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TRIBUNAL MARÍTIMO 
JN/SBM PROCESSO Nº 33.087/19 

ACÓRDÃO 

 

 

Traineira “PENA MAR”. Acidentes da navegação. Água aberta seguida de 

naufrágio de embarcação brasileira em águas interiores, sem registro de 

danos pessoais e nem ambientais. Cais Santa Luzia, Angra dos Reis, Rio de 

Janeiro. Causa não apurada. Infrações ao RLESTA. Arquivamento. 

 

Vistos e relatados os presentes Autos.  

Consta dos Autos que no dia 01/06/2018, cerca de 23h05min, ocorreu água 

aberta seguida de naufrágio da embarcação “PENA MAR”, quando atracada ao cais 

Santa Luzia, Angra dos Reis, RJ, caracterizando os acidentes da navegação, capitulados 

no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54. Não houve registro de danos pessoais nem 

ambientais. 

A embarcação “PENA MAR” do tipo traineira é de propriedade de Ademar 

Tavares, era conduzida por Noel Tavares, possui casco de madeira, 15,4 metros de 

comprimento, 19,7 AB e está classificada para a atividade de transporte de passageiros e 

carga e navegação interior. 

No Inquérito instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos em Angra 

dos Reis foram prestados dois depoimentos, elaborado o Laudo de Exame Pericial e 

anexados os documentos de praxe.  

No Laudo de Exame Pericial, fls. 06 a 09, efetuado no dia 08/07/2018, os 

Peritos concluíram que a causa determinante do acidente foi o embarque de água no 

interior da Embarcação ocasionada pela quebra da polia da bomba de água salgada, que 

avariou a vedação do selo da bomba, e o desembarque desordenado dos passageiros. 

Dos depoimentos colhidos, em síntese, extrai-se que Noel Tavares declarou 

(fls. 18 e 19) que suspenderam com destino à vila do Abraão, transportando 14 toneladas 

de carga (material de construção) e seis passageiros; que o tempo estava bom e o mar 

calmo; que navegava nas proximidades da ponta da cidade quando percebeu que havia 

muita água no porão; que decidiu retornar ao cais, para verificar o que acontecia; que ao 

atracar pretendia descarregar, mas não houve tempo hábil, pois o barco adernou e 
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embarcou água, ocorrendo o naufrágio; que a Embarcação já foi reflutuada; e que a causa 

do acidente foi a quebra da polia de água salgado, fazendo o retorno da água para o 

interior do Barco. 

No Relatório de IAFN, fls. 34 a 36A, o Encarregado concluiu que os fatores 

material e operacional contribuíram para o acidente, pois a polia da bomba de água 

salgada avariou e o Mestre poderia ter coordenado o desembarque dos passageiros, para 

evitar a instabilidade da Embarcação. 

Apontou Noel Tavares como possível responsável pelo acidente da 

navegação. 

Notificado da conclusão do Inquérito (fl. 38), o Indiciado não apresentou 

defesa prévia. 

A Douta Procuradoria Especial da Marinha, após análise dos Autos, não 

concordou com o Encarregado do IAFN e concluiu que a causa determinante da água 

aberta seguida de naufrágio não foi devidamente apurada, principalmente porque o 

desembarque de seis passageiros não seria a causa da instabilidade da Embarcação. 

Assim, opina pelo arquivamento dos Autos (fls. 59 a 62).  

Publicada Nota para Arquivamento em 16/10/2019. Prazos preclusos sem 

manifestações de terceiros interessados, conforme a certidão à fl. 65. 

Constatou-se, ainda, que o Condutor não estava habilitado. Embora tal fato 

não guarde relação de causalidade com os acidentes da navegação, configura infração ao 

art. 11, do RLESTA, que deve ser oficiada ao agente da Autoridade Marítima. 

Diante dos elementos trazidos aos Autos, constata-se que a causa 

determinante dos acidentes não foi apurada com a devida precisão, portanto é de se 

deferir o requerido pela PEM e mandar arquivar os Autos. 

Assim, 

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

natureza e extensão dos acidentes da navegação: água aberta seguida de naufrágio da 

traineira “PENA MAR”, quando atracada ao cais Santa Luzia, Angra dos Reis, RJ, sem 

registro de danos pessoais nem ambientais; b) quanto à causa determinante: não apurada 

com a devida precisão; c) decisão: julgar os acidentes da navegação, capitulados no art. 

14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar os 
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Autos, conforme a promoção da PEM; e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar à 

Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis, agente da Autoridade Marítima, as 

infrações ao art. 11, do RLESTA, cometidas por Ademar Tavares e Noel Tavares, para as 

providências cabíveis, com fundamento no art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de março de 2020. 
 
 
 
 

SERGIO BEZERRA DE MATOS 
Juiz Relator 

 

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

 

Rio de Janeiro, RJ, em 16 de março 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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