
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.186/19

ACÓRDÃO

L/M  “JUJUBINHA”.  Naufrágio.  Causa  indeterminada.  Com  pedido  de

arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 21 de dezembro de 2018, cerca das 16h40min, ocorreu o

naufrágio  da  L/M “JUJUBINHA”,  sob a  condução de Edgar  Soares  Augusto,  Arrais

Amador e Motonauta, na área de aproximação da ilha Queimada, Angra dos Reis, RJ,

resultando em danos materiais, mas sem danos pessoais ou ambientais.

L/M “JUJUBINHA”, nº de inscrição 403-023726-6, casco de fibra de vidro,

de  5,7m  de  comprimento  e  2,2m  de  boca,  de  1,7  AB,  ano  de  construção  2006,

classificada  para  esporte  e  recreio,  navegação  interior,  era  de  propriedade  de  André

Pereira de Souza Raduan.

No Inquérito instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos em Angra

dos Reis foi ouvida apenas uma única testemunha e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial,  fls.  5  a  9,  com fotografias  da  embarcação,

realizado no dia 4 de janeiro de 2019, consta que a embarcação se encontrava em bom

estado de conservação e com sua documentação válida.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 21

de dezembro de 2018 a L/M “JUJUBINHA” saiu da Marina Pirata’s com destino à Ponta

do  Pilão,  Ilha  Grande;  ao  passar  pela  ilha  Queimada,  o  condutor  percebeu  que  a

embarcação  não  estava  normal  e  fez  verificação  do  problema,  constatando  grande

quantidade de água no porão, com a bomba de esgoto funcionando normalmente, mas

não dava vazão à quantidade de água que embarcava; levantou o trim da embarcação para

amenizar  o  alagamento,  porém,  sem  sucesso  e,  ao  perceber  que  a  embarcação

naufragaria, o condutor colocou o colete salva-vidas e aguardou o resgate.

Em consequência do naufrágio foram danificados o motor de popa e toda a

parte elétrica da embarcação.

Os Peritos consideraram que os fatores humano, material e operacional não

contribuíram e concluíram que a causa do alagamento, que resultou no naufrágio ficou

indeterminada.

Edgar Soares Augusto,  fls.  12 e 13, descreveu os fatos como constam no

Laudo de Exame Pericial.

No Relatório, fls. 22 a 24, o Encarregado do IAFN, depois de resumir o único

depoimento  e  o  Laudo  de  Exame  Pericial,  acompanhando  os  Peritos,  não  apontou

possível responsável por considerar que a causa do naufrágio ficou indeterminada.
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A Douta Procuradoria, fls. 31 e 32, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar que

as provas coligidas nos autos se revelam desprovidas de aptidão a demonstrar as causas e

circunstâncias no naufrágio em pauta.

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: naufrágio da L/M “JUJUBINHA”, na área

da aproximação da ilha Queimada, Angra dos Reis, RJ, com danos materiais, mas sem

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

e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (naufrágio),

da  Lei  nº  2.180/54,  como decorrente  de  causa  indeterminada,  mandando arquivar  os

presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls.

31 e 32.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de abril 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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