
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 33.446/19

ACÓRDÃO

Embarcação “DEEP BLUE III”. Avaria de máquinas envolvendo lancha de

esporte e recreio nas proximidades da Ilha dos Frades, no interior da Baía de

Todos os Santos, Salvador, BA. Caso fortuito. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta nos autos que por volta das 13h do dia 29 de setembro de 2017, a

Lancha “DEEP BLUE III” suspendeu da Ilha de Maré com destino a Salvador, quando,

por volta  das  13h15min,  o  condutor  verificou a elevação da temperatura  da  água de

resfriamento  do  motor  e  parou o  motor  a  fim de  verificar  o  motivo  do aumento  da

temperatura. Ao avaliar o motor, constatou-se que o tensor da correia de acionamento da

bomba de resfriamento estava travado e havia a necessidade da troca para continuar a

viagem. Em seguida, o condutor ligou para a Marina “Bahia Marina” a fim de pedir apoio

para o reboque, mas não obteve ajuda, e entrou em contato com a Capitania dos Portos da

Bahia para informar o ocorrido. Por volta das 19h, conseguiu apoio de outra embarcação

que passava pelo local, sendo rebocado por um saveiro até a marina Bahia Marina, aonde

chegou por volta das 21h. Do evento não resultou danos pessoais ou poluição hídrica,

mas houve a quebra do tensor esticador da correia do motor.

Em depoimento, o Sr. Marcelo de Aguiar Batista Sapucaia, co-proprietário e

condutor  da  lancha  “DEEP  BLUE  III”,  declarou  que  a  manutenção  do  motor  da

embarcação estava sendo realizada de acordo com o manual do fabricante, pois o motor

tinha cerca de um ano de uso, com menos de 200 horas de funcionamento. 

Na análise dos peritos, o condutor da embarcação agiu de forma correta, bem

como soube conduzir a embarcação perfeitamente ao parar o motor, e verificar os itens de

arrefecimento os quais dizem respeito ao funcionamento correto do motor. Ademais, os

rotores esticadores podem trancar sem aviso prévio. 

Os peritos concluíram que a causa determinante da perda da propulsão foi o

travamento e quebra do tensor da correia do motor, qual estica a correia de acionamento

da bomba de água de resfriamento do motor.

O  Encarregado  do  IAFN  afirmou  que  o  fator  material  contribuiu  para  o

acidente com a quebra do tensor da correia do motor que aciona a bomba de resfriamento

e, consequente, superaquecimento do motor. Dessa forma, a lancha “DEEP BLUE III”

ficou sem propulsão e teve que permanecer fundeada até ser rebocada para o Píer da

marina  Bahia  Marina.  Assim,  o  Encarregado  concluiu  que  a  causa  determinante  foi
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decorrente  de caso fortuito,  inerente  ao travamento e  quebra do tensor  da correia do

motor da embarcação e que não há possível responsável direto pelo acidente.

Os autos do IAFN foram encaminhados a este Tribunal que os enviou à PEM

que ancorou nos  elementos  de  informação trazidos  ao IAFN, nas  quais  não indicam

nenhum responsável pelo acidente da navegação, e, sobretudo, apontam o acidente como

decorrente de caso fortuito, requereu pelo arquivamento do presente IAFN.

Publicada nota de arquivamento em 31 de outubro de 2019, o prazo para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 16 de fevereiro

de 2020, conforme se comprova à fl. 59.

Assiste razão à PEM e os autos devem ser arquivados. De acordo com as

provas carreadas aos autos restou comprovado que o acidente da navegação decorreu de

um caso fortuito, tendo em vista que a manutenção do motor era realizada de acordo com

o manual do fabricante. Assim sendo, não há responsáveis a apontar. 

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: avaria de máquinas com danos materiais;

b) quanto  à  causa  determinante:  travamento e quebra do tensor da correia do motor; e

c) decisão: julgar o acidente da navegação, previsto no art.  14, alínea “b”, da Lei nº

2.180/54, como sendo decorrente de caso fortuito, mandando arquivar os autos conforme

promoção da PEM.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 25 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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