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TRIBUNAL MARÍTIMO 
AR/GAP PROCESSO Nº 31.150/16 

ACÓRDÃO 

 

 

B/M “SEIVA”. Naufrágio parcial de barco motor que se encontrava atracado 

na margem esquerda do Rio Madeira, Humaitá, AM, provocando avarias 

decorrentes nos equipamentos e casco. Mau estado de conservação da 

embarcação. Negligência. Condenação. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 

Trata-se do acidente da navegação envolvendo o barco motor “SEIVA”, 

propriedade do INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, quando, 

cerca das 03h do dia 14/09/2015, encontrava-se atracada na margem esquerda do Rio 

Madeira, Humaitá, AM, vindo a naufragar parcialmente provocando avarias decorrentes, 

sem danos pessoais e sem danos ao meio ambiente. 

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que o B/M 

“SEIVA”, com 18,20 metros de comprimento e 43,20 AB, naufragou parcialmente na 

margem esquerda do Rio Madeira, por volta das 03h, próximo ao cemitério, e neste 

horário a embarcação estava sem nenhuma pessoa a bordo e com base na documentação 

anexada aos autos e na perícia realizada, constata-se que a falta de manutenção pelo 

Órgão INCRA foi o fator preponderante para o naufrágio; que a testemunha Wilson Maia 

do Nascimento declarou que por diversas vezes alertou ao INCRA para a manutenção 

preventiva da embarcação com o intuito de evitar o naufrágio, incluindo ainda que, por 

diversas vezes, arriscou sua própria vida mergulhando para colocar “Durepox” a fim de 

tampar buracos no casco da referida embarcação, sendo este material comprado com 

recurso próprio.  

Durante o Inquérito foram ouvidas duas testemunhas e juntada a 

documentação de praxe. Juntado aos autos fotos da embarcação naufragada parcialmente 

na margem esquerda do Rio Madeira, à fl. 38. 

Manuel Umbelino de Araújo, Chefe substituto da unidade avançada de 

Humaitá do INCRA, em seu depoimento declarou, em resumo, que não presenciou o 

acidente; que Wilson Maia do Nascimento era o responsável para tomar conta da 

embarcação; que o serviço de vigia ia até o horário de 17h; que para evitar o acidente 

poderia ter sido atendido pelo próprio órgão as solicitações de reparo da embarcação para 
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que não ocorresse o naufrágio, uma vez que a unidade não possui recursos suficientes 

para arcar com a manutenção da embarcação e que por isso não foram executados os 

reparos necessários; que o Wilson possui a documentação que comprova a solicitação de 

manutenção da embarcação. 

Wilson Maia do Nascimento, responsável para cuidar da embarcação, em seu 

depoimento declarou, em resumo, que é um artífice há mais de 34 anos; que para evitar o 

sinistro o INCRA poderia ter atendido as solicitações de reparo da embarcação para que 

não ocorresse o naufrágio, uma vez que a unidade não possui recursos suficientes para 

arcar com a manutenção e por isso não foram executados os reparos; que possui todos os 

documentos que comprovam os pedidos de reparo e manutenção da embarcação contendo 

orçamentos para a execução das discrepâncias por ele observadas; que ocorreu a perda 

total da embarcação; que para evitar acidentes, colocava “Durepoxi”, pago do próprio 

bolso, para tapar os buracos no casco da embarcação, inclusive arriscando a própria vida 

mergulhando sem proteção adequada para sanar os problemas visando a segurança; que a 

máquina da embarcação estava pronta para ser utilizada a qualquer momento; que a 

embarcação possuía bomba manual de esgotamento, mas que precisava de reparos, pois 

funcionava com deficiência. 

Laudo de Exame Pericial, ilustrado com fotos da embarcação naufragada 

parcialmente, concluiu que a causa determinante para o naufrágio foi a falta de 

manutenção da embarcação.  

No Relatório, o Encarregado do Inquérito concluiu que o fator material 

contribuiu tendo em vista o mau estado de conservação da embarcação. Apontou que a 

falta de manutenção da embarcação pelo órgão competente INCRA, foi o fato causador 

do naufrágio em tela. 

Notificação formalizada, o Órgão indiciado INCRA não apresentou defesa 

prévia. 

A D. Procuradoria ofereceu representação contra o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, unidade avançada de Humaitá - AM, na 

qualidade de proprietário da Embarcação “SEIVA”, com fulcro no art. 14, alínea a 

(naufrágio), da Lei nº 2.180/54, sustentando, em resumo, que compulsados os autos, 

conclui-se que o INCRA deve ser responsabilizado porquanto foi negligente ao não 

realizar a manutenção da embarcação, o que causou o embarque de água em seus espaços 

internos e o consequente naufrágio. 

Recebida a representação e citado o representado, que não possui 
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antecedentes no Tribunal Marítimo, foi declarado revel em 21/06/2018 e notificado 

personalissimamente desta condição em 10/09/2018. 

Na instrução, nenhuma prova foi produzida. 

Em alegações finais, nada foi acrescentado. 

Decide-se. 

De tudo o que consta nos presentes autos, conclui-se que a natureza e 

extensão do acidente da navegação sob análise, tipificado no art. 14, a, da Lei nº 

2.180/54, ficaram caracterizadas como naufrágio parcial de barco motor que se 

encontrava atracado na margem esquerda do Rio Madeira, Humaitá, AM, provocando 

avarias decorrentes nos equipamentos e casco.  

A causa determinante foi o mau estado de conservação da embarcação. 

Analisando-se os autos, verifica-se que o conjunto probatório é 

incontroverso, consubstanciado nos depoimentos das duas testemunhas inquiridas durante 

a fase procedimental, de que o INCRA ora Representado não atendia os pleitos de 

realização de manutenção e ela só permanecia flutuando graças à atuação de seu 

responsável pela embarcação, quando afirmou que realizava reparos de fortuna para tapar 

buracos que apareciam no casco de madeira, com a aplicação de massa de vedação de 

“Durepoxi”, inclusive realizando mergulhos pelo lado externo do casco.  

Destaca-se que no momento do naufrágio parcial não estavam presentes 

tripulantes, e por isso decorreram somente danos materiais em face da entrada de água 

nos compartimentos. Contudo, a gravidade da falta de manutenção se evidencia eis que, 

ocorrendo um naufrágio realizando qualquer missão, principalmente levando-se em conta 

a forte correnteza do Rio Madeira o que daria chance reduzida de salvamento dos 

referidos tripulantes, e por certo poderia redundar em perdas de vidas humanas. 

O representado Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, permaneceu revel, por conseguinte, decorreram os efeitos da revelia quanto à 

matéria fática, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na representação, não 

havendo provas ou argumentos nos autos que possam afastar a sua responsabilidade pelo 

evento em questão, eis que foi negligente ao não realizar a manutenção da embarcação 

“SEIVA”, o que causou o embarque de água em seus espaços internos danificando 

equipamentos e o próprio casco.  

Pelo exposto, deve-se julgar procedente a fundamentação da PEM, 

responsabilizando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.  

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

natureza e extensão do acidente da navegação: naufrágio parcial de barco motor que se 

encontrava atracado na margem esquerda do Rio Madeira, Humaitá, AM, provocando 

avarias decorrentes nos equipamentos e casco; b) quanto à causa determinante: mau 

estado de conservação da embarcação; c) decisão: julgar o acidente da navegação 

previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de negligência do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, condenando-o à pena de 

repreensão e multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de acordo com o art. 121, 

incisos I e VII, § 5º, combinado com o art. 124, inciso IX, da Lei nº 2.180/54, com a 

redação dada pela Lei nº 8.969/94. Custas processuais na forma da Lei.  

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

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de março de 2020. 
 
 
 
 

GERALDO DE ALMEIDA PADILHA 
Juiz-Relator 

 

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

 

Rio de Janeiro, RJ, em 19 de maio de 2020. 
 
 
 
 

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO 
Vice-Almirante (RM1) 

Juiz-Presidente 
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR 

Capitão-Tenente (T) 
Diretor da Divisão Judiciária 

AUTENTICADO DIGITALMENTE 
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