
TRIBUNAL MARÍTIMO
PT/MDG PROCESSO Nº 33.443/19

ACÓRDÃO

N/M “RILA”. Avaria de máquina da embarcação, provocando arribada forçada e

justificada, sem danos pessoais ou poluição hídrica. Necessidade de realizar reparos

em avarias. Arribada forçada justificada. Arquivamento. 

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos da Bahia, para

apurar os fatos e circunstâncias envolvendo a avaria de máquina no N/M “RILA”, ocorrido no

dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 2h44min, a cerca de 159 milhas do Porto de Salvador,

BA.

Dos  depoimentos  colhidos  e  documentos  acostados  extrai-se  que  no  dia  30  de

novembro de 2018, N/M “RILA” desatracou do Porto de San Lorenzo, na Argentina, carregado

com farelo de soja a granel com destino ao Porto de Gdynia, na Polônia. 

No dia 07 de dezembro de 2018, às 02h12min, o alarme de temperatura do mancal

intermediário  do eixo  indicava  65ºC.  Cerca  de um minuto  depois,  a  temperatura  subiu para

71,7ºC, sendo que o Chefe de Máquinas orientou que o Primeiro Oficial de Máquinas verificasse

o nível de óleo lubrificante do rolamento.  Embora o nível de óleo fosse normal,  o Primeiro

Oficial de Máquinas colocou cerca de um litro de óleo lubrificante. Então, foi determinada a

redução das revoluções do motor principal, a fim de pará-lo. 

Ato  contínuo,  por  volta  das  02h44min,  enquanto  o motor  estava  diminuindo  as

rotações  de lento  à  frente  para parar,  o  Chefe de  Máquinas  ouviu uma pancada na área  do

rolamento do eixo e, em seguida, foi informado que o navio tinha ficado sem propulsão devido à

quebra do eixo intermediário e rolamento (mancal) do eixo intermediário do navio.

Por volta das 03h15min, o navio ficou à deriva na posição de Latitude 12º 08' S e

Longitude 034º 53' W. 

Documentação de praxe anexada. 

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

pessoais,  porém  ocorreram  danos  materiais,  devido  às  rachaduras  no  Eixo  e  Rolamento

Intermediário. Concluiu que não foi possível determinar qual a provável causa da rachadura e

quebra do eixo intermediário e da caixa do rolamento (fls. 42/58). 

O Encarregado do IAFN relatou em igualdade de entendimento com os peritos e

concluiu que devido à ausência de provas periciais e testemunhais que permitam inferir sobre os

fatores que contribuíram para o acidente em comento, a causa é indeterminada, e que não há

possível responsável direto pelo acidente (fls. 81/87).

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

pugna  pelo  arquivamento,  considerando  incompetente  para  apreciar  referente  a  avaria  de
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(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 33.443/2019..........................................)
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máquinas ocorreu fora do mar territorial brasileiro, por embarcação estrangeira, conforme art.

10, alínea “a”, da lei 2.180/54 e referente a arribada da embarcação ocorreu com o intuito de

realizar reparos em avarias, de acordo com o disposto no item 0405 da NORMAM-08/DPC,

devendo ser considerada como arribada forçada e justificada (fls. 95/98)

Publicada  nota  de  arquivamento  em  01  de  outubro  de  2019  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 30 de novembro de 2019

(fl. 100).

Ao analisar os autos, verifica-se que o fato ficou caracterizado como de natureza

fortuita, devendo a arribada ser considerada forçada justificada. 

Assim,

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

e extensão do fato e  acidente  da navegação:  avaria  de máquina  da embarcação,  provocando

arribada  forçada  e  justificada,  sem  danos  pessoais  ou  poluição  hídrica;  b)  quanto  à  causa

determinante: necessidade de realizar reparos em avarias; c) decisão: julgar o fato e acidente da

navegação  previstos  no  art.  14,  alínea  “a”,  da  Lei  nº  2.180/54,  como  a  arribada  forçada

justificada, mandando arquivar os autos. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 10 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
Diretor da Divisão Judiciária
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