
TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/NCF PROCESSO Nº 32.691/18

ACÓRDÃO

Plataforma “NAMORADO 2” e Traineira “ARATÚ VII”. Abalroamento na

Bacia  de  Campos,  Campos  dos  Goytacazes,  RJ.  Causa  determinante  não

apurada  com  devida  precisão,  sem  identificação  de  possíveis  culpados.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que por volta das 20h15min do dia 01 de novembro de 2017,

o pesqueiro “ARATÚ VII” abalroou a plataforma “NAMORADO 2” quando navegava

dentro da área de segurança desta, causando o naufrágio da embarcação de pesca. Os

cinco  tripulantes  do  pesqueiro,  todos  não  habilitados,  caíram na  água,  sendo  quatro

resgatados pela própria plataforma e o quinto foi resgatado pela embarcação de pesca

“ADRIANE”, que estava próxima ao local.  Os náufragos foram encaminhados para o

Hospital Municipal de Macaé. Do evento resultaram danos pessoais, pois o Sr. Adones

Oliveira dos Santos,  tripulante do pesqueiro,  sofreu múltiplas escoriações,  bem como

danos  materiais,  uma  vez  que  a  traineira  “ARATÚ  VII”  naufragou  e  a  plataforma

“NAMORADO 2” sofreu um amassamento no patamar inferior da escada de fuga. Não

houve registro de poluição hídrica.

O proprietário  e  os  tripulantes  da  embarcação de  pesca  declararam que  o

motor  parou,  pois  a  bomba  injetora  do  propulsor  entupiu,  deixando  a  embarcação  à

deriva, sendo levada pela correnteza até abalroar a plataforma. No entanto, há relatos de

tripulantes  da  plataforma  afirmando  que  a  traineira  estava  amarrada  na  plataforma,

ocasionando o abalroamento.

Os peritos declararam que devido a impossibilidade de realizar a perícia na

embarcação “ARATÚ VII”, a causa do abalroamento não restou determinada.

O Encarregado do Inquérito em uniformidade de entendimento com os peritos

concluiu que a causa do acidente foi considerada indeterminada. No entanto, apontou

como responsáveis o proprietário e o mestre da embarcação “ARATÚ VII”.

O Sr. Carlos Alberto da Conceição, proprietário da embarcação, embora não

seja  agente  causal  do  fato  da  navegação,  agiu  com  negligência  e  imprudência  por

contratar  tripulantes  sem habilitação,  não  garantindo principalmente,  a  segurança  das

pessoas ou dos trabalhadores envolvidos nas atividades no mar e uma singradura segura. 
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O  Sr.  Pablo  Guimarães  da  Silva,  mestre  da  embarcação,  tripulante  não

habilitado,  agiu  com  imperícia  e  imprudência,  pois  assumiu  o  risco  ao  embarcar

tripulantes não habilitados para o exercício da função, expondo sua integridade física e de

"terceiros", colocando em  risco a atividade e a embarcação no momento que tomou a

decisão de assumir a atividade de pesca como comandante da embarcação, assim, sua

omissão  aos  deveres  que  as  circunstâncias  exigiam,  pode  ter  contribuído

significativamente para o acidente. 

Os indiciados foram devidamente notificados acerca do resultado do IAFN,

mas não apresentaram defesa prévia.

Os  autos  do  inquérito  foram  remetidos  ao  Tribunal  Marítimo,  que  o

encaminhou à  PEM, que entendeu que não é  possível  afirmar se,  de  fato,  a  falta  de

habilitação  dos  tripulantes  contribuiu  para  o  abalroamento,  devendo  tais  fatos  serem

enquadrados como mera infração administrativa. 

Assim, em face da carência de provas, a PEM requereu o arquivamento do

presente  IAFN,  eis  que  a  causa  determinante  do  acidente  não  restou  devidamente

apurada.

Por dever de ofício a PEM pediu que a Capitania dos Portos em Macaé fosse

oficiada para que diligencie a respeito da infração administrativa por violação ao artigo

11 do RLESTA.

Publicada  nota  de  arquivamento  em  10  de  maio  de  2019,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 15 de julho de

2019, conforme certificado à fl. 147.

Assiste razão a PEM e os autos devem ser arquivados, pois o naufrágio da

embarcação  impossibilitou  meios  de  apurar  a  causa  determinante  do  abalroamento.

Assim, não há responsáveis a apontar. 

Deve-se, porém, acatar o pedido da PEM no sentido de que a Capitania dos

Portos em Macaé seja oficiada na forma do artigo 33, parágrafo único, da LESTA e,

assim, possa impor sanções previstas no artigo 11 do RLESTA ao proprietário e o mestre

da embarcação “ARATÚ VII”.

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  abalroamento  entre  uma  traineira  e

plataforma causando danos materiais; b) quanto à causa determinante: não apurada com

devida precisão; c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “a”,

da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causas não devidamente apuradas, mandando

arquivar os autos, conforme promoção da PEM; d) medidas preventivas e de segurança:
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oficiar a Capitania dos Portos de Macaé, nos termos do artigo 33, parágrafo único, da Lei

n° 9.537/97 (LESTA), aplique a sanção cabível ao proprietário e mestre da embarcação

“ARATÚ VII”, por conduzir ou contratar tripulante sem habilitação para operá-la.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 18 de junho de 2020.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 04 de agosto de 2020.

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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