
TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 33.410/19

ACÓRDÃO

R/E “IGUANA”. Avaria de máquinas. Causa determinante não apurada, sem

identificação de possíveis culpados.  Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que no dia 05 de julho de 2018, o comboio formado pelo R/

E “IGUANA” e balsas “ESTAMAN 487” e “IPITINGA” suspendeu da cidade de Belém,

PA, com destino à cidade de Santarém, PA. No dia 08 de julho, no período matutino,

quando navegava no rio  Amazonas,  o R/E “IGUANA” sofreu uma pane em um dos

motores e precisou interromper a viagem por não dispor de força suficiente para subir o

rio Amazonas com apenas um motor. O comboio foi amarrado nas proximidades da Ilha

Oriboca,  município de Gurupá,  e  foram adotados os  procedimentos  de  praxe junto à

proprietária das embarcações integrantes do comboio. No dia 09 de julho, um comboio

suspendeu de Santarém formado pelo E/M “REBELLO XXXIV” com as balsas “CVRA

02” e “CA-TE-ESPERO” com a finalidade de prestar apoio, com isso, foi efetuada a

troca de balsas entre os empurradores no local onde o R/E “IGUANA” se encontrava. O

R/E “IGUANA” retornou a Belém com apenas um motor e rebocando as balsas “CVRA

02” e “CA-TE-ESPERO”, que eram menores e estavam com uma quantidade menor de

carga,  enquanto  o  E/M  “REBELLO  XXXIV”  formou  comboio  com  as  balsas

“ESTAMAN  487”  e  “IPITINGA”  e  seguiu  viagem  com  destino  a  Santarém  para

desembarque da carga no porto de destino. Do evento não resultaram acidentes pessoais

ou  poluição  hídrica,  mas  houve  registro  de  avarias,  as  quais  prejudicaram  o

funcionamento do motor do R/E “IGUANA”.

Os peritos afirmaram que o comboio se encontrava em perfeitas condições de

conservação  e  navegabilidade,  com  todos  os  equipamentos  de  navegação  operando

perfeitamente. Em relação ao fator material,  os peritos relataram que não foi possível

apurar  acima  de  qualquer  suspeita  se  houve  negligência  relacionada  a  falta  de

manutenção ou fadiga do material. Dessa forma, concluíram a impossibilidade de apurar

a causa determinante do acidente.

O  Encarregado  do  Inquérito  em  uniformidade  de  entendimento  com  os

peritos concluiu que não foi possível apurar a causa determinante da avaria de máquinas e

não apontou responsáveis pelo acidente.

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

encaminhou à PEM, que depois de resumir os fatos narrados no inquérito entendeu que as
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informações trazidas nos autos, nos quais não indicam nenhum responsável pelo acidente,

e,  sobretudo, por destacaram a impossibilidade de se indicar a causa determinante do

acidente,  a  PEM  opinou  pelo  arquivamento  diante  da  ausência  de  provas  aptas  a

fundamentarem um eventual juízo acusatório.

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. 97. 

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 da avaria de

máquinas do R/E “IGUANA”. 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:  avaria  de  máquinas  causando  danos

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

navegação previsto no art. 14, alínea “b”, 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 23 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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