
TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 33.034/18

ACÓRDÃO

R/E  “ENG  MASCARENHAS”.  Falha  no  dispositivo  de  reboque.  Causa

determinante  não  apurada,  sem  identificação  de  possíveis  culpados.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que por volta das 23h do dia 08 de agosto de 2018, o R/E

“ENG MASCARENHAS”, medindo 28,47 m de comprimento, 357 AB, de propriedade

de Saveiros Camuyryano Serviços Marítimos S/A, encontrava-se nas proximidades do

berço interno do píer da  Petrobras no porto do Mucuripe, Fortaleza, CE, auxiliando na

desatracação do NT “NORD FARER”, ocasião em que ocorreu a falha no dispositivo do

reboque. Do evento não gerou acidentes pessoais, danos materiais ou poluição hídrica.

Em  depoimento,  Sr.  Bruno  de  Oliveira  Rebouças,  comandante  do  “ENG

MASCARENHAS” relatou que não ocorreu o rompimento do cabo de reboque e sim a

costura da mão do cabo de reboque, que se unia a mão do “pendent line”, se desfez. Disse

ainda, que acredita que a causa da ocorrência foi defeito de fabricação da costura da mão

do  cabo  de  reboque,  pois  após  a  mão  se  desfazer  observou  que  as  fibras  não  se

romperam.  E  que  o  cabo  de  reboque  não  foi  substituído,  e  sim aduchado  de  forma

invertida  no  tambor,  de  forma  que  a  outra  mão  do  cabo  fosse  utilizada  e  unida  ao

“pendent line”, restabelecendo as condições operacionais do dispositivo de reboque. 

Os peritos afirmaram que a falha no dispositivo de reboque ocorreu no cabo

de reboque, no qual a costura da mão do cabo se desfez, a mão do cabo abriu e soltou o

cabo “pendent line”, rompendo o referido dispositivo. Assim concluíram que a ocorrência

não foi decorrente de falha ou omissão dos tripulantes da embarcação, trata-se de caso

fortuito, falha no dispositivo de reboque, devido à fadiga da costura da mão do cabo de

reboque.

O Encarregado do Inquérito concluiu em uniformidade de entendimento com

os peritos, atribuiu o fato da navegação a caso fortuito e deixou de apontar responsáveis

pelo incidente.

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

encaminhou  à  PEM,  que  depois  de  resumir  os  fatos  narrados  no  inquérito  pede  o

arquivamento  do  processo,  pois  pela  ausência  de  provas  suficientes  a  apontar

comportamento culposo que tenha contribuído para a falha no dispositivo de reboque do

R/E “ENG MASCARENHAS”, não sendo possível, assim, atribuir responsabilidade pelo
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evento.

Publicada  nota  de  arquivamento  em 21 de  agosto  de  2019,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 20 de outubro de

2019, conforme certificado à fl. 112.

Assiste razão a PEM e os autos devem ser arquivados, pois a pouca prova

colhida durante o IAFN impossibilitou meios de apurar a causa determinante da falha no

dispositivo de reboque, não se podendo apontar responsáveis. 

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  falha  no  dispositivo  de  reboque  sem

danos; b) quanto à causa determinante: não apurada; e c) decisão: julgar o acidente da

navegação previsto no art. 14, alínea “b”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causas

não apuradas, mandando arquivar os autos conforme promoção da PEM. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 08 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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