
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.560/19

ACÓRDÃO

N/M “NORLAND”. Arribada forçada e justificada. Quebra do eixo do leme,

impossibilitando prosseguir viagem. Fadiga de material. Força Maior. Com

pedido  de  arquivamento  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 27 de julho de 2018, cerca das 15h, ocorreu a parada do

MCP, e posteriormente, em 10 de agosto de 2018, a arribada do N/M “NORLAND”, que

se encontrava em alto mar, em viagem procedente do porto de Vila do Conde para o

porto de Mersin, Turquia, por ter sido constatada falha de governo, por quebra do eixo

principal do leme (madre do leme), sob o comando de Elie Imad, libanês, resultando em

danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais.

O N/M “NORLAND”, bandeira de Togo, indicativo de chamada 5VAV3, nº

IMO 7529940, de 86,74m de comprimento e 14,48m de boca, de 2.986 AB, classificado

para transporte de carga viva, ano de construção 1976, ano de modificação 1982, era de

propriedade de Norland Shipping Limited, Ilhas Cayman.

No Inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  da  Amazônia  Oriental

foram ouvidas três testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Nas fls. 5 e 6, com tradução às fls. 3 e 4, consta o Termo de Ocorrências

referente ao acidente da navegação em pauta; e nas fls. 17 e 18 constam fotos do eixo

(madre do leme) e sua avaria.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 13 a 16 verso, realizado no dia 21 de agosto

de  2018,  consta  que  o  navio  foi  vistoriado  quando  se  encontrava  já  descarregado,

fundeado em frente ao Distrito de Mosqueiro, Belém, PA, estando com seu sistema de

governo avariado, mas todo o resto em condições normais de operação.

Os Peritos  apresentaram a seguinte  sequência  de  acontecimentos:  o  navio

desatracou do porto de Vila do Conde em 26 de julho de 2018, às 10h30min, com destino

ao  porto  de  Mersin,  Turquia;  a  viagem  transcorria  sem  anormalidade  até  cerca  das

14h30min, do dia 27, quando o 2ON de serviço no passadiço, Pankaj Kumar, percebeu

falha no piloto automático, que não estava mantendo o rumo; trocou para o sistema de
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governo manual, mas ficou sem resposta de leme. O Comandante e o Chefe de Máquinas

foram informados e foi parado o MCP. Após minuciosa verificação de todo o sistema de

governo, o problema foi identificado “o eixo principal do leme estava partido em duas

partes,  arriado cerca  de  10  centímetros  e  preso  na  sua  parte  superior”.  Constatada  a

impossibilidade de prosseguir  viagem,  o navio foi  deixado à  deriva  e o Comandante

entrou em contato com seu armador que contratou o rebocador “DE ZHOU” para efetuar

reboque. Após derivar por cerca de 350 MN, pela ação das correntes, o navio chegou a

uma área de cerca de 80 metros de profundidade e fundeou, para aguardar reboque. O R/

M “DE ZHOU” chegou à área no dia 5 de agosto de 2018. No dia 7 de agosto, cerca das

18h40min,  após  a  peação do leme com cabos  de  aço  e  instalação do dispositivo  de

reboque, foi iniciada a faina de reboque em direção ao porto de Belém. No dia 10 de

agosto de 2018, às 4h45min, embarcou o Prático no rebocador prosseguindo o reboque

até o porto de Vila do Conde, chegando às 15h20min, do dia 10 de agosto de 2018,

fundeando com o ferro de bombordo, para aguardar atracação para descarga.

Os Peritos consideraram que o fator material contribuiu, pois ocorreu fadiga

de material, resultando na quebra do eixo principal de comando do leme; e que o fator

operacional também contribuiu, por falta de manutenção neste equipamento. Os Peritos

concluíram que a causa determinante da arribada foi a quebra da madre do leme deixando

o navio impossibilitado de prosseguir viagem.

No  Relatório,  fls.  127  a  131  verso,  o  Encarregado  do  IAFN,  depois  de

resumir os depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, considerou que ocorreu um caso

fortuito,  a quebra do eixo principal do sistema de governo do navio, impossibilitando

prosseguir  viagem e  consequente  arribada,  por  força  maior,  não  apontando  possível

responsável.

A  Douta  Procuradoria,  fls.  139  a  141,  concordando  em  parte  com  o

Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar que

a avaria no sistema de governo ocorreu fora da área de jurisdição deste E. Tribunal, mas

que a arribada foi forçada e justificada.

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,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à
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natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  arribada  do  N/M  “NORLAND”,

estrangeiro,  bandeira  de  Togo,  que  estava em viagem,  em águas  internacionais,  com

destino ao porto de Mersin, Turquia, tendo saído do porto de Vila do Conde, Belém, PA,

e retornado para este mesmo porto,  com danos materiais,  mas sem registro de danos

pessoais  ou ambientais;  b)  quanto à causa determinante:  quebra  do eixo principal  da

madre do leme, por fadiga de material;  e c) decisão: julgar o acidente da navegação,

tipificado no art. 14, letra “a” (arribada), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de força

maior, arribada forçada e justificada, mandando arquivar os presentes autos, conforme

promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 139 a 141.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 21 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

3/3

AUTENTICADO DIGITALMENTE


		2020-09-15T19:44:58-0300
	COMANDO DA MARINHA




