
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.358/19

ACÓRDÃO

Comboio formado pelo REM “BERTOLINI XXII” e a balsa “BERTOLINI

CXLIX”. Falha no MCP do rebocador, não devidamente apurada, deixando o

comboio  à  deriva  sob forte  temporal,  colidindo  com dois  trapiches  e  um

galpão de palha, encalhando na margem do rio. Caso fortuito. Com pedido de

arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 20 de março de 2018, cerca das 18h30min, ocorreu pane

no  MCP  do  REM  “BERTOLINI  XXII”,  que  estava  em  comboio  com  a  balsa

“BERTOLINI CXLIX”, sob o comando de Raimundo Dias Trindade,  PLF, ficando à

deriva  sob forte  temporal,  colidindo com dois  trapiches  e  um galpão,  encalhando na

margem, no furo da Jararaca, município de Muaná, PA, com danos materiais, mas sem

registro de danos pessoais ou ambientais.

O REM “BERTOLINI XXII”, nº de inscrição 001-142437-1, tem casco de

aço de 19,25m de comprimento e 5,5m de boca, de 62 AB, motor de 600 HP, ano de

construção 1998, e a balsa “BERTOLINI CXLIX, nº de inscrição 021-031626-8, tem

casco de aço de 78,0m de comprimento e 18,5m de boca, 790 AB, ano de construção

2007,  ambas as embarcações classificadas para navegação interior,  de propriedade de

Transportes Bertolini Ltda.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos da Amazônica Oriental

foram ouvidas seis testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Na fl. 5 consta o Boletim de Ocorrência Policial nº 00008/2018.102067-8,

referente a fato atípico, dano civil; nas fls. 6 e 7 consta a comunicação dos acidentes em

pauta, da Transportes Bertolini Ltda. à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental; na fl.

8 consta o Boletim de Ocorrência Policial nº 00132/2018.000274-9, na UP Muaná; e na

fl. 9 consta extrato da Carta Náutica 305/DHN.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 12 a 16, realizado no dia 11 de abril de

2018, consta que as embarcações se encontravam em bom estado de conservação.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: cerca das

20h do dia 19 de março de 2018 o comboio desatracou da empresa Bertolini, na margem

do rio Matapi, orla fluvial de Santana, AP, transportando 17 carretas baús vazias, com

destino à cidade de Belém, PA, sob o comando de Raimundo Dias Trindade, PLF, que

conduzia o comboio quando, cerca das 18h30min, do dia 20 de março de 2018, baixando
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o furo da Jararaca, com chuva e vento forte entrando por boreste, levando o comboio em

direção à margem, em direção a ilha Jararaca e, para evitar colidir com a vila parou a

máquina  do  rebocador,  ficando  sob  máquina;  ao  dar  máquina  atrás,  para  quebrar  o

seguimento, o motor propulsor apagou deixando o comboio à deriva, não dando para

evitar que colidisse com dois trapiches e um galpão de palha, quebrando-os e, depois,

encalhando na margem,  devido a  maré  estar  seca.  Após a  colisão,  o  Comandante  se

dirigiu  para  o  convés  para  conversar  com o  proprietário  dos  trapiches  e  do  galpão,

entregando-lhes  o  número  do  telefone  da  empresa  Bertolini,  para  resolver  os  danos

causados e, depois que a maré subiu prosseguiu viagem.

Os Peritos consideraram que os fatores material e operacional contribuíram

por  deficiência  de  manutenção  no  MCP  do  rebocador  e  concluíram  que  as  causas

determinantes dos acidentes em pauta foram as condições adversas da natureza, aliadas à

falta de manutenção no motor propulsor.

Nas fls. 27 e 28 consta o Boletim de Informações Ambientais, no qual consta

que a região esteve sob a influência de instabilidades atmosféricas pelo desenvolvimento

de células convectivas isoladas na noite de 20 de março de 2018, com céu encoberto a

quase encoberto, ventos Leste Nordeste com 17 a 21 nós de velocidade e rajadas de até

31 nós.

No Relatório, fls. 104 a 112, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial,  acompanhando os Peritos,  apontou como

possíveis  responsáveis  o  Comandante  do  comboio,  Piloto  Fluvial  Raimundo  Dias

Trindade e a empresa proprietária Transportes Bertolini Ltda.

O Comandante  não apresentou Defesa  Prévia,  se  reservando  o  direito  de

apresentar  Defesa  no  Tribunal  Marítimo  no  momento  processual  adequado  e  a

Transportes  Bertolini  Ltda.,  fls.  125  e  126,  apresentou  Defesa  Prévia  alegando  que

ocorreram fortes  ventos  com rajadas  de  até  31  nós,  além da  forte  correnteza,  como

declarado  por  todas  as  testemunhas  e  que  a  infeliz  coincidência  do  motor  não  ter

respondido a ordem de máquina atrás, resultou na colisão em pauta; que, ao contrário do

que  consta  no  IAFN,  o  MCP  estava  em  perfeitas  condições  de  manutenção;  e  o

Comandante, prontamente, agiu com o apoio de sua tripulação e que tudo foi fruto do

infortúnio, não havendo culpa pelo evento.

A Douta Procuradoria, fls. 134 a 139, discordando do Encarregado do IAFN,

transcrevendo o resumo dos depoimentos e do Laudo de Exame Pericial, e entendeu que

não restou provada a causa da avaria no MCP, art. 14, letra “b”, e que a ulterior colisão

com os trapiches e o galpão, assim como o encalhe, decorreram das condições adversas

do  vento  e  do  rio,  resultado  de  fenômeno  natural  denominado  “fortuna  do  mar”,
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requerendo o arquivamento dos presentes autos.

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 dos acidentes da navegação: pane no MCP do REM “BERTOLINI

XXII”, que estava em comboio com a balsa “BERTOLINI CXLIX”, ficando à deriva e

colidindo com dois trapiches e um galpão, encalhando em seguida na margem do furo da

Jararaca,  município de Muaná,  PA, com danos materiais,  mas sem registro de  danos

pessoais ou ambientais; b) quanto às causas determinantes: quanto à pane no MCP não

apurada com precisão e quanto à colisão e encalhe, fortes ventos com até 31 nós de rajada

e forte correnteza; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra

“b” (avaria ou defeito), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causa não apurada com a

necessária precisão e os acidentes da navegação tipificados no art. 14, letra “a” (colisão e

encalhe) da Lei nº 2.180/54, como decorrentes de força maior,  mandando arquivar os

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

134 a 139.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 18 de junho de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
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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