
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.483/19

ACÓRDÃO

Comboio formado pelo REM “CONFIANÇA IX” e a balsa “YOKOHAMA”.

Falha nos motores e colisão com o porto flutuante da empresa OCRIM S.A.

Produtos Alimentícios, no rio Negro, Manaus, AM. Causa não apurada com a

necessária  precisão.  Com  pedido  de  arquivamento  da  D.  Procuradoria

Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que cerca das 15h10min do dia 26 de janeiro de 2018 ocorreu falha no

motor  de  bombordo  do  REM  “CONFIANÇA  IX”,  em  comboio  com  a  balsa

“YOKOHAMA”, resultando na colisão com o porto flutuante da empresa OCRIM S.A.

Produtos Alimentícios, sob o comando de Sergio Roberto dos Santos, Capitão Fluvial, no

rio Negro, Manaus, AM, com danos materiais de pequena monta, mas sem registro de

danos pessoais ou ambientais.

O REM “CONFIANÇA IX”, nº de inscrição 021-027841-2, casco de aço, de

19,5m de  comprimento  e  6,5m de  boca,  98  AB,  ano  de  construção 2000,  com dois

motores de 600 HP cada,  classificado para navegação interior,  era de propriedade de

MAJONAV  Transportes  Fluviais  da  Bacia  Amazônica  Ltda.  -  ME,  e  a  balsa

“YOKOHAMA”, nº de inscrição 021-102155-5, casco de aço, de 80,0m de comprimento

e 23,0m de boca, 4.413 AB, ano de construção 2015, sem propulsão, classificada para

transporte de carga, navegação interior, era de propriedade de COMBITRANS Amazonas

Ltda.

No Inquérito instaurado pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental foram

ouvidas duas testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Nas fls. 3 e 4, com quatro fotos da sequência do acidente, em anexo, fls. 5 e

6, consta a comunicação do acidente em pauta à Capitania Fluvial, pela OCRIM S.A.

Produtos Alimentícios.

Na fl.  18 consta a comunicação da OCRIM S.A. Produtos Alimentícios à

Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental informando que a empresa COMBITRANS já

providenciou em sua totalidade os reparos em seu TUP causados pela colisão em pauta.

No Laudo de Exame Pericial indireto, fls. 51 a 55, realizado no dia 18 de
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abril de 2019 (três meses depois do acidente em pauta), consta que as embarcações, pelo

relato das testemunhas, se encontravam em bom estado de conservação.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: “De acordo

com o depoimento das testemunhas, por causa da falha do motor de bombordo, e o motor

de boreste já estava inoperante próximo a atracação, não houve como religar o motor de

bombordo a tempo para evitar a colisão” (sic).

Os Peritos consideraram que o fator material  contribuiu, devido falha nos

motores  de  boreste  e  bombordo  e  concluíram  que  a  causa  determinante  foi  a  falha

mecânica onde o rebocador não tinha peça de reposição para sanar a avaria no motor de

boreste e houve parada repentina no motor de bombordo, voltando a funcionar depois da

colisão.

As  testemunhas  declararam os  fatos  como  constam no  Laudo  de  Exame

Pericial.

No Relatório,  fls.  85 a 90,  o Encarregado do IAFN, depois de  resumir  o

Laudo  de  Exame  Pericial  e  os  depoimentos,  considerou  que  os  fatores  material  e

operacional  contribuíram  e  apontou  o  Comandante  do  comboio,  Sergio  Roberto  dos

Santos, como possível responsável pela colisão por assumir o risco de continuar com a

viagem, mesmo sabendo que o rebocador “CONFIANÇA IX” estava apenas com um

motor funcionando.

A Douta Procuradoria, fls. 100 a 103, discordando do Encarregado do IAFN,

considerou que a avaria no motor de bombordo decorreu de causa não apurada; o motor

de  boreste  parou  de  funcionar  quando  o  comboio  já  estava  próximo  de  Manaus,

prosseguindo  viagem  somente  com  o  motor  de  bombordo,  até  o  porto  da  empresa

MAJONAV – Transporte Fluvial da Bacia Amazônica Ltda., em Manaus, instantes em

que, durante a atracação, o motor de bombordo parou repentinamente, impedindo que

interrompesse o seguimento, resultando na colisão com o terminal flutuante, acidentes da

navegação  tipificados  no  art.  14,  letras  “a”  (colisão)  e  “b”  (avaria  ou  defeito  na

embarcação),  que  decorreram  de  causa  não  apurada  com  a  necessária  precisão,

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

natureza  e  extensão  dos  acidentes  da  navegação:  falha  nos  motores  do  rebocador  e

colisão do comboio formado pelo REM “CONFIANÇA IX” e a balsa “YOKOHAMA”

com o porto flutuante da empresa OCRIM S.A. Produtos Alimentícios, no rio Negro,

Manaus,  AM,  com  danos  materiais  de  pequena  monta,  mas  sem  registro  de  danos

pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: falha no motor de bombordo, por

causa não apurada; e c) decisão: julgar os acidentes da navegação, tipificados no art. 14,

letras “a” (colisão) e “b” (avaria ou defeito na embarcação), da Lei nº 2.180/54, como

decorrentes  de  causa  não  apurada  com a  necessária  precisão,  mandando  arquivar  os

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

100 a 103.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 23 de julho de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
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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