
TRIBUNAL MARÍTIMO
PT/MD PROCESSO Nº 33.164/19

ACÓRDÃO

Lancha  “BARCO  HOTEL  PESCADOR”.  Água  aberta,  seguida  de

naufrágio.  Causa  não  apurada  com  a  devida  precisão.  Infrações  ao

RLESTA. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Trata-se  o  presente  inquérito  instaurado  pela  Capitania  Fluvial  do

Araguaia-Tocantins, para apurar o acidente da navegação ocorrido no dia 23 de

fevereiro de 2018, no Rio Araguaia, São Miguel do Araguaia, GO.

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que no dia

e horário mencionado acima, a embarcação “BARCO HOTEL PESCADOR”, tipo

lancha, encontrava-se atracada na margem direita do Rio Araguaia, no distrito de

Luiz Alves, município de São Miguel do Araguaia, GO. Por volta das 01h30min,

espias  de  amarração  da  referida  embarcação  romperam-se,  ocasionando  o

afundamento da popa, consequência da grande quantidade de água que entrou a

bordo, impedindo o acesso e fazendo com que a popa encostasse ao fundo do rio.

A  referida  embarcação  permaneceu  submersa  até  meio-navio,  com  sua  proa

apoiada num barranco, amarrada apenas pelas espias de vante e escorada por outras

duas  embarcações,  por  ambos  os  bordos,  para  que  evitasse  um  possível

tombamento.

Foi  acionado  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pelo  proprietário,  para

efetuar o socorro à embarcação. Os mesmos atenderam ao chamado e efetuaram

duas tentativas de fazer a embarcação tornar a flutuar, com tambores e tubulões,

porém, sem sucesso. Por fim, com o auxílio de uma retroescavadeira a embarcação

foi puxada para o cais, quando foi possível restabelecer sua flutuabilidade, já sob a

coordenação do Sr.  Cicero Melquiades  dos  Santos,  soldador  que  trabalhava  na

reforma da embarcação.

Cabe ressaltar que os depoentes afirmaram que, o descarte dos fluídos
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(combustíveis, óleos e lubrificantes) é realizado após o término de cada temporada

turística  na  região  e  também  por  ocasião  do  início  da  reforma  pela  qual  a

embarcação realizava, contudo, não existiam comprovantes da realização da faina,

mas em seu favor não foram verificados sinais de poluição hídrica na área por

parte dos peritos.

Documentação de praxe anexada. 

O Laudo de Exame Pericial descreveu a sequência dos acontecimentos

e  relatou  que  não  houve  poluição  hídrica,  danos  pessoais  ou  danos  materiais.

Concluiu que a causa determinante para o acidente, não pôde ser constatada pela

perícia direta, devido a embarcação encontrar-se parcialmente submersa nas áreas

da  popa  e  praças  de  máquinas,  houve  negligência  em  não  estabelecer  ações

preventivas de ronda noturna na embarcação, no período a qual estiver operando

(fls. 22/27).

O  Encarregado  do  IAFN  concluiu  que  a  causa  determinante  foi  a

negligência, devido à preparação/condução da reforma realizada não ter sido feita

de maneira adequada,  colocando em risco a segurança da embarcação, aliada à

falta do depoimento de notificado (fls. 47/52). 

Os autos do inquérito foram encaminhados a este Tribunal e remetidos

à PEM que pugna pelo arquivamento tendo em vista que as causas do acidente

(água  aberta,  seguida  de  naufrágio)  não  restauram apuradas  pelos  peritos  (fls.

84/86).

Publicada nota de arquivamento em 11 de setembro de 2019 o prazo

para manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 12 de

setembro de 2019 (fls. 88).

Tem razão a PEM, devendo ser deferido seu requerimento, arquivando-

se os autos, diante dos elementos ali contidos, ficando caracterizado que o acidente

da navegação em questão não teve sua causa determinante apurada com a devida

precisão. E destaca-se a infração a RLESTA ao Art. 19 III, apontado em fl. 52.

Assim,

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

quanto à natureza e extensão do acidente da navegação: água aberta, seguida de
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naufrágio; b) quanto à causa determinante: não apurada com a devida precisão; c)

decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº

2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar os autos, conforme

promoção da PEM; e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar à Capitania

dos Portos do Araguaia-Tocantins, agente da Autoridade Marítima, a infração ao

RLESTA,  art.  19,  inciso  III  da  RLESTA,  cometidas  pela  proprietária  da

embarcação, Sra. Lage Empreendimentos Com. Tur. Ltda. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de maio de 2020.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 24 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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