
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 32.990/18

ACÓRDÃO

Canoa não identificada. Embarcação miúda, de casco de madeira, à deriva

no  rio  Amazonas.  Quebra  do  hélice.  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 9h30min,  do  dia  22 de  dezembro de  2017,  uma

embarcação miúda não identificada foi encontrada à deriva no rio Amazonas, com

duas pessoas a bordo, que se identificaram como Valdeci Pantoja e Lúcio Dias, nas

proximidades  do  canal  do  Pracaubas,  Afuá,  PA,  pelos  tripulantes  da  L/M “BAP

MEXIANA”, Marinheiros José Alcântara Valente e Raimundo Nascimento Ferreira,

que prestaram socorro, sem registro de danos pessoais ou ambientais.

A embarcação miúda sem denominação, de casco de madeira, de cerca de

3m de comprimento, que estava à deriva tinha motor tipo rabeta, de cerca de 5HP. 

No  Inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  do  Amapá  foram

ouvidas duas testemunhas, tripulantes da L/M “BAP MEXIANA”.

Nas fls.  2 e 3 consta a comunicação da Bacia Amazônica Práticos S/S

Ltda. à Capitania dos Portos do Amapá, informando, em síntese, que a L/M “BAP

MEXIANA” regressava para  a  base de  Fazendinha,  AP,  após o desembarque dos

práticos no canal do Pracaubas, quando avistou uma embarcação do tipo rabeta, com

duas pessoas a bordo, à deriva, que informaram que estavam com a palheta (hélice)

quebrada e estava entrando água devido à forte maresia no local.

A tripulação da  lancha da praticagem se  aproximou,  transferiu  os  dois

ocupantes e o motor para bordo e rebocou a embarcação miúda para o trapiche da

Praticagem.  Após  a  atracação com segurança,  os  resgatados,  que se  identificaram

como Valdeci Pantoja e Lúcio Dias, passaram de volta para a embarcação miúda e
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prosseguiram viagem na rabeta remando.

No Laudo de Exame Pericial indireto, fls. 32 a 37, realizado no dia 17 de

setembro de 2018, consta que a embarcação avariada não pode ser vistoriada, pois não

pode ser localizada, sabendo-se apenas os nomes das pessoas, que se identificaram

como Valdeci Pantoja e Lúcio Dias, que informaram aos marinheiros da lancha da

praticagem que residiam no igarapé da Fortaleza, sem qualquer outra referência, e este

igarapé fica localizado na divisa de duas grandes comunidades, não sendo possível

maiores informações.

Os Peritos relataram os fatos como descritos pela tripulação da L/M “BAP

MEXIANA” e como consta na comunicação da Praticagem à Capitania dos Portos.

Consideraram que o fator material contribuiu, devido à quebra do hélice,

não sendo possível identificar a causa da quebra.

No Relatório, fls. 38 a 45, o Encarregado do IAFN, depois de resumir o

Laudo de Exame Pericial e os depoimentos, considerou que não teve como apontar

um possível responsável.

A Douta Procuradoria, fls. 52 a 53, concordando com o Encarregado do

IAFN, considerou que acidente da navegação em pauta, tipificado no art. 14, letra “b”

(avaria ou defeito na embarcação), que deixou uma embarcação miúda à deriva no rio

Amazonas, não pode ser apurado com a necessária precisão.

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:  embarcação miúda,  de casco de

madeira, não identificada, que ficou à deriva no rio Amazonas, sem propulsão, sem

registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: quebra do

hélice por causa não apurada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado

no art.  14,  letra “b” (avaria ou defeito na embarcação),  da Lei nº 2.180/54, como

equiparado aos casos cujas circunstâncias determinantes não puderam ser apuradas
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com  a  necessária  precisão,  mandando  arquivar  os  presentes  autos,  conforme

promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 52 e 53.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 07 de maio de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz-Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 8 de julho 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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