
TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 33.308/19

ACÓRDÃO

Embarcação “LACERDA FILHO”. Água aberta e naufrágio de embarcação

quando navegava no rio Amazonas, na saída da localidade conhecida como

Boca do Regão, nas proximidades do Furo dos Porcos, Santana, AP. Causa

determinante  não  apurada,  sem  identificação  de  possíveis  culpados.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que por volta das 02h20min do dia 29 de março de 2018, a

equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos do Amapá foi acionada para socorrer

uma embarcação, tipo catraio, denominada “LACERDA FILHO”, com três tripulantes,

que estava fazendo água e corria risco de naufragar. A equipe de inspeção naval realizou

várias buscas e ao chegar nas proximidades do Furo dos Porcos numa área conhecida

como Boca do Regão, encontrou uma outra embarcação tipo catraio, sem nome, amarrada

em um tronco de árvore caído à margem do rio Amazonas, com 06 pessoas a bordo,

sendo  03  eram  ocupantes  do  catraio  “LACERDA  FILHO”,  que  tinha  acabado  de

naufragar. Os náufragos resgatados foram identificados como Raimundo Orlando Nunes

Lacerda, proprietário da embarcação naufragada, Natalino Moraes Padilha e Átila Gomes

Martins. 

No dia do acidente, o Sr. Raimundo relatou que por volta das 01h do dia 29

de março de 2018 quando navegava no rio Amazonas, nas proximidades do Furo dos

Porcos, começou a entrar água pelo tubo do vaso sanitário, que se desconectou, e que

passados alguns minutos a embarcação naufragou. Depois foram resgatados pelo outro

Catraio até serem encontrados pela equipe da Capitania.

Do evento não resultaram acidentes pessoais ou poluição hídrica, mas houve

a perda total da embarcação “LACERDA FILHO” e sua carga (100 dúzias de tábuas de

virola).

Os  peritos  afirmaram  que  não  foi  possível  periciar  a  embarcação,  pois

naufragou  e  não  foi  reflutuada.  Também  não  foi  possível  colher  o  depoimento  dos

envolvidos no acidente, estando em local incerto. Assim, concluíram que não foi possível

apurar a causa determinante do naufrágio.

O encarregado do IAFN concluiu em uniformidade de entendimento com os

peritos  de  que  a  causa  do  acidente  seria  indeterminada.  Dessa  forma,  não  apontou

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

encaminhou à PEM, que depois de resumir os fatos narrados no inquérito opinou pelo

arquivamento em face da insuficiência de provas, eis que a causa determinante do evento

não restou devidamente apurada.

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

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 10 de novembro

de 2019, conforme certificado à fl. 34.

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  do

naufrágio. Dessa forma, não se podendo apontar responsáveis. 

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: água aberta e naufrágio com perda total da

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

da navegação previsto no art. 14, alínea “a”, 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 30 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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