
TRIBUNAL MARÍTIMO
PT/MDG PROCESSO Nº 33.427/19

ACÓRDÃO

Lancha  “JANAIZA”.  Naufrágio,  provocando  avarias  na  embarcação,  sem

ocorrência de acidentes pessoais e danos ambientais. Causa não apurada com

a devida precisão. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania Fluvial da Amazônia

Ocidental, para apurar as causas do naufrágio capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº

2.180/54, ocorrido em 11 de setembro de 2018, por volta de 04h, no Rio Amazonas, Orla

de Urucará, AM. 

Dos  depoimentos  colhidos  e  documentos  acostados  extrai-se  que  a

embarcação  “JANAIZA”,  estava  chegando  à  cidade  de  Urucará,  AM,  procedente  de

Santarém, PA, o Sr.  Raimundo Marino de Lira Paiva, Contramestre e proprietário da

Embarcação, percebeu que a embarcação apresentava um ruído diferente no hélice e após

a atracação solicitou apoio de uma carreira local a fim de que verificasse se havia algum

problema.

Ato contínuo foi verificado que havia a necessidade de puxar a embarcação

para ver o que de fato havia ocorrido. A embarcação subiu a carreira e foi constatado que

de fato havia um problema no hélice (a rosca do eixo estava danificada), sendo retirado o

eixo para realização o serviço.

Por  volta  de  05h da  manhã,  do dia  11 de setembro de 2018,  começou a

chover  com  bastante  vento.  Às  09h20min  começou  a  ocorrer  o  tombamento  da

embarcação devido à forte ventania.

Documentação de praxe anexada. 

O Laudo de Exame Pericial Direto relatou que não houve poluição hídrica,

nem acidentes pessoais, mas ocorreram danos materiais, porque houve diversas avarias

na estrutura da embarcação sinistrada. Conclui-se que a causa determinante foi fortuna do

mar, devido ao tombamento da embarcação em função dos fortes ventos e chuva fraca,

fenômeno  natural  de  caráter  excepcional,  inevitável  e  irresistível.  A  lancha  que  se

encontrava  no  estaleiro  regional  (carreira)  para  reparos  e  não  resistiu  às  bruscas

alterações do tempo (fls. 30/43). 

O  Encarregado  do  IAFN  relatou  em  igualdade  de  entendimento  com  os

peritos, que o naufrágio decorreu das condições adversas. Concluiu que o acidente da

navegação se deu por fortuna do mar (fls. 82/87).

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

PEM que pugna pelo arquivamento por entender que as causas da queda de embarcação
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na água, dano azo ao naufrágio, não restaram apuradas, não havendo, por conseguinte,

responsável a apurar (fls. 102/104).

Publicada nota de arquivamento em 16 de outubro de 2019, o prazo para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 15 de dezembro

de 2019 (fl. 106).

Sendo assim, deve ser deferido o requerimento da D. Procuradoria Especial

da Marinha quanto ao arquivamento, mandando arquivar os presentes autos, em face de

ausência  de  elementos  de  prova  necessários  e  suficientes  para  apontar  responsáveis

diretos ou indiretos pelo acidente da navegação.

Assim, 

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

natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  naufrágio,  provocando  avarias  na

embarcação, sem ocorrência de acidentes pessoais e danos ambientais; b) quanto à causa

determinante: não apurada com a devida precisão; c) decisão: mandar arquivar os autos,

conforme promoção da PEM, considerando o acidente da navegação previsto no art. 14,

alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 08 de junho 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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