarcação ficou inclinada, entrando água pela popa. O mesmo

verificou que não havia furo no casco e quando viu que o cabo de popa estava solto,

nunca imaginou que alguém poderia fazer alguma coisa contra a lancha. Disse também

não poder afirmar quem seria o culpado, mas devido às circunstâncias, e considerando a

declaração feita na secretaria de transporte, de Brejo Grande pelo senhor chamado Carlos

da ONG Canoa de Tolda, esse seria o suspeito; o mesmo alegou não ter conhecimento do

ofício  enviado  à  secretaria  de  educação  do  município  de  Brejo  Grande,  relatando  a

situação da lancha encaminhado pelo senhor Carlos da ONG Canoa de Tolda. Informou,

também, que a lancha estava fora de atividade, tendo em vista que a gestão atual recebeu

a  referida  embarcação  já  deteriorada,  faltando  alguns  itens  como  bomba  de  esgoto,

bomba de combustível, bateria e rádio de comunicação. 

Elaine  Cristina  de  Oliveira  Cruz,  (secretária  de  educação  da  Prefeitura

Municipal de Brejo Grande), Brasileira, com 36 anos de idade, professora, identidade n°

1.534.781  SSP-SE,  CPF,  825.899.925-72, em  seu  depoimento  relatou  que  tomou

conhecimento do acidente na segunda-feira, através do senhor Hadenilson, que foi à casa

dela  informar  que  a  lancha  tinha  afundado,  pois  tinham cortado  a  corda  e  como  a

embarcação estava sem uso deveria ter sido retirada da água, assim evitando todo esse

problema. No mais, não soube informar o estado de conservação da lancha; disse que não

tinha  conhecimento  de  um ofício  enviado  à  prefeitura  pela  ONG “Canoa  de  Tolda”
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sugerindo a retirada da embarcação da água; também informou que não prestou socorro

no momento do acidente da lancha e que não esteve no local no momento do acidente.

Embora afirme que a lancha pertence à prefeitura de Brejo Grande, a qual foi recebida

por doação do Ministério da Educação, a depoente disse que não se encontra de posse do

documento  de  doação.  Como secretária  de  educação,  afirma ter  conhecimento  que  a

lancha  não  estava  sendo  utilizada.  Por  fim,  disse  que  as  condições  do  tempo  eram

normais no momento do acidente.

Eduardo Vieira de Oliveira, (chefe de transporte da Prefeitura Municipal de

Brejo Grande), Brasileiro, com 56 anos de idade, identidade nº 343685 SSP-AL, CPF:

185.142.434-20,  em seu depoimento relatou que tomou conhecimento do acidente  na

terça-feira (28 de abril de 2015) às 11 horas da manhã, não sabendo informar qual a causa

do  acidente,  porém,  alertou  que  o  responsável  pela  manutenção  da  lancha  é  o  Sr.

Hadenilson, (Chefe de transporte da Prefeitura Municipal de Brejo Grande - SE), o qual

deveria dar mais atenção a mesma. Relatou ainda que a lancha estava em bom estado de

conservação e que as condições do tempo eram normais. O mesmo não soube informar o

responsável pelo acidente,  mas disse que o senhor Carlos chegou falando que se não

tomasse as providências com relação à lancha, a mesma poderia afundar, o que aconteceu

no dia seguinte. Ao tomar conhecimento do acidente, conversou com o Sr. Hadenilson,

conhecido como “Haroldo”,  o qual  afirmou que é o responsável pela manutenção da

lancha, para chamar pessoas que pudessem desafundar a lancha. Após o esgotamento não

observou se havia danos na lancha e que também desconhecia o ofício enviado pela ONG

“Canoa de Toda” à secretaria municipal de educação, relatando a situação da lancha. 

O laudo pericial concluiu que  a  causa determinante foi por negligência dos

responsáveis,  devido  a  falta  de  operacionalidade  da  embarcação,  funcionamento  de

dispositivos e equipamentos a bordo, fazendo com que a mesma viesse a soltar-se, no

momento  de  mudança  de  maré,  causando  um  rápido  adernamento  para  boreste,  na

vazante, o suficiente para a entrada de água pela popa, com a maré enchendo.

No  relatório  o  encarregado  concluiu  que de  tudo  que  contêm  os  autos,

conclui-se: 

I) Fatores que contribuíram para o acidente:

a) Fator Humano: Não houve 

b) Fator Material; Houve: possível fadiga dos cabos utilizados na amarração e

falta de equipamento para esgotamento de água;

c) Fator Operacional; Houve: falta de uso efetivo da embarcação.
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II) Que em consequência, houve o naufrágio da lancha “LE BNA 553”, sem

prejuízos ocorridos ou danos causados à embarcação ou passageiros; e

III) O possível responsável direto pelo acidente foi a “Prefeitura de Brejo

Grande - SE”, por NEGLIGÊNCIA, pois estando a embarcação sob custódia da mesma,

não tomou devidas providências com relação à manutenção e segurança da lancha, visto

que a embarcação em questão não operava, ficando por muito tempo atracada sob efeito

natural dos ventos e marés. Quanto a suspeita que cai sobre o Sr. Carlos da Canoa de

Tolda (conforme depoimento do Sr.  Hadenilson),  não pode ser confirmado. Sejam os

presentes autos conclusos ao Sr. Capitão dos Portos, para os fins de direito. 

A PEM, em uniformidade, ofereceu representação em face do indiciado, com

fulcro no art. 14, “a” da Lei nº 2.180/54.

Citado o representado foi regularmente defendido.

A defesa alegou que a razão de existir dos pilares que fundamentam o direito

administrativo busca, em última análise, atender ao interesse público. Com relação ao

processo administrativo não poderia ser diferente, a utilidade pública atrelada ao interesse

indisponível do Estado fazem parte da finalidade do processo administrativo. O interesse

público  deve  estar  sempre  na  mente  do  Administrador  ainda  que  se  trate  de

procedimentos menos complexos, aparentemente deferidos de plano.

Conforme,  se  observa,  na  documentação  que  acompanha  o  Mandado  de

Citação,  precisamente,  a  proemial  da  Representação  de  autoria  da  d.  Procuradoria

Especial da Marinha, observa-se que referência ao procedimento que apurou a suposta

responsabilidade  da  acionada,  relatando  o  depoimento  de  membros  da  comunidade,

porém, não há qualquer relato sobre a notificação da municipalidade sobre a instauração

do ato administrativo.

Em outras palavras,  o procedimento seguiu a revelia da municipalidade o

viola  frontalmente  o princípio constitucional  do devido processo legal,  pois  visível  à

ausência do contraditório e da ampla defesa.

A Constituição da República, ao dispor sobre a Administração Pública e fixar

os  parâmetros  de  sua  atuação,  indica  os  princípios  que  deverão  nortear  o  processo

administrativo.  De  forma  explícita,  a  Constituição  estabelece  em  seu  art.  5°  LIV:

“Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

O princípio do devido processo legal refere-se a todo processo, inclusive à

aqueles  processos  administrativos  que  possibilitam à  aplicação  de  sanções,  portanto,

também diz  respeito  ao  processo  administrativo  sancionador.  Nesse  caso,  torna-se
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imprescindível a presença do devido processo legal, até porque este princípio por ser o

mais completo e estar  relacionado aos demais princípios processuais não pode deixar de

merecer  uma  atenção  especial  de  TODOS  OS  ÓRGÃOS  DA  ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, como no caso subjudice.

Observe,  Nobre  Relator,  que  na  peça  de  início  não  há  qualquer  menção

quanto a manifestação da municipalidade nos procedimentos precatórios ensejadores da

presente lide, sequer há alusão do silêncio da acionada a possível ausência de respostas a

qualquer notificação encaminhada pelo órgão inquisidor.

Por outro lado, e não menos importante, patente é a violação aos princípios

do contraditório e da ampla defesa.

Já  dizia  o  mestre  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello:  sempre  que  a

providência administrativa a ser tomada houver controvérsia ou especialmente implicar

em  sanções,  toma-se  obrigatória  a  aplicação  do  art.  5°  L  V  da  Constituição  da

Republica que  "garante aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos

acusados em geral" o contraditório e a ampla defesa. (MELLO, Celso António Bandeira

de. Curso de Direito Administrativo Brasileiro. 15.ed. São Paulo: Malheiros, 2002.)

A característica  principal  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  consiste  no

direito do interessado acessar todas as informações que integram os autos do processo

administrativo, a fim de se defender, manifestando seu ponto de vista, produzindo provas

e, se for o caso, exercendo o direito de ficar em silêncio.

Ao menos a mínima possibilidade de defesa é que garante o contraditório, o

que não se observa nas razões primevas sob as quais pauta a representação, ora alvejada.

Portanto,  uma  vez  violados  os  princípios  do  devido  processo  legal  e  seu

contido princípio do contraditório e da ampla defesa, todo o procedimento é nulo.

Na fase de instrução nenhuma prova foi produzida.

Em alegações finais manifestaram-se as partes.

É o relatório.

De  tudo  o  que  consta  nos  presentes  autos,  verifica-se  que  a  causa

determinante  do naufrágio foi  a  deficiência  de  manutenção corretiva  e  preventiva  da

embarcação, provocando sua deterioração.

O  conjunto  probatório  demonstrou  que  a  embarcação  encontrava-se

inoperante  por  muito  tempo,  sem  sofrer  necessárias  manutenções,  afetando  o

funcionamento de dispositivos e equipamentos de bordo, como demonstrado pela perícia.

Assim como restou provado a fadiga de cabos de amarração e a falta  de
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equipamento de esgoto da água, fatores que contribuíram diretamente para o naufrágio e

todos de responsabilidade da representada, caracterizando sua negligência na condição de

proprietária e responsável pela embarcação.

Diante  do  exposto,  deve  ser  julgada  integralmente  procedente  a

representação,  responsabilizando-se  a  representada  pela  sua  conduta  omissa  que  deu

causa ao acidente.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: naufrágio de lancha com danos materiais;

b)  Quanto  à  causa  determinante:  deficiência  de  manutenção;  e  c)  Decisão:  julgar  o

acidente da navegação, como decorrente da negligência do representado, condenando-o à

pena de repreensão e custas, na forma dos arts. 14, alínea “a” e 121, inciso I da LOTM.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de agosto de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de setembro de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MCP PROCESSO Nº 30.247/15

ACÓRDÃO

Embarcação  “NEPOM/ES  02”-  colisão  da  embarcação  “NEPOM/ES  02”

contra tubulação submersa da Draga “ADAIR” empregada na extração de

areia  no  rio  Santa  Maria,  entre  os  municípios  de  Serra  e  Cariacica,  ES,

durante  operação  FRONTMAR  V,  em  fiscalização  ambiental  conjunta,

Polícia  Federal,  IBAMA  e  ICMBio,  com  apoio  da  Marinha  do  Brasil,

resultando em danos de pequena monta à embarcação “NEPOM/ES 02”, sem

registros de acidentes pessoais. Colocação de tubulação submersa cruzando o

canal de navegação, sem a necessária sinalização  do local ou de qualquer

outro meio que pudesse garantir a segurança da navegação. Condenação.

Vistos, relatados, discutidos os presentes autos.

Extrai-se  dos  autos,  que  em 20  de  novembro  de  2014,  por  volta  das

14h20min, a embarcação “NEPOM/ES 02”, integrante da flotilha do Núcleo Especial de

Polícia  Marítima,  modelo  SR-500,  classificada  para  o  serviço  público,  em  área  de

navegação  interior,  medindo  5,00  metros  de  comprimento,  propriedade  da

Superintendência da Polícia Federal, tendo por condutor habilitado, o Sr. Mário Sérgio

Moreira,  contando a bordo com um outro agente da Polícia Federal,  juntamente com

outra embarcação modelo SR-760, tripulada por cinco agentes da Polícia Federal, tendo a

bordo dois  fiscais  do IBAMA, suspenderam do flutuante da base  da Polícia  Federal,

localizado no Cais Comercial de Vitória, ES, com destino à área de manguezal e delta do

rio Santa Maria, entre os municípios de Serra e Cariacica - ES, com o intuito de realizar a

operação  FRONTMAR  V,  com  escopo  de  fiscalização  ambiental,  em companhia  da

Marinha do Brasil, Receita Federal, ICMBio e IBAMA.

Ocorre que, por volta das 15h, após avistarem um antigo núcleo de extração

de areia, as embarcações reduziram a marcha, e os funcionários da draga “ADAIR” de

8,16 metros de comprimento, propriedade da empresa Mineração Machado LTDA. que

fazia a extração de areia no rio Santa Maria, ergueram um cabo de tecido que atravessava

o canal de navegação, dando passagem às embarcações.  Vinte metros à frente,  a  300

metros da interseção com a rodovia BR 101, altura do contorno da Ilha de Vitória, o bote

“NEPOM/ES 02” que atuava como batedor da outra embarcação modelo SR-760, sofreu
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impacto no casco e na rabeta do motor de popa.

Ao procurar a razão do impacto,  o  condutor  deparou-se com um duto de

material  rígido,  submerso cerca  de 40 cm,  o qual  atravessava o canal  de  navegação,

partindo do equipamento de extração de areia.

Insta salientar que não houve acidentes pessoais, tampouco poluição ao meio

ambiente aquaviário. Contudo, ocorreram danos materiais na embarcação “NEPOM/ES

02” que teve seu hélice danificado.

Em depoimento pessoal, às fls. 42/43, o Sr. José Antonio Machado, sócio e

dirigente da empresa proprietária da embarcação “ADAIR” declarou que a draga não

possuía ferro e era amarrada em ambas as margens com “cordas” (cabos) de sisal ou

nylon. Que não informou à Capitania dos Portos do Espírito Santo os limites da área de

extração de areia e nem o período de operação, data de início e término provável. Que

existia uma boia, tipo tambor de plástico, alertando da “corda” que estava atravessada no

rio. Que normalmente não é feita a sinalização da tubulação submersa, porque em regra

está paralela à margem do rio, e pela sua avaliação, não oferecia riscos à navegação. O

comprimento da tubulação submersa é cerca de 400 metros e a profundidade é variada, de

acordo com a carga nos tubos. A profundidade do local onde estava sendo feita a extração

de areia variava de acordo com a maré e a extração de areia no canal, podendo chegar até

8 metros no centro do canal. O depoente acredita que a possível responsabilidade pelo

acidente tenha sido a falha na sinalização, por parte dos operadores.  Não soube dizer

quem era o operador da draga no dia do acidente. Asseverou estar ciente do dano causado

no hélice da Embarcação “NEPOM/ES 02” que já foi substituído por outro hélice, no

valor  de  R$  577,10,  e  que  o  depoente  solicitou  o  telefone  do  responsável  pela

embarcação para contato, a fim de reparar o dano financeiro.

Do  Laudo  de  Exame  Pericial,  às  fls.  19/22,  depreende-se  que  “o bote

‘NEPOM/ES 02’ estava navegando em apoio à operação policial, com tripulante treinado

e habilitado.  O tempo era  bom,  com visibilidade  boa  e  águas  calmas,  sem nenhuma

condição natural que colocasse em risco a navegação”.

Ademais, os Peritos constataram que “ao verificar o local do acidente, sete

meses após a ocorrência, a atividade de extração de areia já havia cessado não sendo

possível identificar qual a embarcação que fazia aquela extração. Contudo, restou claro

que a empresa MINERAÇÃO MACHADO LTDA. era a responsável pela extração, e que

uma draga operou no local indicado, conforme se vê em fotografias apresentadas pelo

condutor da embarcação, às fls. 10/13”.
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Observam ainda, os peritos que “os tubos na margem do rio, deduz que os

mesmos,  quando em operação, devido ao peso da areia ficavam submersos.  Assim, é

possível afirmar que a tubulação cruzava a área navegável”. 

Concluíram os peritos, que “mediante as fotos apresentadas, e o fato de não

ser comunicado a atividade de extração a Capitania, ficou evidenciado como CAUSA

DETERMINANTE a falta de sinalização adequada do local ou de qualquer outro meio

que pudesse contribuir para a segurança da navegação”.

O Encarregado do IAFN, conforme demonstra o relatório às fls.  65 a 70,

inferiu que quando da abertura do IAFN a atividade de extração de areia já havia cessado,

e a draga não estava no local; restando as fotografias feitas por um agente público para

esclarecimentos da ocorrência. Verificaram-se indícios de falta de sinalização dos tubos

submersos no rio, bem como, de falta de comunicação à Capitania dos Portos do Espírito

Santo sobre a atividade de extração de areia naquela localidade, ou seja, a operação foi

feita em desacordo com o que preceitua o item 0301, da NORMAM-11/DPC.

O  Encarregado  do  Inquérito  observou,  ainda,  que  a  draga  utilizada  na

extração de areia estava amarrada na vegetação existente na margem do rio. 

Ressaltou  o  Encarregado,  “no  relatório  Fotográfico,  Anexo  B,  do  Laudo

pericial, às fls. 27/28, vê-se a tubulação saindo da embarcação e submergindo, e seguindo

sem nenhuma sinalização quanto à direção da mesma”. 

Neste sentido, apontou como responsável pelo acidente, o Sr. José Antonio

Machado, sócio dirigente da empresa MINERAÇÃO MACHADO LTDA., proprietária

da draga “ADAIR”.

Em defesa  prévia,  às  fls.  73/74,  o  representante  legal  da  pessoa  jurídica,

MINERAÇÃO MACHADO LTDA., alegou, “logo após o acidente, as atividades foram

paralisadas, e a draga ‘ADAIR’ foi transportada para a sede da empresa, e que atualmente

não se encontra operando a extração de areia do local.  Quanto à tubulação em regra

sempre que possível é colocada paralela à margem do rio, não oferecendo nenhum risco à

navegação.  E  que  ao  retornar  as  atividades  de  extração,  a  empresa  melhorará  a

sinalização necessária à operação, objetivando facilitar a navegação”.

Por  fim,  afirma  que  “a  empresa  proprietária  pagou  à  União  o  prejuízo

causado”.

Registre-se que o  IAFN está instruído com documentos pertinentes, e CDs

com as principais peças do IAFN e Fotos.

Após análise dos autos, a D. Procuradoria Especial da Marinha - PEM, em
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promoção juntada às fls. 82 a 85 representou contra MINERAÇÃO MACHADO LTDA.,

pessoa jurídica de direito privado, na qualidade de proprietária da Draga “ADAIR”, que

realizava  a  extração  de  areia  no  rio  Santa  Maria,  entre  os  Municípios  de  Serra  e

Cariacica,  ES,  por  entendê-la  responsável  pelo  acidente  da  navegação  capitulado  no

artigo  14,  alínea  “a”  (colisão),  da  Lei  nº  2.180/54,  sustentando,  “...  a  despeito  da

conclusão do Encarregado do IAFN, entende que a responsável pela colisão é a empresa,

proprietária  da  draga.  Constata-se  que  a  Representada  infringiu  as  normas  e

procedimentos estabelecidos para uma navegação segura, o que contribuiu sobremaneira

para a ocorrência do acidente da navegação”.

Assim  sendo,  conclui-se  pela  responsabilização  da  pessoa  jurídica

MINERAÇÃO MACHADO LTDA., proprietária da embarcação  “ADAIR”, porquanto

foi evidentemente negligente, ao inobservar as medidas de precaução e segurança que se

faziam necessárias, eis que a tubulação empregada na extração de areia cruzava a área

navegável, bem como no local não havia a sinalização da área de operação da draga,

contribuindo assim para o choque mecânico que se sucedeu.

Diante do exposto, requer seja recebida a presente representação e citada a

Representada, na pessoa de seu Representante legal, para que, querendo, possa contestá-

la,  e, ao final, sua condenação nas penas e custas processuais estabelecidas na Lei nº

2.180/54.

Protesta-se por  todos os  meios  de prova em direito admitidos,  porventura

ainda necessários.

Recebida a Representação (fl.  90), citada (fl.  94),  a Representada que não

consta  do  Rol  de  Culpados  deste  Tribunal  (fl.  116)  foi  defendida  por  I.  Advogado,

regularmente constituído (fl. 98) que em sua defesa (fls. 96-97) ratifica os termos de sua

defesa prévia, apresentada em sede de IAFN (fls. 73-74). 

Reporta-se defesa às declarações do sócio da Representada em sede de IAFN,

à fl.  75 dos autos,  quando se prontificou a efetuar  o  pagamento,  através de Guia  de

Recolhimento da União - GRU, do valor de R$ 577,10 (quinhentos e setenta e sete reais e

dez centavos), referente ao ressarcimento do prejuízo causado à União, em obediência ao

Ofício  nº  1243/2015-SELOG/SRlDPF/ES,  quitação  efetivada  no  dia  25/09/2015,  em

absoluta demonstração de boa-fé.

Demais disso, a defesa confirma os fatos como descritos na peça Acusatória e

afirmando que a draga da demandada envolvida no episódio está devidamente inscrita na

CPES  sob  o  número  3410388486;  que,  logo  após  o  acidente  a  empresa  Mineração
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Machado LTDA. paralisou as atividades no local e a draga foi transportada para a sede da

empresa para reforma de motor e outros componentes, não exercendo qualquer trabalho. 

Quanto à tubulação, alega a defesa que, em regra e sempre que possível ela é

colocada paralela à margem do rio, não oferecendo nenhum risco à navegação; que a

Representada compromete-se a melhorar a sinalização necessária à operação, objetivando

facilitar a navegação e evitando, assim, a ocorrência de incidentes similares. 

Alega também, conforme se depreende da conclusão do relatório de IAFN, às

fls. 69 dos autos, item 7, letra “c”, ocorreu apenas fator operacional consistente na falta

de sinalização da área da operação da draga.

Por  outro  lado,  alega  a  defesa,  dos  elementos  do  processo,  não  restou

demonstrado na perícia técnica realizada que a embarcação (Bote NEPOM/ES 02) tenha

sido efetivamente atingida pela Draga “ADAIR” ou seus acessórios. O relatório anexo ao

Inquérito é unilateral, podendo a avaria encontrada no Bote ter sido ocasionada por outros

materiais, como, por exemplo, galhos ou raízes de árvores e pedras, que são normalmente

encontradas na região do sinistro e, que a demandada jamais esteve envolvida em outro

episódio similar, de modo que eventual penalidade que venha a ser aplicada, data vênia,

deverá  levar  em  consideração  a  boa  conduta  da  empresa  e  ser  arbitrada  pelo  valor

mínimo. 

Por  fim,  requer  a  defesa,  “pelas  razões  acima  expendidas,  seja  julgada

improcedente a Representação e declarada cumprida a obrigação em razão do pagamento

da GRU juntada aos autos, determinando o arquivamento dos autos”. 

Aberta a Instrução,  a PEM em manifestação à fl.  101 verso reporta-se às

provas já constantes dos autos. A defesa não se manifestou (Cert. fl. 105).

Em  Alegações  Finais,  a  PEM  à  fl.  108  verso  ratifica  os  termos  de  sua

Exordial de fls. 82-85; Enquanto a defesa manteve-se silente (Cert. à fl. 112).

Isto posto, decide-se.

Da análise dos autos, conclui-se que o acidente da navegação em julgamento,

ocorrido  por  volta  “NEPOM/ES  02”,  a  serviço  da  Polícia  Federal  na  operação

FRONTMAR V, quando navegava pelo rio Santa Maria altura do contorno da Ilha de

Vitória, ES, veio a colidir com um duto submerso cerca de 30 centímetros e que cruzando

o  canal  de  navegação,  TEVE  COMO  CAUSA  DETERMINANTE  a  colocação  de

tubulação submersa cruzando o canal de navegação, sem a necessária sinalização do local

ou de qualquer outro meio que pudesse garantir a segurança da navegação. 

Portanto assiste razão à Procuradoria Especial da Marinha - PEM quando,
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representou  contra  a  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  MINERAÇÃO  MACHADO

LTDA. com o entendimento de que a Representada infringiu as normas e procedimentos

estabelecidos  para  uma  navegação  segura,  o  que  contribuiu  sobremaneira  para  a

ocorrência do acidente da navegação em pauta.

As provas que dão sustentação a tese acusatória e não desconstituídas por

prova outra, demonstram a negligência da Representada, ao deixar de providenciar uma

sinalização adequada para  tubulação empregada na extração de areia  e que submersa

cruzava a área navegável, bem como no local da área de operação da draga “ADAIR” de

sua propriedade e responsabilidade.

Em depoimento pessoal, prestado em sede de IAFN (fls. 42-43), o Sr. José

Antonio  Machado,  sócio  dirigente  da  ora  Representada  assumiu  que  houve  falha  na

sinalização por parte dos operadores da Draga “ADAIR” e mais, que aquela operação de

extração de areia quer o local quer a data do seu inicio não tinham sido informados ao

Agente da Autoridade Marítima.

Consonante com as declarações retro, os Peritos em Exame Pericial (fls. 19-

22)  acompanhado  de  Relatório  Fotográfico,  após  ressaltar  que  “o  fato  de  não  ser

comunicado a atividade de extração a Capitania, pelo exame realizado no local e pelas

fotos apresentadas pelo condutor  da embarcação ‘NEPOM/ES 02’,  (anexas  ao laudo)

restou u evidenciado como CAUSA DETERMINANTE a falta de sinalização adequada

do  local  ou  de  qualquer  outro  meio  que  pudesse  contribuir  para  a  segurança  da

navegação”.

 Nesse mesmo sentido, concluiu o Encarregado do IAFN (v. Relatório às fls.

65-70), não antes de ressaltar o descumprimento ao item 0301, da NORMAM-11/DPC

por parte da MINERAÇÃO MACHADO LTDA. no que se refere à operação da extração

de  areia  apontou  como  possível  responsável  pelo  acidente  da  navegação,  o  Sócio

dirigente da MINERAÇÃO MACHADO LTDA., o Sr. José Antonio Machado, que em

defesa prévia, (fls. 73-74) não nega os fatos, acrescentando, que logo após o ocorrido, as

atividades  foram  paralisadas,  a  draga  “ADAIR”  retirada  do  local  e  levada  para  da

empresa,  Por  fim,  assevera  que  melhorará  a  sinalização  necessária  a  operação,

objetivando facilitar a navegação e que a União foi ressarcida dos prejuízos decorrentes

das avarias causadas à embarcação.

Nesse  diapasão,  seguiu  a  defesa  da  Representada,  reconhecendo inclusive

falha  na  sinalização  do  local  onde  se  realizava  a  extração  de  areia  e  da  tubulação

submersa  por  parte  dos  operadores  da  Draga,  a  falta  de  comunicação  ao  Agente  da
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Autoridade Marítima sobre a operação de extração de areia naquela área. Por fim, alega

que do acidente não resultaram vítimas, danos ambientais e que o prejuízo financeiro

causado em decorrência dos danos à embarcação já foram pagos à União, conforme Guia

de Recolhimento à União (GRU) já trazida aos autos.

Argumentos estes insuficientes para afastar a acusação que pesa em desfavor

da Representada, estas, frise-se, fundamentadas em provas que a defesa não deu conta de

refutar. 

Por oportuno, vale registrar que a Preliminar de prescrição arguida oralmente

pela defesa não deve ser acolhida tendo em vista a inexistência da suposta irregularidade

apontada.

Por  todo  o  exposto,  com  base  no  conjunto  probatório,  deve-se  julgar

procedente a representação de autoria da D. Procuradoria Especial da Marinha - PEM

para  responsabilizar  a  MINERAÇÃO  MACHADO  LTDA.  eis  que  com  o  seu  agir

negligente  contribuiu  sobremaneira  para  a  ocorrência  do  acidente  da  navegação  em

julgamento.

Na  aplicação  da  pena,  deve-se  observar  que  o  sócio  dirigente  da

Representada com o seu depoimento contribuiu para o esclarecimento desse acidente bem

como espontaneamente ressarciu a União dos prejuízos dele correntes.

Assim,

ACORDAM os  Juízes  do  Tribunal  Marítimo,  por  unanimidade,  quanto  a

preliminar e ao mérito e por maioria quanto à pena: a) quanto à natureza e extensão do

acidente  da  navegação:  colisão  da  embarcação  “NEPOM/ES  02”  contra  tubulação

submersa da draga empregada “ADAIR” na extração de areia no rio Santa Maria, entre

os municípios de Serra e Cariacica, ES, durante operação Frontmar V, em fiscalização

ambiental  conjunta,  Polícia Federal,  IBAMA e  ICMBio,  com apoio da Marinha do

Brasil,  resultando  danos  de  pequena  monta  à  embarcação  “NEPOM/ES  02”,  sem

registros de  acidentes pessoais; b) quanto à causa determinante: colocação de tubulação

submersa cruzando o canal de navegação, sem a necessária sinalização do local ou de

qualquer outro meio que pudesse garantir a segurança da navegação; e c) decisão: por

unanimidade, quanto a preliminar e quanto ao mérito, nos termos do voto da Sra. Juíza-

Relatora, Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha, e por maioria,  quanto à pena, nos

termos  do  voto  do  Sr.  Juiz-Revisor,  Juiz  Attila  Halan  Coury, rejeitar  a  preliminar

suscitada, e  julgar  procedente  a  representação  de  autoria  da  Douta  Procuradoria

Especial da Marinha – PEM, considerando o acidente da navegação, tipificado no artigo
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14,  alínea  “a”  (colisão),  da  LOTM nº 2.180/54,  como decorrente  de  negligência  da

Mineração  Machado  Ltda.,  na  qualidade  de  Proprietária  da  draga  “ADAIR”  e,

considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes, com fulcro nos artigos 58,

121, inciso VII, 124, inciso IX, 127 e 139, inciso IV, alíneas “a” e “d”, todos da LOTM

nº 2.180/54, com redação dada pela Lei nº 8.969/94, aplicar-lhe a pena de multa de 200

(duzentas) UFIR (conforme Resolução  nº 51/2020, do Tribunal Marítimo),  acrescida

das custas processuais.  O Sr.  Juiz-Revisor,  Juiz Attila Halan Coury, aplicou a pena de

multa  de  200  (duzentas)  UFIR,  no  que  foi  acompanhado  pelos  Srs.  Juízes  Nelson

Cavalcante e Silva Filho, Fernando Alves Ladeiras e Marcelo David Gonçalves. A Sra.

Juíza-Relatora, Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha, aplicava a pena de multa no valor

de 800 (oitocentas) UFIR, no que foi acompanhada pelo Sr. Juiz Júlio César Silva Neves,

ambos vencidos. 

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 06 de julho de 2021.

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA
Juíza Relatora

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MCP PROCESSO Nº 30.276/15

ACÓRDÃO

Escuna  “AVENTURA  PIRATA  I”  x  L/M  “BIG  ME”.  Abalroação

envolvendo  embarcação  em  manobra  de  desatracação  contra  embarcação

fundeada, píer da Praia de Laranjeiras. Município de Balneário Camboriú -

SC. Danos materiais,  sem ocorrências de acidentes pessoais,  tampouco de

poluição ao meio ambiente hídrico. Erro de manobra por parte do condutor da

escuna “AVENTURA PIRATA I”, ao infringir as Regras 5, 7 (a), 8 (a) e 18

(a) II,  do RIPEAM, incorporadas pela NORMAM-02/DPC, Cap.  11, itens

1105, 1107, 1108 e 1118, expondo a risco a segurança do tráfego aquaviário,

bem  como  a  incolumidade  e  segurança  das  vidas  dos  de  bordo  das

embarcações envolvidas,  risco esse que se concretizou com o acidente da

navegação em pauta. Condenação.

Vistos, relatados, discutidos os presentes autos.

Consta dos autos que em 14 de março de 2015, por volta das 12h30min, a

Escuna  “AVENTURA PIRATA I”  casco  de madeira,  26,40  metros  de  comprimento,

166,00 AB, propriedade de DELBARRA Turismo Náuticos Ltda. (fl. 56), na ocasião sob

a  mestrança  do  MCB  José  Mauro  Stein,  desatracou  do  píer  existente  na  Praia  de

Laranjeiras, município de Balneário Camboriú - SC. Ocorre que, antes da embarcação

desatracar, a L/M “BIG ME” de 7,90 metros de comprimento, 3,50 AB, casco de fibra de

vidro,  propriedade  de  Luiz  Felipe  Rauen  (fls.  26)  já  estava  fundeada  na  direção  do

trapiche, a cerca de 100 metros de distância do início do local de cultivo de mariscos

existentes naquele local.

Consta ainda, que, a Sra. Bianca Bacci Bizetto, tripulante da L/M “BIG ME”

estava  sobre  uma prancha  de  “stand up”, a  qual  se  encontrava  amarrada  à  popa  da

mesma, enquanto seu esposo, o Sr. André estava no interior da embarcação próximo a

popa.

Consta também, depois que a escuna “AVENTURA PIRATA I” desatracou e

começou a navegar em direção a L/M “BIG ME”. Nesse instante, o Sr. André emitiu

avisos sonoros, mas a escuna permaneceu sua navegação na mesma direção. Diante da

situação, a Sra. Bianca, grávida de 7 meses, que se encontrava sobre a prancha de “stand

up” pulou na água e nadou em direção da proa da embarcação, momento em que a lancha
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foi abalroada pela escuna.

Ainda de acordo com os autos, alguns minutos depois do acidente, o MCB

José Mauro Stein, mestre da escuna retornou ao local a fim de verificar se havia feridos

além do susto sofrido pelos ocupantes da embarcação abalroada que sofreu danos, sem

registro de poluição ao meio ambiente aquaviário, conforme se extrai do Laudo de Exame

Pericial (fls. 12 a 19).

Boletim de Ocorrência Policial às fls. 38 a 40.

Em sede de IAFN instaurado Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí

(Portaria nº 20/DelItajaí, de 20/03/2015, fl.  07) foram ouvidas duas (02) testemunhas,

juntados documentos das embarcações envolvidas e demais pertinentes e ainda, CD com

as principais peças do IAFN.

O MCB José Mauro  Stein (fls.  64-65) declarou:  a  Escuna “AVENTURA

PIRATA I” estava atracada no trapiche, com a proa virada para o mar e a popa para a

terra;  enquanto  a  L/M “BIG ME” estava  bem na  frente  da  escuna,  a  uma  distância

aproximada de uns 70 metros, com a sua proa também voltada para o mar, mas, não

podia afirmar a distância exata da Lancha “BIG ME”, porque não havia visto a lancha

fundeada; o depoente saiu do trapiche em linha reta, para, depois guinar para Bombordo

(BB),  manobra  esta  com o  intuito  de  evitar  que  a  sua  embarcação  colidisse  com o

trapiche e seguiu em frente e guinou levemente para Bombordo, momento em que o

depoente  percebeu  que  havia  passado  bem  próximo  popa  da  L/M  “BIG  ME”,

asseverando  que  não  abalroou  a  lancha  e,  que  no  momento  do  acidente,  quando  o

depoente  viu  que  havia  passado  bem próximo  da  lancha,  os  proprietários  da  lancha

estavam dentro da água, próximo à proa, pelo lado Bombordo, sem colete salva-vidas e

ainda,  havia  um  “stand up” próximo à  popa  da  lancha.  Em razão disso,  o  depoente

decidiu retornar para perguntar se havia acontecido algo, ao que o proprietário da L/M

“BIG ME” respondeu que “estava tudo bem, embora o depoente tenha percebido que a

mulher estava um pouco assustada”. Reafirmou, não houve abalroamento, mas apenas

uma passagem muito próxima e que o depoente não havia visto a L/M “BIG ME” antes

dos fatos. Demais disso, declarou: quando estava navegando a visibilidade estava boa,

mas, existe o problema quando está parado, pois a proa da Escuna é mais levantada que o

restante da embarcação e ainda, existe um castelo na proa, dificultando a visualização

quando uma lancha pequena atraca muito próximo à escuna. Declarou também, que a

velocidade  desenvolvida  pela  embarcação  era  mínima,  e  mais,  o  depoente  estava

desatracando e o barco, que é pesado e não atinge velocidade rapidamente; nenhuma das

embarcações entrou em contato com a outra e que, se tivesse visto a outra embarcação, o

depoente teria feito diversas manobras para passar afastado da mesma, e que sempre foi
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muito  responsável  em todos  os  anos  em que  trabalha  nesse  ramo  e  mesmo  quando

trabalhava na pesca, mesmo porque tem três filhos trabalhando no mar e o depoente se

preocupa muito com a segurança. Para o depoente, a lancha fundeou muito próximo à

escuna, o que dificultou a sua visualização. Para o depoente, as duas partes erraram. Por

fim, declarou: sua embarcação estava com todos os equipamentos de máquinas e governo

funcionando em boa ordem.

Bianca Bacci Bizetto, Condutora  da L/M “BIG ME”, (fls. 74-75) declarou:

quando ocorreu o abalroamento, a depoente estava deitada sobre a prancha de “stand up”

que estava amarrada na popa da lancha, e que seu esposo André estava no interior da

embarcação, na churrasqueira que fica na popa; a embarcação estava fundeada na praia

de Laranjeiras, entre o trapiche (onde estava atracada a escuna “AVENTURA PIRATA

I” e a marisqueira, a uma distância de cerca de 3 metros da marisqueira, na direção do

trapiche, a uma distância aproximada de 100 metros da ponta final do trapiche conforme

croqui  anexo  ao  depoimento).  Demais  disso,  declarou:  durante  a  desatracação  da

“AVENTURE PIRATA I”, a depoente tinha a visão de que o seu condutor abriu uma

curva na direção do morro (guinou para Boreste) e, em seguida, em direção à embarcação

da depoente (guinou para Bombordo e seguiu reto); a depoente confiou que o mestre da

escuna tivesse avistado a sua embarcação, mas, como ele não alterou o rumo, a depoente

saiu do “stand up” e nadou na direção da marisqueira, conseguindo chegar até a proa da

sua embarcação, momento em que ocorreu o abalroamento. Em seguida, a embarcação

“AVENTURA PIRATA I” passou por cima da prancha e raspou a popa da “BIG ME”

quebrando a escada, avariando a rabeta e o verdugo traseiro. Após o acidente, o esposo da

depoente pulou no mar e a trouxe até a lancha, prestando-lhe os primeiros socorros. Por

fim  declarou:  a  depoente  percebeu  que  os  turistas  da  embarcação  “AVENTURA

PIRATA I” estavam gritando para o capitão que ele iria bater em algo. O esposo da

depoente emitiu sinal sonoro de buzina e também, gritou, tentando alertar capitão, pois o

seu esposo não pode retirar a embarcação do local em razão de a depoente estar na água;

era  o esposo da depoente  quem  estava na vigilância  da  embarcação no momento do

abalroamento e que ele não possui habilitação de Arrais Amador; não houve feridos, mas

a depoente se sentiu prejudicada, em razão do risco, pois a sua gravidez, que era de 7

meses; Atribuiu a responsabilidade ao condutor da  Escuna “AVENTURA PIRATA I”,

pois ele não avistou e desviou da embarcação “BIG ME” que já estava fundeada naquele

local antes mesmo dele chegar.  Ressaltou a L/M “BIG ME” era a única embarcação

fundeada naquele local. 

Do  Laudo  Pericial,  às  fls.  12/17,  acompanhado  de  relatório  fotográfico,

croqui e demais documentos pertinentes extrai-se, em resumo:
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- a Sra. Bianca conseguiu sair ilesa do acidente, porém sofreu fortes danos

psicológicos e riscos ao nascituro. Por isso, compareceu ao Centro Diagnóstico Unimed,

onde recebeu a orientação de “permanecer o período da tarde em repouso” (fls. 41-42).

A Lancha “BIG ME” sofreu avaria na popa, na rabeta e na hélice de acordo com as fotos

anexas, às fls.  16/17, como também na prancha de  “stand up”;  mas, sem registro de

acidentes pessoais, tampouco poluição hídrica. 

Apurado ainda pelos Peritos que a lancha sinistrada encontrava-se fundeada

em local  permitido  conforme  item  2  da  alínea  b da  NORMAM-03/DPC,  bem como

utilizou sinal sonoro no intuito de alertar a escuna e impedir o abalroamento.

Na análise dos Peritos  o fator operacional contribuiu para o abalroamento

devido o erro de manobra cometido pelo mestre da Escuna.

Concluíram os  Peritos  que  houve  negligência  por  parte  do  condutor  da

“AVENTURA PIRATA I”, visto que ele não observou com a devida vigilância, durante a

manobra de desatracação da mesma, a presença da Lancha “BIG ME”, abalroando-a e,

consequentemente, causando danos materiais e expondo a risco das vidas presentes. Esta

a CAUSA DETERMINANTE para o acidente em lide.

O  Encarregado,  em  Relatório,  às  fls.  79  a  86,  em consonância  de

entendimento com os peritos, concluiu que o fator operacional contribuiu para o acidente,

visto  que  o  mestre  da  escuna  faltou  com  seu  dever  de  cuidado  ao  não  atentar  a

aproximação de outra embarcação que estava fundeada em local próprio.

Ressaltou,  ainda,  que  “o  local  onde  ocorreu  o  acidente  não  possui

delimitação  quanto  à  área  de  manobra  de  embarcações,  devendo  ser  analisada  a

existência de outras embarcações nas proximidades antes da realização das manobras e

desatracação,  atentando-se,  sempre,  para  as  regras  contidas  no  Regulamento

Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar de 1972 – RIPEAM”.

O Encarregado encerrou o IAFN apontando como responsável direto pelos

acidente e fato da navegação, o MCB José Mauro Stein, eis que na condição de mestre

da escuna agiu com negligência ao não realizar os procedimentos necessários para a

visualização  de  obstáculos  à  navegação,  especificamente,  quanto  à  existência  de

embarcações no percurso que seria realizado, descumprindo as regras específicas do

RIPEAM.

Notificado  das  conclusões  do  IAFN  (fl.  89),  o  Indiciado  (fls.  90-91)

apresentou  defesa  prévia  alegando  que  “não  houve  abalroação;  a  embarcação  do

defendente passou muito perto da L/M ‘BIG ME’ e que, provavelmente, tenha causado

marolas e assustado a Sra. Bianca que estava deitada sobre a prancha ‘stand up’. E

mais, os danos apresentados pela L/M ‘BIG ME’ não condizem com a realidade, mesmo
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porque a escuna é uma embarcação com cerca de 166 AB e que se tivesse abalroado a

lancha, não teria causados os pequenos danos alegados pelos proprietários da referida

embarcação e ainda, não houve acidentes pessoais. Pelas razoes expostas, requer que o

Arquivamento do IAFN, e o defendente isento de responsabilidades”.

Após  análise  dos  autos,  a  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha  -  PEM,

embasada  nas  conclusões  do  inquérito,  em  promoção  juntada  às  fls.  102  a  106,

representou  contra  José  Mauro  Stein,  na  qualidade  de  mestre  da  embarcação

“AVENTURA  PIRATA  I”,  por  entendê-lo  responsável  pelo  acidente  da  navegação

capitulado no artigo 14, alínea “a” (abalroação) e artigo 15, alínea “e” (expor a risco) da

LOTM nº  2.180/1954,  sustentando que “...  o representado executou a manobra sem

respeitar os princípios de marinharia essenciais, infringindo, assim, as seguintes regras

do RIPEAM: Regras 5 (Vigilância), 7 (a) - Risco de Abalroamento e 8 (a) - Manobras

Para Evitar Abalroamento e, em especial as Regras 18 (a), II (Responsabilidade entre as

embarcações).

Desta forma, esta Procuradoria promove pela responsabilização do  MCB

José Mauro Stein, mestre da escuna ‘AVENTURA PIRATA I’, pois os autos denunciam

que agiu de forma negligente, ao não agir em tempo hábil mesmo com espaço suficiente

para manobrar,  além da sua falta de atenção no instante em que não observou que

estava se aproximando de outra embarcação, incorrendo em erro de manobra, faltando

com seu dever de cuidado, restando assim configurada sua negligência e imprudência no

evento  em  apreço. Ademais, inobservou  os  deveres  gerais  de  cautela  e  as  regras

específicas para evitar este tipo de acidente,  assumindo o risco na produção de um

resultado danoso.

Sendo assim, não restam dúvidas, que a conduta negligente e imprudente do

mestre  da  escuna  ensejou  um  aumento  substancial  no  risco  da  ocorrência  do

abalroamento,  expondo  a  grave  risco  a  segurança  do  tráfego  aquaviário,  ao  não

respeitar a salvaguarda da vida humana no mar.

Diante do exposto, requer seja recebida a presente representação e citado o

representado para que, querendo, possa contestá-la, e, ao final, suas condenações nas

penas e custas processuais estabelecidas na Lei nº 2.180/54.

Por  fim,  protesta-se  por  todos  os  meios  de  prova  em  direito  admitidos,

porventura ainda necessários”.

Recebida a Representação (fl. 111) e citado (fl. 115), o representado que não

consta  do  rol  de  culpados  deste  Tribunal  (fl.  146)  foi  defendido  por  I.  Advogado

constituído (fl. 127).

Em sua defesa, (fls.  118 a 126),  o Representado, após tecer uma série de
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considerações  quanto  ao  local  onde  ocorreu  o  “suposto”  abalroamento  em exame  e,

ressaltar que “a Carta Náutica nº 1.800 dispõe que a área do trapiche possui de 2,3 a 2,5

metros, tendo a Escuna ‘AVENTURA PIRATA I’ um calado de 1,73m (fls. 55 do IAFN),

ou seja, trata-se de área em que a precisão é indispensável para que a manobra ocorra

em segurança” contesta as acusações que lhe são imputadas pelo Órgão Acusador, no

entender  da  defesa,  equivocadas,  “já que  o  acidente  decorreu  da  imprudência,

negligência e imperícia da condutora da L/M ‘BIG ME’”.

E, nesse diapasão segue a defesa, reportando-se a Regra 9 (g), do RIPEAM-

72 alegando que  a Lancha “BIG ME” estava fundeada muito próxima ao canal, não

tendo a condutora atentado para as condições que possibilitariam a alteração de rumo

das demais embarcações no entorno, como marés e vento - sendo que este último atua

em embarcações  de grade  porte  -,  a  referida lancha ainda se  encontrava com uma

prancha de “stand up” presa por uma corda à popa desta, o que ampliou o raio de ação

[...].

Demais disso, após apontar contradição da PEM ao alegar nas fls. 103 que a

condutora “pulou da prancha de ‘stand up’ na água e nadou em direção à proa da

embarcação,  momento  em  que  a  lancha  foi  abalroada  pela  escuna”;  e  também;  e

também contradições na denúncia da condutora da L/M “BIG ME” (fls. 40 do IAFN),

alega a defesa que “tais contradições devem ser analisadas em conjunto ao fato de estar

a Lancha ‘BIG ME’ presa à prancha de ‘stand up’ por uma retinida. Assim, como a

distância em relação ao canal de manobra era exígua, a prancha invadiu tal área, tendo

a mesma juntamente com a retinida se prendido à Escuna ‘AVENTURA PIRATA I’, o

que fez com que a Lancha fosse arrastada se chocando com o barco de passageiros em

comento.  Nesse  ínterim,  a  condutora  da  Lancha  ‘BIG  ME’  concorreu  para  o

abalroamento, pela mecânica dos fatos, ficou presa a Escuna ‘AVENTURA PIRATA I’

ocasionando que  a Lancha ‘BIG ME’  fosse  arrastada e  se  chocasse  com o costado

daquela. Fica evidente a falta de cautela da condutora da Lancha ‘BIG ME’, bem como

a falta de técnica necessária para realização das atividades marítimas, pois ao estar

próxima do canal  e  com prancha presa  por  corda de 15 metros  (fls.  39 do IAFN),

ampliou-se  de  forma perigosa  o  raio,  bem como não  avaliou  esta  as  condições  de

corrente e ventos no momento do incidente, o que influenciaria diretamente na agilidade

da manobra”. [...] O Representado indicou no depoimento que a velocidade da Escuna

“AVENTURA PIRATA I” “era mínima, pois estava desatracando e o barco é pesado,

então  não  atinge  velocidade  rapidamente”  (fls.  64  do  IAFN),  o  que  denota  a

proximidade  da  Lancha  “BIG  ME”  do  píer  e  consequentemente  do  canal,

principalmente, devido à prancha de “stand up” presa a esta, o que vai de encontro aos
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fatos  apresentados  por  esta.  Atribuir  de  forma  exclusiva  a  responsabilidade  ao

Representado é desmerecer não somente os presentes argumentos, mas também os fatos

e a lógica da navegação, pois a atitude da condutora da Lancha “BIG ME” indica a

presença de culpa embasada na negligência,  imprudência  e  imperícia  [...].  Por  tais

razões, é nítido que o Representado agiu dentro da legislação no que tange ao tráfego

aquaviário, bem como nas regras de governo e manobras do RIPEAM-72, sendo que, ao

contrário  disso,  a  condutora  da Lancha  “BIG ME” agiu  com culpa,  dando  azo  ao

abalroamento objeto do presente processo.

Por  fim,  alega a  defesa  que  se  deve “observar  ainda a  primariedade  do

Representado,  ou  seja,  que  o  mesmo  nunca  foi  citado  ou  envolvido  em  IAFN  ou

representação anterior, tendo sido este o primeiro e fatídico envolvimento. Desta forma,

na  remota  hipótese  de  que  o  Representado  seja  considerado  o  responsável  pelo

abalroamento, faz-se mister observar tal informação para que a pena seja dimensionada

a penalidade diante do histórico do mesmo, pois sendo este primário, possibilita-se a

aplicação  do  mínimo  legal  exigido  em  observância  a  sua  conduta  pautada  no

profissionalismo e na ausência de condenações ou indiciamentos anteriores”. E ainda,

“... da sua conduta não resultou dano físico aos tripulantes da Lancha ‘BIG ME’, ou

mesmo  à  navegação,  ao  meio  ambiente  ou  à  administração  pública  e,  portanto,

inexistindo  maiores  implicações  que  agravem  o  resultado  danoso,  tendo  ainda  a

condutora da referida lancha concorrido para o incidente”.

Concluindo, requer a defesa: a) Seja o Representado absolvido das alegações

apresentadas pela PEM, tendo em vista que o mesmo se  encontrava amparado pelo

RIPEAM quanto à navegação praticada; b) Seja a condutora da Lancha “BIG ME” ao

pagamento das custas, tendo em vista que deu azo ao abalroamento; e, c) A produção de

todas as provas em direito admitidas, notadamente a prova documental” [...].

Aberta a Instrução, a PEM em manifestação à fl.  130 verso, reporta-se às

provas  já  constantes  dos  autos;  enquanto  Representado  deixou  decorrer  o  prazo,

conforme Certidão a fl. 134.

Em Alegações Finais, a PEM em manifestação de fls. 137 verso, ratifica os

termos de sua inicial de fls. 102 a 106. O Representado não se manifestou, conforme

Certidão à fl. 141.

Decisão:

Decide-se.

Do  relatado,  conclui-se  que  o  acidente  da  navegação  em  julgamento,

materializado com o abalroamento envolvendo as embarcações “AVENTURA PIRATA

I” e a L/M “BIG ME”, ocorrida por volta das 12h30min de 14 de março de 2014, nas
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proximidades do píer da Praia de Laranjeiras, município de Balneário Camboriú/SC, teve

como CAUSA DETERMINANTE, o erro de manobra por parte do condutor da escuna

“AVENTURA PIRATA I”, ao infringir as Regras 5, 7 (a), 8 (a) e 18 (a) II, do RIPEAM,

incorporadas pela NORMAM-02/DPC, Cap. 11, itens 1105, 1107, 1108 e 1118, expondo

a grave risco a segurança do tráfego aquaviário, bem como a incolumidade e segurança

das vidas dos de bordo das embarcações envolvidas, risco esse que se concretizou com o

acidente da navegação em pauta.

E neste sentido, promoveu a Procuradoria Especial da Marinha representação

contra o então mestre da escuna “AVENTURA PIRATA I”, o MCB José Mauro Stein.

Acusações estas que a defesa procura refutar alegando a não ocorrência de

abalroamento, e sim, uma passagem muito próxima da escuna, provocando marolas, e por

fim, procura responsabilizar a da condutora da embarcação “BIG ME” que não deveria

estar sobre uma prancha “stand up” amarrada à popa de sua embarcação e “ fundeada

muito  próxima  ao  canal,  não  tendo  a  condutora  atentado  para  as  condições  que

possibilitariam a alteração de rumo das demais embarcações no entorno, como marés e

vento - sendo que este último atua em embarcações de grade porte - como a embarcação

do defendente”.

Tais  alegações,  no entanto,  não encontram respaldo nas  provas  trazidas  à

colação e que a defesa, frise-se, não deu conta de desconstituir.

Quando  ouvido  em sede  de  IAFN  (fls.  64/65),  o  ora  Representado  José

Mauro Stein asseverou que não houve abalroamento, mas, apenas uma passagem muito

próxima. Entretanto, reconheceu que não havia visto a lancha “BIG ME” antes dos fatos.

Mais adiante, ao ser questionado sobre a sua visibilidade quando se encontra na casaria,

declarou  que,  “quando  está navegando,  a  visibilidade  é  boa.  No  entanto,  existe  o

problema  quando  está  parado,  pois  a  proa  é  mais  levantada  que  o  restante  da

embarcação e existe um castelo na proa, dificultando a visualização quando uma lancha

pequena atraca muito próximo à escuna”. Demais disso, declarou que “caso tivesse visto

a  L/M  ‘BIG  ME’,  teria  feito  diversas  manobras  para  passar  afastado”  e  somente

percebeu que havia passado bem próximo à popa da L/M “BIG ME”. Ressaltou,  “a

lancha fundeou muito próximo à escuna, o que dificultou a sua visualização; mas, o

depoente  também  não  viu  que  a  lancha  estava  ali”.  Entende  que “as  duas  partes

erraram”.

Declarações estas contraditadas pela Sra. Bianca Bacci Bizetto, condutora da

L/M “BIG ME” (fls. 74-75) e pelo que restou apurado pelos peritos em Laudo de Exame

Pericial, ilustrado com fotos e croqui, (juntados às fls. 12-17), dos quais se extrai: [...] A

Lancha “BIG ME” encontrava-se fundeada na Praia de Laranjeiras a 200 metros da
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praia. A Sra. Bianca estava sobre uma prancha amarrada à lancha “BIG ME”, quando

a  embarcação  “AVENTURA  PIRATA  I”  veio  em  sua  direção.  Mesmo  com  avisos

sonoros, a embarcação “AVENTURA PIRATA I” não alterou a rota e colidiu com a

lancha “BIG ME” e passou por cima da prancha onde a Sra. Bianca estava momento

antes. Ela não sofreu lesão. Mesmo grávida de 7 meses, conseguiu nadar para escapar

ilesa. Houve danos materiais de pequena monta; a L/M “BIG ME” sofreu avaria na

popa,  na rabeta e  no  hélice  e  avaria prancha (stand up) da  Sra.  Bianca.  A escuna

“AVENTURA PIRATA I”, nada sofreu [...].

E  mais,  na  análise  dos  peritos,  “a  embarcação  ‘AVENTURA  PIRATA  I’

estava atracada no trapiche da Praia de Laranjeiras e a Lancha ‘BIG ME’ estava entre

70m e 80m do trapiche e a 200m da praia, portanto, a lancha ‘BIG ME’ estava em local

permitido, conforme o ítem 2, da alínea b, da NORMAM-03/DPC. E também, a lancha

‘BIG ME’,  não deixou de  cumprir  nenhuma alínea  do Capítulo  0110 da NORMAM

03/DPC”.

Por fim, concluíram os peritos que “houve negligência por parte do condutor

da embarcação ‘AVENTURA PIRATA I’, tendo em vista o mesmo não ter observado,

com a devida vigilância ordinária requerida durante a manobra de desatracação da

mesma,  a  presença  da  embarcação  ‘BIG  ME’  abalroando-a  e,  consequentemente,

causando danos patrimoniais”.

Nesse sentido,  concluiu  o  encarregado do IAFN ao apontar  o  MCB José

Mauro  Stein,  então  mestre  e  condutor  da  Escuna  “AVENTURA  PIRATA  I”,  único

responsável pelo abalroamento da referida embarcação contra a L/M “BIG ME”, que se

encontrava fundeada nas imediações, não antes de ressaltar, “o mestre da escuna faltou

com seu dever  de cuidado ao não atentar  a aproximação de outra embarcação que

estava fundeada em local próprio”.

Portanto,  ao  contrário do  que sustenta  a  defesa,  as  provas  constantes  dos

autos, a destacar a prova pericial, dão conta de demonstrar que, de fato, como declarado

pela condutora da L/M “BIG ME” (fls. 74-75), houve o choque da escuna contra a proa

da embarcação fundeada quando de sua passagem, causando os danos descritos no Laudo

pericial ilustrado com fotos, abalroamento este resultado do erro de manobra cometido

pelo condutor da “AVENTURA PIRATA I”.

Assim,  lícito  concluir  que  o  representado  agiu  com  imprudência  e

negligência,  possivelmente,  confiando  na  experiência  adquirida  ao  longo  dos  anos,

levando-o a errar a manobra, ao deixar de realizá-la em tempo hábil, mesmo com espaço

suficiente para tanto; além da sua falta de atenção, no instante em que não observou que

estava se aproximando de outra embarcação fundeada e,  frise-se,  em local permitido,

9/11



(Continuação do Acórdão referente ao Processo n° 30.276/2015...........................................)
===============================================================

como sustenta o Órgão Acusador  (fls. 102-106), infringiu o Representado, as seguintes

regras  do RIPEAM:  Regras  5 (Vigilância),  7  (a)  -  Risco de Abalroamento  e 8 (a)  -

Manobras Para Evitar Abalroamento e, em especial a Regra 18 (a), II (Responsabilidade

entre as embarcações), regras estas incorporadas na NORMAM-02/DPC, Cap. 11, itens

1105,  1107,  1108  e  1118  e  assim  agindo,  faltou  com o  seu  dever  de  cuidado,  por

consequência  expondo  a  risco  a  segurança  do  tráfego  aquaviário,  bem  como  a

incolumidade e segurança das vidas dos de bordo das embarcações envolvidas, risco esse

que se concretizou com o acidente da navegação em pauta.

Por  oportuno,  vale  registrar  que  a  condutora  da  L/M “BIG ME” não foi

Representada, deixando-se, pois de fazer qualquer juízo de valor quanto à acusações que

lhe  faz  o  ora  representado,  José  Mauro  Stein,  condutor  da  escuna  “AVENTURA

PIRATA I”, por consequência não teve a mesma a oportunidade de exercer o direito da

ampla defesa e do contraditório que lhe é assegurado pela Constituição federal (CFB/88,

no seu art. 5º, inciso LV).

Por  todo o  exposto,  com base  no  conjunto  probatório  dos  autos,  deve-se

julgar procedente a Representação de autoria da D. Procuradoria Especial da Marinha

para responsabilizar por imprudência e negligência o ora representado José Mauro Stein

pelo acidente da navegação em exame, tipificado no artigo 14, alínea “a”, da LOTM nº

2.180/54.

Na aplicação da pena,  deve-se  considerar  que o Representado não possui

antecedentes neste Tribunal, com suas declarações contribuiu para o esclarecimento dos

fatos e que do evento não resultaram acidentes pessoais,  tampouco poluição ao meio

ambiente aquaviário, limitando-se a danos materiais de pequena extensão.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: abalroação envolvendo embarcação em

manobra  de  desatracação  contra  embarcação  fundeada,  píer  da  Praia  de  Laranjeiras,

município de Balneário Camboriú/SC. Danos materiais,  sem ocorrências de acidentes

pessoais,  tampouco  de  poluição  ao  meio  ambiente  aquaviário;  b)  quanto  à  causa

determinante: erro de manobra por parte do Condutor da escuna “AVENTURA PIRATA

I”,  ao infringir  as  Regras  5,  7 (a),  8  (a) e  18 (a)  II,  do RIPEAM, incorporadas  pela

NORMAM-02/DPC,  Capítulo  11,  itens  1105,  1107,  1108 e  1118,  expondo a  risco  a

segurança do tráfego aquaviário, bem como a incolumidade e segurança das vidas dos de

bordo das  embarcações  envolvidas,  risco  esse  que se  concretizou com o acidente  da

navegação em pauta; e c) decisão: julgar procedente a representação de autoria da Douta

Procuradoria  Especial  da  Marinha  –  PEM,  considerando  o  acidente  da  navegação,
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tipificado no artigo 14, alínea “a” (abalroação), da LOTM nº 2.180/54, como decorrente

das condutas imprudente e negligente do MCB José Mauro Stein, na qualidade de Mestre

da escuna “AVENTURA PIRATA I”, e com fulcro nos artigos 58, 121, inciso I, 127, 128

e 139, inciso IV, alínea “d”, todos da LOTM nº 2.180/54, com redação dada pela Lei nº

8.969/94, aplicar-lhe a pena de repreensão, custas na forma da Lei.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 2021.

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA
Juíza Relatora

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/AHC PROCESSO Nº 30.320/15

ACÓRDÃO

L/M “VELOZ II” e o B/M “LEÃO”. Abalroamento. Não houve registro de

danos pessoais e nem ambientais, porém foi constatada avaria de pequena

monta no B/M “LEÃO”. Hidroviária de Itaituba, PA, no Rio Tapajós. Erro de

manobra  e  inobservância  das  normas  de  segurança  da  navegação.

Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos.  

Consta  dos  Autos  que  no  dia  01/03/2015,  cerca  de  19h,  ocorreu  o

abalroamento entre a L/M “VELOZ II” e o B/M “LEÃO” que se encontrava atracado na

Hidroviária de  Itaituba,  PA, no Rio Tapajós,  caracterizando o acidente  da  navegação

capitulado  no  art.  14,  alínea  “a”,  da  Lei  nº  2.180/54.  Não  houve  registro  de  danos

pessoais e nem ambientais, porém foi constatada pequena avaria na antepara localizada

entre a meia nau e a alheta de boreste do B/M “LEÃO”.

A L/M “VELOZ II” possui 24,95 metros de comprimento, 60 AB, casco de

alumínio.  É  de  propriedade  e  armação  de  TLP  COIMBRA  NAVEGAÇÃO  ME  e

classificada para atividade de transporte de passageiro.

O B/M “LEÃO” possui 24,25 metros de comprimento, 120 AB e casco de

madeira. É de propriedade e armação de DINIZ NAVEGAÇÃO LTDA. e classificado

para atividade de transporte de passageiro e de carga.

Ambas operam em área de navegação interior. 

No Inquérito  instaurado pela  Capitania  Fluvial  de  Santarém -  CFS foram

prestados seis depoimentos, juntada uma comunicação do acidente (fl. 2), elaborado o

Laudo de Exame Pericial Indireto (fls.  87 e seguintes) e anexados os documentos de

praxe. 

No laudo pericial constam fotos e o croqui do local do acidente. 

O IAFN apurou que, no dia do acidente, a L/M “VELOZ II” suspendeu de

Santarém com destino a hidroviária de Itaituba - PA e, por volta das 19h, ao se deslocar

do local de desembarque de passageiros para o local destinado a retirada de bagagem, o

Sr. Francisco Darlei Reis Leão ao verificar que a posição do B/M “LEÃO” não facilitava

a  atracação  da  L/M  “VELOZ  II”,  entrou  em  contato  com  o  Gerente  do  Terminal

Hidroviário, o Sr.  Clemilson (conforme qualificado no depoimento, grifo meu),  para
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interceder junto ao B/M “LEÃO”, a fim de que houvesse espaço para atracação da L/M

“VELOZ II”. 

Diante da resposta negativa do B/M “LEÃO”, que não atendeu à solicitação

do  Administrador  do  Terminal  Hidroviário,  o  Sr.  Francisco  Darlei  Reis  Leão,  que

conduzia a L/M “VELOZ II” naquele momento, continuou a manobra de atracação que

culminou no acidente.  

No Laudo pericial consta a qualificação do Sr. Francisco Darlei Reis Leão

como Gerente da Empresa TLP COIMBRA NAVEGAÇÃO ME.

Dos depoimentos colhidos, em síntese, extrai-se ainda que Francisco Darlei

Reis  Leão,  Marinheiro  Fluvial  Auxiliar  de  Convés  com CIR  vencida,  declarou  (fls.

67/68) que após verificar que a posição do B/M “LEÃO” não facilitava a atracação da L/

M, entrou em contato com o Gerente do Terminal. Tendo em vista a negativa por parte

do pessoal  do  B/M “LEÃO” de  movimentar  a  embarcação,  se  viu  obrigado a  tentar

executar a atracação da L/M “VELOZ II”, a fim de protegê-la das fortes correntezas.

Informou  que  não  solicitou  a  ninguém autorização  para  executar  a  manobra,  pois  o

Comandante  da  embarcação  não  estava  presente  no  momento.  E  por  ser  a  primeira

viagem do  Imediato  naquela  embarcação,  preferiu  realizar  a  manobra,  devido  a  sua

experiência.

Josimar de Vasconcelos Branches, Imediato da L/M “VELOZ II”, narra (fls.

55/57) que se encontrava na proa auxiliando com as defensas por ocasião da atracação.

Informa que após a saída do Comandante para receber uma passagem de um passageiro,

existiu a necessidade de deslocar a embarcação para o local de entrega de mercadorias.

Com isso, o Gerente da Empresa, o Sr. Francisco Darlei Reis Leão, assumiu o Comando

da L/M “VELOZ II”, a fim de realizar este deslocamento.

O CMF José Nixson Reis Leão, Comandante da L/M “VELOZ II” declarou

(fls. 50/51) que não estava a bordo no momento do acidente.

O CMF Dimas de Oliveira, Comandante do B/M “LEÃO”, na comunicação

do  acidente  (fl.  2)  que  enviou  à  CFS  relata  que  a  sua  embarcação  foi  abalroada

propositadamente a boreste pela embarcação L/M Veloz II, conduzida pelo Comandante

José Nixson Reis Leão. No seu depoimento (fl. 75/76) informa que estava a bordo, porém

não presenciou o acidente e que o responsável pelo abalroamento seria o Sr. DARLEI,

pois estava no comando da L/M “VELOZ II”.

O  Sr.  Clemison  Silva  Lopes,  Administrador  do  Terminal  Hidroviário  de

Itaituba, confirmou (fls. 108/109) que o gerente da L/M “VELOZ II”, Sr. Darlei, após o
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desembarque dos  passageiros  compareceu ao escritório  do Terminal  Hidroviário  para

solicitar a atracação da L/M “VELOZ II” na balsa de carga para pernoitar. Deslocou-se

até o B/M “LEÃO” e falou com Sr. Dimas, Comandante do B/M “LEÃO”, solicitando

que a embarcação recuasse para a manobra de atracação da L/M “VELOZ II”. Acredita

que se o Comandante do B/M “LEÃO” houvesse atendido a solicitação da Administração

do Terminal Hidroviário provavelmente o abalroamento não teria ocorrido.

No Relatório de IAFN, fls. 113 e seguintes, o Encarregado em sua análise

descreve  que o abalroamento  ocorreu pela  imprudência  do Sr.  Francisco  Darlei  Reis

Leão,  condutor  da  L/M “VELOZ II”,  pois  havia  averiguado que o B/M “LEÃO” se

encontrava atracado e que existia pouco espaço para a realização da manobra. 

O Encarregado concluiu que houve erro de manobra do condutor da L/M

“VELOZ II” por ocasião da manobra de aproximação com o cais,  apontando-o como

possível responsável direto pelo Acidente da Navegação.

Além disso, verificou que o Sr.  Francisco Darlei Reis Leão se encontrava

com a sua Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), na categoria de Marinheiro Fluvial

Auxiliar de Convés (MAF), vencida desde o dia 09/07/2014.

Notificado da conclusão do Inquérito (fls. 137), o Indiciado não apresentou

defesa prévia.

A D. Procuradoria Especial  da Marinha, após análise dos Autos, ofereceu

representação em face de Francisco Darlei Reis Leão, com fulcro no art. 14, alínea “a”,

da Lei nº 2.180/54, fundamentando às fls. 141/143.

Na Sessão Ordinária nº 7.112ª, do dia 01/11/2016, o Tribunal recebeu por

unanimidade a representação.

Citado  (fl.  155),  o  Representado,  que  não  apresenta  antecedentes  neste

Tribunal, foi regularmente defendido por I. Advogados constituído.

A defesa do Representado (fls.  158/159) trouxe a tese da exculpabilidade,

alegando que a L/M ao chegar no Terminal com sua lotação completa não encontrou

lugar para atracar,  pois o local  reservado ao desembarque de passageiros estava todo

ocupado, inclusive pelo barco Leão.

Argumenta que o Terminal Hidroviário de Itaituba além de dispor de uma

área  reservada  para  o  embarque  e  desembarque  de  passageiros  das  lanchas  e  outras

reservadas  aos barcos,  cuida para  que as empresas sigam as normas,  uma vez que o

acidente com passageiros é responsabilidade única da empresa que o causou. Citou que

as empresas de navegação pagam uma taxa de atracação - DAM ao Terminal.
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Expôs  que  o  Sr.  Darlei  solicitou  a  movimentação  do  B/M  junto  ao  seu

comandante e ao Administrador do Terminal, sem obter êxito nessas tentativas.

Justificou que diante da intransigência do comandante do B/M, não restou

alternativa ao comandante da Lancha a não ser atracar no local que lhe restava.

Por fim argumenta que as consequências do acidente não foram graves e que

o Sr. Francisco Darlei procurou o comandante do B/M para pagar o prejuízo.

Aberta a Instrução, nenhuma outra prova foi produzida.

Em Razões Finais, manifestaram-se as partes a PEM e o Representado não se

manifestou, conforme a certidão à fl. 175.

É o Relatório.

Decide-se:

Relatados os fatos e analisadas as provas carreadas aos Autos, verifica-se que

as causas determinantes do acidente da navegação foram o erro de manobra do condutor

da  L/M  “VELOZ  II”  e  a  inobservância  de  normas  de  segurança  da  navegação,

caracterizada pela falta de habilitação do Condutor para conduzir aquela embarcação,

posto que se encontrava com a CIR vencida, não possuía a certificação requerida para o

comando da embarcação  conforme prevê o CTS (fl. 15, Comandante deve ser CMF)  e

não fazia parte da sua tripulação (não consta da lista de tripulantes à fl. 8).

A PEM entendeu que o Sr. Francisco Darlei Reis Leão foi o responsável pelo

acidente  da  navegação em exame,  eis  que agiu  com imperícia,  em razão do erro  de

manobra e imprudência, ao insistir na manobra de atracação mesmo ciente da falta de

espaço  para  execução,  dando  causa  ao  abalroamento.  Segundo  a  D.  Procuradoria,  a

imprudência  e  imperícia  do  representado  caracterizam  conduta  culposa  que  merece

reprimenda desta Corte Marítima.

A defesa apresentou a tese da exculpabilidade, alegando, em síntese, que o

acidente se deu em virtude da intransigência do comandante do B/M “LEÃO” por não

movimentar a sua embarcação, cedendo espaço para atracação da L/M “VELOZ II”.

Julgo que não deve ser acolhida a tese da defesa. 

Verifico que, segundo apontou o Encarregado do IAFN, a Lancha “VELOZ

II”  se  movimentava  internamente  no  terminal  entre  o  ponto  de  desembarque  de

passageiros e o local destinado a retirada de bagagem. Pelo croqui que consta em laudo, a

imagem satélite  da posição onde ocorreu o acidente é diferente daquele destinado ao

embarque e desembarque de passageiros. 

Segundo  o  depoimento  do  Representado  a  necessidade  de  movimentação
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seria a de se abrigar dos efeitos da corrente. Porém, o Sr. Clemison Silva Lopes informou

em depoimento que foi procurado para solicitar a movimentação do B/M “LEÃO”, para

que a lancha “VELOZ II” pudesse atracar e efetuar o pernoite.

Consta também que o Comandante da referida embarcação se ausentou para

resolver problemas administrativos.

Assim, verifico que como a L/M já havia desembarcado os passageiros e o

seu comandante estava ausente resolvendo problemas administrativos, nenhuma situação

de urgência encontrava-se em curso que justificasse a atracação da embarcação de forma

imediata.

Pela  análise  das  fotos  apresentadas  não  é  possível  visualizar  o  local  de

atracação, mas é possível perceber as avarias na alheta de boreste do B/M e na bochecha

de bombordo da L/M, podendo-se aduzir que o acidente ocorreu conforme descrito.

Ademais,  entendo  que  o  Sr.  Francisco  Darlei  Reis  Leão  agiu  com  dolo

eventual, pois percebeu o risco envolvido na manobra.  Em seu depoimento declarou que

a posição do B/M não facilitava atracação e, mesmo assim, efetuou a manobra cometendo

o erro e causando o acidente.

Agrava sua situação ter tomado a decisão na ausência do Comandante e não

possuir a qualificação requerida para o comando, estando ainda com a sua CIR de MAF

fora da validade. 

Diante  do  exposto,  devem  ser  julgados  procedentes  os  fundamentos  da

representação da Douta Procuradoria, responsabilizando Francisco Darlei Reis Leão, na

qualidade de condutor da L/M “VELOZ II”, pelo acidente da navegação, capitulado no

art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, por sua conduta imprudente e imperita.

Na aplicação da pena deve ser considerado que o Representado não apresenta

antecedentes neste Tribunal e que as avarias resultantes do acidente foram de pequena

monta.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: o abalroamento entre a L/M “VELOZ II” e o

B/M  “LEÃO”  que  se  encontrava  atracado  na  Hidroviária  de  Itaituba,  PA,  no  Rio  Tapajós,

caracterizando o acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54. Não

houve registro de danos pessoais e nem  ambientais, porém foi constatada pequena avaria na

antepara localizada entre a meia nau e a alheta de boreste do B/M “LEÃO”; b) quanto às causas

determinantes: o erro de manobra do condutor da L/M “VELOZ II” e a inobservância de normas
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de segurança da navegação, caracterizada pela  falta de habilitação do Condutor para conduzir

aquela  embarcação,  posto  que  se  encontrava  com a  CIR vencida,  não  possuía  a  certificação

requerida para o comando da embarcação prevista no CTS e não fazia parte da sua tripulação; e c)

decisão: julgar o acidente da navegação, capitulado no art. 14, alínea “a”,  da Lei  nº  2.180/54,

como decorrente de imprudência e imperícia de Francisco Darlei Reis Leão e, considerando

as circunstâncias, consequências e atenuantes,  condená-lo à pena de repreensão e multa de 500

(quinhentas) UFIR, com fundamento no art. 121, incisos I e VII e § 5º e art. 124, inciso I. A multa

terá seu valor monetário atualizado em conformidade com os parâmetros previstos na Resolução

nº 51/2020, do Tribunal Marítimo. Custas na forma da Lei.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de agosto de 2021.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MDG PROCESSO Nº 30.627/16

ACÓRDÃO

Canoa “CMTE VALSAS”. Uso de embarcação na prática de ato ilícito. Ação

dolosa. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

No dia 02 de março 2016, cerca das 00h30min, uma equipe de inspeção naval

abordou totalmente às escuras a canoa “CMTE VALSAS”, no rio Tapajós, Santarém, PA.

Trata-se de  inquérito  administrativo  instaurado  pela  Capitania  Fluvial  de

Santarém para  apurar  as  causas  do  fato  da  navegação  envolvendo  a  Canoa  “CMTE

VALSAS” com 16,50 metros de comprimento, 16,41 de AB, classificada para atividade

de transporte de carga em área de navegação interior de propriedade de Manuel Paulino

da Fonseca Neto ocorrido no dia 02 de março de 2015 no Rio Tapajós, Município de

Santarém/PA.

Consta dos autos que no dia 02 de março de 2015, por volta das 00h40min,

uma equipe de Inspeção Naval abordou a Canoa “CMTE VALSAS” que esta estava sob

máquinas e totalmente apagada no rio Tapajós com quatro tripulantes a bordo, a saber:

Aprígio  Pereira  Fonseca,  Francivaldo  Gonçalves  Dias,  Antonio  Monteiro  da  Silva  e

Edison Pantoja da Costa.

Segundo relatado nos autos durante a inspeção na Canoa “CMTE VALSAS”

que suspendeu de Fazendinha, Macapá/AP com destino a cidade de Santarém/PA, foi

constatado grande quantidade de material (roupas e óculos) nos porões sem documento

fiscal hábil que pudesse comprovar a legalidade e origem da mercadoria. O material foi

apreendido por Agentes da Polícia Federal após a confirmação de tratar-se de material

ilícito.

Do evento em exame não resultaram acidentes pessoais, danos materiais ou

poluição hídrica.

A  prova  técnica  registrou  que  a  embarcação  estava  em  bom  estado  de

conservação e com material de salvatagem regular.

Extrai-se do Laudo de Exame Pericial que no momento do incidente o rio

estava calmo, vento fraco, céu escuro e com boa visibilidade.
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Foi juntado aos autos cópia do Relatório do Inquérito Policial instaurado pela

Delegacia de Polícia Federal em Santarém, para apurar a prática delituosa prevista no

artigo  334-A,  §  1º,  inciso  V  do  Código  Penal,  no  qual  ao  final  concluiu-se  pela

responsabilidade dos tripulantes e proprietário da embarcação.

No relatório do Inquérito Policial o Delegado destacou que a embarcação foi

surpreendida em frente a cidade de Santarém/PA com as luzes apagadas, o que demonstra

a intenção da tripulação, toda inabilitada, de escapar de eventual fiscalização, em razão

da ilicitude da mercadoria transportada.

Destacou ainda o Delegado de Polícia Federal que apesar de o proprietário

não ter  sido encontrado no interior  da embarcação,  declarou expressamente que teria

participação no lucro da viagem.

Concluíram  os  peritos  e  o  Encarregado  do  IAFN  em  uniformidade  de

entendimentos  que  a  causa  determinante  do  fato  da  navegação foi:  “Dolo,  devido à

vontade deliberada e consciente de transporte de mercadorias ilícitas sem documentos

fiscais  que  comprove  se  a  origem da  carga,  deixando  assim  de  pagar  os  impostos

inerentes a mercadoria ora transportada”.

Como corolário do acima expostos apontou o Encarregado do IAFN os Srs.

Aprígio  Pereira  Fonseca,  Francivaldo  Gonçalves  Dias,  Antonio  Monteiro  da  Silva  e

Edison Pantoja da Costa,  tripulantes da Canoa “CMTE VALSAS” como responsáveis

pelo fato da navegação em comento.

A PEM ofereceu representação em face dos indiciados, assim como contra o

proprietário Manuel Paulino da Fonseca Neto, com fulcro no art. 15, “f” da LOTM.

Citados,  foram  revéis  os  tripulantes  Aprígio  Pereira  Fonseca,  Antonio

Monteiro da Silva e Edison Pantoja da Costa e foram defendidos pela DPU o proprietário

e Francivaldo Gonçalves Dias

A defesa baseou-se na negativa geral.

Na instrução nenhuma prova foi produzida.

É o relatório.

De tudo o que consta nos presentes autos,  verifica-se que a navegação às

escuras  com material  ilícito  empreendida  pelo  “COMTE VALSAS”  deveu-se  a  ação

intencional dos representados, utilizando-se da embarcação para prática de ato ilícito.

O presente processo é de fácil solução, visto que foram uniformes as provas

colhidas no inquérito, assim como corroboradas pela polícia judiciária federal.
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A  prova  técnica  demonstrou  que  a  embarcação  tinha  boas  condições  de

navegação,  que  intencionalmente  encontrava-se  apagada,  caracterizando  o  dolo  dos

representados em ato ilícito.

Diante  do  exposto,  deve  ser  julgada  integralmente  procedente  a

representação,  condenando  os  representados,  devido  as  suas  condutas  dolosas  que

provocaram o fato da navegação.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente e ou fato da navegação: navegação em período noturno

de  canoa  com  transporte  de  material  ilícito;  b)  quanto  à  causa  determinante:  ato

intencional  na  prática  de  ato  ilícito;  e  c)  decisão:  julgar  o  fato  da  navegação,  como

decorrente  de  ação  dolosa  dos  representados,  condenando-os  à  pena  multa  de  500

(quinhentas) UFIR, para cada um e ao pagamento das custas, na forma dos artigos 15,

alínea “f” e 121, inciso VII, da LOTM. 

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 31.290/16

ACÓRDÃO

L/M “SENE ESTACIONAMENTO”. Naufrágio junto ao trapiche, na ilha do

Mel, baía de Paranaguá, PR, com danos materiais, mas sem registro de danos

pessoais  ou  ambientais.  Mau  estado  de  conservação,  fazendo  água  por

aberturas no costado, sendo usada comercialmente como táxi náutico, com

excesso de um passageiro a bordo e com coletes salva-vidas distribuídos de

forma inadequada. Imprudência e negligência do condutor e do proprietário

da embarcação. Atenuantes. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Consta que cerca das 08h20min, do dia 13 de janeiro de 2016, ocorreu o

naufrágio  da  lancha  “SENE  ESTACIONAMENTO”,  conduzida  por  Alison  Marinho

Rainerte, MAC, nas proximidades da ilha do Mel, baía de Paranaguá, PR, com danos

materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais.

A L/M “SENE ESTACIONAMENTO”, nº de inscrição 421-149449-0, tem

casco de fibra de vidro, de 6,06m de comprimento e 2,0m de boca, 1,61 AB, motor de 90

HP, ano de construção 2004, classificada para navegação interior, atividade de transporte

de passageiros, era de propriedade de Douglas Willian de Amorim Cardozo. 

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Paraná, foram ouvidas

três testemunhas e anexados documentos de praxe. Por requerimento da PEM o condutor,

Alison Marinho Rainerte foi reinquirido, fl.  117, e foi ouvido o proprietário,  Douglas

Willian de Amorim Cardozo, fl. 110.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 58 a 62, elaborado no dia 28 de julho de

2016, com anexos fotográficos, fls. 64 a 70, e trechos da carta náutica com croqui da

derrota da embarcação, fls. 63 e 71, consta que a embarcação se encontrava em Pontal do

Sul, PR, em seco, sobre carrinho, lacrada e sem apresentar danos estruturais ao casco nem

aos equipamentos.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 13

de janeiro de 2016, cerca das 08h, a embarcação “SENE ESTACIONAMENTO” saiu de

Pontal do Sul em direção a Ilha do Mel, com nove passageiros, além do Sr. Alison como

tripulante.  Após 20 minutos de viagem a lancha aproximou-se de seu destino.  Como
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havia outra embarcação saindo do local no momento, o tripulante contornou a boia de

marcação presente, reduziu a velocidade e, após isso, o motor parou. Como estava bem

próxima do trapiche, a embarcação permaneceu com seguimento. O Sr.  Alison tentou

religar o motor sem sucesso e o barco começou a encher de água.  A lancha “SENE

ESTACIONAMENTO”  apesar  de  ter  ficado  sem  propulsão,  finalmente  chegou  ao

trapiche, onde atracou a contrabordo de outro barco de maior porte e desembarcou os

passageiros, e que, tão logo ocorreu o referido desembarque, a lancha naufragou.

Os Peritos consideraram que os fatores material e operacional contribuíram e

concluíram que a causa determinante do acidente em pauta foi a presença de buracos na

estrutura interna a ré da embarcação.

Em consulta de dados da Estação Meteorológica Automática da Ilha do Mel,

fl. 72, realizada através do site do INMET, conclui-se que a região da baía de Paranaguá

estava no dia 13 de janeiro de 2016 com ventos de Norte e intensidade de 0,4 nós e

rajadas de até 1,6 nós. 

O Encarregado do IAFN, fls. 74 a 80, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, acompanhando as conclusões dos Peritos, concluiu que o fator

material  contribuiu,  pois  houve falha no motor  e  nas  bombas de esgoto;  que o fator

operacional  também contribuiu,  uma  vez  que  o  condutor  não  verificou  o  estado  de

conservação da embarcação, o quantitativo adequado de coletes salva vidas a bordo e

excedeu a lotação máxima da mesma; e apontou como o possível responsável Alison

Marinho  Rainerte,  pois  o  acidente  da  navegação  teria  ocorrido  em  decorrência  da

negligência do condutor.

O Indiciado não apresentou Defesa Prévia.

Em uma análise inicial, a D. Procuradoria, fls. 89 a 91, requereu realização de

diligências  complementares,  solicitando que fosse  oficiada à  Capitania  dos  Portos  do

Paraná,  a  fim  de  que  esta  esclarecesse  quem era  o  responsável  pela  lancha  “SENE

ESTACIONAMENTO”  quando  dos  acontecimentos,  mencionando  se  tal  responsável

explorava  comercialmente  a  referida  embarcação,  além de  providenciar,  para  isso,  a

oitiva  do  seu  proprietário,  Douglas  Willian  Amorim Cardozo,  a  reinquirição  do  seu

condutor MAC Alison Marinho Rainerte,  e da pessoa jurídica por este citada em seu

depoimento  pessoal  como  sendo  prestadora  de  serviços  de  táxi  náutico  com  a

embarcação.  Requereu,  ainda,  que  ao  especificar  o  responsável  pela  embarcação

naufragada quando dos acontecimentos, a Capitania dos Portos do Paraná o questionasse,

em  depoimento  pessoal,  sobre  as  razões  pelas  quais  não  tomou  as  providências
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necessárias para evitar o mau estado de conservação da embarcação. 

As diligências foram atendidas através do Ofício nº 670 da Capitania dos

Portos do Paraná, fls. 96 a 122.

Douglas Willian Amorim, MAC, fl. 110, ouvido a requerimento da PEM, em

síntese declarou que era o proprietário da L/M “SENE ESTACIONAMENTO” e que a

explorava como “táxi náutico”; o condutor Alison Marinho Rainert era seu amigo e foi

contratado por diária “FREELANCE” (SIC); que o orientou a acionar a bomba de esgoto

de porão da referida embarcação, porém ele não utilizou a citada bomba; e que, devido à

falta de tempo, não havia tomado as providências necessárias a evitar o mau estado de

conservação, mas que “depois dos fatos acontecidos já arrumou o barco” (SIC).

Na fl. 115 consta o TÍTULO DE LICENÇA – ANO 2016 – TÁXI NÁUTICO

– MATRICULA – 057, da Cooperativa dos Transportes Náuticos, Autônomos da Ilha do

Mel, referente à embarcação “SENE ESTACIONAMENTO”. 

A D. Procuradoria, fls. 126 a 129, acompanhando em parte o entendimento

do Encarregado do IAFN,  depois  de  resumir  os  principais  fatos  apurados  nos  autos,

representou em face de Alison Marinho Rainerte, na qualidade de condutor da lancha

“SENE  ESTACIONAMENTO”,  e  em  face  de  Douglas  Willian  Amorim  Cardozo,

proprietário  desta  lancha,  com  fulcro  no  art.  14,  alínea  “a”  (naufrágio),  da  Lei  nº

2.180/54, fundamentando.

Alegou, em síntese, que Alison Marinho Rainerte, condutor da lancha “SENE

ESTACIONAMENTO”,  foi  evidentemente  negligente,  imprudente  e  imperito,  ao

empreender navegação com embarcação em conhecido mau estado de conservação, sem

realizar uma inspeção prévia que detectaria as fissuras existentes na sua popa e bordos,

não observando o quantitativo máximo permitido de passageiros a bordo e o número de

coletes  salva-vidas  correspondente,  realizando,  apesar  disso,  manobra  brusca  que

permitiu  a  parada  do  motor,  a  entrada  de  água  nos  espaços  internos  e  a  perda  de

flutuabilidade da lancha, dando causa ao naufrágio que veio a suceder.

Alegou, da mesma forma, por entender que na qualidade de proprietário da

lancha “SENE ESTACIONAMENTO”, Douglas Willian Amorim Cardozo, ao empregar

a embarcação de sua propriedade em atividade comercial de táxi náutico sem prover a sua

adequada e necessária manutenção e conservação, autorizando que a mesma trafegasse a

despeito da existência das avarias estruturais que permitiram a entrada de água em seus

espaços internos, apresentou comportamento negligente e imprudente, requerendo, assim,

a condenação dos Representados.
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A representação foi recebida na Sessão Ordinária nº 7302ª, de 19/02/2019, os

Representados  não  constam  do  rol  de  culpados  neste  E.  Tribunal,  sendo  que  o  1º

Representado foi citado por Edital, fl. 179, depois de esgotados outros meios de citação, e

o 2º Representado foi citado por Capitania, fl. 162, mas não apresentou Defesa, conforme

Certidão  de  fl.  181  e  foi  declarado  revel,  fl.  185  (publicado  n  e-DTM  nº  159,  de

26/11/2020), também notificado da revelia via Capitania, fl. 202.

Citado  por  Edital,  o  1º  Representado  foi  defendido  pela  D.  Defensoria

Pública  da  União,  fl.  184,  que  apresentou  Defesa  por  Negativa  Geral,  requerendo  a

improcedência  da  Representação,  ou,  alternativamente,  pela  aplicação  de  pena  mais

branda dentre as cominadas na Lei nº 2.180/54.

Aberta a Instrução, fl.  190 (publicado no e-DTM nº 08, de 23/02/2021), a

PEM declarou que se louvava nas provas dos autos, fl. 191 verso, e a DPU, no patrocínio

do 1º Representado, declarou que não tinha mais provas a produzir, fl. 194.

Encerrada a Instrução, fl. 195 (publicado no e-DTM nº 59, de 17/05/2021), a

PEM reiterou  os  termos  de  sua  exordial,  a  DPU,  no  patrocínio  do  1º  Representado

reiterou os termos de sua Defesa, fl. 199, e o 2º Representado não mais se manifestou,

conforme Certidão de fl. 198.

É o Relatório.

Decide-se:

De  tudo  o  que  consta  dos  presentes  autos,  temos  que  a  D.  Procuradoria

representou em face de Alison Marinho Rainerte, na qualidade de condutor da lancha

“SENE  ESTACIONAMENTO”,  e  em  face  de  Douglas  Willian  Amorim  Cardozo,

proprietário  desta  lancha,  com  fulcro  no  art.  14,  alínea  “a”  (naufrágio),  da  Lei  nº

2.180/54, o 1º por negligência, imperícia e imprudência ao empreender navegação com

embarcação em conhecido mau estado de conservação, e por não observar o quantitativo

máximo  permitido  de  passageiros  a  bordo  e  o  número  de  coletes  salva-vidas

correspondente, e por realizar manobra brusca que permitiu a parada do motor, a entrada

de  água  nos  espaços  internos  e  a  perda de flutuabilidade da  lancha,  dando causa  ao

naufrágio; e o 2º Representado, proprietário, por empregar sua embarcação em atividade

comercial  de  táxi  náutico  sem  prover  a  sua  adequada  e  necessária  manutenção  e

conservação, apresentando comportamento negligente e imprudente, requerendo, assim, a

condenação dos Representados.

Os  Representados  que  não  têm  condenação  neste  E.  Tribunal  foram

regularmente citados.
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O 1º Representado, citado por Edital, foi defendido pela D. DPU, com a tese

de Negativa Geral e o 2º Representado, citado pessoalmente, via Capitania, usando de seu

direito não apresentou Defesa e foi declaro revel, atraindo para si os efeitos da revelia,

como previsto no art.  58,  da  LOTM, Lei  nº  2.180/54,  se do contrário não resultar o

conjunto das provas.

Das provas dos autos temos um Laudo de Exame Pericial, três depoimentos

no IAFN e outros dois por diligência requerida pela PEM, Auto de Apreensão, fl. 7, e

Termo  de  Fiel  Depositário,  fl.  8,  com  a  determinação  de  efetuar  os  reparos  na

embarcação para liberação de uso pela Capitania.

Ficou  provado  o  excesso  de  passageiros,  tendo  em  vista  o  Relatório  de

Embarcação  Nacional,  fls.  3  e  4,  onde  consta  capacidade  para  1  tripulante  e  8

passageiros, mas nos depoimentos dos passageiros Juliano Zaguini Coelho, fls. 18 a 20,

consta que a bordo estava um tripulante e nove passageiros, entre eles uma criança de

quatro anos (mas não soube o nome de todos) e, Jerry Adriano, fls. 25 e 26, que a bordo

estavam 10 pessoas,  o  tripulante  e  nove  passageiros.  Há também nos depoimentos  a

informação  de  que  os  coletes  não  estavam  de  acordo  com  as  características  dos

passageiros (peso).

Ficou provado também que a embarcação estava com falhas de manutenção,

aberturas não devidamente vedadas e pequenas fissuras no costado, como apurado no

Laudo de Exame Pericial (e nas fotos acostadas) e admitidas pelos representados, em

especial no depoimento do proprietário que, depois que a embarcação foi  apreendida,

tomou as medias necessárias efetuando a manutenção na lancha.

Por todo o exposto, com base no conjunto probatório dos autos, devem ser

acolhidos  os  termos  da  Representação  e  responsabilizar  os  Representados,  por  suas

condutas imprudentes e negligentes.

Na  aplicação  das  penas  deve  ser  considerado  o  fato  de  não  terem

antecedentes neste E. Tribunal,  de terem contribuído para o esclarecimento dos fatos,

com seus depoimentos e que do acidente resultou apenas danos materiais, sem registro de

danos pessoais ou ao meio ambiente.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza  e  extensão  do  acidente  e  do  fato  da  navegação:  naufrágio  da  L/M “SENE

ESTACIONAMENTO”, junto ao trapiche, na ilha do Mel, baía de Paranaguá, PR, com

danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) Quanto às causas
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determinantes: embarcação em mau estado de conservação, fazendo água por aberturas

no  costado,  sendo  usada  comercialmente  como  táxi  náutico,  com  excesso  de  um

passageiro a bordo e com coletes distribuídos de forma inadequada; e c) Decisão: julgar o

acidente e o fato da navegação, tipificados no art. 14, alínea “a” (naufrágio), e art. 15,

alínea  “e”  (exposição  a  risco),  ambos  da  Lei  nº  2.180/54,  como  decorrentes  de

imprudência e negligência dos representados, Alison Marinho Rainerte, MAC, condutor

da  L/M  “SENE  ESTACIONAMENTO”,  e  Douglas  Willian  Amorim  Cardozo,

proprietário  desta  lancha,  acolhendo os  termos  da  Representação  da  D.  Procuradoria

Especial da Marinha e, considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes, com

fulcro nos artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, inciso IX, 127 e 139, inciso IV, alínea

“d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar ao primeiro  representado,  Condutor, a

pena de multa de 300 (trezentas) UFIR, e ao segundo representado, Proprietário, a pena

de multa de 1000 (mil) UFIR, que terão seus valores atualizados conforme Resolução nº

51/2020, do Tribunal Marítimo, cumulativamente com a pena de repreensão para ambos.

Custas processuais proporcionais às penas de multa.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 30 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/AHC PROCESSO Nº 31.376/17

ACÓRDÃO

FPSO “PEREGRINO”.  Avaria/perda  de  energia  a  bordo,  sem registro  de

danos pessoais, materiais e nem ambientais. Campo de Peregrino, Bacia de

Campos,  Campos  dos  Goytacazes  -  RJ.  Inoperância  do  sistema  UPS,  de

origem indeterminada. Arquivamento. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos.

Consta  dos  Autos  que no  dia  16 de  fevereiro  de 2016,  cerca  de  11h,  no

Campo de Peregrino, Bacia de Campos, Campos dos Goytacazes - RJ, ocorreu a perda de

energia da FPSO “PEREGRINO”. Não houve registro de danos pessoais, materiais e nem

ambientais.

A  FPSO  “PEREGRINO”  é  uma  Unidade  flutuante  de  produção,

armazenamento e transferência com propulsão, é de propriedade e armação de SOUTH

ATLANTIC HOLDING B.V., afretada pela STATOIL BRASIL ÓLEO E GÁS e operada

por  BW  OFFSHORE  DO  BRASIL  LTDA.,  possui  casco  de  aço,  345,2  metros  de

comprimento, 165.828 AB, está classificada para navegação em mar aberto e possui AIT

emitido pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos de Macaé foram prestados

quatro depoimentos, elaborado o Laudo de Exame Pericial e anexados os documentos de

praxe. 

O Laudo de Exame Pericial, fls. 12 e seguintes, efetuado no dia 09/03/2016,

apurou que no citado dia e horário ocorria uma faina de limpeza na casa de bombas para

a retirada de mistura oleosa com a transferência para o “sloptank”. 

Para tal faina se utilizava uma bomba pneumática com mangote flexível com

acoplamento do tipo “Chicago”.

Houve a  desconexão do mangote  com a bomba,  ocasionando um “spray”

desta mistura, que ativou o sistema de alarme do detector de cortina de óleo 17-XA-7137

e o seu sensor ESD-2. 

Essa ocorrência gerou respostas automáticas de paradas em emergência,  o

que gerou uma queda nos dois geradores a vapor que estavam em linha. 

A repentina diminuição de carga elétrica ocasionou uma redução brusca de

carga na caldeira e o seu sistema de controle não suportou essa redução repentina.

Os Peritos verificaram que os três geradores auxiliares estavam fora de carga,
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mas em situação operativa, e que o DGE (diesel gerador de emergência, grifo meu)

estava ajustado para  operar  em modo manual,  pois  não tinha condições de partir  em

modo automático,  devido  a uma avaria  no relé  do barramento do quadro elétrico de

emergência local;  e  ainda com uma avaria não detectada mascarada pelo sistema das

baterias UPS (74-UP-6900 e 74-UP-6905) que impediram a partida do DGE e falha no

sistema de iluminação de emergência.

A plataforma ficou às escuras e cinquenta tripulantes foram evacuados às

17h, permanecendo a bordo apenas o pessoal considerado essencial.

Os Peritos salientaram que com a substituição de uma bancada de baterias do

sistema UPS (Uninterruptible Power Supply, grifo meu) a geração pode ser passada para

o DGE. 

Para a troca das baterias foi necessário colocar os geradores auxiliares em

linha, por meio de manobras nos quadros elétricos que impediam tal ação. 

A perícia constatou ainda o seguinte:

a) O  sistema  de  controle  automático  da  caldeira  “B”  não  atuou  com  a

variação de carga ocasionada pelo “shutdown” do sistema de produção e que culminou

com o isolamento desta caldeira. O sistema registrou nível de água baixa no tubulão de

vapor;

b) Casa de bombas com acúmulo de óleo no porão decorrente do vazamento

no acoplamento - tipo “Chicago” - do mangote da bomba pneumática. A condição de

manutenção na praça de bombas encontrava-se em estado satisfatório;

c) O diesel gerador de emergência (DGE) estava operando em manual em

virtude do quadro elétrico de emergência  estar  com relé  de  baixa voltagem avariado

(K27), que acionaria o DGE em caso de perda de potência elétrica, impedindo, assim, a

sua atuação em modo automático;

d) O  Sistema  UPS  estava  operando  com  restrições  estando  as  baterias

danificadas;

e) Os certificados MODU, IOPP, Classe e de Linha de Carga vencidos; e

f) Caldeira com válvula de segurança apresentado vazamentos pela sede e

pelo duto de descompressão.

Segundo os Peritos, a causa determinante do acidente foi a inoperância do

sistema UPS que envia sinal para o sistema de controle do diesel gerador de emergência

impedindo a sua partida, mesmo em modo manual. 

Dos  depoimentos  colhidos,  em  síntese,  extrai-se  que  Maciej  Staszelis,

Supervisor de Manutenção, declarou (fls. 175/177) que ao contrário do que foi veiculado

na mídia, não houve vazamento de gás e que o detector acionado se destina a proteger os

2/10



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 31.376/2017........................................)
===============================================================

equipamentos da casa de bombas. Que os componentes do departamento de elétrica se

dirigiram ao  compartimento  do  gerador  de  diesel  de  emergência  e  não  conseguiram

acionar  o  equipamento  de  forma  manual,  em  virtude  do  relé  de  alimentação  ter

apresentado restrições. Acredita que a causa do acidente se deu pelo não acionamento do

diesel de emergência por parte do funcionamento das baterias de emergência.

Jan Yngvar Kolstoe, OIM, declarou que (fls. 181/185) imediatamente após a

queda de energia, foi observado que o sistema de UPS do setor de marinha (suprimento

de  energia  -  banco  de  baterias)  não  estava  funcionando  como  deveria,  não  sabendo

informar a causa da falha nas baterias. O blackout durou aproximadamente 4 horas e

durante  o qual  a  equipe  da  elétrica  tentou acionar  o gerador  de  emergência  diversas

vezes, até descobrir que o problema estava UPS. Por questões de segurança o depoente

desembarcou os funcionários, deixando apenas o pessoal essencial como garantia, e ao

restabelecer a energia solicitou o embarque do pessoal. Seis dias após o fato, o FPSO

“PEREGRINO” já estava com os dois bancos de baterias para reposição, voltando a sua

atividade normal. Que a unidade estava operando com o relé principal e que aguardavam

do exterior o envio de um relé sobressalente.

Iulian Moldoveanu, exercendo a função de Líder Eletricista, confirmou (fls.

186/189), em linhas gerais, os depoimentos anteriores sobre as tentativas de acionamento

do DGE e que constatou que o banco de baterias estava descarregada. Que o depoente

juntamente com o Supervisor de Manutenção, Líder de Instrumentação e o Engenheiro de

Automação traçaram um plano para restabelecer a energia a bordo por meio de 01 dos 03

geradores a diesel do FPSO (praça de máquinas), obtendo êxito e estabelecendo a energia

a bordo.

Também informou que a causa raiz do acidente foi a falha nas baterias da

UPS.  Que  de  acordo  com  o  programa  de  manutenção  e  com  as  recomendações  do

fabricante, o teste de descarga das baterias deve ser realizado uma vez por ano, sendo a

equipe  de  elétrica  a  responsável  por  esses  testes.  Ressaltou  que  o  último  teste  foi

realizado em 2015 apresentando bom funcionamento em todas as baterias. Acrescentou

que as baterias são seladas e livres de manutenção. Porém, as baterias são inspecionadas

visualmente toda semana.

No Relatório de IAFN, fls. 256 e seguintes, o Encarregado concluiu que:

(i) Houve falha decorrente da não verificação periódica do estado da junta

do  mangote  e  conector  do  tipo  “Chicago”  que  estava  desgastado,  e  sem a  trava  de

segurança;

(ii) Houve falha no sistema UPS com as bancadas de baterias sem condições

de uso;
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(iii) Houve perda do sinal para a operação do DGE; 

(iv) Que o gerador de emergência estava operando em modo manual no seu

quadro elétrico por falta de sobressalente; e 

(v) Os  geradores  auxiliares  não  partiram  em  decorrência  de  falta  de

alimentação.

Apontou como possível responsável pelo fato da navegação, o Sr. Jan Yngvar

Kolstoe, exercendo a função de Gerente do FPSO “PEREGRINO”, sendo responsável

direto pelo bom estado geral de conservação do FPSO “PEREGRINO”, incluindo toda a

logística e gerenciamento de aquisição de material sobressalente da unidade e por toda

ocorrência oriunda dos serviços sob sua responsabilidade; e

Apontou ainda responsabilidade indireta aos Srs:

(i) Iulian Moldoveanu,  exercendo a função de Líder  Eletricista  do FPSO

“PEREGRINO”, pelas restrições quanto à parte de geração de energia em emergência,

estando com as baterias do UPS inoperantes e o relé de partida automático avariado (sem

possuir  material  sobressalente  a  bordo)  e  que  a  sala  de  baterias  não  estava

apropriadamente  climatizada,  expondo  o  sistema  a  altas  temperaturas  que  têm como

consequência a redução da sua vida útil, sendo esses serviços sob sua responsabilidade;  e

(ii) o  Sr.  Maciej  Staszelis,  Supervisor  de  Manutenção  do  FPSO

“PEREGRINO”,  responsável  pela  supervisão  dos  serviços  executados  na  casa  de

bombas, em especial, a falha decorrente da não verificação periódica do estado da junta

do mangote, bem como, antes da sua instalação para operação com o conector do tipo

“Chicago”, que estava danificado, devido a não utilização de travas de segurança, pois

deveriam possuir um grampo para impedir a sua desconexão, e que após o ocorrido o

grampo passou a ser implementado nas mangueiras. Sendo o mesmo responsável por toda

ocorrência oriunda dos serviços de manutenção.

Notificados  da  conclusão  do  Inquérito  (fls.  276/278),  os  Indiciados

apresentaram defesa prévia conjunta (fls. 282 e seguintes).

Resumidamente, a defesa argumenta que ocorreram dois eventos com causas

e consequências diferentes: o acionamento do alarme e o blecaute da plataforma.

Alega que se as baterias estivessem funcionando normalmente, o gerador de

emergência teria entrado em pleno funcionamento, seja em modo manual ou automático.

Também argumenta que o acionamento do alarme de névoa oleosa não teria

qualquer  consequência,  senão  a  recomendação  de  práticas  adicionais  de  segurança,

procedimentos que já teriam sido implementados.

Salienta que o relé em nada contribui para o blecaute, pois o gerador poderia

ser perfeitamente acionado em modo manual, não fosse o vício oculto das baterias e não
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era de se esperar que as baterias não funcionassem dentro do prazo de vida útil.

A D. Procuradoria Especial  da Marinha, após análise dos Autos, ofereceu

representação em face de:

1) Jan Yngvar Kolstoe, na qualidade de Gerente do FPSO “PEREGRINO”;

2) Iulian  Moldoveanu,  na  qualidade  de  Líder  Eletricista  do  FPSO

“PEREGRINO”; e

3)  Maciej  Staszelis,  na qualidade de Supervisor  da  Manutenção do FPSO

“PEREGRINO”,  todos  com  fulcro  no  art.  15,  alínea  “e”,  da  Lei  nº  2.180/54,

fundamentando às fls. 299/301.

As representações foram recebidas por unanimidade na Sessão Ordinária nº

7.247ª, do dia 21/06/2018.

Citados, os Representados, que não apresentam antecedentes neste Tribunal,

foram regularmente defendidos por I. Advogados.

A Defesa conjunta trouxe a tese da exculpabilidade, alegando em preliminar

que houve inconsistência da representação, atribuindo-se responsabilidade genérica aos

representados,  sem especificar  os  comportamentos  que  tenham  caracterizado  as  suas

condutas que pudessem ter contribuído para o incidente da plataforma. 

No mérito reafirmou os argumentos apresentados na defesa prévia.

Insistiu que o blecaute foi  causado pela falha das baterias,  consistindo de

evento distinto do acionamento de alarme pelo borrifo da mistura oleosa.

Alega que o Supervisor de manutenção, em depoimento, esclarece que o

manual de serviços das baterias especificava vida útil de 10 a 15 anos, porém durou

apenas 5 anos (fl. 177).

Argumenta  que  as  baterias  possuíam um vício  oculto,  pois  se  estivessem

funcionando normalmente, o gerador de emergência entraria em pleno funcionamento,

manual ou automático e o painel de controle seria normalmente energizado. 

Sustenta  que  os  relés  de  alimentação  dos  geradores  são  testados

semanalmente e que, ainda se houvesse sobressalente a bordo, esse componente em nada

contribuiu para o blecaute, pois o gerador poderia operar se acionado em modo manual,

se não fosse o vício oculto das baterias.

Expõe que não houve condutas dos ora representados que tenham ensejado os

incidentes relatados, não existindo assim nexo de causalidade que justifique punibilidade.

Anexou manual técnico da UNIPOWER onde consta a flutuação da vida útil

das baterias.

Aberta a instrução, a PEM refutou a preliminar suscitada, fundamentando às

fls. 383/384.
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Em decisão  saneadora  não  recorrida  (fl.  385),  o  Juiz  Relator  indeferiu  a

preliminar  por  entender  que  a  representação  estava  de  acordo  com  os  requisitos

estabelecidos no artigo 62 do RIPTM, sendo a peça acusatória acolhida por unanimidade

em sessão plenária do TM.

A Defesa requisitou a oitiva de quatro testemunhas, no que foi atendida por

meio do despacho de fl. 391. 

Também juntou documentação relativa às vistorias  periódicas realizadas a

bordo da FPSO relacionadas ao armazenamento de produtos químicos e para verificação

de desempenho às respostas de acidentes (fls. 401 e seguintes). Dessa forma, tendo em

vista os resultados positivos dos procedimentos de segurança alcançados e comprovados

nessas auditorias, reforçava o entendimento que os argumentos apresentados pela PEM

estariam equivocados.

Em 10/03/2021 foi  realizada em audiência no TM a oitiva do Sr.  Alonso

Dias, Técnico de Instrumentação, estando presentes as partes.

O  referido  Sr.  teria  participado  do  comissionamento  da  FPSO  e  estava

presente a bordo no momento do blecaute e fazia parte da equipe de emergência que

atendeu ao sinistro.

Afirmou que o DGE sempre fica na posição de automático para entregar a

carga  em  caso  de  desligamento  das  turbinas.  Declarou  que  a  periodicidade  de

manutenção do sistema UPS era mensal e que eram realizados testes semanais no DGE.

Que anualmente eram realizadas inspeções da BW e DNV, e que essa empresa no dia do

acidente realizou testes com as baterias, porém não tinha conhecimento se havia algum

problema  com  esses  equipamentos.  Também  declarou  que  o  motivo  de  não  existir

baterias sobressalentes a bordo é devido ao grande número que seria necessário; que a

participação do OIM no tocante ao controle de vida útil  dessas baterias é receber os

relatórios do gerente de manutenção da plataforma e supervisores de elétrica. Que se o

sistema  UPS apresentasse  alguma  não-conformidade,  essa  deveria  ser  informadas  ao

OIM.

A Defesa informou que além do depoente, não seriam necessárias as oitivas

das demais testemunhas solicitadas.

Em Razões Finais, manifestaram-se as Partes. Os Representados, em síntese,

reafirmaram suas razões de defesa (fls. 481 e seguintes). 

É o Relatório.

Decide-se:

Do incidente  em apreço não resultaram acidentes  pessoais  ou  registro  de

poluição  ao  meio  ambiente  hídrico,  contudo  ocorreu  o  blecaute,  a  paralisação  das
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atividades da plataforma e a evacuação do pessoal não essencial. 

O incidente primário que desencadeou toda a sequência de eventos, deveu-se

ao spray de mistura oleosa. O vazamento dessa mistura atingiu um sensor que acionou o

alarme de detecção de óleo.

Essa ocorrência foi motivada pela desconexão de um mangote flexível que

utilizava uma conexão do tipo “Chicago”, que não possuía grampo de segurança.

Entendo que quando analisado isoladamente, esse vazamento/desconexão é

de  somenos  importância  e,  de  certa  forma,  indica  que  o  monitoramento  ativo  da

plataforma contra vazamentos de óleo e gás funcionava de forma adequada.

A solução para tal problema é de fácil resolução. Basta incluir na lista de

procedimentos internos da plataforma a obrigatoriedade desses grampos de segurança e

providenciar  o  respectivo  treinamento  de  pessoal,  conforme  apontado  no  relatório

efetuado  pela  NETWORK  POWER  do  BRASIL  para  os  clientes  BW

OFFSHORE/STATOIL (fls. 121 e seguintes). 

Conforme ainda apontado nesse relatório, o almoxarifado da plataforma não

possuía tais pinos e essa prática operacional não era comum a bordo. 

Consta  à  fl.  59 um  check-list da  Reunião preliminar  de  segurança.  Nesse

documento consta que os itens 14 e 15 (que tratam do uso de mangueiras, proteção contra

chicotes e uso de grampos) foram verificados pelo responsável pelo serviço de nome

Alexandre.

Assim,  entendo  que  a  esse  evento  inicial,  não  se  deve  atribuir

responsabilidade aos representados, pois a prática não era prevista a bordo e havia um

responsável designado especificamente para faina.

Passando as acusações principais que pesam sobre os representados, temos

que a PEM indica que o Sr. Jan Yngvar Kolstoe, na qualidade de responsável direto pelo

bom  estado  geral  de  conservação  do  FPSO  “PEREGRINO”,  manteve-se  negligente

quanto à necessária manutenção dos equipamentos de bordo. Que restou comprovado no

laudo pericial: o uso de equipamento inadequado para o trabalho; falha decorrente da não

verificação periódica do estado da junta do mangote; e falha no sistema UPS em que

ambas as bancadas estavam com as baterias em condições inadequadas para o uso. 

Entendeu  também  que  houve  negligência  dos  Srs.  Iulian  Moldoveanu  e

Maciej  Staszelis,  na  qualidade  de  líder  eletricista  e  supervisor  da  manutenção,

respectivamente, a bordo do FPSO “PEREGRINO”, pois foram omissos no tocante ao

seu dever.

A Defesa apresentou a tese que as baterias possuíam um vício oculto, pois se

estivessem  funcionando  normalmente,  o  gerador  de  emergência  entraria  em  pleno
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funcionamento,  manual  ou  automático,  e  o  painel  de  controle  seria  normalmente

energizado. 

Também sustentou que os relés de alimentação dos geradores são testados

semanalmente e que ainda se houvesse sobressalente a bordo, esse componente em nada

contribuiu para o blecaute, pois o gerador poderia operar se acionado em modo manual,

se não fosse o vício oculto das baterias.

Entendo que assiste razão parcial à Defesa.

Do conjunto probatório dos Autos, de mais importante temos:

1) Durante  a  realização  da  perícia  e  conforme  relatado  no  IAFN  foi

constatado que:

(i) Havia certificados vencidos;

(ii) Sistema  de  controle  da  caldeira  “B”  não  atuou  como  esperado  em

variação de carga, ocasionando queda de energia;

(iii) Casa de bombas com acúmulo de óleo; e

(iv) Relé  de  baixa  voltagem  inoperante  impedindo  a  atuação  do  modo

automático. 

Essas e outras deficiências, impeditivas ou não, foram tratadas no âmbito da

inspeção de flag state control e, para cada uma delas, foi estabelecido prazo máximo de

saneamento, conforme se constata no “FORM B,” constante à fl. 48. Assim, entendo que

essas questões foram superadas; e

2) A PEM, em conformidade de entendimento com o Encarregado do IAFN

entendeu que a causa raiz do evento foi a inoperância do Sistema UPS, que impediu a

operação  do  DGE por  faltar  alimentação  para  o  seu  sistema  de  controle,  inobstante

estivesse selecionado para o “modo manual”.

Dessa  forma,  a  análise  principal  deve-se  ater  a  esse  último  aspecto  em

especial.

Restou perfeitamente comprovado pelos peritos  que houve uma avaria no

sistema das baterias UPS (74-UP-6900 e 74-UP-6905) que impediram a partida do DGE.

No  entanto,  não  se  pode  afirmar,  com  certeza,  se  essa  avaria  se  deve

exclusivamente a um vício oculto desses acessórios ou se decorreu de outros fatores,

como por exemplo, a falta de climatização da sala de baterias, conforme relatado pelo

Encarregado do IAFN.

No manual do fabricante apresentado pela defesa, consta que vários fatores

podem alterar o funcionamento da vida útil das baterias, entre os quais: a temperatura

ambiente, taxa de descarga, profundidade de descarga e a forma de carga.

No relatório de atendimento técnico acostado às fls. 137 e seguintes, também
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realizado pela NETWORK POWER do BRASIL, consta que as baterias do sistema UPS

foram substituídas e que foram realizados testes de carga com as novas.

Também consta nesse documento que a sala de baterias não tem temperatura

controlada, o que pode diminuir a vida útil das baterias.

Assim, não se pode determinar com precisão se a falha das baterias se deve a

perda antecipada de vida útil das baterias e vício oculto, como alegado pela Defesa, ou se

a avaria foi decorrente da falta de climatização da sala de baterias.

Ademais, não há como individualizar a responsabilidade dos representados

pela  falha  específica  desses  equipamentos.  Não ficou perfeitamente  demonstrado que

houve omissão na verificação desses componentes ou se não eram realizadas medições

periódicas de carga e a quem caberia tal tarefa.

Quanto à natureza e extensão do acidente, entendo que estão tipificadas no

item 14, “b” da LOTM, por avaria no sistema UPS, e não no artigo 15, alínea, “e”. A

consequência da avaria e do blecaute foi a paralisação das atividades da plataforma com a

evacuação de parte de seus funcionários.

Por fim, julgo que a causa determinante do acidente foi  a  inoperância do

sistema UPS, que envia sinal para o sistema de controle do diesel gerador de emergência

impedindo a sua partida, mesmo em modo manual, conforme as conclusões dos Peritos.

Porém, a causa de tal inoperância é de origem indeterminada.

Cumpre  destacar  a  excelência  do  laudo  pericial  e  do  relatório  IAFN

produzidos, que tentaram esgotar todos os aspectos envolvidos no acidente. 

A Capitania dos Portos de Macaé também deve ser oficiada para verificar,

durante a sua programação de Inspeções Navais,  se foram implementados a bordo da

FPSO os procedimentos corretivos mencionados no presente acórdão, tais como: uso de

pinos de segurança na conexão “Chicago”, climatização da sala de baterias, operação do

sistema UPS etc.

Diante do exposto, os representados devem ser exculpados daquilo do que

foram acusados.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente: Perda de energia da FPSO “PEREGRINO”, sem registro

de  danos  pessoais,  materiais  e  nem  ambientais;  b)  quanto  à  causa  determinante:

inoperância do sistema UPS que envia sinal para o sistema de controle do diesel gerador

de  emergência  impedindo  a  sua  partida,  mesmo  em  modo  manual  de  origem

indeterminada; c) decisão:  julgar o acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea

“b”, da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada, exculpando os representados
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daquilo  de  que  foram acusados;  e  d)  medidas  preventivas  e  de  segurança:  oficiar  à

Capitania dos Portos de Macaé para verificar, durante a sua programação de Inspeções

Navais,  se  foram  implementados  a  bordo  da  FPSO  os  procedimentos  corretivos

mencionados no presente  acórdão,  tais  como: uso de pinos  de segurança na conexão

“Chicago”, climatização da sala de baterias, operação do sistema UPS etc.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 22 de julho de 2021.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 30 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MDG PROCESSO Nº 31.459/17

ACÓRDÃO

N/M “MSC BARBARA”. Encalhe. Erro de manobra. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

No dia 16 de novembro de 2016, cerca das 07h, no Terminal, Baía de Todos

os Santos,  Salvador,  BA, ocorreu o encalhe do N/M “MSC BARBARA” com danos

materiais. 

No inquérito, realizado pela Capitania dos Portos da Bahia, foram ouvidas

quatro testemunhas, realizado Laudo Pericial e juntada a documentação de praxe.

Dragan Savidovic, CLC, declarou que se aproximou da boia de boreste para

atracação  no  TECON  às  06h41min.  A  maré  alta  ocorreu  às  04h47min.  O  prático

embarcou  às  05h56min.  A maré  estava  vazando.  Com a  popa  passando  pela  boia  o

prático começou a dar máquinas atrás e utilizou o bow thruster para manobrar a proa para

bombordo e a popa para boreste. Como com máquinas atrás devagar o navio não estava

parando, o prático solicitou máquinas meia força e depois toda força atrás. Com isso, a

lama  foi  sendo  levada  pelo  hélice  da  popa  para  a  proa  e  diminuiu  ainda  mais  a

profundidade  local  que  já  era  baixa  em função  de  a  maré  estar  baixando.  Declarou

também que o desencalhe ocorreu por volta das 14h04min, com o auxílio de mais três

práticos que embarcaram para auxiliar o prático Fialho. Que no momento do encalhe

estava no passadiço com o Oficial de Náutica Nikola Pejovic, o Prático e o timoneiro.

Declarou ainda que considera que as orientações do prático contribuíram para o encalhe,

pois o prático estava olhando para a popa, quando o Comandante o alertou que o navio

estava parado. O prático a princípio não concordou e continuou a manobra. Em seguida,

ao perceber que o navio estava realmente parado, fez uma ligação telefônica e não mais

conversou com o Comandante.  Que não houve  alijamento  e  de  transbordo de  carga,

combustível ou lastro para reduzir o calado, apenas a maré alta fez com que o navio

desencalhasse. Que o fato de se fazer a manobra com a maré baixando foi decisivo para o

encalhe. Que o navio não possuía qualquer restrição de manobra. Por fim, declarou que

navios deste porte somente deveriam poder entrar para atracação na maré alta e que os

práticos deveriam fazer um breefing com os Comandantes antes de iniciar as manobras,

para que ambos estivessem cientes do que estava acontecendo.
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Nikola  Pejovic,  já  qualificado  nos  autos,  Primeiro  Oficial  de  Náutica,

declarou que estava no passadiço junto com prático, o Comandante e o timoneiro no

momento do acidente. Que o prático estava com chegada prevista para 05h. Que chegou

no passadiço às 03h50min. Fez contato com a praticagem, que informou que haveria um

atraso  na  chegada  do  prático  pois  havia  outra  manobra  em  andamento.  O  prático,

finalmente, entrou a bordo às 05h56min. Como estava dentro do passadiço e o prático e o

Comandante na Asa de boreste, não foi possível acompanhar as ordens em curso. Que da

Asa o Comandante pode operar as máquinas e o bow thruster. Nenhum alarme tocou, o

que  significa  que  todos  os  equipamentos  funcionavam  perfeitamente.  Que  não  sabe

precisar o momento que o navio encalhou. Que observou, entretanto, que a água começou

a  ficar  escura,  significando  que  estava  raso  ou  já  encalhado.  Que  estava  fazendo

movimentação de lastro no navio para facilitar o desencalhe. Quando subiu novamente

para o passadiço o navio já estava desencalhado. Declarou também que não percebeu

qualquer  anormalidade  ou  discordância  entre  o  Prático  e  o  Comandante  durante  a

manobra. Que apenas a maré alta fez com que o navio desencalhasse,  auxiliado pela

movimentação de lastro. Declarou ainda que o “MSC BARBARA” não tinha restrições

de manobra. Estava com 100% dos equipamentos funcionando, inclusive o bow Thruster.

Por fim, declarou que entende que as manobras são feitas com muita pressa. Neste caso, a

pressa fez o navio entrar com a maré baixando.

Severino da Fonseca Fialho, já qualificado nos autos, Prático, declarou que

no momento do acidente em tela estava junto com o Comandante no passadiço. Que não

possuía qualquer limitação física ou orgânica que possa ter reduzido sua capacidade de

exercer suas funções, naquele dia, como Prático. Declarou também que embarcou às 06h,

a meia milha da boia que deve ser deixada por boreste, determinou parar máquina, o

Comandante discordou e manteve a máquina muito devagar adiante, o Comandante parou

máquinas quando no través da boia para iniciar o giro, o prático pediu meia força atrás, o

comandante discordou e foi alertado pelo prático que a inércia do navio manteria o navio

em movimento, mas mesmo assim o Comandante continuou com máquinas devagar atrás.

Quando o Comandante consultou ao seu Oficial de Náutica a velocidade e foi informado

de que estava com 2 nós, então o Comandante ordenou toda força atrás. O Comandante

ordenou o bow thruster todo para bombordo. A máquina não atuou como deveria e o bow

thruster não atuou. O rebocador continuou empurrando a popa toda para boreste,  por

ordem  do  prático.  Alertou  o  Comandante  de  que  se  a  máquina  continuasse  não

atendendo,  o  navio  iria  tocar  no  talude  de  10  metros  existente  na  proa  do  navio.  O
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Comandante determinou que o rebocador passasse a testar o navio na proa por boreste.

Às  06h50min  o  navio  tocou  na  isobática  de  10m.  O  comandante  pediu  mais  um

rebocador,  inicialmente  testando a popa por boreste,  sem resultado.  Posteriormente  o

Comandante  mandou  o  novo  rebocador  que  fosse  testar  a  proa  junto  com  o  outro

rebocador. Que às 08h30min chegou à bordo o prático Darian (presidente da praticagem)

e pediu para assumir a faina. Sugeriu ao Comandante que aguardasse a maré encher para

começar  a  faina  de  desencalhe.  O  Comandante  dispensou  os  rebocadores.  O  prático

Darian  informou  que  somente  a  partir  das  13h30min  o  navio  poderia  se  mover.  Às

14h04min  o  navio  desencalhou.  Declarou  ainda  que  o  navio  não  possuía  qualquer

limitação que tenha contribuído para o acidente. Que considera que o fato de ter atrasado

a manobra do navio e já a ter iniciado com a maré vazando pode ter contribuído para o

acidente, pois a preamar ocorreu às 04h55min. O navio teria de ter iniciado a manobra até

05h.  O  agente  solicitou  o  inicio  da  manobra  para  06h,  pois  havia  uma  manobra  de

desatracação às 05h o que interferiria na manobra do “MSC BARBARA”. Que mesmo

sabendo que com a maré vazando isso diminuiria a segurança da manobra, o prático é

obrigado a atender ao solicitado. Declarou ainda que o Comandante interferiu diversas

vezes  na  manobra.  Que  não  considera  que  houve  atraso  na  manobra  de  reduzir  a

velocidade e parar o navio, antes de iniciar o giro para atracação. Na verdade o que houve

foi a interferência do Comandante que demorou para atender as sugestões do prático para

parar máquinas e o seguimento do navio. Por fim, declarou que se o Comandante do

navio não houvesse interferido na manobra o acidente não teria ocorrido.

Omar  Kharin  Darian,  já  qualificado  nos  autos,  Prático,  declarou  que  no

momento do acidente em tela estava em sua residência quando a Estação de Praticagem o

avisou da ocorrência, por telefone. Que desconhece se o prático Fialho possuía alguma

limitação  física  ou  orgânica  que  possa  ter  reduzido  sua  capacidade  de  exercer  suas

funções, naquele dia, como Prático. Declarou que assumiu a manobra de desencalhe do

“MSC BARBARA” porque em geral quando acontece um encalhe é quem faz o serviço

de Salvamento Marítimo porque tem conhecimento técnico no assunto, com experiência

na área.  Que,  além disso,  porque quando ocorre  um acidente  com navio,  para  evitar

qualquer restrição do Comandante com o prático que está manobrando, internamente a

praticagem tem esse procedimento de troca de prático, para restabelecer a confiança do

Comandante.  Declarou  também  que  o  navio  estava  navegando  para  atracação.  Na

aproximação avançou do limite norte da bacia de evolução, não sabe precisar o motivo.

Quando chegou à bordo o navio já estava encalhado. Declarou ainda que ao chegar a
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bordo, conversou e explicou ao Comandante como seria feita a manobra de desencalhe,

com movimentos de lastro, observando os esforços na embarcação. Aguardaria a maré

mais propícia, de enchente. Como seria empregado o rebocador. Insistiu que fossem dois

e o Comandante pediu que usasse apenas um. Aceitou o pedido do Comandante e fez a

primeira  tentativa  só  com um rebocador.  Durante  o  desencalhe,  foi  solicitado  que  o

imediato, antes do desencalhe, fosse para a proa, à fim de verificar tanques e porões,

quanto à integridade (rachaduras, mossas, ingresso de água etc) e que lá permanecesse

durante  o  desencalhe,  observando  algum possível  ruido  ou  avaria  aparente.  Não  foi

reportada  qualquer  intercorrência  durante  a  manobra.  A  operação  foi  iniciada  às

12h30min  e  a  reflutuação  ocorreu  às  14h  conforme  previsto.  Isso  foi  informado  à

Capitania  dos  Portos  da  Bahia.  Em  seguida  foi  conduzido  para  atracação.  Por  fim,

declarou que as máquinas funcionaram corretamente,  mas o bow thruster demonstrou

uma demora muito grande em atender e atuar em auxílio à manobra de atracação, devido

ao calado do navio. Que considera que dentre outros fatores o horário da maré também

contribuiu para o acidente.  Se a manobra tivesse começado mais cedo, isso seria um

facilitador da manobra. Que o prático não se atrasou. Foi solicitado que ele chegasse no

horário  que  efetivamente  chegou.  Que  o  Comandante  do  navio  estava  o  tempo todo

ligado com a central da empresa em Genebra e, por isso, nem todas as manobras que

eram demandadas pelo prático foram atendidas prontamente, muitas vezes o Comandante

antes consultava sua central. Que uma delimitação com boias da bacia de evolução, que

hoje  não  existe,  facilitaria  a  manobra,  além de  haver  uma  verificação  periódica  das

profundidades na bacia de evolução, e não ter navios fundeados nas proximidades. 

O laudo pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi o erro de

manobra, pois o navio deveria ter girado para bombordo, após ultrapassar a boia, e que

em seguida seria puxado pelo Rebocador, para atracação no TECON.

No  relatório  o  encarregado  concluiu  que  de  acordo  com  as  conclusões

emitidas  pelo  Laudo  Pericial  e  com  os  depoimentos  prestados,  as  condições

meteorológicas eram boas, o “MSC BARBARA” estava em bom estado de conservação e

navegava  em rumos  práticos  para  atracação  no  Terminal  de  Conteiners  do  porto  de

Salvador.  O navio navegava em rumos práticos, pois a praticagem é obrigatória,  para

atracação no TECON.

O Prático  deveria  embarcar  às  05h,  próximo do horário  da  preamar,  que

ocorreu às 04h54min, mas só embarcou às 06h. Esse atraso ocorreu porque a Agência

responsável pelo navio solicitou o embarque com atraso.
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Não  houve  problemas  com  as  máquinas  e  nem  com  o  leme,  que

contribuíssem para o encalhe do navio.

O navio deveria ter girado após passar a boia, deixando-a por boreste, que

fica próxima à ponta norte do quebra mar, mas que devido à inércia do navio, o mesmo

não conseguiu parar, indo encalhar na isobática de 10 metros. Essa inércia deveu-se à um

atraso em parar máquinas ou determinar máquinas atrás. O ponto onde deve ocorrer essa

ação  do  navio  é  de  responsabilidade  do  prático,  que  deve  fazê-lo  com  a  devida

antecedência,  contando  inclusive  com  possíveis  atrasos  no  atendimento  de  suas

orientações, seja por falha material ou humana, de tripulantes ou mesmo do Comandante

do navio.

O atraso no embarque do prático, por solicitação da Agência de navegação,

apesar de ter contribuído para o encalhe, não foi um fator decisivo para a ocorrência do

acidente,  pois  realizando a mesma manobra com a maré cheia,  o navio também teria

encalhado, haja vista seus calados e a profundidade onde ocorreu o encalhe.

Não houve alijamento, nem transbordo de carga ou combustível, entretanto

foi feita movimentação de lastro pelo Imediato do navio, com orientação de um outro

prático (Darian).

O navio desencalhou por volta das 14h04min, sendo a manobra feita com

dois Práticos e um Rebocador.

Conclusão.

De tudo quanto contêm os presentes autos, conclui-se:

I) fatores que contribuíram para o acidente:

a) Fator Humano: não; 

b) Fator Material: não; e

c) Fator Operacional: sim, pois sob orientação do prático, o navio demorou a

parar máquinas e não conseguiu parar logo após deixar por boreste a boia localizada na

ponta norte do quebra mar.

II) que, em consequência de não ter parado máquinas no momento esperado,

o “MSC BARBARA” não conseguiu girar após passar a boia do quebra mar e encalhou

na isobática de 10m.

III)  é  possível  responsável  direto  pelo  encalhe  do  “MSC BARBARA”,  o

Prático, por ter demorado em solicitar que o navio parasse máquinas ou desse máquina

atrás, contando inclusive com possíveis demoras no atendimento por parte do navio, e

que com isso não foi possível girar o navio no ponto esperado, tendo levado-o a encalhar
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na isobática de 10m. 

- Infrações cometidas:

O prático, senhor Severino da Fonseca Fialho, cometeu a infração prevista no

inciso  VIII  do  art.  23,  combinado  com o  inciso  VI,  §  3º,  do  art.  7º  do  Decreto  nº

2.596/1998, por descumprir seu dever,  previsto na subalínea 1),  alínea a),  item 0228,

seção  IV  do  Capítulo  2  da  NORMAM-12,  ao  Assessorar  o  Comandante  do  “MSC

BARBARA” de forma incorreta, que culminou com o encalhe do navio. 

Causa determinante.

De acordo com o Laudo Pericial  emitido,  folhas  07  a  12 e  depoimentos

prestados, folhas “78 a 80”, “83 a 85”, “89 a 91” e “94 a 96”: a causa determinante do

Acidente da Navegação em tela foi o erro de manobra do Prático, que demorou a parar

máquinas e dar máquinas atrás, sem considerar a possibilidade de atraso no atendimento

de sua orientação, seja por fator material ou humano, que culminou com um avanço do

navio que não girou para bombordo logo após ultrapassar a boia próxima do quebra mar.

Devido a isso, o navio ultrapassou o limite norte da bacia de manobra e encalhou na

isobática de 10 metros.

A PEM, em conformidade ofereceu representação em face do indiciado, com

fulcro no art. 14 “a” da LOTM.

Citado o representado defendeu-se alegando que:

1) Inicialmente, cabe registrar que o prático embarcou no horário solicitado

pela  agência,  sendo que  o  agendamento  desse  horário  é  feito  em conformidade  com

agenda da autoridade portuária. O prático só intervém no caso de constatar algum tipo de

irregularidade, o que não existiu. No presente caso, a agência solicitou o embarque do

prático às 06:00 horas e às 06:00 horas o prático embarcou.

2) Como causa determinante do acidente,  imputa-se, “erro de manobra do

prático,  que  demorou  a  parar  máquinas  e  dar  máquinas  a  trás,  sem  considerar  a

possibilidade  de  atraso  no  atendimento  da  sua  orientação,  seja  por  fator  material  ou

humano, que culminou com um avanço do navio que não girou para bombordo logo após

ultrapassar a bóia do quebra-mar. Devido a isso, o navio ultrapassou o limite norte da

bacia de manobra e encalhou na isobática de l0 metros”.

Não houve erro de manobra do prático. Ocorre que, momentos antes do

encalhe,  o  “MSC  BARBARA”  estava  com  a  máquina  parada  e  o  prático  sugeriu

“máquinas  atrás  meia-força”.  O  comandante  não  concordou  e  mandou  atender  com

“maquinas atrás devagar”, retardando a quebra do seguimento do navio.
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Quanto ao giro para bombordo, o “bow - thrust” da embarcação, apesar de

acionado, não produziu nenhum efeito.

3)  O inquérito pecou ao utilizar como base principal para elaboração do seu

relatório,  o  depoimento  do  comandante  do  “MSC  BARBARA”  que,  em  várias

oportunidades, ignorou as sugestões do prático e determinou o regime da máquina do

navio conforme o seu entendimento pessoal, interferindo negativamente no andamento da

manobra,  sendo  que  a  última  e  mais  crítica  intervenção,  ocorreu  quando  o  prático

solicitou  “máquina  atrás  meia-força”,  e  o  comandante  determinou  “máquinas  atrás

devagar”, levando a embarcação ao encalhe.

O correto teria sido acarear comandante e prático, tendo em vista que as

respectivas declarações divergem entre si.

O  comandante  do  “MSC  BARBARA”,  também  passou  a  dar  ordens

diretas  ao  mestre  do rebocador  “MERCURIUS”,  que atuou na  manobra  desde o  seu

início. O seu mestre deveria ter sido ouvido neste inquérito.

Pecou também o inquérito ao desconsiderar a ineficácia do “bow-thrust”,

que deveria ter sido objeto de uma perícia específica. Ressalte-se que a inoperância desse

equipamento,  foi  comentada  pelo  prático  Omar  Kharin  Darian  em depoimento  neste

mesmo inquérito.

4) Considerando-se as dimensões do “MSC BARBARA” (303, 918 de LOA,

40 metros de boca, 13,20 metros de calado e 85.820 toneladas de DWT), a área de giro

no Fundeadouro I extremamente restrita - tanto quanto à extensão quanto a profundidade,

por  ser  muito próxima de terra  e  limitada por  uma isobática  de  10  metros  -  mais  a

obrigatoriedade de a embarcação fazer um giro de 360° para entrar no berço de ré para

atracar por boreste, com o emprego de apenas um rebocador, é escassa a possibilidade de

se efetuar uma manobra segura no local. O ideal seria empregar 3 (três) rebocadores.

5) Outro fato digno de nota, é que todas as bacias de manobras da Baía de

Todos os Santos, são demarcadas por bóias. Não existem boias de demarcação na bacia

do  fundeadouro  I,  onde  ocorreu  o  encalhe  -justamente  a  que  mais  necessita  dessa

demarcação,  por  conta  das  características  comentadas  no  item  precedente.  Existem

determinados momentos da manobra em que as referências visuais externas ao navio se

tornam  muito  mais  importantes  do  que  a  soma  de  todos  os  auxílios  eletrônicos  à

navegação disponíveis a bordo.

6) Em  face  do  exposto,  pede  e  espera  seja  julgado  Improcedente  a

representação  pelo  acidente  de  navegação  representado  pelo  “encalhe”  do  “MSC
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BARBARA”, isentando-o de responsabilidade, porquanto não teria incorrido em eventual

erro de navegação e tampouco agido com imprudência ou negligência.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos. Protesta ainda

pela posterior juntada de instrumento de mandado.

Na  instrução  houve  depoimento  pessoal  do  representado  e  de  outra

testemunha.

Em alegações finais, manifestaram-se as partes.

É o relatório.

De tudo o que consta nos presentes autos a causa determinante do encalhe,

com danos materiais foi o erro de manobra cometido pelo prático, que assessorava o

comandante durante a manobra.

Com  exceção  do  depoimento  pessoal  do  representado,  que  defende-se

alegando que o comandante interviu na manobra, não obedeceu suas decisões e deu causa

ao  acidente,  todas  as  demais  provas,  depoimentos,  e  conclusões  da  perícia  e  do

encarregado  são  no  mesmo  sentido  inverso  ao  apontar  a  imperícia  do  prático

representado.

O laudo pericial afirmou que houve erro de manobra, pois o navio deveria ter

girado para BB logo após ter passado pela boia e, em seguida ser puxado pelo R/M para

atracação no TECON.

Restou demonstrado que as condições ambientais eram regulares e o navio

não possuía restrições de manobra ou governo.

O encarregado, no mesmo sentido citou que o navio deveria ter deixado a

boia  por  BE,  contudo  a  inércia  do  navio  não  permitiu,  não  conseguindo  parar  e

encalhando.

Assim, restou demonstrado que o prático atrasou na ordem de parar o navio,

não conseguindo girar após passar a boia do quebra mar e encalhou na isobática de 10m.

Assim, como o representado não destruiu a prova produzida no inquérito, até

porque não produziu nenhuma prova na instrução, aquela deve prevalecer, sendo julgada

integralmente procedente a representação, responsabilizando-se o representado pela sua

conduta imperita.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza  e  extensão  do  acidente da navegação: encalhe de N/M com danos materiais;

b) Quanto à causa determinante: erro de manobra; e c) Decisão: julgar o acidente da
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navegação,  como  decorrente  da  imperícia  do  representado  condenando-o  à  pena  de

suspensão para o exercício profissional como Prático, retirado da escala, por 45 (quarenta

e cinco) dias e ao pagamento das custas, na forma dos arts. 14, alínea “a”, 121, inciso II e

124, inciso I da LOTM.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de agosto de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de setembro de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 31.963/17

ACÓRDÃO

N/M “JUMPER”. Clandestino trazido a bordo desde um porto localizado nos

Camarões até um porto brasileiro. Falha no controle de entrada e saída de

pessoas  de  bordo.  Falha  nas  buscas  realizadas  antes  de  suspender.

Clandestino que entrou pela escada de portaló juntamente com os estivadores

e ficou escondido em um compartimento localizado no castelo de proa até ser

encontrado  por  um  estivador  brasileiro  dois  dias  depois  da  atracação.

Negligência do oficial de segurança caracterizada. Condenação.

Vistos os presentes autos, 

Tratam  os  autos  do  transporte  de  um  clandestino  a  bordo  de  um  navio

mercante desde um porto localizado na República dos Camarões até o Porto de Suape,

PE.

O navio envolvido foi o N/M “JUMPER”, de bandeira das Ilhas Cook, nº

IMO 9065572, graneleiro com 160,04m de comprimento, 26m de boca e 15.880 AB,

utilizado  no  transporte  de  açúcar  ensacado,  registrado  no  porto  de  Avatiu  sob  a

propriedade de Ruad Marine Services SRL, empresa incorporada sob as leis da Romênia.

Era comandado pelo CLC sírio Abdulsattar Bahlawan.

Segundo  apurou  o  IAFN  após  ouvir  três  tripulantes,  o  clandestino  e  o

estivador brasileiro que o encontrou, o navio estava atracado em Douala e na noite de 31

de outubro de 2016 o Sr. Jacques Ndedi Mbella, camaronês, ingressou a bordo junto com

os estivadores do porto e se escondeu em um paiol localizado na proa. Disse que ao ver a

tripulação formada por homens brancos deduziu que o navio seguiria para a Europa. O

navio  suspendeu no dia  seguinte  após fazerem buscas  por  clandestinos  e atracou em

Suape no dia 09 de novembro. No turno da manhã do dia 11 de novembro de 2016 um

estivador  encontrou o  clandestino  no  paiol  onde  ele  havia  se  escondido no porto  de

origem. Estava bastante debilitado e se queixava de dores, possuía apenas a roupa que lhe

cobria o corpo e alguns biscoitos. Foi levado a um camarote, alimentado, recebeu roupas.

Foi depois ouvido pelas autoridades brasileiras e voltou para bordo, uma vez que o navio
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na  sua  viagem  para  a  Síria  faria  uma  escala  em  Cabo  Verde,  onde  planejavam

desembarcá-lo.

Os  peritos  da  Capitania  apontaram  como  determinantes  para  o  fato  da

navegação a vontade do clandestino de deixar seu país, somado às falhas na vigilância do

ingresso e permanência de pessoas a bordo.

O  encarregado  do  IAFN  seguiu  no  mesmo  sentido,  destacou  que  o

clandestino teria conseguido burlar a segurança do porto e de bordo em busca de melhor

condição de vida na Europa. Destacou a falha na vigilância por parte da tripulação e

indiciou o oficial de segurança de bordo, imediato indiano Prabhat Gupta, por falha no

cumprimento do ISPS-Code. 

Cópia do IAFN foi enviada para a agência de navegação que atendeu o navio,

mas o indiciado não apresentou defesa prévia.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo, que os encaminhou à PEM,

que ofereceu representação em face do comandante do navio, Abdulsattar Bahlawan e em

face do imediato e oficial de segurança Prabhat Gupta, por entendê-los responsáveis pelo

fato da navegação constante do art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54.

Depois de resumir os principais fatos narrados no IAFN a PEM afirmou que

ambos deveriam assegurar a execução de todas as tarefas relacionadas com a proteção do

navio e teriam sido negligentes na inspeção realizada e no cumprimento de suas funções,

uma vez que ficou comprovada a falha na segurança através da execução ineficaz dos

procedimentos descritos no ISPS Code, expondo a risco a segurança do navio. Pediu a

condenação de ambos nas penas da Lei a ao pagamento das custas processuais.

Na  sessão  ordinária  do  dia  14  de  março  de  2019  o  Tribunal  Marítimo

entendeu por receber a representação somente em face do imediato, uma vez que ele

havia sido identificado como o oficial de segurança de bordo, entendendo que manter o

comandante no polo passivo seria reconhecer nele responsabilidade objetiva, o que seria

vedado em processos administrativos.

Assim seguiu a representação, com a citação do representado por edital por se

tratar de estrangeiro com domicílio fora do Brasil (art. 55 da Lei nº 2.180/54, c/c art. 73,

“b”, do Regimento Interno da Corte Marítima) e ao não apresentar contestação no prazo

foi declarado revel. Assim, revel citado por edital, a ele foi indicado um curador, múnus

cumprido pela DPU-RJ.
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Em sua  defesa  o  representado  afirmou  que  somente  lhe  estão  imputando

responsabilidade pela permanência do clandestino a bordo por ser o imediato e oficial de

segurança do navio, uma vez que os procedimentos previstos no ISPS Code teriam sido

executados  de  maneira  adequada.  Ressaltou  o  preenchimento  do  “checklist”  de

procedimentos para  prevenção de entrada e  permanência de  clandestinos,  previsto no

sistema de gestão e segurança de bordo; a colocação de protetores nas amarras,  para

evitar a subida de pessoas através delas; a manutenção das escadas a bordo; assim como a

manutenção das portas que dão entrada para o interior da superestrutura trancadas, além

de rondas permanentes dos tripulantes como medidas usadas a bordo para combater esse

tipo de viagem. Desse modo, segundo a defesa, demonstrou ter adotado todas as medidas

cabíveis de segurança e cumprimento dos procedimentos voltados para impedir a entrada

e permanência de clandestinos. Destacou a defesa também que o comandante do navio

também ressaltou em seu depoimento o cumprimento dos procedimentos de segurança

por parte dos tripulantes, assim como o clandestino, que disse ter decidido entrar a bordo

como forma de buscar dias melhores em outro país, já que passava fome com sua família,

tendo escolhido aquele navio por achar que iriam para a Europa, se escondendo a bordo

depois de entrar disfarçado entre os estivadores, não tendo recebido a ajuda de nenhum

tripulante  para  ingressar  no  navio.  Disse,  finalmente,  que  a  simples  entrada  do

clandestino a bordo, não implicaria em risco às vidas embarcadas, nem se deduziria pelo

descumprimento  dos  deveres  de  vigilância,  não  se  podendo  imputar  negligência  ao

representado,  mormente  por  ter  determinado  a  realização  de  inspeções.  Assim,  por

entender  inexistirem provas  de ter  agido com negligência,  pediu  para  ser  exculpado,

encerrando a  petição  destacando a  prerrogativa  do  curador  em apresentar  defesa  por

negativa geral.

Aberta a instrução nenhuma das partes produziu provas e em alegações finais

ambas se reportaram às suas peças.

É o relatório.

Decide-se:

A acusação que pesou sobre o representado foi que ele deveria assegurar a

execução de todas as tarefas relacionadas com a proteção do navio e teria sido negligente

na inspeção realizada, uma vez que ficou comprovada a falha na segurança através da

execução  ineficaz  dos  procedimentos  descritos  no  ISPS  Code,  expondo  a  risco  a
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segurança do navio. 

A defesa do representado negou a execução ineficiente dos procedimentos do

ISPS  Code,  demonstrado  pelo  preenchimento  de  um  “checklist”,  da  instalação  de

proteção nas amarras, do trancamento das portas que dão passagem para o interior do

navio e da vigilância de bordo por meio de rondas permanentes. Afirmou também que a

simples  entrada  de  um  clandestino  a  bordo  não  implicaria  em  negligência  no

cumprimento em seu dever.

Os  argumentos  da  defesa  não  são  capazes  de  refutar  os  argumentos  da

acusação e a representação deve ser julgada procedente.

O navio mercante “JUMPER” é um graneleiro com poucos compartimentos

possíveis  para  a  permanência  de  um  clandestino  se  comparado  a  um  navio  porta

containers  ou  um  rollon/roll  off,  por  exemplo,  donde  se  deduz  que  a  busca  por

clandestinos antes de suspender não foi feita a contento. O clandestino foi encontrado

dois dias depois que o navio já  estava atracado em um porto brasileiro em um paiol

localizado na proa, mesmo local onde ele havia se escondido havia mais de uma semana e

somente  foi  encontrado por um estivador,  donde se  deduz também que as afirmadas

rondas de inspeção não eram bem feitas. O próprio ingresso e permanência a bordo do

clandestino revela uma ação descuidada da tripulação no controle de quem entrava e saía

a bordo. Afirmou-se que eram distribuídos crachás para os estivadores em Douala, mas

ninguém notou que um deles entrou e não saiu do navio.

Finalmente,  o  argumento  de  que  a  simples  entrada  e  permanência  do

clandestino não implica por si só em exposição das vidas e fazendas de bordo a risco

tampouco é um argumento válido. A vida do próprio estivador esteve em risco em razão

de sua longa permanência escondido em um compartimento localizado na proa. Quando

foi encontrado estava debilitado e sua vida corria risco se por acaso não tivesse sido

resgatado pelo estivador brasileiro.

Todos  esses  fatos  que  estão  constantes  dos  autos  comprovam  que  o

representado, oficial de segurança de bordo, não cumpria a contento seus deveres e, por

isso, deve ser responsabilizado pelo fato da navegação.

Assim, o fato da navegação que nesses autos ficou caracterizado pela entrada

de  um  clandestino  em  um  porto  localizado  na  República  dos  Camarões  e  sua

permanência a bordo até o Porto de Suape, onde foi localizado dois dias depois de o
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navio  ter  atracado,  teve  por  causa  determinante  as  falhas  no  controle  de  entrada  e

permanência  de  pessoas  a  bordo,  aliadas  às  falhas  na  inspeção  antes  e  depois  de

suspender  na  busca  por  clandestinos,  ações  que  eram  de  responsabilidade  do

representado. Deve, assim, ser a representação julgada procedente, para responsabilizar o

representado.

Assim, 

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza e extensão do fato da navegação:  entrada e permanência de um clandestino

desde  um  porto  localizado  na  África  até  um  porto  brasileiro;  b)  Quanto  à  causa

determinante:  falhas  no  controle  de  entrada  e  permanência  de  pessoas  a  bordo  e  na

inspeção em busca de clandestinos antes e logo após suspender; e c) Decisão: julgar o

fato da navegação capitulado no art. 15, alínea “e”, como decorrente da negligência do

representado, o imediato indiano Prabhat Gupta, aplicando-lhe pena de repreensão, com

fulcro no art. 121, inciso I c/c art. 124, inciso IX, todos os artigos da Lei nº 2.180/54.

Custas processuais pelo representado.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 26 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 32.843/18

ACÓRDÃO

N/M  “ULTRA  LANIGAN”.  Embarque  de  dois  clandestinos,  em  navio

estrangeiro,  em  porto  estrangeiro,  encontrados  em  viagem,  que

desembarcaram  em  porto  nacional,  sem  registro  de  danos  pessoais  ou

ambientais. Falha de segurança, vigilância e inspeção referente ao acesso de

pessoas  a  bordo,  por  falta  de  registro de  entrada e  saída dos  estivadores,

denotando  a  desatenção  e  a  execução  ineficaz  quanto  aos  procedimentos

descritos  nos  itens  7.2  e  8.9  do  ISPS  –  CODE.  Negligência.  Atenuante.

Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Trata-se  do  fato  da  navegação,  caracterizado  pelo  embarque  de  dois

clandestinos, nacionais da República da Nigéria, localizados no dia 25 de novembro de

2017, cerca das 14h20min, em viagem do porto de Lomé, Togo, na África, para o porto

de  Vila  do  Conde,  Barcarena,  PA,  a  bordo  do  N/M  “ULTRA  LANIGAN”,  sob  o

comando de Efren Torres Geonanga, filipino, Capitão de Longo Curso, sem registro de

avarias na embarcação ou de danos pessoais ou ambientais.

O N/M “ULTRA LANIGAN” tem bandeira do Panamá, nº IMO 9520596,

com 189,99m de comprimento e 32,26m de boca, 32.309 AB, tipo graneleiro, era de

propriedade de Sun Leaf Shipping S.A.

No Inquérito  instaurado pela  Capitania  dos  Portos  da  Amazônia  Oriental,

foram ouvidas cinco testemunhas e anexados documentos de praxe.

Na  fl.  03,  consta  o  Comunicado  à  CPAOR  sobre  clandestino  a  bordo,

realizado pela GEM SHIPPING, na qualidade de agente dos armadores do N/M “ULTRA

LANIGAN”. 

Na fl. 05 e 06, consta o documento de tradução do Relatório do Comandante

do  N/M  “ULTRA  LANIGAN”,  CLC  Efren  Torres  Geonanga,  relatando  o  fato  dos

clandestinos encontrados a bordo.

Nas fls. 9 a 10, constam registros fotográficos dos clandestinos encontrados a

bordo do N/M “ULTRA LANIGAN”.

No Laudo de Exame Pericial indireto, fls. 16 a 19, elaborado no dia 08 de
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dezembro de 2017, consta que não foi possível saber das verdadeiras condições do N/M

“ULTRA LANIGAN”, uma vez que foi realizada perícia indireta.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 25

de novembro de 2017, cerca das 14h20min UTC, o N/M “ULTRA LANIGAN“ estava

navegando no Oceano Atlântico, com destino ao porto de Vila do Conde, na posição Lat.

02º38,1’N e Long. 012º47,5’W, quando foi notado pelo Marinheiro de Convés que se

encontrava  no  interior  do  porão  nº  02,  um  homem  estranho  à  tripulação  do  navio.

Imediatamente foi informado pelo rádio portátil VHF e determinado pelo Comandante

que toda a tripulação fizesse buscas a bordo, onde encontraram dois homens escondidos

na plataforma da grade do guindaste nº 3. Foi instruído pelo Comandante que não os

maltratassem e que fossem bem tratados. A pessoa designada do navio foi informada

sobre  a  presença  de  clandestino  a  bordo  e,  em  seguida,  enviou  mensagem  para  o

Armador, solicitando instruções. Os clandestinos receberam atenção adequada, comida,

banho, roupa e boa acomodação. 

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu, tendo em vista

que o Plano de Proteção do N/M “ULTRA LANIGAN” estava implementado a bordo,

todos  os  Procedimentos  e  Checklists  constantes  do  Plano  foram cumpridos,  mas  em

nenhum  momento  foi  observado  que  duas  pessoas  estavam escondidas  na  grade  do

guindaste  nº  03,  demonstrando  falha  no  cumprimento  das  normas  e  procedimentos

constantes do Plano de Proteção; e concluíram que a causa determinante do acidente em

pauta foram as falhas no cumprimento dos Procedimentos e/ou Checklists do Plano de

Proteção de bordo, pois os clandestinos embarcaram pela escada de portaló do navio,

havendo negligência no registro de entrada e saída de pessoas a bordo do navio e nos

checklist das áreas verificadas,  pois na área inspecionada pelos tripulantes não foram

encontrados os clandestinos durante estas buscas. Sendo assim, não foi cumprido com

eficácia  o  Plano  de  Proteção  do  N/M  “ULTRA  LANIGAN”,  permitindo  que  os

clandestinos permanecessem a bordo sem que percebessem as suas presenças.

Encarregado do IAFN, fls. 145 a 151, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, acompanhando os Peritos, concluiu que o fator operacional

contribuiu, e apontou como o possível responsável o Capitão de Longo Curso da Marinha

Mercante Filipina, Efren Torres Geonanga, exercendo as funções de Comandante a bordo

do  N/M  “ULTRA  LANIGAN”,  pela  negligência  (falta  de  vigilância),  falha  no

cumprimento  dos  Procedimentos  e/ou  Checklists  do  Plano  de  Proteção  de  bordo,

permitindo  assim  que  os  clandestinos  adentrassem e  permanecessem a  bordo  sem a
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percepção da tripulação, assumindo os riscos e as responsabilidades intrínsecas à função

de comando a bordo por ocasião do fato, conforme o art. 2º, Inciso IV da Lei nº 9.537/97

–  LESTA  -  “Comandante  -  tripulante  responsável  pela  operação  e  manutenção  da

embarcação, em condições de segurança, extensivas à carga, aos tripulantes e às demais

pessoas de bordo” e do art. 8º Inciso II da LESTA - “Cumprir e fazer cumprir a bordo, os

procedimentos estabelecidos para a salvaguarda da vida humana, para a preservação do

meio ambiente e para a segurança da navegação, da própria embarcação e da carga”.

O Indiciado foi notificado das conclusões do IAFN através de seu Agente

Marítimo, fl. 155, mas não apresentou Defesa Prévia.

A D. Procuradoria, fls. 163 a 167, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado  do  IAFN,  depois  de  resumir  os  principais  fatos  apurados  nos  autos,

representou em face de Efren Torres Geonanga, filipino, na qualidade de Comandante e

Oficial de Segurança do N/M “ULTRA LANIGAN”, tendo como representante legal no

Brasil a Agência Marítima GEM SHIPPING LTDA., com fulcro no art. 15, alínea “e”, da

Lei nº 2.180/54, fundamentando.

Alegou, em síntese, que o CLC Efren Torres Geonanga foi evidentemente

negligente  para  com suas  funções  a  bordo.  Assim,  que  restou  comprovada  falha  de

segurança, vigilância e inspeção do navio antes de suspender do porto de Lomé, Togo,

África, denotando a desatenção e a execução ineficaz quanto aos procedimentos descritos

nos itens 7.2 e 8.9 do ISPS-CODE, requerendo a sua condenação.

A Representação foi recebida na Sessão Ordinária nº 7385ª, de 10/12/2019, e

o Representado que não consta do rol de culpados neste E. Tribunal foi citado por Edital,

fl. 174, como previsto no art. 73, alínea “b”, do RIPTM, c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54 e

foi defendido pela D. Defensoria Pública da União, fl. 185, que apresentou Defesa por

Negativa Geral, requerendo a improcedência da Representação.

Aberta a Instrução, fl. 186 (publicado no e-DTM nº 008, de 23/02/2021), a

PEM declarou que se louvava nas provas dos autos, fl. 187 verso, e a DPU, no patrocínio

do Representado, declarou que não tinha mais provas a produzir, fl. 191.

Encerrada a Instrução, fl. 192 (publicado no e-DTM nº 59, de 17/05/2021), a

PEM reiterou  os  termos  de  sua  exordial,  fl.  193  verso,  e  a  DPU,  no  patrocínio  do

Representado,  se  reportou  a  sua  peça  defensiva,  requerendo  a  improcedência  da

Representação,  absolvendo  o  representado  das  penas  e  custas  processuais,  ou,

subsidiariamente, que sejam atenuadas as penas, nos termos do art. 139, inciso IV, “a”,

da Lei nº 2.180/54.
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É o Relatório.

Decide-se:

De  tudo  o  que  consta  dos  presentes  autos,  temos  que  a  D.  Procuradoria

representou em face de Efren Torres Geonanga, filipino, na qualidade de Comandante e

Oficial de Segurança do N/M “ULTRA LANIGAN”, com fulcro no art. 15, alínea “e”, da

Lei nº 2.180/54, por negligência para com suas funções a bordo, restando comprovada

falha de segurança, vigilância e inspeção do navio antes de suspender do porto de Lomé,

Togo, África, com a execução ineficaz quanto aos procedimentos descritos nos itens 7.2 e

8.9 do ISPS-CODE, requerendo a sua condenação.

O Representado que  não consta  do  rol  de  culpados neste  E.  Tribunal  foi

citado  por  Edital  e  defendido  pela  D.  Defensoria  Pública  da  União,  que  apresentou

Defesa por Negativa Geral, requerendo a improcedência da Representação.

Aberta a Instrução, nenhuma prova adicional foi produzida e em Alegações

Finais as Partes se reportaram às suas peças anteriores.

Devem  ser  acolhidos  os  termos  da  Representação  para  responsabilizar  o

Representado, mas considerar as provas dos autos para minimizar sua responsabilidade e

pena, pois, nos autos verifica-se que foram tomadas medidas esperadas, com registro de

visitantes, busca por bombas, drogas e clandestinos pelo pessoal da tripulação e busca

específica por clandestinos realizada por empresa contratada (com cães farejadores) e

nada foi encontrado, só faltando o controle efetivo da entrada e saída dos estivadores, que

foi deixado por conta dos vigias de terra, não havendo por parte de bordo nem mesmo

controle numérico, o que permitiu que duas pessoas entrassem e permanecessem a bordo

sem serem notados.

Das provas dos autos, além do Laudo de Exame Pericial, que foi indireto,

temos cinco depoimentos e farta documentação colhida no IAFN. 

Efren Torres Geonanga, filipino, fls. 25 a 29, Comandante do N/M “ULTRA

LANIGAN”, em seu depoimento disse que era o Oficial de Proteção, designado pela

Companhia como a pessoa responsável pela proteção do navio e mensalmente promovia

palestras e exercícios com a tripulação; o navio ficou atracado no Porto de Lume, Togo,

na África,  por nove dias em faina de descarga de cimento a granel,  desatracando na

manhã  do  dia  22  de  novembro  de  2017,  com  destino  ao  porto  de  Vila  do  Conde,

Barcarena, PA, em lastro, sem escala, para carregar alumina a granel; os clandestinos

foram encontrados na plataforma da grade do guindaste de nº 3, entre os porões 2 e 4,

cerca das 12h30min do dia 25, em viagem; foi anexada uma cópia na documentação do
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checklist e do conjunto de procedimentos do Sistema de Gestão de Segurança exigido

pelo Código ISM; o navio possui Plano de Proteção conforme previsto no art. 9.1 do

Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias (Código ISPS);

foram cumpridas rigorosamente as medidas para prevenir  o acesso não autorizado ao

navio;  a  escada  de  portaló  era  guarnecida  por  um tripulante  e  normalmente  por  três

guardas portuários; todos os movimentos de embarque e desembarque eram registrados,

porém, em relação aos estivadores, são feitos pelos guardas portuários; acredita que os

clandestinos conseguiram ingressar para bordo infiltrados com o pessoal da estiva; após a

conclusão  da  descarga,  foram  realizadas  buscas  por  parte  da  tripulação,  guardas

portuários com dois cães farejadores e o Termo de Busca de Clandestinos foi registrado

no Diário de Navegação; após a localização dos clandestinos foi realizada nova buscas

conforme previsto no art. 10.1.3 do Código ISPS; os clandestinos estavam apenas com as

roupas do corpo, calça comprida e camisa de manga comprida.

Winston  Largo  Riconalla,  fls.  34  a  37,  filipino,  2º  Oficial  de  Náutica,

confirmou as declarações do seu Comandante.

Dante Manzano Asuncion, fls. 40 a 42, filipino, Marinheiro de Convés, em

síntese, declarou que foi ele que descobriu os clandestinos quando lavava o porão nº 2,

localizado na proa por boreste,  ocasião em que um pedaço de estopa caiu sobre suas

costas e ao olhar para cima, notou que havia um homem estranho à tripulação debruçado

sobre a borda da tampa do porão; que, depois, foi determinado pelo Comandante que toda

a  tripulação  fizesse  buscas,  onde  foram  encontrados  dois  homens  escondidos  no

guindaste nº 3, no mais, confirmou as declarações do seu Comandante.

Monday Thomos  Volo,  fls.  50  a  52,  nigeriano,  em síntese,  declarou  que

embarcou pela escada de portaló, junto com a estiva, na noite de 19 de novembro de 2017

e ficou escondido no pedestal do guindaste até ser descoberto; em 2015 embarcou em um

navio,  cujo  nome  não  soube  informar,  no  porto  de  Lagos,  Nigéria,  nas  mesmas

condições, de clandestino, cujo destino foi a cidade de Santos, SP e, após a chegada, foi

repatriado ao seu país de origem, Nigéria; e não sabia o destino do navio.

Michael Egedegbe, fls. 53 a 55, nigeriano, em síntese, declarou que também

embarcou na noite de 19 de novembro de 2017,  junto com o pessoal da estiva,  pela

escada  de  portaló  e  ficou  escondido  no  paiol  da  amarra,  posteriormente,  saiu  para

procurar comida na cozinha, não sendo avistado, em seguida, viu um tripulante lavando o

porão do navio, tendo gritado para ser avistado; foi sua primeira vez como clandestino e

não sabia o destino do navio.
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Nas  fls.  114  a  123  constam  registros  de  buscas  de  segurança  e  por

clandestinos, realizadas nos períodos entre 14h10min do dia 25 de novembro de 2017 e

22h10min,  do  dia  5  de  dezembro  de  2017,  com  as  assinaturas  dos  tripulantes

responsáveis; e nas fls. 124 e 125 constam os registros de clandestinos a bordo entre o dia

25 de novembro de 2017 até o desembarque deles, em 7 de dezembro de 2017, todas

depois que o primeiro clandestino se apresentou ao tripulante que o “descobriu a bordo”.

Na  fl.  127  consta  a  Declaração  referente  ao  serviço  da  “Ocean  & Land

Security” que realizou busca a bordo do N/M “ULTRA LANIGAN”, antes da saída do

porto de Lome, no terminal de minério, com cindo homens e dois cães farejadores, entre

23h30min do dia 21 de novembro de 2017 e 04h30min do dia 22 de novembro de 2017,

não encontrando clandestinos a bordo.

Nas fls.  128 a  133 contam os  registros  das  buscas  por  drogas,  bombas e

clandestinos realizadas pela tripulação entre 23h26min do dia 21 de novembro de 2017 e

04h30min do dia 22 de novembro de 2017, nada sendo encontrando a bordo.

Nas fls. 133 a 135 constam os registros dos visitantes ao navio no porto de

Lomé,  entre  08h50min  do  dia  7  de  novembro  de  2017  e  05h40min  do  dia  22  de

novembro de 2017.

Por todo o exposto, com base nas provas dos autos, devem ser acolhidos os

termos da Representação da PEM para responsabilizar o Representado, Comandante e

oficial  de  segurança,  mas,  na  aplicação da pena,  deve  ser  considerado que,  com seu

depoimento, ajudou a esclarecer os fatos e constam as medidas tomadas para minimizar

os riscos, faltando, apenas o controle do embarque e desembarque dos estivadores, que o

Comandante declarou em seu depoimento que ficou a cargo dos  vigias de  terra,  não

havendo nem mesmo controle numérico pela tripulação, como provado nos registros de

controle de visitantes.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza e extensão do fato da  navegação:  embarque de dois  clandestinos,  em navio

estrangeiro, em porto estrangeiro, encontrados em viagem, que desembarcaram em porto

nacional,  sem  registro  de  danos  pessoais  ou  ambientais;  b)  Quanto  às  causas

determinantes: falha de segurança, vigilância e inspeção referente ao acesso de pessoas a

bordo, por falta de registro de entrada e saída dos estivadores, denotando a desatenção e a

execução ineficaz  quanto aos  procedimentos  descritos  nos  itens  7.2 e  8.9 do ISPS –

CODE,  que  permitiram  a  entrada  e  permanência  de  dois  clandestinos  a  bordo;   e
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c) Decisão: julgar o fato da navegação tipificado no art. 15, alínea “e” (exposição a risco),

da  Lei  nº  2.180/54,  como  decorrente  de  negligência  do  representado,  Efren  Torres

Geonanga, filipino, Comandante do N/M “ULTRA LANIGAN”, acolhendo os termos da

Representação da D. Procuradoria Especial da Marinha e, considerando as circunstâncias,

consequências e atenuante, com fulcro nos artigos 58, 121, inciso I, 124, inciso IX, 127 e

139, inciso IV, alínea “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena de

repreensão.  Isento das custas processuais como requerido pela sua defesa patrocinada

pela Douta Defensoria Pública da União.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de agosto de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 30 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/FAL PROCESSO Nº 33.364/19

ACÓRDÃO

Duas embarcações de madeira,  tipo canoas, não inscritas.  Abalroamento e

naufrágio  de  uma  delas.  Equiparado  aos  casos  cujas  circunstâncias

determinantes  não puderam ser  apuradas  com a necessária  precisão.  Com

pedido  de  arquivamento  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que cerca das 18h30min, do dia 10 de fevereiro de 2018, ocorreu um

abalroamento envolvendo duas embarcações de madeira, tipo canoas, não inscritas, com

motores tipo rabeta, de 6,5HP e 7 HP, resultando no naufrágio da que era conduzida por

Abanilzo Cardoso da Silva e que seu filho, de 3 anos de idade, sofreu lesões gravíssimas

em  seu  rosto,  passageiro  juntamente  com  outro  filho  de  5  anos,  no  rio  Ajuruxi,

comunidade de Santo Antônio II, Mazagão, AP, com danos pessoais e materiais, mas sem

registro de danos ambientais.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Amapá foram ouvidas

apenas duas testemunhas, condutor da canoa que naufragou e sua mulher (que não estava

a bordo e nem presenciou o acidente).

Na fl. 2 consta o “Relatório de Acidente”, em 1º de março de 2018, no qual

Andréa  Dias  Souza  compareceu  na  Capitania  dos  Portos  do  Amapá  e,  em  síntese,

informou que cerca das 18h30min do dia 10 de fevereiro de 2018 a embarcação tipo

rabeta  conduzida  por  seu  esposo,  Abanilzo  Cardoso  da  Silva,  tendo  a  bordo  como

passageiros seus  filhos (de  3 e 5  anos de idade),  enquanto navegava no rio  Ajuruxi,

município  de  Mazagão,  AP,  na  comunidade  Santo  Antônio  II,  se  envolveu  em  um

abalroamento com outra embarcação tipo rabeta, de propriedade de Raimundo Miranda

Batista, que era conduzido por seu filho, menor (11 anos de idade). Do abalroamento

resultaram lesões gravíssimas em um dos filhos da informante, que sofreu fraturas no

rosto e foi submetido à cirurgia de face, ficando com defeito no rosto e cicatrizes, além

do naufrágio da embarcação; que seu esposo ficou nadando com as crianças e que sua

cunhada que conduzia outra catraia passando próximo do local os resgatou e os conduziu

para a casa da mãe do Sr. Abanilzo e, de lá, a criança de 3 anos de idade foi conduzida

para o Hospital Geral de Santana e depois de medicado foi transferido para o Hospital da

Criança em Macapá.
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Dos depoimentos do pai e da mãe da criança de 3 anos de idade, vitimado,

fls. 11 a 21, se extrai que as duas embarcações de casco de madeira, sem nome e não

inscritas na Capitania, de cerca de 6m de comprimento, movidas por motores de 6,5HP e

7HP,  tipo  rabetas,  trafegavam  à  noite  no  rio  Ajuruxi,  conduzidas  por  pessoas  sem

habilitação, uma delas com 11 anos de idade, filho do proprietário; que havia uma curva

no rio quando apareceu a embarcação de motor de 7HP, em alta velocidade e o condutor

da de 6,5HP guinou para boreste e foi atingido pela outra embarcação que passou por

cima da que estava com as duas crianças, de 3 e 5 anos, sendo que a de 3 anos sofreu

lesões gravíssimas no seu rosto e a embarcação naufragou; e que era dia de lua cheia e

ainda havia visibilidade embora o horário, tinha chuviscado, rio calmo, vento moderado.

No Laudo de Exame Pericial indireto, fls. 44 a 54, realizado no dia 30 de

janeiro de 2019, consta que as embarcações não puderam ser periciadas, pois o fato só foi

comunicado  à  Capitania  no  dia  1º  de  março  de  2018,  conforme  “denúncia”  da  Sra.

Andréa Dias Souza.

Os  Peritos  apresentaram  a  sequência  de  acontecimentos  conforme  foi

apresentado pelas “testemunhas” e pela “denúncia” da mãe da vítima de 3 anos de idade. 

Os  Peritos  consideraram  que  a  avaliação  dos  fatores  humano  material  e

operacional ficou prejudicada e concluíram que não foi possível apurar acima de qualquer

dúvida a causa determinante do acidente em pauta, em face de só ter sido ouvida uma

parte.

No Relatório, fls. 55 a 69, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos  e  o  Laudo  de  Exame  Pericial,  acompanhando  os  Peritos,  não  apontou

possíveis responsáveis por considerar que não foi possível apurar a causa determinante

do acidente em pauta.

A Douta Procuradoria, fls. 98 a 100, em uniformidade de entendimento com

o Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar

que não foi  possível  apurar a causa determinante do acidente em pauta,  pois  não foi

aberto Inquérito Policial, embora tenham produzido documentos para registrar o acidente

com o menor, não foi localizado o proprietário da outra embarcação, não há testemunha

isenta, as embarcações não foram periciadas e, em que pese a corresponsabilidade do pai

da vítima, tendo em vista o resultado, opina pela aplicação do art. 143, da Lei nº 2.180/54

em relação a este condutor não habilitado.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem

que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.
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Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza  e  extensão  dos  acidentes  da  navegação:  abalroamento  envolvendo  duas

embarcações, de cascos de madeira, não inscritas, movidas por motores de 6,5HP e 7 HP,

resultando no naufrágio de uma delas e lesões em seus ocupantes,  inclusive em uma

criança de 3 anos de idade, passageira de canoa que naufragou, vítima não fatal, no rio

Ajuruxi, comunidade de Santo Antônio II, Mazagão, AP, com danos pessoais e materiais,

mas sem registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: não apurada com

a necessária precisão; e c) decisão: julgar os acidentes da navegação, tipificados no art.

14, alínea “a” (abalroamento e naufrágio), da Lei nº 2.180/54, como equiparado aos casos

cujas circunstâncias determinantes não puderam ser apuradas com a necessária precisão,

mandando  arquivar  os  presentes  autos,  conforme  promoção  da  Douta  Procuradoria

Especial da Marinha, de fls. 98 a 100.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de agosto de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 30 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
RN/MDG PROCESSO Nº 33.538/19

ACÓRDÃO

Barco do tipo Passageiro “AMAZÔNIA DE DEUS”. Colisão e naufrágio,

tendo  como  consequências  danos  materiais  em  toda  a  estrutura  da

embarcação  e  também  avarias  no  sonar  e  no  rádio  VHF,  sem  acidentes

pessoais  ou  danos  ambientais.  Caso  Fortuito.  Arquivamento.  Medidas

Preventivas e de Segurança.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania Fluvial da Amazônia

Ocidental para apurar as causas da colisão e naufrágio da embarcação “AMAZÔNIA DE

DEUS”, que ocorreu em 15 de abril  de 2018, por volta das 5h, no rio Solimões, nas

proximidades do Município de Anamã, AM.

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que, no dia 14

de abril de 2018, a embarcação “AMAZÔNIA DE DEUS”, sob o comando do Sr. Aoki

Fonseca,  Contra Mestre Fluvial  (CMF), saiu do porto de Manaus,  por volta das 15h,

chegando ao porto de Anamã, por volta das 2h30min do dia do acidente.

Todavia, o Sr. Carlinhos Pinheiro Matos, proprietário de fato da embarcação,

o qual não era habilitado, assumiu o comando da mesma, a fim de que o comandante

pudesse descansar. Ele alegou que possuía experiência, pois há mais de dez anos navega

nas águas do rio Solimões. 

Por volta das 5h, do dia 15 de abril de 2018, o Sr. Carlinhos Pinheiro Matos

conduzia a embarcação e percebeu que havia uma ''bola de capim'' em sua proa e por todo

o trajeto também havia várias desse tipo, porém, não realizou o desvio das mesmas, a fim

de evitar acidentes com outras embarcações. Ele relatou ainda que fazia uso de holofotes

para  auxiliar  a  navegação  às  escuras,  contudo,  isso  não  impediu  que  a  embarcação

colidisse com um tronco de madeira que se encontrava sob a água, próximo à superfície,

ocultado por  uma “bola  de  capim”,  ocasionando avaria  estrutural  nas  obras  vivas  da

embarcação,  tendo  em  vista  o  casco  de  madeira,  e  consequente  embarque  de  água,

levando o condutor da embarcação a reduzir máquinas e conduzir a mesma às margens da

comunidade Vila Nova. Desta forma, foi possível o desembarque de todos os passageiros,

bem como de sua tripulação, em segurança. 

Posteriormente,  em  decorrência  da  colisão  e  consequente  água  aberta,
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ocorreu o naufrágio da embarcação.

Documentação de praxe anexada.  

O Laudo de Exame Pericial Indireto (fls. 35/39) relatou que a perícia indireta

realizada não pôde constatar se houve problemas mecânicos na embarcação, ao quais

pudessem levá-la à colisão, pois a mesma encontrava-se naufragada.

Os peritos informaram ainda que não houve poluição hídrica, nem acidentes

pessoais,  entretanto,  ocorreram danos materiais  em toda a  estrutura  da  embarcação e

também avarias no sonar e no rádio VHF. Por fim, concluíram que a causa determinante

do acidente da navegação foi caso fortuito.

O Encarregado do IAFN (fls. 48/51), em igualdade de entendimento com os

peritos, concluiu que a causa determinante do acidente foi decorrente de um caso fortuito.

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

Procuradoria Especial da Marinha, que pugna pelo arquivamento, por também entender

que o acidente da navegação resultou de um caso fortuito, pois o fato do condutor não ser

habilitado não foi determinante para a colisão com um objeto submerso, que culminou

com o naufrágio da embarcação. Por derradeiro, ressaltou que a existência de troncos e

galhos de madeiras submersos no rio Solimões revelam perigo constante a que estão

sujeitos  os  navegantes  dessa  região,  concluindo que,  na  espécie,  não  houve  falha  de

vigilância por parte do condutor (fls. 91/94).

Publicada nota para arquivamento. Prazos preclusos, sem a manifestação de

possíveis interessados (fl. 95).

Deve  ser  deferido  o  requerimento  da  Procuradoria  Especial  da  Marinha

quanto  ao  arquivamento,  uma  vez  que  os  elementos  de  prova  constantes  nos  autos

demonstram que a colisão decorreu de um caso fortuito, uma vez que o acontecimento foi

estranho a ação e a vontade humana, com efeitos imprevisíveis e inevitáveis, haja vista o

tronco encontrar-se submerso. 

Assim, 

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  colisão  e  naufrágio  do  barco  tipo

Passageiro “AMAZÔNIA DE DEUS”, tendo como consequências danos materiais em

toda a estrutura da embarcação e também avarias no sonar e no rádio VHF, sem acidentes

pessoais ou danos ambientais; b) Quanto à causa determinante: colisão com um tronco de

madeira que se encontrava sob a água, próximo à superfície, ocultado por uma “bola de

capim”,  ocasionando  avaria  estrutural  nas  obras  vivas  da  embarcação  e  consequente
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embarque de água, levando a embarcação a naufragar; c) Decisão: mandar arquivar os

autos, conforme promoção da PEM, considerando o acidente da navegação previsto no

art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito; e d) Medidas

preventivas de segurança: oficiar a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental para que

diligencie a respeito da infração ao artigo 7º do Decreto 2.596/98 – RLESTA, combinado

com o item 0211 da NORMAM-02/DPC, cometida pela pessoa jurídica C.P. MATOS-

ME, proprietária de direito da embarcação, por deixar de providenciar a transferência de

propriedade no prazo legal; e também a respeito da infração ao artigo 11 do Decreto nº

2.596/98  –  RLESTA,  cometida  pelo  Sr.  Carlinho  Pinheiro  Matos,  por  conduzir  a

embarcação sem a devida habilitação para operá-la.

Publique-se.  Comunique-se.  Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 24 de agosto de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de setembro de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MCP PROCESSO Nº 33.896/20

ACÓRDÃO

N/M  “IKEBANA”.  Acidente  sofrido  por  estivador  a  bordo  de  mercante

estrangeiro enquanto em operação no Terminal do Armazém 31 do Porto de

Santos - SP, falecimento posterior do estivador; sem registros de danos ao

navio,  tampouco  poluição  ao  meio  ambiente  hídrico.  Não  apurado

devidamente. Arquivamento.

Vistos os presentes autos.

Tratam os autos de IAFN instaurado pela Capitania dos Portos de São Paulo

para apurar o acidente sofrido por estivador, em 13 de março de 2019, a bordo do navio

mercante “IKEBANA”,  bandeira  de  Singapura,  com 198,50 metros  de  comprimento,

33.488 AB classificado para atividade de carga geral e Containers e registro IMO nº

9186209, enquanto em operação de carga de celulose no porão 01 do navio no terminal

do Armazém 31 do Porto de Santos, evento este, tipificado no artigo 15, alínea “e”, da

Lei nº 2.180/54, com pedido de Arquivamento pela D. Procuradoria Especial da Marinha

- PEM (fls. 51 e 52), pelos seguintes fatos e fundamentos.

Consta  dos autos  que no dia do acidente durante  a operação de carga de

celulose, por volta das 14h57min quando o guindasteiro estava descendo para o porão um

fardo  de  celulose,  o  estivador  senhor  Eduardo  Antonio  Bio  no  intuito  de  auxiliar,

resolveu empurrar o fardo para a devida posição no porão, quando o fardo veio a colidir

com outro que já estava estacionado, derrubando-o em cima do estivador que se protegeu

com as mãos e caiu dentro de um espaço (valão).

O estivador foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, ficando

hospitalizado e vindo a falecer no dia 20 de março de 2019.

Os Peritos em Laudo de Exame Pericial,  (fls.  05 a 07) atestaram que por

ocasião  da  perícia  não  foram  localizadas  testemunhas  que  tivessem  presenciado  o

acidente e não foi possível obter versão do acidentado, pois o mesmo face ao acidente,

não tinha condições de ser entrevistado. 
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E concluíram que não foi possível apurar com precisão a causa determinante

do acidente com o estivador. 

No  Relatório  (fls.  42  a  44),  o  Encarregado  do  IAFN,  após  descrever

características da embarcação, resultado das pericias, resumir os depoimentos, sequência

dos acontecimentos e analisar os autos, em consonância de entendimento com os Peritos

concluiu que não foi possível apurar com precisão a causa determinante do acidente com

o estivador.

Após análise dos autos, a D. Procuradoria Especial da Marinha - PEM, em

manifestação (fls. 51 e 52), requereu o Arquivamento dos presentes autos, sustentando

que “em face da carência de provas,  a causa determinante do fato da navegação não

restou apurada com a devida precisão”. 

Publicada nora para Arquivamento. Prazos preclusos, sem manifestações de

possíveis interessados.

Isto posto, decidimos.

Diante dos elementos contidos nos presentes autos, conclui-se que o acidente

da  navegação  em  apreço,  previsto  no  artigo  15,  alínea  “e”,  da  Lei  nº  2.180/54,

materializado  como  acidente  sofrido  por  estivador  a  bordo  de  mercante  estrangeiro

enquanto  em operação no Terminal  do  Armazém 31  do  Porto  de  Santos  -  SP,  com

falecimento posterior do estivador; sem registros de danos ao navio, tampouco poluição

ao  meio  ambiente  hídrico,  não  teve  sua  causa  determinante  apurada  com  a  devida

precisão.

Pelo exposto, deve-se determinar o arquivamento dos presentes autos como

requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha - PEM, em sua manifestação de fls.

51 e 52, considerando este acidente previsto no artigo 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54,

como mais um daqueles eventos de origem indeterminada.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do fato da  navegação:  acidente sofrido por estivador a bordo de

mercante estrangeiro enquanto em operação no Terminal do Armazém 31 do Porto de

Santos  -  SP,  falecimento  posterior  do  estivador;  sem  registros  de  danos  ao  navio,

tampouco  poluição  ao  meio  ambiente  hídrico;  b)  quanto  à  causa  determinante:  não
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apurada com a necessária precisão; e c) decisão: julgar o fato da navegação, previsto no

artigo  15,  alínea  “e”,  da  Lei  nº  2.180/54,  como  de  origem indeterminada  e  mandar

arquivar os autos como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha - PEM (fls.

51 e 52).

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 06 de julho de 2021.

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA
Juíza Relatora

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/AHC PROCESSO Nº 33.897/20

ACÓRDÃO

N/M “IKAN BILIS”. Fato da navegação de acidente com tripulante a bordo.

Barra do Porto de Santos - SP. Provável imprudência e negligência da própria

vítima. Aplicação da 2ª parte do art. 143 da LOTM e Resolução nº 50/2020,

do TM. Arquivamento. 

Vistos e relatados os presentes Autos. 

Trata-se de fato da navegação de acidente pessoal ocorrido a bordo do N/M

“IKAN BILIS”  no  dia  04  de  setembro  de  2018,  cerca  13h30min  a  bordo  do  navio

fundeado na Barra de Santos envolvendo o Imediato do navio, Sr. Jialei Zhang, no porão

nº 2, que ao abrir a tampa da escotilha, visando o reparo da vedação da borracha, lesionou

os dedos da sua mão direita. 

O N/M “IKAN BILIS” é um navio do tipo graneleiro, possui casco de aço,

225 metros de comprimento e 38.871 AB e é destinado à navegação de longo curso. É de

propriedade  de  BILIS  SHIPPING  PTE  LTD  e  possui  bandeira  de  Singapura  e  era

comandada por Hlaing Thet Naing.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos de São Paulo (fls. 61/64)

foram prestados os depoimentos do Imediato Jialei Zhang e do Contramestre do Navio

DiDymus Diñas Superticioso Jr.,  elaborado o Laudo de Exame Pericial (fls.  05/08) e

anexados os documentos de praxe. 

Consta em laudo que o Imediato do navio se dirigiu ao porão nº 2 para abrir a

tampa da escotilha visando o reparo da vedação da borracha. Ocorre que, quando tentou

colocar o pino de segurança para fixar a tampa da escotilha, a tampa correu de volta ao

centro, sem o travamento do pino de segurança, devido ao balanço intenso do navio. 

Em consequência, os dedos da mão direita foram comprimidos, culminando

no decepamento de um centímetro do dedo médio e meio centímetro do quarto dedo.

Os  peritos  ressaltaram  que  o  imediato  foi  imprudente,  uma  vez  que  o

mercante encontrava-se balançando e por isso cabia ao Sr. Jialei Zhang não executar a
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faina  sozinho,  pois  poderia  ocorrer  o  deslocamento  da  tampa,  ensejando  o  acidente.

Nesse  sentido,  os  peritos  concluíram  que  a  causa  determinante  do  incidente  foi  a

imprudência do Sr. Jialei Zhang. 

O Encarregado do IAFN concluiu no mesmo sentido relatando que o fator

operacional contribuiu para o incidente, tendo em vista a imprudência do imediato ao

realizar uma faina arriscada sozinho, mesmo ciente do balanço do navio acentuado pela

ação do mar.

A D. Procuradoria ofereceu representação (fls.  73/74) em face de JIALEI

ZHANG, Imediato do N/M “IKAN BILIS”, pois restou comprovada sua imprudência e

negligência, quando tentou executar a faina sozinho, colocar o pino de segurança para

fixar a tampa da escotilha, ensejando, assim, o próprio acidente e o esmagamento de

dedos da sua mão direita.

Todavia,  diante  das  consequências  do  evento  em  lide,  que  afetaram  o

acidentado, promove pela incidência do artigo 143 da LOTM.

Na 7.440ª  Sessão Ordinária,  do dia  22 de setembro de 2020,  o  Tribunal,

decidiu,  por  unanimidade,  não  aceitar  a  representação  e  publicar  Nota  para

Arquivamento. 

Publicada  Nota  para  Arquivamento  em 16/10/2020.  Prazos  preclusos  sem

manifestações de terceiros interessados, conforme a certidão à fl. 83.

É o Relatório.

Decide-se.

Diante  dos  elementos  trazidos  aos  Autos,  verifica-se  que  a  causa

determinante do fato da navegação foi a provável imprudência e negligência da própria

vítima ao tentar executar sozinho a faina que deu azo ao acidente pessoal em análise,

conforme relatado pela PEM.

No entanto, decidiu o Tribunal que se encontravam presentes os requisitos

que satisfazem o procedimento consolidado na Resolução nº 50/2020, deste TM, para

arquivamento sumário do IAFN e seu respectivo processo, tendo sido apurados os fatos e

identificadas as vulnerabilidades da segurança, estando presentes os elementos previstos

no art.  143, 2ª parte,  da Lei nº 2.180/54, de forma induvidosa, tendo em vista que o

acidentado sofreu as consequências do incidente relatado.
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Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza  e  extensão do fato  da  navegação:  acidente  com tripulante  a  bordo  do N/M

“IKAN BILIS”, na barra de Santos, causando esmagamento dos dedos da mão direita da

vítima; b) quanto à causa determinante: provável imprudência e negligência da própria

vítima; e c) decisão: não receber a representação, mandando arquivar os Autos.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 22 de julho de 2021.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
RN/MDG PROCESSO Nº 33.942/20

ACÓRDÃO

Lancha  “MUSA”.  Naufrágio  parcial,  que  resultou  em danos  materiais  no

motor, na parte elétrica, nos equipamentos de navegação, no estofamento e

no mobiliário da embarcação,  sem acidentes pessoais  ou poluição hídrica.

Não apurado com a devida precisão. Causa indeterminada. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito, instaurado pela Capitania dos Portos de Santa

Catarina, para apurar as causas do naufrágio parcial da lancha “MUSA”, ocorrido no dia

12 de agosto de 2019, no cais do Condomínio Porto da Lagoa Resort, Florianópolis, SC.

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que a lancha

“MUSA” encontrava-se atracada por boreste no trapiche do condomínio Porto da Lagoa

Resort, entre os dias 08 e 12 de agosto de 2019. 

No dia 10 de agosto de 2019, o Sr. Vaner Souza das Chagas, desatracou do

trapiche com a embarcação para navegar pela Lagoa da Conceição, retornando no mesmo

dia e recolocando-a na mesma posição no trapiche. 

Na noite do dia 11 de agosto de 2019,  consta que ocorreu uma mudança

climática. 

Na manhã do dia 12 de agosto de 2019, foi observado pelas testemunhas que

havia  ocorrido  um alagamento  e  que  a  popa  da  embarcação “MUSA” encontrava-se

submersa  e  apoiada  no  fundo  de  areia  da  Lagoa  da  Conceição,  a  qual  tinha  uma

profundidade aproximada de 80 cm a 1 metro.

A embarcação foi reflutuada com apoio da Marina Point Marine, retirada da

água e levada para a própria marina. 

Documentação de praxe anexada. 

O  Laudo  de  Exame  Pericial  (fls.  42/49)  descreveu  a  sequência  dos

acontecimentos e informou que a perícia foi realizada na empresa Marina Point Marine.

Na ocasião,  a  embarcação encontrava-se  sobre  uma carreta  de  encalhe  rodoviário.  O

motor  da  mesma  e  os  demais  componentes  encontravam-se  a  bordo,  parcialmente

desmontados, devido a submersão.

A perícia  destacou  que,  pelo  fato  de  terem ficado  totalmente  submersos,
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ficaram  avariados  pela  água  salgada:  o  motor,  a  parte  elétrica,  os  equipamentos  de

navegação, o estofamento, o mobiliário da embarcação. Entretanto, todo o fundo, a proa e

o costado encontravam-se sem avarias visíveis. 

Foi observado ainda, durante a perícia, que existiam alguns acessos sem a

vedação necessária que impedisse um possível embarque de água na popa e no costado.

Dessa forma, concluíram os peritos que a embarcação não possuía avarias ou

indícios de avarias no casco abaixo da linha d'água, porém, apresentava aberturas acima

da linha d'água sem as vedações necessárias, que poderiam comprometer a estanqueidade

e levá-la a ocorrência de um alagamento.

Assim, entenderam que a causa determinante do acidente da navegação se

deu pelas aberturas no costado e na popa da embarcação, sem o devido fechamento ou

vedação necessária que impedisse o embarque de água.

O Encarregado do IAFN (fls. 66/72) relatou que não ser possível definir se a

bomba de porão automática funcionou corretamente, pois não pôde testá-la, devido a uma

avaria no sistema elétrico da embarcação. Ressaltou, ainda, que não houve danos pessoais

ou poluição  hídrica,  todavia,  houve  danos  materiais  no  motor,  na  parte  elétrica,  nos

equipamentos de navegação, no estofamento e no mobiliário da embarcação.

Dessa feita, concluiu o Encarregado do IAFN que a causa determinante do

acidente da navegação foi a negligência do condutor da embarcação, o Sr. Vaner Souza

das Chagas, por não ter verificado as condições climáticas e não ter constatado a falta de

vedação nas entradas/saídas de água no casco, acima da linha d'água, durante a inspeção

de retorno da navegação. Considerou igualmente negligente o proprietário da lancha, o

Sr. Augusto Souza das Chagas, pela falta de cuidado na manutenção da embarcação.

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

Procuradoria Especial da Marinha, a qual divergiu das conclusões do Encarregado do

IAFN, fazendo os seguintes apontamentos: “i) não restou comprovado que o alagamento

da embarcação foi provocado pela aberta no bujão do casco acima da linha d´água; ii) a

embarcação não apresentava avarias no casco; iii) quando a lancha sofreu perícia, a cena

do alagamento já havia sido modificada e a embarcação estava totalmente desmontada; e

iv) o Boletim de Informações Ambientais (fls. 39/40) não aponta ventos significativos

entre os dias 10 e 11 de agosto de 2019.” E considerando, ainda, que como não houve

vítimas, nem poluição e que as causas do presente alagamento não restaram devidamente

apuradas, pugna pelo arquivamento do presente IAFN (fls. 83/85).
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Publicada  nota  de  arquivamento.  Prazos  preclusos  sem  manifestação  de

possíveis interessados (fl. 87).

Analisando-se os  autos,  verifica-se que assiste  razão à PEM, devendo ser

deferido o seu requerimento, uma vez que não há informações suficientes nos autos que

possibilitem uma adequada análise da causa determinante do acidente.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: naufrágio parcial da lancha “MUSA”, que

resultou em danos materiais no motor, na parte elétrica, nos equipamentos de navegação,

no  estofamento  e  no  mobiliário  da  embarcação,  sem acidentes  pessoais  ou  poluição

hídrica; b) quanto à causa determinante: não apurada com a devida precisão; e c) decisão:

julgar o acidente da navegação previsto no artigo 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como

de  origem  indeterminada,  mandando  arquivar  os  autos,  como  requerido  pela  D.

Procuradoria Especial da Marinha.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MCP PROCESSO Nº 33.945/20

ACÓRDÃO

Escuna “AVENTURA PIRATA I”. Não ocorrência de acidente ou fato da

navegação previsto na Lei nº 2.180/54. Arquivamento.

Vistos os presentes autos.

Trata-se  de  IAFN, instaurado pela  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em

Itajaí, SC, para apurar as causas e responsabilidades acerca do acidente da navegação,

ocorrido com a escuna “AVENTURA PIRATA I”, com 21,14 metros de comprimento,

AB 166,00, classificada para atividade de transporte de passageiro de navegação interior,

inscrita sob o nº 4430481245, ocorrido no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das

12h, no canal de acesso ao rio Camboriú, município de Balneário Camboriú, SC. Com

pedido de Arquivamento, promovido pela D. Procuradoria Especial da Marinha - PEM,

em manifestação (fls. 82 a 83) dos presentes autos, pelos seguintes fatos e fundamentos.

Consta dos autos, que por volta do dia e hora supracitado, havia uma pessoa

navegando em um stand-up paddle, no canal (entrada do Rio Camboriú), localizado na

cidade  de  Balneário  Camboriú,  SC,  quando  os  tripulantes  da  Escuna  “AVENTURA

PIRATA I”, a qual realiza transporte de passageiros, alertaram ao mestre da embarcação,

o Sr.  Jefersom Pinheiro, que havia uma pessoa navegando numa prancha de stand-up

paddle.

Relatado  pelo  mestre  da  embarcação  o  Sr.  Jefersom  Pinheiro,  que  no

momento  do  incidente  sua  categoria  era  de  Contramestre  (CTR),  e  decidiu  portanto,

manobrar a embarcação a fim de evitar um atropelo a pessoa que estava navegando no

stand-up paddle, fazendo uma guinada para bombordo ao se aproximar da entrada do

canal,  pois  como muito bem pontuado,  não dá para  saber  a intenção de manobra de

alguém que está com uma embarcação ínfima, o que dificulta o acompanhamento visual,

e que por não ser propulsada a motor deveria manter-se afastada de uma entrada de canal,

deixando-o livre para as embarcações a motor.

Outrossim, não houve nenhum contato com a pessoa que estava no stand-up

paddle,  haja  vista  que  a  mesma  prosseguiu  sua  trajetória  em  atravessar  o  canal,

impossibilitando a coleta de informações. 
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Registraram os peritos em Laudo de Exame Pericial (fls. 42 a 45), que não

houve  danos  materiais,  acidentes  pessoais,  tampouco  poluição  hídrica  na  Escuna

“AVENTURA PIRATA I”. Que a embarcação estava em bom estado de conservação,

documentação  em  dia,  o  condutor  era  devidamente  habilitado,  não  invadiu  a  área

destinada a banhista e sobretudo, navegando somente dentro dos limites, e não constatou

nenhuma  falha  operacional  dos  equipamentos  a  bordo.  Asseverou  que  não  houve

acidente,  mas  sim,  uma  filmagem  de  uma  condutora  de  prancha  stand-up  paddle,

navegando no canal de acesso ao interior do Rio Camboriú. Todavia, devido ao fato da

não localização da praticante de  stand-up paddle, e a sua não apresentação voluntária,

tornou-se impossível a coleta de informações.

Em suma, concluíram que a causa determinante, foi oriunda da imprudência

da condutora de prancha stand up paddle não identificada, tendo em vista que a mesma,

não atentou-se que o local é de intenso tráfego de embarcações a motor, propriamente

destinada a este tipo de embarcação. 

No  Relatório  (fls.  69  a  72),  o  Encarregado  do  IAFN,  após  descrever  as

diligências realizadas, as características da embarcação, resumir principais trechos dos

depoimentos das testemunhas ouvidas, analisar a sequência dos acontecimentos apontou

que não houve danos nem acidentes pessoais, e a instauração do presente IAFN, deu-se

em razão de uma filmagem feita por veranista que estava no local, e posteriormente ao

seu  registro,  publicou  no  site  do  facebook,  e  foi  encaminhado  para  a  Delegacia  da

Capitania dos Portos em Itajaí, onde foi instaurado o IAFN.

Destarte,  concluíram  que  a  causa  determinante,  foi  a  imprudência  da

condutora  da  prancha  de  stand  up  padlle,  por  adentrar-se  em  área  reservada  a

embarcações  a  motor,  bem  como  não  foi  possível  saber  se  a  prancha  pertencia  à

condutora, ou era alugada, não sendo possível inquiri-la para os devidos esclarecimentos.

Dessa forma, a Procuradoria Especial da Marinha - PEM (fls. 82 a 83) se

manifestou pelo Arquivamento do presente IAFN, sustentando que a causa determinante

do acidente foi de autoria desconhecida, por falta de provas da autoria do acidente.

Publicada Nota para Arquivamento. Prazos preclusos, sem que interessados

se manifestassem.

Isto posto, decidimos.

Decisão.

Diante dos elementos trazidos aos autos, constata-se que a situação fática dos
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presentes autos não encontra subsunção nas hipóteses de acidentes e fatos da navegação

tipificados nas alíneas dos artigos 14 e 15,  ambos da Lei nº 2.180/54. Não havendo,

assim,  responsáveis  pelo  evento,  portanto,  é  de  se  deferir  o  requerido  pela  D.

Procuradoria Especial da Marinha - PEM, em sua promoção (fls. 82 a 83), considerando

este como um evento de autoria desconhecida.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: x x x; b) Quanto à causa determinante: x x

x; e c) Decisão: mandar arquivar os autos, como requerido pela D. Procuradoria Especial

da Marinha - PEM em sua promoção de fls. 82 a 83, face a não ocorrência de acidente ou

fato da navegação previsto na Lei nº 2.180/54.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de agosto de 2021.

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA
Juíza Relatora

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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ACÓRDÃO

N/M “RS AURORA”.  Queda  na  água  do  Marinheiro  de  Convés  Zasorin

Yurii, ucraniano, da escada de portaló, nas proximidades do ponto de espera

do Prático, na barra sul do canal de São Sebastião, SP, sem registro de danos

pessoais  ou  ao  meio  ambiente.  Desequilíbrio  do  marinheiro  enquanto

preparava  a  escada  de  Prático.  Não  receber  a  Representação  da  D.

Procuradoria  Especial  da  Marinha.  Infortúnio  da  própria  vítima.

Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Trata-se de analisar o fato da navegação ocorrido cerca das 02h45min, do dia

27 de maio de 2019, caracterizado pela queda na água do Marinheiro de Convés Zasorin

Yurii, ucraniano, de bordo do N/M “RS AURORA”, sob o comando de Andriy Uzunov,

ucraniano, Capitão de Longo Curso, aproximadamente a 06 milhas da barra sul do canal

de São Sebastião, São Sebastião, SP, com danos pessoais, mas sem registro de danos

ambientais.

O N/T “RS AURORA”, bandeira das Ilhas Marshall, nº IMO 9765378, tem

casco de ferro, de 267,33m de comprimento, 48m de boca, 82.779 AB, motor de 15.275

KW, ano de construção 2018, navegação em mar aberto, tipo petroleiro, de propriedade

de Fortune Suez III Shiping Limited.

No  Inquérito  instaurado  pela  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em São

Sebastião, foram ouvidas quatro testemunhas e anexados documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 71 a 76, elaborado no dia 29 de agosto de

2019, com registros fotográficos do N/M “RS AURORA” em anexo, fls. 77 a 81, consta

que a embarcação encontrava-se em boas condições e com os equipamentos de segurança

necessários para a manobra.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 27

de maio de 2019, o N/M “RS AURORA” estava nas coordenadas: Lat. 23º 59,3’ S e

Long. 045º 31,1’ W, aproximadamente 06 milhas náuticas do ponto de espera do prático,

ao sul do canal de São Sebastião, realizando os preparativos para o embarque do prático.

Às  02h44min,  o  Sr.  Zasorin  Yurii,  Marinheiro  de  Convés,  estava  cumprindo  suas

funções,  preparando  a  escada  de  portaló  para  o  embarque  do  prático  e,  ao  se

deslocar/descer em direção ao patim inferior da escada, ao soltar o mosquetão do referido
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cinto de segurança, a fim de mudar a posição do engate e ajustá-lo, uma onda atingiu o

patim inferior da escada, fazendo o Sr. Zasorin se desequilibrar e cair no mar. O incidente

foi  reportado,  imediatamente,  ao passadiço,  pelo Sr.  Paulo Krasov,  Contramestre,  via

radiocomunicação, que, em ato contínuo, jogou uma boia salva-vidas para o tripulante e o

alarme  geral  foi  acionado.  O navio  iniciou  a  operação de  resgate,  desligou  o  motor

principal, reduzindo a velocidade a 0 (zero) nós e lançou o bote salva-vidas ao mar.   Às

03h02min a equipe de salvamento embarcou no bote e partiu para o local do incidente.

Às  03h15min  a  equipe  de  salvamento  chegou  ao  local  do  incidente  e  resgatou  o

tripulante. Às 04h todos os tripulantes embarcaram no navio, seguros e sem sinais de

problemas.

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu, tendo em vista a

não observância do posicionamento ideal para o início das operações; e concluíram que a

causa determinante foi a localização em que se encontrava a embarcação no momento do

acidente, com as condições de mar e vento no local, área/navegação de mar aberto, ou

seja, área desabrigada, onde se deu início à operação, com o navio em movimento, no

período noturno, distante, 06 milhas náuticas do ponto de espera do prático, contribuindo

para a queda do Sr. Zasorin Yurii, na água.

Indicaram, ainda, a seguinte infração cometida: art. 8º, inciso II, da LESTA

(compete  ao  Comandante  cumprir  e  fazer  cumprir  a  bordo,  os  procedimentos

estabelecidos para a salvaguarda da vida humana, para a preservação do meio ambiente e

para a segurança da navegação, da própria embarcação e da carga).

O Encarregado do IAFN, fls. 84 a 92, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, acompanhando os Peritos, concluiu que o fator operacional

contribuiu, por não ter considerado/avaliado as condições de segurança na realização da

manobra  de  preparação  para  o  embarque  do  Prático;  e  apontou  como  os  possíveis

responsáveis o Sr. Andriy Uzonov, Comandante do N/M “RS AURORA” e o Sr. Viktor

Beseda, Imediato N/M “RS AURORA”, pela imprudência e negligência.

O  Encarregado  do  IAFN  indicou  que  foram  inobservadas medidas  de

precaução  e  segurança,  de  consequências  previsíveis,  que  se  faziam necessárias  para

evitar o acidente, por não observar/considerar os  Avisos de mau tempo, de vento forte

(nº468/2019), mar grosso (nº460/2019) e ressaca (nº456/2019), emitidos pelo CHM.  E

por permitir/autorizar os preparativos para o embarque do Prático, com a operação de

arriar a escada de portaló, distante 06 milhas náuticas do ponto de espera do prático, em

área de navegação de mar aberto, portanto área desabrigada, com o navio em movimento,

no período noturno,  mesmo tendo  sido observado,  conforme depoimentos  do  próprio

Comandante e do Imediato, ondas com altura significativa, entre 3,0 e 3,5 metros, no dia.
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Os  Indiciados  foram  devidamente  notificados,  através  de  sua  Agência

Marítima, mas não apresentaram Defesa Prévia.

A D. Procuradoria, fls. 109 a 110v, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado  do  IAFN,  depois  de  resumir  os  principais  fatos  apurados  nos  autos,

representou em face de Andriy Uzonov, ucraniano, na qualidade de Comandante do N/M

“RS AURORA”, e em face de Viktor Beseda, ucraniano, na qualidade de Imediato do N/

M “RS AURORA”,  com fulcro no art.  15, alínea “e” (exposição a risco),  da Lei nº

2.180/54, fundamentando, requerendo, assim, a condenação dos Representados.

Alegou,  em  síntese,  que  os  Representados  foram  imprudentes  ao

determinarem/consentirem  que  os  preparativos  para  o  embarque  do  Prático  fossem

realizados com o navio navegando,  em área  desabrigada,  em período noturno e com

condições climáticas desfavoráveis,  previamente divulgadas através de avisos de mau

tempo, cenário que foi determinante para que o incidente ocorresse. Ressaltou, ainda, que

não há dúvida de que a operação realizada, por determinação do Comandante e sob a

supervisão do Imediato, foi feita de maneira inadequada, eis que não considerou/avaliou

as condições de segurança na realização da manobra de preparação para o embarque do

Prático.  Por  fim,  que  os  Representados  violaram  as  normas  e  procedimentos

estabelecidos para a segurança da navegação merecendo, portanto, reprimenda. 

É o Relatório.

Decide-se:

De  tudo  o  que  consta  dos  presentes  autos,  temos  que  a  D.  Procuradoria

representou em face de Andriy Uzonov, ucraniano, na qualidade de Comandante do N/M

“RS AURORA”, e em face de Viktor Beseda, ucraniano, na qualidade de Imediato do N/

M “RS AURORA”, ambos com fulcro no art. 15, alínea “e” (exposição a risco), da Lei nº

2.180/54,  alegado  que  eles  foram  imprudentes  ao  determinarem/consentirem  que  os

preparativos para o embarque do Prático fossem realizados com o navio navegando, em

área desabrigada, em período noturno e com condições climáticas desfavoráveis.

Não pode ser aceita a tese da Representação, devendo ser Publicada Nota

para Arquivamento.

Das  provas  dos  autos  temos  um  Laudo  e  Exame  Pericial  e  quatro

depoimentos.

Zasorin Yurii, Marinheiro de Convés, declarou que estava cumprindo as suas

funções, preparando a escada de portaló para o embarque do prático, indo em direção ao

patim inferior; estava descendo para o patim inferior, utilizando o cinto de segurança, na

mudança do engate do mosquetão, quando uma onda o derrubou no mar; o vento não

estava forte e não tinha como avaliar o tamanho das ondas; as condições meteorológicas
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estavam dentro dos padrões para a realização da manobra; visibilidade boa; não havia

consumido  bebida  alcoólica  ou  outras  drogas  capazes  de  alterar  as  condições

psicológicas;  quando  caiu  estava  portando  coletes  salva-vidas,  bem  como  todos  os

equipamentos de proteção individual; não houve falha dos equipamentos utilizados na

operação;  a  área  estava  bem iluminada;  não  houve  falha  das  pessoas  envolvidas  na

operação; na sua opinião, o problema foi com o mar; os equipamentos e procedimentos

para  a operação de preparação da escada de portaló para  o embarque do prático são

padronizados,  por  todos os navios  e são repetidos  inúmeras vezes;  foi  resgatado em,

aproximadamente, 25 minutos sem ferimento, toda tripulação, incluindo o comandante,

agiu muito prontamente e que o resgate ocorreu muito rápido e gostaria de agradecer a

todos pelos esforços despendidos em seu favor. 

Paulo Krasov, Contramestre, estava no convés, operando o guincho da escada

de portaló realizando o procedimento normal de descida da escada de portaló, para a

chegada do prático a bordo; o Sr. Zasorin, estava na escada de portaló soltou o mosquetão

para ajustá-lo quando uma onda atingiu o patim inferior da escada, fazendo o Sr. Zasorin

se desequilibrar e cair no mar; realiza esse tipo de operação/manobra há 30 anos; em

nenhum momento percebeu a existência de risco na manobra e que não houve nada de

diferente na operação e não sentiu que havia riscos para a realização da mesma; ao ver

que  o  Sr.  Zasorin  caiu  no  mar  foi  relatar,  ao  passadiço,  imediatamente,  via

radiocomunicação, jogou uma boia salva-vidas para o tripulante no mar e gritou para ele,

perguntando se estava bem, sendo respondido pelo Sr. Zasorin que estava tudo bem; das

condições meteorológicas no momento o vento não estava forte, o mar apresentava ondas

de 2 a 3 metros de altura e boas condições de visibilidade; a escada de Portaló estava de

acordo com as regras da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no

Mar; a área em que a operação estava ocorrendo é bem iluminada, que o convés estava

iluminado por holofotes e também haviam lanternas; estavam envolvidos na operação: o

tripulante que caiu na água; o imediato, supervisionando a operação; o próprio depoente,

arriando a  escada;  e  um marinheiro  de  convés,  que  manobrava  com os  cabos;  e  no

passadiço havia um moço de convés com binóculo, operando um holofote; não houve

falha das pessoas envolvidas na operação; e que o resgate foi feito de acordo com as

normas, todos trabalharam rapidamente e que o resgate levou cerca de 30 minutos.

Por todo o exposto, com base nas provas dos autos, a queda na água decorreu

de um caso fortuito, infortúnio da própria vítima não fatal, pois se tratava de faina de

rotina “preparação da escada de Prático”, indispensável para a entrada do navio no porto,

que tem que ser preparada antes da chegada ao ponto de espera de Prático estabelecido na

carta  náutica,  normalmente  área  de  mar  aberto,  como  no  caso  em  pauta;  deve  ser
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realizada pelo pessoal de convés, como de fato foi; sob condições meteorológicas não

significativas para um navio deste porte, ondas de 3 a 3,5 metros de altura, com 267,33 m

de  comprimento  e  48m  de  boca,  de  82.779  AB,  podendo  ter  ocorrido  arriamento

excessivo  da  escada  pelo  Mestre  ou  simplesmente  desequilíbrio  do  marinheiro  no

momento de mudar a posição do engate do cinto de segurança, infortúnio da vítima.

Foi publicada Nota para arquivamento,  decorrendo o prazo legal sem que

possíveis interessados se manifestassem.

Assim, 

ACORDAM os  Juízes  do  Tribunal  Marítimo,  por  unanimidade:  quanto  à

natureza e  extensão do fato  da  navegação:  queda na  água do Marinheiro  de Convés

Zasorin Yurii, ucraniano, de bordo da escada de portaló do N/M “RS AURORA”, nas

proximidades do ponto de espera do Prático, na barra sul do canal de São Sebastião, SP,

sem registro de danos pessoais ou ao meio ambiente; b) quanto à causa determinante:

desequilíbrio do marinheiro enquanto preparava a escada de Prático; e c) decisão: julgar o

fato da navegação, tipificado no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente

de infortúnio do Marinheiro de Convés Zasorin Yurii, vítima não fatal, não recebendo a

Representação da D. Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar os presentes

autos.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de agosto de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 30 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/MCP PROCESSO Nº 33.968/20

ACÓRDÃO

Caiaque “sem nome”. Naufrágio seguido de morte do condutor, durante pescaria

no Rio Paraná, nas proximidades do município de Foz do Iguaçu - PR. Sem

registro de poluição ao meio ambiente hídrico. Provável imprudência da própria

vítima. Arquivamento.

Vistos os presentes autos. 

Tratam os presentes autos do IAFN, instaurado pela Capitania Fluvial do Rio

Paraná, conforme Portaria nº 12/CFRP de 31/01/2019 (fl. 11) para apurar  as circunstâncias

do acidente da navegação, tipificado no artigo 14, alínea “a”, da Lei Orgânica deste Tribunal

(Lei nº 2.180/54), materializado com o naufrágio do caiaque com 3 metros de comprimento,

classificado para a atividade de esporte e recreio, não inscrito na Marinha do Brasil, seguida

de morte do condutor, o Sr. Thiago Pestana da Silva, durante pescaria no Rio Paraná, nas

proximidades do município de Foz do Iguaçu - PR, ocorrido no dia 26 de janeiro de 2019.

Com pedido de Arquivamento pela D. Procuradoria Especial da Marinha - PEM (fls. 64 e

66), pelos seguintes fatos e fundamentos.

Consta nos autos, que no dia do acidente por volta das 09h30min, o Sr. Thiago

Pestana da Silva (vítima) juntamente com seu primo Alessandro Pestana (testemunha), foram

pescar no Rio Paraná no município de Foz do Iguaçu – PR. Enquanto a testemunha ficou

pescando na margem, a vítima resolveu utilizar um caiaque.

Após ter navegado cerca de 50 a 60 metros da margem e ter lançado duas linhas

de pesca, ao tentar lançar a terceira observou que havia entrado grande quantidade de água

na embarcação, nesse momento ficou desesperado e tentou voltar para a margem. 

No início  do retorno para  a  margem o caiaque começou a  afundar,  assim a

vítima tentou voltar  a  nado,  porém percebeu que não alcançaria  êxito  e  retornou para  o

caiaque e ficou segurando na parte que ainda não tinha afundado. Como naquele ponto o rio

apresentava forte correnteza a vítima e o caiaque foram arrastados por cerca de 200 metros

até afundarem em definitivo. O corpo da vítima só foi encontrado no dia 28 de janeiro por

volta das 15h30min a uma profundidade de cerca de 12 metros e distante entre 200 e 300

metros da margem do rio.
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Os Peritos em Laudo de Exame Pericial  (fls. 14 a 19) ilustrada com croquis

constataram que o condutor do caiaque foi imprudente ao iniciar a navegação sem verificar

as condições do rio, com uma embarcação tipo caiaque que apresentava um furo na popa,

sendo ainda negligente por não portar o colete salva-vidas.

E concluíram a perícia afirmando que a causa determinante foi a imprudência do

condutor.

No  relatório,  (fls.  43  a  46)  o  Encarregado  do  Inquérito,  após  descrever  as

diligências  realizadas,  características  da  embarcação  envolvida,  analisar  e  transcrever

resultado da perícia, o depoimento da única testemunha, sequência e consequências do fato

em lide, encerrou o IAFN em consonância com as conclusões dos peritos, afirmou que a

causa determinante do fato da navegação em apreço foi a imprudência da própria vítima, o

Sr. Thiago Pestana da Silva que de maneira deliberada, utilizou uma embarcação em mau

estado de conservação inclusive com um furo no casco, e por não ter utilizado colete salva-

vidas.

O  Inquérito  foi  instruído  com  documentos  de  praxe,  inclusive  CD  com  as

principais peças do IAFN.

Após  análise  dos  autos,  a  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha  -  PEM em

promoção  (fls.  64  e  66)  requereu  o  arquivamento dos  autos,  anuindo  com  as  opiniões

registradas na investigação administrativa,  com entendimento que o fato da navegação em

questão foi culpa exclusiva da própria vítima e que com sua morte quaisquer possibilidades

de aplicação de sanção administrativa restam obstadas, restando comprovada a extinção da

punibilidade.

Publicada  nota  para  arquivamento,  os  prazos  foram  preclusos  sem  que

interessados se manifestassem.

Decide-se.

Considerando elementos de provas coligidos em sede de IAFN, a apontar como

causa determinante para o acidente da navegação em apreço, previsto no artigo 14, alínea

“a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de provável imprudência do Sr. Thiago Pestana da

Silva  caracterizada  pela  ação  deliberada  de  utilizar  uma embarcação  em mau  estado  de

conservação inclusive com um furo no casco, que causou o seu naufrágio e em consequência

vindo a se asfixiar mecanicamente por submersão em meio líquido.

 Considerando ainda,  o disposto no artigo 107 do Código Penal, c/c art. 67 do

C.P.P.,  a  extinguir  a  punibilidade  e  do  agente,  em  caso  de  sua  morte,  devidamente
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comprovada,  sejam  os  presentes  autos  arquivados  como  requerido  pela  D.  Procuradoria

Especial da Marinha - PEM, em promoção juntada às fls. 64 a 66, considerando este como

mais um daqueles nefandos eventos decorrentes de provável imprudência da própria vítima. 

Assim,

ACORDAM os  Juízes  do  Tribunal  Marítimo,  por  unanimidade:  a)  quanto  à

natureza e extensão do acidente da navegação:  naufrágio seguido de morte do condutor,

durante pescaria no Rio Paraná, nas proximidades do município de Foz do Iguaçu - PR; b)

quanto  à  causa  determinante:  prováveis  circunstâncias  provocadas  pela  imprudência  da

própria vítima; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, previsto no artigo 14, alínea “a”,

da  Lei  nº 2.180/54,  como  decorrente  de  provável  imprudência  da  própria  vítima  fatal,

determinando o arquivamento dos autos, conforme disposto no artigo 107, do C.P.B. c/c art.

67  do  C.P.P.B.,  como  requerido  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha  -  PEM,  em  sua

manifestação de fls. 64 a 66.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 22 de julho de 2021.

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA
Juíza Relatora

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 34.007/20

ACÓRDÃO

REM “EUGÊNIO I”  e  balsa  “CÉLIA I”.  Avaria  de  máquina,  deixando o

comboio  à  deriva  no  rio  Madeira.  Causa  indeterminada.  Com pedido  de

arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 7 de fevereiro de 2019, cerca das 19h, o comboio formado

pelo REM “EUGÊNIO I” e balsa “CÉLIA I” ficou à deriva, próximo à ponte sobre o rio

Madeira, Abunã, Porto Velho, sem registro de danos pessoais ou ambientais.

O REM “EUGÊNIO I”, nº de inscrição 003-005131-2, tem casco de aço, de

17,0m  de  comprimento,  de  28,2  AB,  classificado  para  atividade  e  empurrador  e

rebocador, navegação interior, era de propriedade e armação de Amazônia Navegações

Ltda.

A balsa  “CÉLIA I”,  nº  de  inscrição 003-114435-7,  tem casco de aço,  de

60,75m  de  comprimento,  de  408  AB,  sem  propulsão,  navegação  interior,  era  de

propriedade de Roberto Dorner.

No Inquérito instaurado pela Capitania Fluvial de Porto Velho foram ouvidas

apenas duas testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Nas  fls.  5  e  6  consta  a  comunicação  da  Amazônia  Navegações  Ltda.  à

Capitania, acerca das dificuldades que a ponte causou à navegação local e reportando o

acidente em pauta, que o comboio formado pelo REM “EUGÊNIO I” e a balsa “CÉLIA

I” ficou à deriva, em virtude de um tronco de árvore que engatou no leme do empurrador;

e que imediatamente outros dois empurradores prestaram apoio, levando as embarcações

com segurança para a margem, não havendo qualquer dano.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 19 a 23, realizado no dia 15 de abril de

2019, consta que as embarcações se encontravam em bom estado de conservação e sem

avarias.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: “no dia 8

de fevereiro de 2019”, cerca das 18h, durante a travessia do rio Madeira,  Distrito de

Abunã, Porto Velho, RO, o rebocador “EUGÊNIO I”, operando em comboio com a balsa

“CÉLIA I”, ficou à deriva por uma  falha mecânica no rebocador e foi socorrido logo em

seguida por rebocadores da mesma empresa.

Os Peritos consideraram que o fator material contribuiu e concluíram que a

causa determinante foi “avaria na máquina”.

No Relatório, fls. 53 a 57, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, concluiu que a causa determinante da avaria

na  máquina  do  rebocador  “EUGÊNIO  I”  que  deixou  o  comboio  à  deriva  foi
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indeterminada, não apontando possível responsável.

A Douta Procuradoria, fls. 76 a 78, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado do IAFN, havendo dúvida até mesmo quanto ao dia do acidente em pauta e

com  informações  divergentes  quanto  à  origem  da  deriva  do  comboio,  requereu  o

arquivamento dos presentes autos, por considerar que a causa da avaria na máquina foi

indeterminada  e  não  seria  mais  possível  pedir  diligências  complementares,  tendo

decorrido mais de um ano do acidente.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem

que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: avaria de máquinas no REM “EUGÊNIO

I” que estava em comboio com a balsa “CÉLIA I”, que ficou à deriva no rio Madeira, nas

proximidades da ponte sobre este rio, em Abunã, Porto Velho, RO, sem registro de danos

pessoais  ou ambientais;  b) quanto à causa determinante:  indeterminada; e  c) decisão:

julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, alínea “b” (avaria ou defeito), da Lei

nº 2.180/54, como decorrente de causa indeterminada, mandando arquivar os presentes

autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 76 a 78.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 29 de junho de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
RN/MDG PROCESSO Nº 34.011/20

ACÓRDÃO

Jangada  “DEUS  MARAVILHOSO”.  Naufrágio  parcial,  sem  danos

materiais  acidentes  pessoais  ou  poluição  hídrica.  Fortuna  do  mar.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do

Ceará  para  apurar  as  causas  do  naufrágio  parcial  da  jangada  “DEUS

MARAVILHOSO”, ocorrido no dia 24 de setembro de 2019, nas proximidades do

fundeadouro nº 2 do Porto do Pecém, São Gonçalo do Amarante, CE.

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que, no dia

supracitado,  por  volta das 6h,  a  jangada “DEUS MARAVILHOSO” suspendeu

com três tripulantes do Porto de Pecém, para atividade de pesca, sendo dois dos

tripulantes pescadores profissionais (POP), o Sr. Helder Alves Batista e o Sr. Joel

Carneiro de Sousa, e um tripulante não habilitado,  o Sr. Antônio Wesley Silva

Ferreira.

Por  volta  das  12h30min,  a  jangada  navegava  nas  proximidades  do

fundeadouro  nº  2  do  Pecém e  foi  atingida  por  uma onda  muito  alta  e  veio  a

emborcar.

Os tripulantes relataram que, após o emborcamento, subiram no casco

da jangada e sinalizaram para o navio mercante “F/C JOÃO DE SOLIS”, o qual

estava fundeado nas proximidades. Por volta das 13h30min, eles foram resgatados

por uma lancha do referido navio e conduzidos para o mesmo, onde receberam

água e refeições. 

A jangada  ficou  à  deriva,  todavia,  no  dia  seguinte,  foi  localizada  e
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resgatada, com o auxílio de outras jangadas da região. 

Documentação de praxe anexada. 

O  Laudo  de  Exame  Pericial  (fls.  34/52)  descreveu  a  sequência  dos

acontecimentos, salientando que a tripulação de segurança da embarcação estava

completa,  pois  deve  ser  composta  por  dois  pescadores  profissionais,  e  que  a

lotação máxima permitida é de quatro tripulantes, conforme previsto no título de

inscrição de embarcação miúda.

Não houve acidentes pessoais, danos materiais ou poluição hídrica.

Os peritos informaram ainda que a embarcação encontrava-se em área

de navegação autorizada. Porém, no momento do sinistro, o mar estava agitado, o

que  fez  com que  a  jangada  fosse  atingida  por  uma  onda  muito  alta,  vindo  a

emborcar. Concluíram, então, que a causa determinante do acidente da navegação

foi  fortuna  do  mar,  fenômeno  natural  de  caráter  excepcional,  inevitável  e

irresistível.

O Encarregado do IAFN (fls.  59/67), em igualdade de entendimento

com os peritos, concluiu que a causa determinante do acidente da navegação foi

fortuna do mar, destacando que a jangada é uma embarcação à vela de pequeno

porte,  confeccionada artesanalmente  por  pescadores  e  utilizada  na  atividade  de

pesca em mar aberto,  portanto,  suscetível  ao estado do mar  e às  condições do

vento. Ressaltou, por derradeiro, que não havia aviso de mau tempo.

Os autos do inquérito foram encaminhados a este Tribunal e remetidos

à Procuradoria Especial  da Marinha,  que pugna pelo arquivamento do presente

IAFN, uma vez que também entendeu que o acidente da navegação ora em análise

teve como causa determinante a fortuna do mar (fls. 73/74).

Publicada nota de arquivamento. Prazos preclusos sem manifestação de

possíveis interessados (fl. 76).
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Analisando-se os autos, verifica-se que assiste razão à PEM, devendo

ser deferido o seu requerimento, pois analisando as provas constantes nos autos,

verifica-se que o acidente envolvendo a jangada “DEUS MARAVILHOSO” foi

decorrente de um fenômeno natural de caráter excepcional, inevitável e irresistível.

Assim,

ACORDAM  os  Juízes  do  Tribunal  Marítimo,  por  unanimidade:  a)

quanto  à  natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  naufrágio  parcial  da

jangada “DEUS MARAVILHOSO”, sem danos materiais, acidentes pessoais ou

poluição hídrica; b) quanto à causa determinante: a embarcação foi atingida por

uma onda  muito  alta;  e  c)  decisão:  julgar  o  acidente  da  navegação,  naufrágio

parcial da jangada “DEUS MARAVILHOSO”, previsto no artigo 14, alínea “a”, da

Lei nº 2.180/54, como decorrente de fortuna do mar, mandando arquivar os autos,

conforme requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 18 de agosto de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de setembro de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 34.022/20

ACÓRDÃO

N/M “KAI  XUAN”.  Lesão  leve  sofrida  pelo  TPA  João  David  de  Ávila

Oliveira, dentro do porão, durante faina de escoramento de fardos de celulose

com balões de ar comprimido. Infortúnio da própria vítima. Caso fortuito.

Com  pedido  de  arquivamento  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta  que  cerca  das  16h30min  do  dia  12  de  março  de  2019,  o  TPA –

Trabalhador Portuário Avulso – João David de Ávila Oliveira, que estava escalado como

sinaleiro, mas trabalhava no porão em escoramento da carga, foi atingido por um balão de

ar comprimido usado no porão número 9,  para escoramento de fardos  de celulose,  a

bordo  do  N/M  “KAI  XUAN”,  sob  o  comando  de  Danilo  Rivera  Sabado,  filipino,

enquanto atracado no Porto Novo, Rio Grande, RS, sem registro de poluição ao meio

ambiente.

O N/M “KAI XUAN”, nº  IMO 9452139,  bandeira das Ilhas Marshall,  de

199,9m de comprimento, de propriedade e armação de Trendstar International Company

Limited.

No Inquérito  instaurado pela  Capitania  dos  Portos  do Rio Grande do Sul

foram ouvidas quatro testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Na  fl.  2  consta  a  comunicação  da  Sagres  Operações  Portuárias  à  CPRS

informando o incidente com o TPA João David de Ávila Oliveira.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 8 a 14, realizado no dia 15 de março de

2019, consta que o navio se encontrava em bom estado de conservação.

Os  Peritos  apresentaram a  seguinte  sequência  de  acontecimentos:  o  N/M

“KAI XUAN” atracou no Porto Novo de Rio Grande, RS, para carregamento de celulose

em fardos, no dia 12 de março de 2019, às 13h; o TPA vitimado, João David de Ávila

Oliveira foi  escalado como estivador sinalizador na equipe; às  16h27min,  por  livre e

espontânea  vontade,  o  vitimado  estava  auxiliando  na  instalação  de  balões  de  ar
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comprimido, quando um deles escapou e atingiu o seu rosto; a operação foi paralisada e

prestados os primeiros socorros pela equipe de resgate de plantão, sendo, em seguida,

levado para o Hospital Santa Casa de Rio Grande, para realização de exames.

Os Peritos consideraram que os fatores material e operacional contribuíram,

tendo em vista que um balão de ar comprimido escapuliu do vão da carga (fardos de

celulose) e atingiu o TPA João David de Ávila Oliveira, ocasionando lesão em seu rosto

e que o TPA foi escaldo para outra atividade a bordo.

Os Peritos concluíram que a causa do fato em pauta foi falha de operação no

controle e fiscalização das atividades desempenhadas pelos TPAs, visto que o acidentado

estava executando uma faina para a qual não estava escalado.

No  Relatório,  fls.  54  a  62,  o  Encarregado  do  IAFN,  acompanhando  os

Peritos, apontou o vitimado, TPA João David de Ávila como possível responsável direto,

por  imperícia,  por  estar  executando  tarefa  para  a  qual  não  estava  escalado  e  como

possível responsável indireto Bruno dos Santos, Contramestre Gral da estiva, responsável

por observar os trabalhadores escalados.

Os Indiciados apresentaram Defesa Prévia conjunta, fls. 68 a 70, em síntese,

alegando que o vitimado estava habilitado a executar qualquer função a bordo, exceto de

guindasteiro e tratorista, não havendo imperícia de sua parte, mas um caso fortuito e o

Contramestre Geral da estiva alegou que o navio estava operando com três ternos e ele

estava em outro terno quando o vitimado resolveu ajudar na faina.

A Douta Procuradoria, fls. 76 a 79, discordando do Encarregado do IAFN,

requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar que o fato da navegação

tipificado no art. 15, alínea “e” (exposição a risco), decorreu de um caso fortuito.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem

que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do fato da navegação: lesão leve sofrida pelo TPA João David de

Ávila Oliveira, que estava escalado como estivador sinalizador, mas que estava ajudando
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na faina de escoramento dos fardos de celulose no porão número 9 (nove) do N/M “KAI

XUAN”,  enquanto  atracado no Porto  Novo,  Rio  Grande,  RS,  sem registro  de  danos

ambientais; b) quanto à causa determinante: um dos balões de ar comprimido usados para

escoramento da carga escapou do vão entre fardos de celulose e atingiu o rosto do TPA

João David de Ávila Oliveira; e c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no art.

15, alínea “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de infortuno da

própria vítima, TPA João David de Ávila Oliveira, caso fortuito, mandando arquivar os

presentes autos, acolhendo a promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de

fls. 76 a 79.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 07 de julho de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 34.047/20

ACÓRDÃO

B/P “VENCEDOR”. Avaria de máquina. Caso fortuito. Com pedido de

arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que cerca das 17h, do dia 17 de julho de 2019, ocorreu avaria de

máquina no B/P “VENCEDOR”, sob a condução de Denis Squassanti, POP, ficando à

deriva nas proximidades das Ilhas Rasas, Vitória, ES, com danos materiais, mas sem

registro de danos pessoais ou ambientais.

O  B/P  “VENCEDOR”,  nº  de  inscrição  342-004975-7,  tem  casco  de

madeira, de 8,1m de comprimento e 2,99m de boca, de 5 AB, ano de construção 1996,

classificado para pesca, navegação interior, era de propriedade de Valtamir Oliveira

Angeli, mas ainda em nome do “seu cunhado” Jocimar Simões Nascimento.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Espírito Santo foram

ouvidas três testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Nas fls. 2 a 8 constam as mensagens referentes ao incidente SAR SSE

067/2019.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 12 a 15, realizado no dia 29 de julho de

2019, consta que a embarcação ficou à deriva nas proximidades das Ilhas Rasas, sob

condições ambientas de mar agitado, vento Sul forte, mas boa visibilidade.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia

15  de  julho de  2019,  o  B/P  “VENCEDOR” saiu  do cais  de  Guarapari  com dois

tripulantes  a  bordo,  Denis  Squassanti,  POP,  na  condição  de  Mestre,  e  Julcimar

Ferreira, POP, para pescar a cerca de 14 MN da costa; ficaram fundeados pescando

até cerca das 17h do dia 17, quando resolveram retornar para terra; ao dar partida no

motor este não funcionou; improvisaram uma vela com lençóis aproveitando o vento

que  direcionava  o  barco  para  terra;  após  se  aproximar  de  terra,  fundearam  e

aguardaram por socorro; no dia 19 passou uma traineira e sua tripulação fez contato
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com o Sr. Valtamir, proprietário do pesqueiro, que chegou com outra embarcação e

fez o reboque para o cais de Guarapari.

Os Peritos consideraram que o fator material contribuiu e concluíram que

a causa determinante foi falha no motor de arranque.

Dos  depoimentos  se  extrai  que  a  embarcação  passou  por  reparos  dias

antes,  inclusive  no  motor  de  arranque;  ao  tentar  dar  partida  no  motor  ele  não

funcionou e acabou descarregando a bateria com as tentativas, ficando a embarcação à

deriva; foi improvisada uma vela para aproximação de terra e novamente fundeado;

passou uma traineira que os rebocou para perto das Ilhas Rasas, onde fundearam e

fizeram contato com o proprietário que providenciou outra embarcação para fazer o

reboque (embarcações não identificadas).

Na  fl.  35  consta  a  Nota  de  Serviço  0058,  da  REPARAÇÃO

AUTOMOTIVA  DO  BAIXINHO,  datada  de  02/04/2019,  referente  a  serviços

efetuados no motor de partida na embarcação “VENCEDOR”, com “garantia de 3

meses”.

No Relatório, fls. 50 a 55, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, acompanhando os Peritos, não apontou

possíveis responsáveis por considerar que o acidente decorreu de “força maior”.

A Douta Procuradoria, fls. 62 a 65, em uniformidade de entendimento com

o Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar

que o acidente em pauta teve natureza fortuita.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem

que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto

à  natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  avaria  de  máquinas  no  B/P

“VENCEDOR”, que ficou à deriva nas proximidades das Ilhas Rasas, Vitória, ES,

com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à

causa determinante: falha no motor de arranque; e c) decisão: julgar o acidente da
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navegação, tipificado no art. 14, alínea “b” (avaria ou defeito), da Lei nº 2.180/54, que

deixou o B/P “VENCEDOR” à deriva, como decorrente de caso fortuito, mandando

arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da

Marinha, de fls. 62 a 65.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 34.062/20

ACÓRDÃO

B/P “IGLESIAS II”. Avaria de máquina. Caso fortuito. Com pedido de

arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que cerca das 22h do dia 22 de maio de 2019 ocorreu avaria de

máquina no B/P “IGLESIAS II”, sob a condução de Jhonisson Rocha Cardoso,

ficando à deriva nas proximidades da plataforma “P-25”,  na bacia  de Campos,

Campos dos  Goytacazes,  RJ,  com danos materiais,  mas sem registro  de  danos

pessoais ou ambientais.

O B/P “IGLESIAS II”,  nº  de inscrição 341-024148-5,  tem casco de

madeira, de 15,35m de comprimento e 5,35m de boca, de 30 AB, motor de 290

HP, ano de construção 2007, classificado para pesca, navegação de cabotagem, era

de propriedade de José Ismael Rodrigues Junior. 

No  Inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  de  Macaé  foram

ouvidas três testemunhas e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 9 a 12, realizado no dia 24 de maio de

2019, consta que apesar da avaria na máquina o barco estava em bom estado de

conservação.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: cerca

das 22h, do dia 22 maio de 2019, o B/P “IGLESIAS II” estava navegando a cerca

de 2 MN da plataforma “P-25” quando foi sentido um aumento da rotação e forte

cheiro de queimado, seguido de parada do motor; foi acionado o socorro por VHF,

pelo canal  16,  e respondido pela plataforma “P-25” que chamou a embarcação

“MARLIN STOLMEN”, que chegou até o barco de pesca cerca das 23h do mesmo

dia, prestando ajuda.

Os Peritos consideraram que o fator material contribuiu e concluíram

que  a  causa  determinante  foi  a  quebra  do  acoplador  da  caixa  reversora  da

1/3



(Continuação do Acórdão referente ao Processo n° 34.062/2020..................................)
===========================================================

embarcação, um caso fortuito.

Nas fls.  13 a 15 constam as comunicações acerca do incidente SAR

SSE 052/2019; nas fls. 21 a 24 constam fotos do B/P “IGLESIAS II”; e nas fls. 49

e  50  consta  o  Boletim de  Informações  Ambientais,  sem registro  de  condições

significativas  para  o  local  e  período e  que  não foram emitidos  avisos  de  mau

tempo.

Dos depoimentos se extrai que a embarcação estava em boas condições

de conservação e havia passado por reparos recentes, inclusive da caixa reversora

que apresentou o problema e deixou a embarcação à deriva.

No Relatório, fls. 56 a 59, o Encarregado do IAFN, depois de resumir

os  depoimentos  e  o  Laudo  de  Exame  Pericial,  acompanhando  os  Peritos,  não

apontou possíveis responsáveis por considerar que o acidente decorreu de um caso

fortuito.

A Douta Procuradoria, fls. 65 e 66, em uniformidade de entendimento

com o Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por

considerar que ocorreu um caso fortuito.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal

sem que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.

Assim,

ACORDAM  os  Juízes  do  Tribunal  Marítimo,  por  unanimidade:  a)

quanto à natureza e extensão do acidente da navegação: avaria de máquinas no B/P

“IGLESIAS II”, que ficou à deriva nas proximidades da plataforma “P-25”, na

bacia de Campos,  Campos dos Goytacazes,  RJ,  com danos materiais,  mas sem

registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: avaria

no  acoplador  da  caixa  reversora;  c)  decisão:  julgar  o  acidente  da  navegação,

tipificado no art. 14, alínea “b” (avaria ou defeito), da Lei nº 2.180/54, que deixou

o  B/P  “IGLESIAS  II”  à  deriva,  como  decorrente  de  caso  fortuito,  mandando

arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial

da Marinha, de fls. 65 e 66; e d) medidas preventivas e de segurança: com fulcro
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no parágrafo único, do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Capitania dos

Portos de Macaé, agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis,  a

infração  ao  RLESTA,  Decreto  nº  2.596/98,  apontadas  nos  autos,  da

responsabilidade  do  proprietário  e  do  mestre  do  B/P  “IGLESIAS  II”,

respectivamente, José Ismael Rodrigues Junior e Jhonisson Rocha Cardoso: art. 11

(contratação de tripulantes não habilitados).

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de setembro de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
RN/MDG PROCESSO Nº 34.072/20

ACÓRDÃO

E/M  “CAP.  MIMIRO”  e  outras.  Avaria  no  sistema  de  governo  da

embarcação,  sem  acidentes  pessoais  ou  poluição  hídrica.  Condições

climáticas adversas. Fortuna do mar. Arquivamento. Medidas Preventivas e

de Segurança.

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam  os  autos  do  inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  da

Amazônia Oriental, a fim de apurar a avaria de governo ocorrida, no dia 04 de fevereiro

de 2019, por volta das 22h, no E/M “CAP. MIMIRO” o qual integrava um comboio,

juntamente com as balsas “RAINHA DO JURUÁ” e “DONA RAIMUNDA IV”, quando

navegava  no  pelo  furo  do  Maguari,  orla  fluvial  de  Icoaraci,  em frente  à  cidade  de

Almerim, PA.

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados nos autos extrai-se que o

referido  comboio  desatracou  do  porto  da  empresa  Trairi  Comércio  Navegação  de

Derivados de Petróleo LTDA-TCD, na cidade Manaus, AM, com destino à cidade de

Belém,  PA,  transportando  carretas  baús  com cargas  diversas  em seu  interior,  sob  o

comando do Piloto Fluvial (PLF) Luiz Teodoro Souza.

Foi relatado pelo comandante que a embarcação navegava, baixando o rio

Amazonas, no sentido Belém - PA e, ao passar em frente a cidade de Almerim - PA, foi

surpreendido por um grande temporal, com ventos fortes que deixaram as águas do rio

muito agitadas, com maré em início de vazante. O comboio foi lançado a margem do rio,

fazendo com que o leme do empurrador ficasse preso no barro, devido a maré baixa. 

O  comboio  sinistrado  somente  conseguiu  soltar-se  da  margem,  no  dia

seguinte, ao ser puxado por outro comboio para dentro do rio. Contudo, neste momento,

percebeu-se  que  o  leme  do  E/M  “CAP.  MIMIRO”  havia  caído  na  água,  ficando  o

empurrador sem governo, sendo necessário que o comboio fosse colocado novamente à

margem do rio, em um local mais fundo e seguro, a fim de aguardar auxílio da empresa

Trairi.

Posteriormente,  na  manhã do dia  06 de fevereiro de 2019,  o  comboio da
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empresa Nortelog, que passava no local, atrelou-se ao comboio acidentado, para levá-lo à

cidade de Curralinho, PA, onde ficou aguardando, até o dia 08 de fevereiro de 2019, para

ser conduzido ao porto da empresa Trairi, que fica localizado em Belém, PA.

Documentação de praxe anexada.

O Laudo de Exame Pericial (fls.  9/13) informou que não houve acidentes

pessoais ou poluição hídrica, porém, no que tange aos danos materiais, houve a perda do

leme da E/M “CAP. MIMIRO”. 

Os peritos concluíram que a causa determinante do acidente da navegação

deu-se em razão do forte temporal que predominava no local naquele momento, podendo

ser caracterizada como fortuna do mar.

No mesmo sentido, o Encarregado do IAFN (fls. 85/91) concluiu que a causa

determinante do acidente da navegação foi fortuna do mar. Salientou, por derradeiro, que

o  proprietário  e  comandante  da  embarcação  cometeram a  infração  administrativa  de

transportar carreteiros acomodados nas cabines de seus caminhões, o que contraria o item

0604.2  das  Normas  e  Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos  da  Amazônia  Oriental

(NCPC - CPAOR- 2015).

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

PEM, que pugna pelo arquivamento do presente IAFN, por entender que o acidente da

navegação ora em análise foi decorrente de fortuna do mar (fls. 99/100).

Publicada  nota  de  arquivamento.  Prazos  preclusos  sem  manifestação  de

possíveis interessados (fl. 102).

Portanto, analisando as provas acostadas nos autos, verifica-se que deve ser

deferido o requerimento da D. Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar os

presentes  autos,  tendo  em  vista  que  a  avaria  de  máquinas  ocorreu  em  virtude  de

condições climáticas adversas, fenômeno da natureza conhecido como fortuna do mar. 

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: avaria no sistema de governo do E/M

“CAP.  MIMIRO”,  sem  acidentes  pessoais  ou  poluição  hídrica;  b)  quanto  à  causa

determinante: condições climáticas adversas; c) Decisão: julgar o acidente da navegação

previsto no artigo 14, alínea “b”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de fortuna do mar,

mandando arquivar os autos, conforme promoção da PEM; e d) Medidas preventivas e de

segurança: oficiar a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental para que seja apurada a
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infração ao art. 22, inciso V do RLESTA combinado com o item 0604.2, letra a, subitem

3,  das  Normas  e  Procedimentos  da  Capitania  dos  Portos  da  Amazônia  Oriental  –

NPCP/2015, cometida pelo comandante da embarcação, o Sr. Luiz Teodoro de Souza e

pela proprietária do comboio, a empresa Trairi  Comércio Navegação de Derivados de

Petróleo LTDA-TCD, por terem autorizado que caminhoneiros viajassem a bordo das

balsas  como  passageiros,  acomodados  nas  cabines  de  seus  caminhões,  conforme

apontado pelo Encarregado do IAFN à fl. 90.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 12 de agosto de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de setembro de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MCP PROCESSO Nº 34.107/20

ACÓRDÃO

L/M  “EMANUEL  XI”.  Naufrágio  de  embarcação  ocorrida  enquanto

navegava do Rio Vaza Barris do bairro Mosqueiro, Itaporanga D’Ajuda, SE,

com destino  a  região  da  Ilha  dos  Namorados.  Sem registros  de  vítimas,

tampouco poluição ao meio ambiente hídrico. Danos materiais configurado,

perda total da embarcação. Causa não apurada com precisão. Arquivamento.

Vistos os presentes autos.

Trata-se  de  IAFN,  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  de  Sergipe,  para

apurar  as  causas  e  responsabilidades  acerca  do  naufrágio  ocorrido  a  bordo  da  L/M

“EMANUEL XI”, de bandeira brasileira, com 7,20 metros de comprimento, classificada

para atividade de transporte de passageiro, em área de navegação interior, de propriedade

de Genilson Brito dos Santos, inscrita no Porto de Sergipe sob o nº 261P2001024914.

Ocorrido no dia 27 de setembro de 2019, aproximadamente às 05h da manhã,

quando o Comandante/condutor MNC Jailson Brito dos Santos suspendia a embarcação

da Marina “Marisol”, do Rio Vaza Barris do bairro Mosqueiro com destino a região da

Ilha dos Namorados, que é um local bom para pesca. Acidente este, previsto no artigo 14,

alínea  “a”,  da  Lei  nº  2.180/54,  com  pedido  de  Arquivamento,  promovido  pela  D.

Procuradoria Especial da Marinha - PEM, em manifestação (fls. 83 a 85) dos presentes

autos, pelos seguintes fatos e fundamentos.

Consta nos autos, que no referido dia supracitado, tendo como condutor o

MAC Jailson Brito dos Santos, estando a bordo mais dois tripulantes o Mac Benilson

Santos  de  Jesus  e  o  MAC  Jadiel  Brito  dos  Santos,  foram  ao  destino  de  Ilha  dos

Namorados, com o intuito de praticarem pesca esportiva.

Todavia,  após  chegarem  ao  local  da  pesca  e  cerca  das  05h35min,  os

tripulantes constataram que a embarcação estava apresentando problemas no motor de

popa, logo, a fim de identificá-lo, jogaram a âncora, entretanto devido à forte correnteza a

mesma  não  segurou,  impossibilitando  sanar  o  problema,  e  consequentemente  a
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embarcação foi a pique em decorrência do embarque de água pela proa, cujo qual foi

superior a sua capacidade.

Os tripulantes já se encontravam com os seus devidos coletes salva-vidas e

um deles portava um telefone celular,  o que possibilitou que fosse solicitado resgate.

Contudo,  enquanto  o  socorro  não  chegava,  os  náufragos  ficaram  boiando  por

aproximadamente 1 hora e 15 minutos.

No Relatório (fls. 19 a 21), o Laudo de Exame Pericial, após a análise de

depoimentos de testemunhas e aspectos gerais que esclareceram a dinâmica dos fatos,

constatou-se, portanto, que, o condutor era habilitado e sobretudo, era conhecedor do

local onde aconteceu o acidente, não se foi possível analisar a conservação do motor,

tendo em vista que o mesmo não foi  recuperado.  Destacou que não houve acidentes

pessoais tampouco indícios de poluição hídrica, em contrapartida, houve a perda total da

embarcação.

Em síntese, conclui-se, portanto, que a causa determinante deu-se por uma

sequência  de  eventos,  e  asseveraram  que,  houve  uma  dificuldade  em  fundear  a

embarcação, ocasionando o deslocamento da lancha para área próxima ao limite de águas

abrigadas, submetendo-a em condições desfavoráveis de correnteza e vento, que levaram

ao embarque de grande volume de água,  que ocasionou o emborcamento seguido de

naufrágio.

Além disso, consoante o Boletim de informações ambientais nº 215/2019 do

Centro de Hidrografia da Marinha (fls. 66 a 67), apontou que a região nas proximidades

de Itaporanga D’Ajuda estava com ventos de direção Nordeste/Noroeste com intensidade

entre 3 e 8 nós. Logo, não foi registrada a ocorrência de precipitação e a visibilidade se

manteve boa. Com relação às ondas, houve a ocorrência de vagas e marulhos de até 1,5

metros, porém, o Serviço Meteorológico Marinho brasileiro, não emitiu avisou de mau

tempo para a devida região.

 No Relatório (fls. 68 a 74), o Encarregado do IAFN, após analisar o Laudo

Pericial (fls.  19 a 23),  os depoimentos das testemunhas inquiridas (fls.  53 a 61) bem

como o boletim de informações ambientais nº 215/2019 do Centro de Hidrografia da

Marinha,  conclui-se  portanto,  que  o  motivo  pelo  qual  gerou  o  naufrágio  da  L/M

“EMANUEL  XI”,  ocorreu  devido  a  um caso  fortuito,  e  em consequência  dos  fatos
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apurados,  não  possuem  responsáveis  diretos  ou  indiretos,  tendo  em  vista  que  a

embarcação encontrava-se em área de navegação interior e não houve mudanças abruptas

das condições climáticas (mar e vento), assim como o MNC Sr. Jailson Brito dos Santos,

condutor da embarcação possuía experiência na condução. 

IAFN  instruído  com  documentos  de  praxe,  fotos  e  ainda  CD  com  suas

principais peças.

Sendo assim, a Procuradoria Especial da Marinha - PEM (fls. 83 a 85) se

manifestou pelo Arquivamento do presente IAFN, eis que face a escassez probatória, não

restou apurada a materialidade do suposto naufrágio da lancha “EMANUEL XI”, já que

não foram encontrados pelos mergulhadores quaisquer vestígios da embarcação na área

que teria naufragado.

Publicada Nota para Arquivamento. Prazos preclusos, sem que interessados

se manifestassem.

Isto posto, decidimos.

Decisão.

Diante  dos  elementos  trazidos  aos  autos,  constata-se  que  a  causa

determinante para o acidente da navegação em apreço, previsto no artigo 14, alínea “a”,

da  Lei  nº  2.180/54,  caracterizadas  como naufrágio  de  embarcação ocorrida  enquanto

navegava do Rio Vaza Barris do bairro Mosqueiro, Itaporanga D’Ajuda, SE, com destino

a região da Ilha dos Namorados. Sem registros de vítimas, tampouco poluição ao meio

ambiente hídrico. Danos materiais configurado, perda total da embarcação. Causa não

apurada com a devida precisão, portanto, é de se deferir o requerido pela D. Procuradoria

Especial da Marinha - PEM, em sua promoção (fls. 83 a 85), considerando este como um

evento de origem indeterminada.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  naufrágio  de  embarcação  ocorrida

enquanto navegava do Rio Vaza Barris do Bairro Mosqueiro, Itaporanga D’Ajuda, SE,

com  destino  a  região  da  Ilha  dos  Namorados.  Sem  registros  de  vítimas,  tampouco

poluição  ao  meio  ambiente  hídrico.  Danos  materiais  configurado,  perda  total  da

embarcação; b) Quanto à causa determinante: não apurada com a devida precisão; e c)
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Decisão: mandar arquivar os autos,  como requerido pela D. Procuradoria Especial  da

Marinha  -  PEM,  em  sua  manifestação  às  fls.  83  a  85,  considerando  o  acidente  da

navegação em apreço, previsto no artigo 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como de

origem indeterminada.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de agosto de 2021.

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA
Juíza Relatora

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 34.144/20

ACÓRDÃO

Plataforma “PETROBRAS 63”. Amputação traumática da falange distal do

3º quirodáctilo da mão esquerda do caldeireiro Marcio Azevedo Ferreira ao

acionar  a  parafusadeira.  Infortúnio  da  própria  vítima.  Caso  fortuito.  Com

pedido  de  arquivamento  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que cerca das 16h10min, do dia 7 de março de 2019, o caldeireiro

Marcio  Azevedo  Ferreira  sofreu  amputação  traumática  da  falange  distal  do  3º

quirodáctilo da mão esquerda a bordo da Plataforma “PETROBRAS 63”, tendo como

Gerente de Plataforma Antonio Jorge Farias Saba Junior, na bacia de Campos, Campos

dos Goytacazes, RJ, com danos pessoais, mas sem registro de danos ambientais.

A  Plataforma  “PETROBRAS  63”,  bandeira  das  Ilhas  Marshall,  nº  IMO

7385124,  nº  de  inscrição  461E000954,  tipo  FPSO,  sem  propulsão,  de  347,3m  de

comprimento e 161.812 AB, ano de construção 1977,  era de propriedade de Petróleo

Brasileiro S/A – PETROBRAS e estava em faina de descomissionamento.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos em Macaé foram ouvidas

sete testemunhas e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 9 a 14, realizado no dia 22 de março de

2019, consta que a plataforma estava em processo de descomissionamento, somente com

o pessoal necessário para conservação dos equipamentos essenciais à unidade até sua

desativação; as  condições ambientais eram de ventos SW de 4 nós,  céu parcialmente

nublado, mar moderado, ondas de até 1,5 metro e boa visibilidade.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 7 de

março  de  2019  funcionários  da  empresa  RIP  Serviços  Industriais  S/A realizou DDS

(Diálogo Diário de Serviço) com os funcionários da Petrobras S/A, para a realização de

serviço de aperto de parafusos com uma torqueadeira, mas chegaram ao consenso que

não seria possível e foi solicitada uma parafusadeira para otimizar o serviço; às 15h o Sr.

Marcos Valério,  Supervisor de Mecânica,  conseguiu a autorização de trabalho com a

parafusadeira;  às  15h14min o  caldeireiro  Marcio  Azevedo Ferreira,  acompanhado do

Supervisor de mecânica  e do Técnico de Mecânica,  iniciou o trabalho de aperto dos

parafusos na casa de bombas LIFT; após cerca de 70% do serviço efetuado, o Sr. Marcio
1/3



(Continuação do Acórdão referente ao Processo n° 34.144/2020...........................................)
===============================================================

fez uma pausa para recuperar a energia, tendo em vista que a área do serviço era muito

apertada; cerca das  16h o serviço foi  recomeçado e às  16h10min,  ao ser  acionado o

gatilho da parafusadeira, o soquete girou brutalmente e o Sr. Marcio sentiu fisgada na

mão  esquerda,  sofrendo  a  lesão  no  3º  quirodáctilo  desta  mão;  foi  imediatamente

socorrido  e  levado para  a  enfermaria  para  os  primeiros  atendimentos  e,  em seguida,

solicitada remoção aeromédica, que chegou às 16h25min e decolou com o acidentado às

17h45min com destino ao Hospital Público de Macaé (HPM – RJ).

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu e concluíram que

a causa determinante  do fato da  navegação em pauta  foi  o  erro de procedimento da

vítima,  Marcio  Azevedo  Ferreira,  de  35  anos,  por  não  observar  que  a  parafusadeira

poderia ser acionada e provocar torção em suas mãos, ocasionando o acidente.

Na fl. 25 consta foto do local do acidente e do equipamento.

As  testemunhas  declararam os  fatos  como  constam no  Laudo  de  Exame

Pericial e que havia Permissão de Trabalho e o vitimado estava fazendo uso do EPI.

Nas fls. 77 e 78 consta o Boletim de Informações Ambientais, sem registro de

fenômeno significativo; nas fls. 83 a 85 consta a Comunicação de Acidentes e Incidentes,

da  Petrobras;  e  nas  fls.  86 a  89  consta  a  cópia  da  Permissão  de  Trabalho a  Quente

(extraordinário).

No Relatório, fls. 101 a 108, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, acompanhando os Peritos, apontou Marcio de

Azevedo Ferreira como possível responsável, por imprudência no desempenho de suas

funções.

O Indiciado apresentou Defesa Prévia, fls. 122 a 125, com anexos, fls. 127 a

154, alegando, em síntese, que ocorreu um caso fortuito, que poderia ter ocorrido com

qualquer  pessoa,  pois  quando  acionou  o  gatilho  da  ferramenta,  esta  girou  de  forma

abrupta,  lhe  causando lesão  no dedo da mão esquerda,  que  só percebeu a  gravidade

quando retirou a luva e notou o ferimento;  todas as providências foram tomadas e o

trabalho foi realizado com cuidado; não houve culpa de nenhum dos envolvidos; tem

larga  experiência  e  relacionou  seus  vários  treinamentos  (fl.  123),  requerendo  o

arquivamento  do  Inquérito  por  ter  ocorrido  um  caso  fortuito  e  não  ter  atuado  em

desacordo  com  as  normas  de  segurança,  mas  realizou  o  serviço  com  o  costumeiro

cuidado, sem dolo ou culpa.

A Douta Procuradoria, fls. 160 e 161, discordando em parte do Encarregado

do IAFN, depois de resumir os fatos apurados no Inquérito e na Defesa Prévia, requereu

o  arquivamento  dos  presentes  autos,  por  considerar  que  ocorreu  um  caso  fortuito,

infortúnio da própria vítima não fatal.
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Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem

que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do fato da navegação: amputação traumática da falange distal do 3º

quirodáctilo da mão esquerda do caldeireiro Marcio Azevedo Ferreira, vítima não fatal, a

bordo da plataforma “PETROBRAS 63”, na bacia de Campos, Campos dos Goytacazes,

RJ, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: acionamento

do gatilho da parafusadeira pneumática que girou de forma abrupta causando lesão no

vitimado;  e  c)  decisão:  julgar  o  fato  da  navegação,  tipificado  no  art.  15,  alínea  “e”

(exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, que resultou em amputação traumática da falange

distal do 3º quirodáctilo da mão esquerda do caldeireiro Marcio Azevedo Ferreira, como

decorrente  de  infortúnio  da  própria  vítima,  um caso  fortuito,  mandando  arquivar  os

presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls.

160 e 161.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de setembro de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MDG PROCESSO Nº 34.155/20

ACÓRDÃO

Chata “ALBACORA III”. Encalhe, sem danos materiais, acidentes pessoais

ou poluição hídrica. Tensionamento do cabo de fundeio, que se deu em razão

da  subida  da  maré,  levando  a  embarcação  a  soltar-se  da  amarração  e  a

encalhar,  não  apurado  com  a  devida  precisão.  Autoria  indeterminada.

Arquivamento. Medidas Preventivas e de Segurança.

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos da Bahia

para apurar o encalhe da chata “ALBACORA III”, ocorrido no dia 17 de fevereiro de

2019,  por  volta  das  20h30min,  na  praia  de  Bom Jesus  dos  Pobres,  no  município  de

Saubara, BA. 

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que, no dia 15

de fevereiro de 2019, por volta das 14h, a chata “ALBACORA III” fundeou na praia da

Enseada, próximo à Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na ilha dos Frades. Quando a

maré subiu, o cabo de fundeio tensionou, fazendo com que o ferro desgarrasse do fundo e

a embarcação fosse arrastada pela maré e pelo vento, ficando à deriva.

Destarte,  no  dia  17  de  fevereiro  de  2019,  por  volta  das  20h,  a  chata

“ALBACORA III” encalhou na praia de Bom Jesus dos Pobres.

Documentação de praxe anexada.

O  Laudo  de  Exame  Pericial  (fls.  27/44)  descreveu  a  sequência  dos

acontecimentos e ressaltou que não foram registrados acidentes pessoais, danos materiais

ou ambientais.

Ademais, os peritos salientaram que, ao fundear uma embarcação, deve-se

deixar uma folga no cabo de fundeio ou amarra para que a variação de maré não venha a

comprometer a ancoragem da embarcação no fundo. 

Assim, o marinheiro responsável pela amarração da chata, o Sr. Marcos da

Silva Reis,  foi ouvido e em seu depoimento ressaltou que foram cumpridos todos os

requisitos  de  um bom fundeio,  verificando  o  local  abrigado,  que  estava  sem ventos
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correntes  ou  ondas  fortes,  sem muita  profundidade  e  fundo  plano  de  boa  qualidade.

Todavia, informou que, ao encontrar a chata encalhada, a quantidade de cabo do fundeio

da embarcação não correspondia com a que ele havia deixado no momento do fundeio. 

O cabo teria sido recolhido por pessoa desconhecida, ainda na maré baixa,

retirando a folga do cabo. Dessa forma, quando a maré subiu, o cabo tensionou e puxou o

ferro do fundo, fazendo com que a chata desgarrasse, ou seja, com a subida da maré, o

ferro perdeu o contato com o fundo, deixando a embarcação à deriva, sob a ação do vento

e da maré, vindo a encalhar posteriormente.

Não foi possível encontrar a pessoa que, supostamente, alterou as condições

de fundeio da chata. Os peritos, então, concluíram que a causa determinante do acidente

da navegação ocorreu em virtude da embarcação ter soltado-se da amarração e derivado

até o local do encalhe, por causa do tensionamento do cabo de fundeio que se deu em

razão da subida da maré. 

O Encarregado do IAFN (fls. 49/53) concluiu que a causa do acidente foi

indeterminada, haja vista que não foi possível identificar a pessoa que teria alterado as

condições do cabo de fundeio, encurtando-o. Informou que, diante do que foi apurado,

não se pode indicar possíveis responsáveis diretos e indiretos pelo acidente.

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

Procuradoria Especial da Marinha a qual, diante das provas acostadas aos autos, entendeu

que embora se faça presente um dos requisitos da responsabilidade, a conduta, no caso

dolosa,  a  sua  autoria  não  foi  identificada,  portanto,  pugna  pelo  arquivamento  dos

presentes autos (fls. 61/62). 

Publicada  nota  de  arquivamento.  Prazos  preclusos  sem  manifestação  de

possíveis interessados (fl. 64).

Analisando os autos, verifica-se que deve ser deferido o requerimento da D.

Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar os presentes autos, haja vista que

o encalhe foi decorrente do tensionamento do cabo de fundeio que se deu em razão da

subida da maré, levando a embarcação a soltar-se da amarração e a encalhar, contudo,

não foi possível identificar os possíveis responsáveis.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à
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natureza e extensão do acidente da navegação: encalhe da chata “ALBACORA III”, sem

acidentes  pessoais,  danos  materiais  ou  ambientais;  b)  quanto  à  causa  determinante:

tensionamento do cabo de fundeio que se deu em razão da subida da maré, levando a

embarcação a soltar-se  da  amarração e a encalhar, não apurado com a devida precisão;

c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no artigo 14, alínea “a”, da Lei nº

2.180/54,  como  de  autoria  indeterminada,  mandando  arquivar  os  autos,  conforme

promoção da PEM; e d) Medidas Preventivas e de Segurança: oficiar a Capitania dos

Portos  da  Bahia,  para  que diligencie  a  respeito  da  infração ao art.  7º  do Decreto nº

2.596/98 (RLESTA) combinado com o item 0201 da Norma da Autoridade Marítima,

NORMAM-02/DPC, cometida pela proprietária da chata, a empresa Patrimonial Ilha dos

Frades, por não ter transferido a propriedade da embarcação no tempo regulamentar.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de agosto de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária

3/3

AUTENTICADO DIGITALMENTE
Digitalmente



TRIBUNAL MARÍTIMO
RN/MDG PROCESSO Nº 34.166/20

ACÓRDÃO

B/M “COMTE III  IRMÃOS”.  Escalpelamento parcial  de  couro cabeludo,

sem  registro  de  danos  materiais  ou  poluição  hídrica.  Negligência  e

imprudência do proprietário e da condutora da embarcação, pais da vítima.

Aplicação do perdão administrativo. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam  os  autos  do  inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  da

Amazônia Oriental, a fim de apurar o fato da navegação ocorrido no dia 1º de janeiro de

2020,  por  volta  das  08h30min,  na  embarcação  “COMTE  III  IRMÃOS”,  enquanto

navegava no rio Pacoveira, Município de Afuá, PA.

Dos  depoimentos  colhidos  e  documentos  acostados  extrai-se  que  o  B/M

“COMTE III IRMÃOS”, no dia supracitado, desatracou do trapiche do seu proprietário, o

Sr. Eliel Monteiro Seixas, que fica localizado na comunidade Cristo Rei, zona rural do

Município  de  Afuá,  PA.  A embarcação  estava  sendo  conduzida  pela  mãe  da  menor

acidentada, a Sra. Josilene Moraes dos Santos, que não é habilitada. Estavam a bordo

mais 3 menores de idade.

Por volta das 08h30min, a menor A.D.S.M., de 9 anos de idade, levantou-se

para pegar uma cuia, com o intuito de fazer o esgoto da embarcação. Naquele momento,

os seus cabelos estavam presos, tipo coque, todavia, no decorrer do trabalho, os cabelos

soltaram-se e foram sugados pelo eixo propulsor do motor, resultando no escalpelamento

parcial do seu couro cabeludo.

Em seguida, a condutora desligou o motor da embarcação e socorreu a menor

acidentada, que já estava livre do eixo, e começou a gritar para uma embarcação que

passava no local, a qual resgatou as pessoas que estavam a bordo do B/M “COMTE III

IRMÃOS”, amarrando-o na margem do rio. Posteriormente, seguiu viagem com destino

ao hospital na cidade de Afuá, onde a menor acidentada recebeu os primeiros socorros,

sendo depois removida para o Hospital de Emergência de Macapá, AP, a fim de receber

tratamento especializado. 

Documentação de praxe anexada.
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O Laudo de Exame Pericial (fls. 8/10) informou que o Fator Material e o

Fator  Operacional  contribuíram para  o  presente  fato  da  navegação,  haja  vista  que  a

embarcação estava sem proteção no eixo  do motor  propulsor,  objeto  que é  de  suma

importância para a segurança tanto do condutor quanto dos tripulantes. 

Destarte,  os  peritos  concluíram  que  a  causa  determinante  deste  fato  da

navegação deu-se por negligência e falta de procedimentos de segurança do proprietário

da embarcação, pai da vítima, por não ter protegido o eixo do motor propulsor e ainda

pela falta de vigilância da condutora, que colocou em risco os menores tripulantes que

estavam a bordo. 

O Encarregado do IAFN (fl. 36/39) concluiu de forma similar aos peritos,

apontando como os possíveis responsáveis pelo presente fato da navegação: o Sr. Eliel

Monteiro Seixas, proprietário da embarcação, por negligência e por colocar em tráfego

sua embarcação à revelia do agente da Autoridade Marítima, sem as mínimas condições

de  segurança;  e  a  Sra.  Josilene  Moraes  dos  Santos,  condutora  da  embarcação,  não

habilitada, pela falta de vigilância e cuidados, pois saiu para navegar com quatro crianças

a bordo, sem ter outro adulto a bordo que pudesse realizar a supervisão dos menores.

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

PEM que, diante das provas acostadas aos autos, a despeito da conclusão do Encarregado

do IAFN pela culpa do proprietário e da condutora da embarcação, os pais da vítima,

entendeu ser passível a aplicabilidade do perdão administrativo. Ressaltou que o acidente

pessoal trouxe consequências apenas para a sua filha, sem a incidência de danos materiais

tampouco poluição. Salientando ainda que em uma eventual representação, fatalmente,

seria aplicado o perdão administrativo, com base no art. 143, da Lei Orgânica desta Corte

Marítima,  arquivando  os  autos  com  fundamento  na  extinção  de  punibilidade.  Desta

forma, a D. Procuradoria pugna pelo arquivamento do presente IAFN (fls. 53/54).

Publicada  nota  de  arquivamento.  Prazos  preclusos  sem  manifestação  de

possíveis interessados (fl. 56).

Portanto,  analisando  os  autos,  verifica-se  que  deve  ser  deferido  o

requerimento da D. Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar os presentes

autos com fundamento na aplicação do perdão administrativo.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do fato da navegação: escalpelamento parcial de couro cabeludo de
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uma menor de nove anos, sem registro de danos materiais ou poluição hídrica; b) quanto

à causa determinante: falta de proteção adequada no eixo do motor; c) decisão: julgar o

fato da navegação previsto no artigo 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente

da negligência e da imprudência do proprietário e da condutora da embarcação, pais da

vítima, todavia, aplicando-lhes o perdão administrativo e mandando arquivar os autos,

conforme promoção da PEM.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de agosto de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/AHC PROCESSO Nº 34.171/20

ACÓRDÃO

Barcaças “LDC 037”, “LDC 038”, “LDC CAPIM”, “HT 13” e “SCVIII”.

Abalroamento, sem registro de danos pessoais e nem ambientais, com avarias

nas  superestruturas  das  barcaças  “LDC 037”  e  “LDC 038”.  Rio  Tapajós,

distrito  de  Miritituba,  município de Itaituba -  PA.  Caso fortuito.  Medidas

preventivas. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes Autos.

Consta dos autos que no dia sete de setembro de dois mil e dezoito, por volta

das  14h,  no  rio  Tapajós,  no  distrito  de  Miritituba,  município  de  Itaituba  -  PA,  nas

proximidades  da  latitude  04º16'39",40S  e  longitude  de  55º57'31",68W,  ocorreu  o

abalroamento  entre  os  comboios  de  barcaças  graneleiras  pertencentes  às  empresas

NAVEGAÇÕES UNIDAS TAPAJÓS (doravante denominada UNITAPAJÓS) e LOUIS

DREYFUS COMPANY BRASIL (doravante  denominada LDC),  que  se  encontravam

amarradas às suas respectivas boias de amarração, caracterizando o acidente capitulado

no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54. Não houve registro de danos pessoais nem

ambientais, com avarias nas superestruturas das barcaças “LDC 037” e “LDC 038”.

As características das embarcações “LDC 037”, “LDC 038”, “LDC CAPIM”,

“HT 13” e “SCVIII” encontram-se descritas no Laudo Pericial.

No Inquérito  instaurado pela  Capitania  Fluvial  de  Santarém -  CFS foram

prestados quatro depoimentos, elaborado o Laudo de Exame Pericial e anexados croqui,

fotos e os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 33 e seguintes, efetuado no dia 09/10/2018,

apurou-se que no citado dia, o local do acidente se encontrava sob chuva e ventos fortes,

conforme relataram as testemunhas em seus depoimentos, quando por volta de 14h o

comboio da empresa UNITAPAJÓS, composto de seis barcaças graneleiras vazias, que

se encontravam amarradas à sua boia rondou devido aos fortes ventos, indo de encontro a

outro comboio composto de três barcaças carregadas, pertencente à empresa LDC, que

também se encontravam amarradas à sua boia de amarração.

As barcaças da empresa UNITAPAJÓS, por estarem vazias,  apresentaram

área  vélica  grande  e  giravam  sob  a  influência  dos  ventos  fortes.  Durante  um  giro

atingiram o outro comboio que se encontrava carregado com milho e amarrado à sua
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boia.

As  barcaças  “LDC  037”  e  “LDC  038”  sofreram  avarias  em  suas

superestruturas, expondo a carga nelas contidas.

O comboio  da  empresa  UNITÁRIOS não estava  com seu  empurrador  de

segurança, o que contribuiu para o acidente da navegação, pois sua presença é necessária

para manter o comboio em seu local determinado.

Não houve avarias às barcaças da UNITAPAJÓS.

Os  Peritos  também  relataram  que  as  boias  de  amarração  das  empresas

envolvidas possuem parecer favorável de estabelecimento concedido pela CFS, sendo a

distância  entre  os  comboios  de  barcaças  de  aproximadamente  200  metros,  quando

amarradas às suas respectivas boias de amarração. Essa distância é considerada segura,

desde que os comboios se mantenham em suas devidas posições de alinhamento.

Os  Peritos  concluíram  que  a  causa  determinante  foi:  “Negligência.  Os

responsáveis pelo comboio de barcaças pertencentes à empresa NAVEGAÇÃO UNIDAS

UNITAPAJÓS,  causadora  do  acidente  da  navegação,  mesmo  sabendo  das  condições

climáticas  adversas  permitiu  que  o  empurrador  de  segurança  de  suas  barcaças  fosse

retirado de junto do comboio e empregado em outra atividade, deixando assim o comboio

desguarnecido.”

No Relatório de IAFN, fls. 95 e seguintes, o Encarregado em entendimento

diverso ao dos Peritos, o Encarregado, concluiu que: “a causa determinante do fato na

navegação  do  referido  abalroamento  deu-se  por  CASO  FORTUITO,  devido  ao

abalroamento ter ocorrido estranho a ação e a vontade humana.”

A Douta Procuradoria Especial da Marinha, após analisar dos Autos, apurou

que não há previsão na NORMAM, tampouco na NPCF-CFS quanto a obrigatoriedade na

utilização do empurrador  de  segurança,  levando  em consideração  que  o  comboio  da

empresa UNITAPAJÓS encontrava-se amarrado em sua boia e no momento do ocorrido

o mau tempo e os fortes ventos culminaram no abalroamento entre as embarcações.

Assim, opinou pelo arquivamento dos Autos (fls. 125/127).

Publicada  Nota  para  Arquivamento  em 01/03/2021.  Prazos  preclusos  sem

manifestações de terceiros interessados, conforme a certidão à fl. 130.

Diante  dos  elementos  trazidos  aos  Autos,  constata-se  que  a  causa

determinante  do  acidente  foi  decorrente  de  caso  fortuito,  portanto  é  de  se  deferir  o

requerido pela PEM e mandar arquivar os Autos.

No entanto,  deve-se  oficiar  a  CFS,  Agente  da  Autoridade  Marítima,  para
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verificar  a  pertinência  de  se  incluir  na  NPCF  a  obrigatoriedade  de  manutenção  do

Rebocador/Empurrador do comboio, ou conforme mencionado, Rebocador de segurança

no local de amarração dos comboios.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e  extensão do acidente:  Abalroamento envolvendo as  Barcaças  “LDC 037”,

“LDC 038”, “LDC CAPIM”, “HT 13” e “SCVIII”, sem  registro  de danos pessoais e

nem ambientais, com avarias nas superestruturas das barcaças “LDC 037” e “LDC 038”;

b) quanto à causa determinante: caso fortuito; c) decisão: julgar o acidente da navegação

capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito,

mandando arquivar os Autos, conforme a promoção da PEM; e d) medidas preventivas e

de segurança: oficiar a CFS, Agente da Autoridade Marítima, para verificar a pertinência

de se incluir na NPCF a obrigatoriedade de manutenção do Rebocador/Empurrador do

comboio, ou conforme mencionado, Rebocador de segurança no local de amarração dos

comboios.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 06 de julho de 2021.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
RN/MDG PROCESSO Nº 34.198/20

ACÓRDÃO

Draga  “PRAIA  DA  BARRETA”.  Queda  na  água  de  um  tripulante,

provocando sua  morte  por  afogamento.  Sem danos  materiais  ou  poluição

hídrica. Caso fortuito. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Paraná,

a fim de apurar as causas da queda de uma pessoa na água, envolvendo a draga “PRAIA

DA BARRETA”, que ocorreu no dia 15 de maio de 2019, por volta das 18h20min, no

trapiche do Terminal da Ponta do Félix, Antonina, PR.

Dos  depoimentos  colhidos  e  documentos  acostados  extrai-se  que  a  draga

“PRAIA DA BARRETA”, no dia 15 de maio de 2019, estava atracada no trapiche do

terminal  da  Ponta  do  Félix,  quando  um  tripulante,  o  Sr.  Roberto  dos  Santos,  saiu

correndo  pelo  convés  da  embarcação  e,  ao  passar  pela  rampa  de  acesso  entre  a

embarcação e o cais, caiu no vão entre eles.

 De  acordo  com os  relatos,  a  vítima  foi  retirada  da  água,  por  volta  das

18h30min, pelos próprios tripulantes da draga. O primeiro atendimento foi realizado pela

equipe de socorro do Terminal Portuário de Ponta do Félix. Em seguida, o Sr. Roberto

dos Santos foi transferido para o Hospital de Antonina e, por fim, foi encaminhado ao

Hospital Regional de Paranaguá, onde foi a óbito, às 23h50min, do dia 16 de maio de

2019.

Em decorrência  do  acidente  da  navegação,  há  o  registro  do  óbito  do  Sr.

Roberto dos Santos, mas sem danos materiais ou poluição hídrica.

Documentação de praxe anexada.

O Laudo de Exame Pericial  (fl.  45/53) apontou que a  embarcação estava

atracada no momento em que ocorreu o acidente. Todavia, foi salientado pelos peritos

que  a  rampa  entre  o  cais  e  a  draga  não  é  a  mais  adequada  para  ser  utilizada  para

embarque e desembarque, pelo fato de não possuir travamento ou encaixe adequado entre

as partes, e por esse motivo estavam sendo utilizadas correntes para mantê-la fixa. O fato
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de ter rodinhas  faz  com que tenha uma altura considerável  entre  o solo,  propiciando

tropeços e esbarrões. 

Os peritos informaram que não foi possível determinar com precisão a causa

da queda do tripulante na água, porém, afirmam que a rampa de acesso funcionou como

um  fator  contribuinte  tendo  em  vista  que  a  queda  ocorreu  no  momento  em  que  o

tripulante  foi  atravessá-la,  para  sair  da  embarcação.  Outrossim,  ressaltaram  que  não

foram encontradas provas de que tenha havido a participação de qualquer outro tripulante

no acidente.

O Laudo do Exame de Necropsia do Instituto Médico Legal do Paraná (fl.42)

informou que a morte da vítima foi  produzida por asfixia  mecânica por afogamento,

devido a energia físico-química. Logo, diante dos dados colhidos, a perícia concluiu que

a causa determinante do acidente foi um caso fortuito.

O Encarregado do IAFN (fls. 58/62), em igualdade de entendimento com os

peritos, concluiu que a causa determinante do acidente foi um caso fortuito, não havendo

possíveis responsáveis indiretos a indicar.

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

Procuradoria  Especial  da  Marinha,  que  pugna  pelo  arquivamento  dos  mesmos,  pois

diante  das  provas  acostadas  aos  autos,  entendeu que o acidente  da  navegação foi  de

natureza fortuita e que não há elementos suficientes para suportar uma tese acusatória

(fls. 74/75). 

Publicada  nota  de  arquivamento.  Prazos  preclusos  sem  manifestação  de

possíveis interessados (fl. 77).

Portanto,  analisando  os  autos,  verifica-se  que  deve  ser  deferido  o

requerimento da douta Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar o presente

IAFN, haja vista que não há elementos de provas necessários e suficientes para apontar a

causa e os possíveis responsáveis pelo fato da navegação.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à

natureza e extensão do fato da  navegação:  queda na água de um tripulante  da  draga

“PRAIA DA BARRETA”, provocando sua morte por afogamento,  sem ocorrência de

poluição hídrica ou danos materiais; b) Quanto à causa determinante: a vítima caiu da
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rampa que dá acesso à embarcação, no vão entre o cais e a embarcação; e c) Decisão:

julgar o fato da navegação (queda na água do Sr. Roberto dos Santos), previsto no artigo

15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito, mandando arquivar

os autos, conforme promoção da PEM.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 17 de agosto de 2021.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de setembro de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 34.229/20

ACÓRDÃO

Embarcação “BARRAQUEIRO”.  Avaria  de  máquinas  deixando a embarcação à

deriva nas proximidades da ilha do Medo, da boia 19 na baía de São Marcos, São

Luís, MA. Caso fortuito. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta nos autos que por volta das 10h35min do dia 08 de setembro de 2019, nas

proximidades  da  ilha  do  Medo,  boia  19,  da  baía  de  São  Marcos,  São  Luís,  MA,  a  lancha

“BARRAQUEIRO”,  conduzida  pelo  MNC  Marciel  Araujo  Nascimento,  sofreu  avaria  de

governo, ficou a deriva, tendo que ser rebocada pela lancha “BAHIA STAR”.

A lancha “BAHIA STAR” rebocou o “BARRAQUEIRO” até a Ponta da Areia,

onde desembarcou todos os tripulantes e os passageiros em segurança. 

Do evento não há registro de danos pessoais ou poluição hídrica, mas houve a perda

do leme.

Em  depoimento,  o  Sr.  João  Silva  Lima  Junior,  proprietário  da  embarcação

“BARRAQUEIRO”, relatou que o responsável pela manutenção dos equipamentos da máquina

do leme é o MAM Joberval Galvão Diniz, auxiliar do Chefe de Máquinas, que a manutenção é

realizada quinzenalmente, que a causa do acidente seria a maré que exigiu muito das manobras, e

ninguém seria responsável pela avaria. 

Os peritos verificaram que a causa determinante da lancha “BARRAQUEIRO” ter

ficado à deriva sem governo, foi a perda do leme, devido a folga das porcas e contraporcas terem

se soltado  e  os  parafusos  de  fixação  caírem.  Dessa  forma,  os  peritos  afirmaram que houve

negligência na manutenção da embarcação, pois não foi realizada a fixação adequada entre os

flanges do leme e eixo do leme. 

O  encarregado  do  inquérito  seguiu  o  mesmo  entendimento  dos  peritos  e

responsabilizou pelo acidente da navegação o MAM Joberval Galvão Diniz, visto que apesar dos

sistemas  de governo e  propulsão da embarcação estarem funcionando perfeitamente,  não foi

executada corretamente a manutenção dos equipamentos da máquina do leme, o que evitaria a

perda dos parafusos de fixação e consequentemente a perda de governo.

Os autos do IAFN foram encaminhados a este Tribunal que os enviou à PEM, que

entendeu que o acidente decorreu de um caso fortuito, isso porque, os tripulantes e o proprietário

da embarcação foram unânimes em afirmar que o B/M passava por manutenções constantes, a

cada 15 dias, e que os sistemas de governo e propulsão do B/M estavam em bom estado de
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conservação e funcionando perfeitamente. Assim, os parafusos de fixação do leme se soltaram

devido a fadiga do material e promoveu pelo arquivamento do presente IAFN.

Publicada  nota  de  arquivamento  em  12  de  março  de  2021,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 11 de maio de 2021

conforme se comprova à folha 69.

Assiste  razão a PEM e os autos devem ser arquivados.  Consta nos autos que a

embarcação estava em bom estado de conservação e passava por manutenções constantes, sendo

assim, o acidente da navegação decorreu de um caso fortuito, eis que a soltura dos parafusos de

fixação do leme foi devido à fadiga do material.  Dessa forma, não há responsáveis apontar,

devendo os autos serem arquivados.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza

e extensão do acidente da navegação: avaria de máquinas causando perda do leme; b) quanto à

causa  determinante: parafusos  de  fixação  do  leme se soltaram  devido à fadiga  do  material; e

c) decisão: julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54,

como sendo decorrente de caso fortuito, mandando arquivar os autos conforme promoção da

PEM.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de agosto de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 26 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 34.245/20

ACÓRDÃO

F/B “PINHEIRO”. Parada cardiorrespiratória na passageira Alaíde Lídia da

Silva Pinheiro, de 85 anos de idade, que veio a óbito, durante travessia entre

os terminais de Bom Despacho e de São Joaquim. Causa natural. Infortúnio

da própria vítima. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial

da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que cerca das 16h, do dia 10 de março de 2019, ocorreu o óbito da

passageira  Alaíde  Lídia  da  Silva  Pinheiro,  aos  85  anos  de  idade,  por  parada

cardiorrespiratória, a bordo do F/B “PINHEIRO”, durante travessia entre os terminais de

Bom Despacho e  de  São  Joaquim,  sob o  comando  de  Reinaldo  Ferreira  Santa  Rita,

Mestre de Cabotagem, na Baía de Todos os Santos, Salvador, BA, sem registro de danos

ambientais.

O F/B “PINHEIRO”, nº de inscrição 281-01891-3, tem casco de aço de 71m

de comprimento e 1.479 AB, ano de construção/alteração 1974/2018, classificado para

transporte  de  passageiros  e  cargas,  navegação interior,  área  2,  era  de  propriedade de

AGERBA.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos da Bahia foram ouvidas

três testemunhas e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial indireto, fls. 44 a 49 a 14, realizado no dia 28 de

março de 2019, consta que o F/B estava em boas condições de operação.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 10

de março de 2019, às 13h44min, a Sra. Alaíde Lídia da Silva Pinheiro, com 85 anos de

idade,  chegou  no  Terminal  de  Bom  Despacho,  município  de  Itaparica,  BA,  em um

veículo  de  seus  familiares;  às  15h05min  embarcou  como  passageira  no  F/B

“PINHEIRO”, tendo início a travessia com destino ao Terminal de São Joaquim, em

Salvador,  BA,  com  duração  prevista  de  60  minutos;  após  cerca  de  25  minutos  de
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travessia, um passageiro informou a um tripulante que teria uma senhora passando mal

dentro de um veículo,  na popa da embarcação; a tripulação se dirigiu para o local  e

retiraram  do  veículo  a  Sra.  Alaíde,  que  estava  no  banco  traseiro  do  veículo  e,  ao

perceberem a gravidade, ela foi colocada deitada no piso da embarcação, e iniciaram, de

imediato,  os  procedimentos  de  primeiros  socorros;  o  Comandante,  ao  tomar

conhecimento do fato anunciou pelo fonoclama e pediu para que algum passageiro da

área médica se apresentasse; atendendo ao chamado, a enfermeira Sra. Tânia Brandão

Conceição se apresentou e foi conduzida até o local e ajudou nos primeiros socorros; o

Comandante também acionou a equipe de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e, na

chegada ao Terminal de São Joaquim, duas unidades móveis estavam de prontidão, mas

foi constatado que a Sra. Alaíde já estava em óbito.

Os Peritos consideraram que os fatores humano, material e operacional não

contribuíram e concluíram que a  causa  determinante  do  óbito  da  passageira  foi  uma

parada cardiorrespiratória.

As  testemunhas  declararam os  fatos  como  constam no  Laudo  de  Exame

Pericial.

No Relatório, fls. 68 a 74, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, considerou que o fator humano contribuiu e

concluiu  que  a  causa  da  morte  da  passageira  foi  fortuita,  não  havendo  possíveis

responsáveis a apontar.

A Douta Procuradoria, fls. 81 e 82, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado do IAFN, depois de resumir os fatos apurados, requereu o arquivamento dos

presentes  autos,  por  considerar  que  ocorreu  um  caso  fortuito,  infortúnio  da  própria

vítima, por ter sido a morte por causa natural.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem

que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do fato da navegação: óbito da passageira Alaíde Lídia da Silva
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Pinheiro, com 85 anos de idade, a bordo do F/B “PINHEIRO”, durante travessia entre os

terminais de Bom Despacho e de São Joaquim, na Baía de Todos os Santos, Salvador,

BA,  sem  registro  de  danos  ambientais;  b)  quanto  à  causa  determinante:  parada

cardiorrespiratória, morte natural; e c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no

art.  15,  alínea “e”  (exposição a  risco),  da  Lei  nº  2.180/54,  que  resultou  no óbito  da

passageira  Alaíde  Lídia  da  Silva  Pinheiro,  por  parada  cardiorrespiratória,  como

decorrente  de  infortúnio  da  própria  vítima,  um caso  fortuito,  mandando  arquivar  os

presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls.

81 e 82.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 22 de julho de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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