
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 29.850/15

ACÓRDÃO

Comboios formados pelos empurradores “TQ-22”, “TQ-23”, “TQ-24”, “TQ-

25” e “TQ-27”, com respectivas balsas. Navegação pela hidrovia com calado

superior ao determinado pelo Agente da Autoridade Marítima que deve ser

objeto de penalização diretamente por aquela autoridade por cada unidade

que tenha ultrapassado o limite do calado estabelecido. Acusação de que as

embarcações causavam transtornos à navegação que não se comprovou nos

autos. Fato ou acidente da navegação inexistentes. Arquivamento.

Vistos os presentes autos, 

Tratam  os  autos  de  um  fato  da  navegação  envolvendo  cinco  comboios

formados  por  Empurradores  com  suas  respectivas  Chatas,  ocorrido  no  rio  Tietê,

Reservatório  de  Três  Irmãos,  no  ponto  de  espera  a  jusante  da  eclusa  de  Nova

Avanhandava, município de Buritama, SP. Não houve danos de nenhuma natureza. 

Os  comboios  envolvidos  eram  formados  pelas  seguintes  embarcações:  o

Empurrador  “TQ-25”  com  as  chatas  “TQ-42”,  “TQ-74”,  “TQ-75”  e  “TQ-137”,

comandado pelo CFL André Luiz Ribeiro do Prado; Empurrador “TQ-27” com as chatas

“TQ-38”,  “TQ-155”,  “TQ-159”  e  “TQ-160”,  comandado  pelo  CFL Gilberto  Moreno

Rodrigues; Empurrador “TQ-22” com as chatas “TQ-134”, “TQ-150”, “TQ-138” e “TQ-

140”, comandado pelo CFL Augusto Vilalva Fernandes; Empurrador “TQ-23” com as

chatas “TQ-50”, “TQ-58”, “TQ-141” e “TQ-154”, comandado pelo CFL Célio Batista

Grosso; e o Empurrador “TQ-24” com as chatas “TQ-62”, “TQ-139”, “TQ-148” e “TQ-

163”, comandado pelo CFL Josias Pereira Malaquias. Os empurradores constam como

sendo de propriedade e armação da TNPM Transporte, Navegação e Portos Multimodais

Ltda.  e  as  chatas  como sendo de propriedade e  armação de Egtum Navegação Ltda.

Estavam carregadas com soja em grão, farelo e celulose.

Segundo  se  apurou  no  dia  22  de  fevereiro  2014,  por  volta  das  20h,  a

Capitania  Fluvial  do  Tietê-Paraná  tomou  conhecimento  por  contato  telefônico  do

Departamento Hidroviário que cinco comboios pertencentes às empresas TNPM e EGTM

encontravam-se amarrados em pontos de espera localizados a jusante da eclusa de Nova

Avanhandava e que seus comandantes se recusavam a dar prosseguimento na manobra de

eclusagem por ordem de seus armadores,  que haviam determinado que  suspendessem

com o calado acima do permitido e que amarrassem os Comboios nos pontos de espera à
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jusante da eclusa da UHE Nova Avanhandava, o que causou a obstrução da navegação.

Tal  postura  acarretou um excesso  de  embarcações  atracadas  nos  pontos  de  espera,  a

montante e a jusante da eclusa da UHE Nova Avanhandava e a obstrução no canal de

navegação para os demais Comboios que tentavam fazer a eclusagem. 

Considerando o risco a segurança da navegação, no dia 23 de fevereiro de

2014 foi determinado o comparecimento de uma equipe de Inspeção Naval pelo Agente

da  Autoridade  Marítima  até  o  local,  tendo  sido  constatado  pelos  inspetores  o

descumprimento da LESTA e da NPCF e depois da intervenção da equipe de Inspeção

Naval os Comandantes dos comboios deram prosseguimento na passagem pela eclusa e a

situação foi normalizada. 

Os peritos afirmaram que o fator operacional contribuiu, tendo em vista a

conduta  dolosa  por  parte  dos  Armadores  ao  determinarem  aos  comandantes  das

embarcações que suspendessem com o calado superior ao permitido para aquele trecho da

hidrovia,  o que caracterizaria o descumprimento dos artigos 2º e 6º do Anexo A, das

Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial (NPCF/2012) e infração ao item VI, do art.

23, do Decreto nº 2.596/1998 - RLESTA. Concluíram que a causa determinante do fato

da navegação teria sido o dolo dos Armadores demonstrado pela determinação passada

aos  Comandantes  dos  Comboios  para  que  não  prosseguissem  com  a  manobra  de

eclusagem o que causou a obstrução no canal de navegação. Os peritos afirmaram, ainda,

que não foram causados danos de grandes proporções em razão da rápida intervenção do

Agente da Autoridade Marítima, que deslocou uma equipe para Barra Bonita e Buritama,

SP, evitando o bloqueio do canal de navegação a jusante e a montante da eclusa de Nova

Avanhandava e a paralisação da hidrovia, com prejuízo às demais usuárias da Hidrovia

Tietê-Paraná.

A prova testemunhal foi uníssona em afirmar que os comboios suspenderam

com o calado acima do permitido e que aguardaram nos pontos de espera sem concluir a

manobra de eclusagem por determinação dos Armadores.

O  encarregado  do  inquérito  em  uniformidade  de  entendimentos  com  os

peritos concluiu que a causa determinante do fato da navegação foi a conduta dolosa

praticada  pelos  Armadores  que  determinaram  que  os  comandantes  dos  comboios

suspendessem com carregamento acima do calado permitido, bem como orientaram os

mesmos a obstruíssem o tráfego pelo canal, indiciando tanto os armadores dos comboios

como seus comandantes.

Os indiciados foram notificados acerca das conclusões do IAFN, no entanto,

apenas Gilberto Moreno Rodrigues e Célio Batista Grosso apresentaram defesa prévia

com a mesmo argumentação, mas em peças distintas, na qual reiteram que largaram com
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calado  maior  que  o  estabelecido  e  que  não  prosseguissem  com  a  eclusagem  por

determinação dos armadores dos comboios e que na condição de subordinação apenas

cumpriram a ordem, atribuindo aos armadores a responsabilidade pelo fato da navegação.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo que os encaminhou à PEM,

que ofereceu Representação em face de Gilberto Moreno Rodrigues, André Luiz Ribeiro

do Prado, Célio Batista Grosso, Augusto Vilalva Fernandes, Josias Pereira Malaquias,

TNPM Transporte, Navegação e Portos Multimodais Ltda. e Egtum Navegação Ltda., na

qualidade de condutores e Armadores dos Comboios, respectivamente, por entendê-los

responsáveis pelo fato da navegação previsto no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54.

Depois de resumir os principais fatos narrados no inquérito a PEM afirmou

que houve dolo dos Armadores ao determinar que as embarcações suspendessem com

calado superior ao limite permitido para aquele trecho da hidrovia (1,95m) e culpa dos

Comandantes  por  terem  imprudentemente  cumprido  tal  determinação,  mesmo  sendo

conhecedores dos riscos de tal medida. Afirma a PEM, ainda, que os Armadores teriam

agido dolosamente e os Comandantes imprudentemente ao amarrarem os comboios nos

pontos de espera à jusante da eclusa da UHE Nova Avanhandava, causando a obstrução

da navegação.  Afirmou que essas  duas  determinações  dos  Armadores,  indevidamente

cumpridas pelos Comandantes, configuraram exposição a risco das embarcações, carga,

tripulantes  e  da  própria  navegação  que  merecem  deste  Tribunal  Marítimo,  com

fundamento no artigo 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54. Pediu que sejam condenados nas

penas da Lei e ao pagamento das custas processuais e que a Capitania Fluvial do Tietê-

Paraná seja oficiada para que aplique sanções por violação aos artigos 8º e 23, inciso VI,

do RLESTA, neste ultimo por violação aos artigos 2º e 6º, do Anexo A das Normas e

Procedimentos da Capitania Fluvial (NPCF/2012). 

Por determinação do Juiz Relator foi publicada nota para arquivamento em

11 de novembro de 2016, cujo prazo para manifestação de interessados se encerrou em

02 de março de 2017.

Na  Sessão  Ordinária  do  dia  13  de  junho  de  2017  o  Tribunal  Marítimo

decidiu, porém, receber a representação nos termos apresentados pela PEM.

Os Representados foram citados regularmente, mas os Srs. Augusto Vilalva

Fernandes (fl. 415) e Josias Pereira Malaquias (fl. 439) não apresentaram contestação na

forma e prazo assinalados no mandado de citação e, assim, foram declarados revéis (fl.

441).

TNPM Transporte,  Navegação e  Portos  Multimodais  Ltda.  (fls.  297/331),

EGTM  Navegação  Ltda.  (fls.  333/366)  e  André  Luiz  Ribeiro  Prado  (fls.  380/403)

contestaram  em  peças  distintas  de  semelhante  teor,  através  de  advogados  próprios
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devidamente  constituídos.  Iniciam a defesa  destacando sua tempestividade e  fazem o

resumo dos fatos narrados e dos fundamentos da representação. Em seguida afirmam que

estavam no ponto de espera justamente porque não havia calado suficiente para que os

empurradores  fizessem  a  eclusagem  e  ali  estavam  aguardando  o  que  chamaram  de

“operação onda de vazão”, uma liberação emergencial da hidrelétrica que viabilizaria a

travessia daquele ponto que se encontrava com 1,95m de profundidade, operação essa

que  leva  apenas  cerca  de  30  minutos  e  eleva  o  calado  para  2,7m  e  tinha  a

ciência/anuência do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo e da Autoridade

Marítima.  Portanto,  durante esse procedimento,  os comboios puderam prosseguir sem

correrem o  risco  de  encalhar,  não  havendo nenhuma irregularidade  nessa  ação a  ser

repreendida, motivo pelo qual pedem para ser exculpados. Juntaram, além da procuração

que passaram a seus distintos advogados, uma cópia da Certidão Simplificada de seus

Atos Constitutivos; do Mandado de Citação, inicial e envelope, acompanhado do extrato

do trânsito da postagem e cópia da Resolução ST-18, de 21 de setembro de 1999, da

Secretaria  de  Estado  dos  Negócios  do  Transporte  do  Estado  de  São  Paulo,  que

regulamenta o sistema de navegação na hidrovia Tietê-Paraná. 

Célio  Batista  Grosso  (fls.  368/372)  e  Gilberto  Moreno  Rodrigues  (fls.

374/378),  em  peças  distintas  mas  de  idêntico  teor,  firmadas,  inclusive,  pela  mesma

advogada constituída pelos  representados,  igualmente  iniciam sua defesa  fazendo um

resumo dos fatos narrados e dos fundamentos constantes da inicial da acusação e negam

frontalmente terem agido com dolo no sentido de descumprirem a NPCF em vigor, mas

que estariam cumprindo uma determinação passada por seus empregadores na condição

de subordinados, conforme prova testemunhal uníssona e, ademais, não tinham sequer

conhecimento das condições hidrológicas severas do trecho, pois quando essa acontecem

estariam em viagem comandando seus respectivos comboios, destacando que às fls. 197,

no Relatório do IAFN, há menção de que nos trechos entre o km 128 e a eclusa inferior

de Nova Avanhandava haveria calado de 2,10m sem onda de vazão e 2,25m com onda de

vazão, além de que o Aviso Rádio que se determinou o calado de 1,95m emitido no dia

07  de  fevereiro  de  2014  não  teria  chegado  a  seu  conhecimento,  recaindo  a

responsabilidade  exclusivamente  sobre  os  armadores.  Pedem,  com  base  nesses

argumentos, que sejam exculpados.

Aberta  a  instrução  nenhuma  prova  foi  produzida  e  em  alegações  finais

somente a PEM e Célio Batista Grosso se manifestaram, reportando-se aos termos de

suas peças.

É o relatório.

Decide-se:
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A acusação que pesou sobre os comandantes Gilberto Moreno Rodrigues,

André Luiz Ribeiro do Prado, Célio Batista Grosso, Augusto Vilalva Fernandes e Josias

Pereira  Malaquias  foi  de  terem  cumprido  as  ordens  passadas  pelas  armadoras  dos

comboios que comandavam de suspender com calado acima do permitido e a acusação

que pesou sobre as armadoras TNPM Transporte, Navegação e Portos Multimodais Ltda.

e Egtum Navegação Ltda., foi a de ter dado ordem a seus comandantes. Afirmou a PEM

que  os  Armadores  agiram  dolosamente  e  os  Comandantes  imprudentemente  ao

amarrarem  os  comboios  nos  pontos  de  espera  à  jusante  da  eclusa  da  UHE  Nova

Avanhandava, causando a obstrução da navegação, expondo com isso as embarcações,

carga, tripulantes e da própria navegação a risco, caracterizando o fato da navegação

constante  do  artigo  15,  alínea  “e”,  da  Lei  nº  2.180/54.  Pediu  que  todos  fossem

condenados nas penas da Lei e ao pagamento das custas processuais e também que a

Capitania  Fluvial  do Tietê-Paraná fosse  oficiada para  que pudesse  aplicar  as  sanções

previstas nos artigos 8º e 23, inciso VI, do RLESTA, em razão da violação aos artigos 2º

e 6º, do Anexo A das Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial (NPCF/2012). 

Em sua defesa os comandantes que responderam a representação afirmaram

que  somente  cumpriram  ordens  passadas  por  seus  empregadores  e  os  armadores

afirmaram que aguardavam a “operação onda de vazão” para darem prosseguimento com

a viagem e, assim, não navegaram com calado acima do permitido.

O que a prova dos autos demonstrou é que não se configurou efetivamente a

exposição a risco das vidas e fazendas de bordo, pois  as embarcações permaneceram

paradas, amarradas nas margens da hidrovia, não causando nenhum risco à navegação. 

Por outro giro, independentemente da não ocorrência de um acidente ou de

um fato da navegação,  houve claramente  o descumprimento  às Normas da Capitania

Fluvial  do  Tietê-Paraná,  que  limitava  o  calado  naquela  época  em  1,95m,  mas  as

embarcações foram carregadas até atingirem o calado de 2,25m e navegaram até a eclusa.

Assim,  como  a  norma  local  emanada  pelo  Agente  da  Autoridade  Marítima  foi

descumprida, devem os armadores ser penalizados diretamente por aquela autoridade por

cada uma das embarcações que navegaram naquelas condições. 

Dessa forma, deve a representação ser julgada improcedente, mas, em razão

do descumprimento dos artigos 2º e 6º, do Anexo A, das Normas e Procedimentos da

Capitania  Fluvial  (NPCF/2012)  do  Tietê-Paraná  por  parte  das  armadoras,  deve  ser

deferido o pedido final da PEM e oficiar o Agente da Autoridade Marítima para que

possa aplicar a sanção prevista no art. 23, inciso VI, do Decreto nº 2.596/98 (RLESTA)

aos armadores dos empurradores e das balsas, incidindo a sanção cumulativamente a cada

uma das embarcações que tenha deixado de se enquadrar na norma local, na forma do art.
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33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97 (LESTA).

Assim, 

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

natureza e extensão do fato da navegação: x x x; b) Quanto à causa determinante: x x x; e

c) Decisão: julgar  improcedente  a representação,  pois  os fatos narrados nos autos do

inquérito não configuram o fato da navegação constante do art. 15, alínea “e”, da Lei nº

2.180/54, mandando arquivar os autos; e d) Medidas preventivas e de segurança: oficiar a

Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, Agente da Autoridade Marítima, para que, nos termos

do art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97 (LESTA), possa aplicar aos armadores dos

empurradores  e  balsas,  TNPM Transporte,  Navegação  e  Portos  Multimodais  Ltda.  e

EGTUM Navegação Ltda., a  sanção prevista  no  artigo  23,  inciso  VI,  do  Decreto  nº

2.596/98 (RLESTA), para cada embarcação de sua propriedade que houver descumprido

os artigos 2º e 6º, do Anexo A, das Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial do

Tietê-Paraná (NPCF/2012). 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 22 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 31.361/17

ACÓRDÃO

Bote  de  alumínio  sem  nome  e  não  inscrito.  Naufrágio.  Entrega  da

embarcação  à  pessoa  sem  habilitação  para  conduzi-la  que  caracterizou

exposição  das  vidas  e  fazendas  embarcadas  a  risco.  Erro  do  condutor  ao

tentar  atravessar  o  igarapé  quando  as  condições  climáticas  pioraram  que

caracteriza um erro da navegação. Condenação.

Vistos os presentes autos.

Tratam os autos do naufrágio de uma embarcação miúda ocorrido no dia 17

de abril de 2016, por volta das 11h40min, nas proximidades do município de Urucará,

AM, na margem direita do Paranazinho, um afluente do Paraná de Urucará, que resultou

na morte de um passageiro por afogamento.

Envolveu-se no acidente um bote de alumínio sem nome e não inscrito, com

6m de comprimento,  movido por um motor  de  06 HP,  de  propriedade do Sr.  André

Guimarães dos Santos e era conduzida pelo Sr. Carlos Alberto Silva de Almeida, não

habilitado.

Segundo disseram as cinco testemunhas ouvidas durante o inquérito, teriam

suspendido de Itapiranga com destino a Urucará, às 07h30min, com seis pessoas a bordo,

onde participariam de um culto evangélico. O proprietário do bote ia sentado na proa para

avistar troncos e avisar ao condutor. Por volta das 11h40min começou a ventar forte e o

proprietário  do  bote  sugeriu  que  trocassem  de  margem,  pois  por  onde  navegavam

costumavam descer as embarcações. No percurso o vento aumentou e ondas mais fortes

invadiram o bote  que naufragou.  Os seis  ocupantes  conseguiram se manter  calmos e

flutuavam com o auxílio das bolsas e garrafas que levavam consigo, uma vez que não

havia  qualquer  material  de  salvatagem  a  bordo.  Cerca  de  vinte  minutos  depois  do

acidente foram avistados por tripulantes de uma balsa, que parou para socorrê-los, tendo

um dos passageiros, Sr. Robert Alex Silveira de Queiroz, tentado nadar até a balsa contra

a correnteza, se afogando. Seu corpo não havia sido encontrado até o encerramento do

inquérito e a embarcação se perdeu. Os demais passageiros foram resgatados pela balsa e

levados para Urucará, AM, onde foram atendidos no posto de saúde e logo liberados.

Os  peritos  da  Capitania  Fluvial  da  Amazônia  Ocidental  apuraram  que  a

embarcação não era inscrita, que o comandante não era habilitado, que não levavam a
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bordo material de salvatagem e que as condições meteorológicas teriam influenciado no

acidente, pois embora o tempo estivesse bom, o vento levantou marolas provocando o

naufrágio. Afirmaram que o naufrágio se deu por imperícia do condutor que demonstrou

ser desconhecedor das boas práticas marinheiras que versam que se deve procurar águas

abrigadas em caso de condições adversas de tempo, mas que ele teria decidido mudar de

margem do rio quando o vento piorou.

O Encarregado do IAFN destacou o mesmo que os peritos e acrescentou que

havia  seis  pessoas  embarcadas,  das  quais  uma  veio  a  desaparecer  nas  águas  do  rio.

Destacou  que  o  Sr.  Carlos  Alberto  Silva  de  Almeida  seria  desconhecedor  das  boas

práticas  para  uma navegação segura  por  não ser  habilitado e,  conforme relataram as

testemunhas,  a  embarcação  estava  próxima  a  uma  das  margens  e  quando  o  vento

aumentou  decidiram  atravessar  para  a  outra  margem,  o  que  levou  o  alagamento  da

embarcação pelas ondas e o naufrágio. 

Descreveu  como  consequência  o  desaparecimento  do  Sr.  Robert  Alex

Silveira de Queiroz, com 21 anos e a perda da embarcação e de pertences das pessoas que

estavam a bordo. 

Apontou como responsável direto pelo naufrágio o condutor não habilitado

Carlos  Alberto  Silva  de  Almeida  e  anotou  infrações  ao  RLESTA  cometidas  pelo

proprietário do bote, André Guimarães dos Santos, que contratou pessoa sem habilitação

para  conduzi-lo,  apresentou  a  embarcação  sem  a  dotação  regulamentar  e  por  não

inscrevê-la na Capitania.

O indiciado recebeu cópia do resultado do IAFN mas não apresentou Defesa

Prévia. 

Os  autos  do  inquérito  foram  remetidos  ao  Tribunal  Marítimo  que  os

encaminhou à  PEM,  que  ofereceu representação em face  do  condutor  não  habilitado

Carlos Alberto Silva de Almeida e do proprietário do bote André Guimarães dos Santos,

com fulcro nos arts. 14, alínea “a” e 15, alíneas “a” e “e”, da Lei nº 2.180/54.

Depois de resumir os principais fatos narrados no inquérito a PEM afirmou

que o primeiro representado foi negligente e imprudente a assumir a condução do bote a

despeito de não ser habilitado e a despeito do mau aparelhamento do bote, contribuindo

para o naufrágio e expondo a vida das pessoas a bordo a risco. Afirmou a PEM, ademais,

que o segundo representado teria sido igualmente negligente e imprudente ao permitir

que a embarcação de sua propriedade navegasse sob a  condução de uma pessoa não

habilitada, ciente da deficiência de equipagem e do mau aparelhamento, expondo a vida
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de todos a bordo a risco. Pediu a condenação de ambos nas penas da Lei e ao pagamento

das custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do dia 03 de maio de 2018,

os representados foram citados pessoalmente (fls. 120 e 121), mas somente o condutor da

embarcação, Sr. Carlos Alberto Silva de Almeida, apresentou contestação (fls. 124/126),

tendo o proprietário sido declarado revel (fl.  130),  situação da qual foi notificado (fl.

141).

Em sua defesa o primeiro representado afirmou somente que diferentemente

do entendimento contido na representação, não foi sua imperícia a causa do acidente, mas

a mudança das condições climáticas. Afirmou que se aprofundaria na tese de defesa após

a instrução do processo baseando-se em doutrina de Nestor Távora, de Direito Processual

Penal,  protestou pela produção de provas e arrolou de plano três testemunhas. Juntou

somente a procuração passada à advogada que assina a defesa e a cópia de sua Carteira de

Identidade.

Aberta a instrução a PEM afirmou que não produziria mais provas além das

contidas no IAFN e os representados nada disseram. Em alegações finais, igualmente,

somente a PEM se manifestou, reportando-se à inicial.

É o relatório.

Decide-se:

A PEM afirmou que o primeiro representado foi negligente e imprudente a

assumir  a  condução  do  bote  a  despeito  de  não  ser  habilitado  e  a  despeito  do  mau

aparelhamento do bote, contribuindo para o naufrágio e expondo a vida das pessoas a

bordo  a  risco.  Em  sua  defesa  o  primeiro  representado  afirmou  somente  que

diferentemente do entendimento contido na representação, não foi sua imperícia a causa

do acidente, mas a mudança das condições climáticas. Afirmou que se aprofundaria na

tese de defesa após a instrução do processo, mas nenhuma prova produziu e não mais se

manifestou nos autos após a contestação.

Sua breve defesa não foi capaz de afastar os fatos apontados a ele na inicial.

A prova do inquérito demonstrou que o primeiro representado não teve a destreza de

atravessar o rio com segurança, pois o fez no momento em que houve uma mudança do

tempo e sua imperícia foi a causadora do alagamento da embarcação que antecedeu ao

naufrágio e, infelizmente, resultou no desaparecimento de uma pessoa nas águas do rio.

Com relação ao segundo representado,  a  PEM afirmou que ele  teria  sido

negligente  e  imprudente  ao  permitir  que  a  embarcação  de  sua  propriedade  fosse
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conduzida  por  pessoa  não  habilitada,  ciente  da  deficiência  de  equipagem e  do  mau

aparelhamento,  expondo  a  vida  de  todos  a  bordo  a  risco.  Ele  não  respondeu  a

representação, apesar de regularmente citado, atraindo para si os efeitos da revelia. 

Não  bastassem  ser  incontroversos  os  fatos  narrados  na  inicial  contra  o

segundo representado, mas a prova dos autos confirma a atitude imprudente, de entregar

a condução de sua embarcação para pessoa sem habilitação e a atitude negligente, de não

dotar sua embarcação dos obrigatórios equipamentos de salvatagem, que poderiam salvar

a  vida  da  única  vítima  desse  trágico  evento.  Essas  atitudes  caracterizam  o  fato  da

navegação constante do art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54.

Desse modo, o acidente da navegação que nesses autos se caracterizou pelo

naufrágio de um pequeno bote de alumínio e o fato da navegação que nesses autos se

caracterizou pela exposição das vidas e das fazendas embarcadas a risco e resultaram no

desaparecimento  de  uma  pessoa,  provavelmente  morta  por  afogamento,  na  perda  da

embarcação, seu motor e os pertences das seis pessoas que estavam a bordo, teve por

causa  determinante  a  imperícia  do  condutor  não  habilitado,  que  decidiu  atravessar  o

igarapé  quando  as  condições  climáticas  pioraram e  da  permissão  do  proprietário  de

entregar a embarcação para ser conduzida por pessoa sem habilitação e não dotá-la com

os obrigatórios equipamentos de salvatagem.

Deve,  assim,  ser  julgada  totalmente  procedente  a  representação,  para

responsabilizar o primeiro representado pelo acidente e o segundo representado pelo fato

da  navegação.  Na aplicação da  pena  deve-se  considerar  que  a  morte  de  uma pessoa

resultou de seus atos culposos. 

Cópia dos autos deve ser encaminhada ao Ministério Público do Amazonas,

na forma do art. 21, da Lei nº 2.180/54, em razão do desaparecimento do Sr. Robert Alex

Silveira de Queiroz, possível vítima de afogamento.

Assim, 

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

natureza e extensão do acidente e do fato da navegação: naufrágio de pequeno bote de

alumínio  e  exposição  das  vidas  e  fazendas  nele  embarcadas  a  risco,  resultando  no

desaparecimento de uma pessoa,  possivelmente morta por afogamento,  perda total  da

embarcação,  do  motor  e  dos  pertences  das  pessoas  embarcadas;  b)  Quanto  à  causa

determinante: tentativa frustrada do condutor inabilitado de atravessar um igarapé durante

uma mudança do estado do vento que provocou marolas que alagaram o bote. Entrega

voluntária  do  bote  para  ser  conduzido por  pessoa  sem habilitação  e  sem dotação de
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qualquer material de salvatagem; c) Decisão: julgar o acidente da navegação capitulado

no art. 14, alínea “a”, como decorrente da imperícia do primeiro representado, Carlos

Alberto Silva de Almeida e o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea “e”, como

decorrente da imprudência e da negligência do segundo representado, André Guimarães

dos Santos, aplicando a cada um penas cumuladas de repreensão e multa no valor de 400

(quatrocentas) UFIR, a ser atualizada na forma da Resolução nº 51/2020, do Tribunal

Marítimo, com fulcro no art. 121, incisos I e VII, c/c art. 124, incisos I, VIII e IX e art.

135, inciso II, todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Custas processuais divididas em partes

iguais; d) Medidas preventivas e de segurança: com base no art. 21, da Lei nº 2.180/54,

encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público do Amazonas, ante o desaparecimento

e provável morte por afogamento de um passageiro em decorrência do acidente e do fato

da navegação julgados nesses autos.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 1º de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/FAL PROCESSO Nº 31.432/17

ACÓRDÃO

N/M “STAR MARKELLA”. Amputação do braço e do pé esquerdos e várias lesões

pelo corpo sofridas pelo tripulante Virgilio Jr Tio Dieron, filipino, Moço de Convés,

vítima  não  fatal,  a  bordo do  navio,  nas  proximidades  do  terminal  portuário  da

empresa  Hermasa,  rio  Amazonas,  Itacoatiara,  AM,  mas  sem  registro  de  danos

ambientais. Rompimento da solda da base do freio do tambor que pagava uma das

espias  de  vante,  em manobra  de  cabos  para  ré,  permitindo  que  ficasse  girando

descontrolado em alta velocidade atingindo o tripulante que operava o freio. Vício

oculto. Caso fortuito. Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Trata-se de analisar o fato da navegação ocorrido cerca das 0h do dia 20 de junho de

2016, caracterizado pelas lesões sofridas pelo tripulante Virgilio Jr Tio Dieron, filipino, Moço de

Convés, que sofreu amputação do braço e do pé esquerdos e várias lesões pelo corpo, vítima não

fatal,  a  bordo do N/M “STAR MARKELLA”,  sob o comando de Veselin  Todorov Vasilev,

búlgaro, nas proximidades do terminal portuário da empresa Hermasa, rio Amazonas, Itacoatiara,

AM, mas sem registro de danos ambientais.

O  N/M “STAR MARKELLA”,  bandeira  das  Ilhas  Marshall,  nº  IMO 9401491,

casco de aço, de 228,99m de comprimento e 32,26m de boca, 43.158 AB, motor de 9.800 kW,

ano de construção 2006, classificado para navegação em mar aberto, atividade de transporte de

carga, era de propriedade de Star Bulk Shipmanagement Company.

No  Inquérito  instaurado  pela  Capitania  Fluvial  da  Amazônia  Ocidental,  foram

ouvidas seis testemunhas e anexados documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 145 a 151, elaborado no dia 19 de julho de 2016,

consta que a embarcação se encontrava em bom estado de conservação. 

Os  Peritos  apresentaram a  seguinte  sequência  de  acontecimentos:  no  dia  20  de

junho  de  2016,  por  volta  das  0h,  a  embarcação  “STAR MARKELLA”  estava  atracada  no

terminal de carga e descarga de grãos da empresa Hermasa, na cidade de Itacoatiara, AM. A

embarcação estava sendo carregada e, segundo relatos, toda a manobra corria bem, até que em

determinado momento, quando já havia carregado cinco porões do navio com soja, equivalente a
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58.000 toneladas,  foi  iniciada  uma manobra para  que o navio  caísse à  ré,  para que os  dois

últimos porões fossem carregados. Durante a manobra, as espias ficaram muito pesadas devido

ao peso do navio carregado e à correnteza e ventos fortes, fazendo com que a espia número um

de “boreste” sofresse grande pressão, a ponto de romper a base do freio do molinete em que

estava  aduchada.  Essa mesma base,  soldada  no convés  da embarcação,  fez  com que todo o

conjunto de “molinete e base” se soltasse e girasse descontroladamente e em alta velocidade,

atingindo o Sr. Virgilio Jr Tio Dieron, que era o marinheiro que operava com o freio do molinete

na hora do acidente, ocasionando amputação do seu braço esquerdo, pé esquerdo e várias lesões

pelo seu corpo.

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu, por inobservância das

regras de segurança, pois, segundo depoimentos de testemunhas, havia rebocadores disponíveis e

não  foram  utilizados  para  auxílio  da  operação;  e  concluíram  que  a  causa  determinante  do

acidente em pauta foi a forte tensão exercida sobre a espia da embarcação,  devido a intensa

correnteza no local.

Na  fl.  05  consta  o  laudo  de  atendimento  da  vítima  Virgilio  Jr  Tio  Dieron  no

Hospital Geral José Mendes.

Na  fl.  06  consta  o  comunicado  da  Hermasa  Navegação  da  Amazônia  S.A.,

formalizando à Agência Fluvial a ocorrência do presente acidente. 

Nas fls. 152 e 153 constam reproduções fotográficas indicando o local no convés

onde se rompeu a base do freio do molinete e as partes lesionadas no corpo da vítima.

O Encarregado do IAFN, fls.  167 a  172, depois de resumir  o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, acompanhando os Peritos, concluiu que a causa determinante do fato

da navegação ocorrido a bordo do N/M “STAR MARKELLA” foi a forte tensão exercida sobre a

espia da embarcação devido a intensa correnteza no local, decorrente de negligência, ou seja, não

foram aplicados meios e ações mais aptas ou adequadas que a técnica, prudência ou bom senso

aconselham, “por contrariar  o disposto nas Normas e procedimentos  da Capitania  Fluvial  da

Amazônia Ocidental - NPCF/CFAOC- Capítulo 3, Seção III, item 0316”. Que, em consequência,

houve acidente grave a bordo, o qual provocou a amputação do braço esquerdo e do pé esquerdo

do Sr. Virgilio Jr Tio Dieron, além de outras lesões pelo corpo, bem como o rompimento da base

do freio do molinete a boreste na proa; e apontou como possível responsável direto o Sr. Veselin

Todorov Vasilev, Comandante, por negligência, em face de não ter solicitado rebocador para

apoiar a manobra, visando uma operação mais segura, e como possível responsável indireto Sr.

Fabricio Pereira Macedo, Técnico em Operações Portuárias da empresa Hermasa, por estar ao
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lado do Comandante no passadiço, fazendo as funções semelhantes a um “prático”, assessorando

o Comandante na manobra de posicionamento dos porões, atracado ao porto, não orientando-o

quanto ao uso de rebocador, uma vez que é o profissional com habilidades técnicas inerentes à

faina e conhecedor das variações de correnteza no local.

Indiciou  Veselin  Todorov  Vasilev,  Comandante  da  embarcação  “STAR

MARKELLA”, por infringir o art. 23, inciso VI (descumprir as regras regionais sobre tráfego,

estabelecidas pelo representante local da Autoridade Marítima), combinado com os itens 0316 e

0318.1,  ambos  das  Normas  e  Procedimentos  da  Capitania  Fluvial  de  Amazônia  Ocidental

(NPCF/CFAOC 2012).

O Indiciado Fabrício Pereira Macedo apresentou documento, fl. 176, alegando que

não  pretendia  apresentar  Defesa  Prévia  às  conclusões  da  “MD  Capitania,  reservando-se  ao

direito de apresentar Defesa Escrita caso haja Representação no Tribunal Marítimo, na forma do

artigo 56, da lei nº 2.180/54”.

O Indiciado Veselin Todorov Vasilev não apresentou Defesa Prévia.

A  D.  Procuradoria,  fls.  184  a  187,  em  uniformidade  de  entendimento  com  o

Encarregado do IAFN, depois de resumir os principais fatos apurados nos autos, representou em

face de Veselin Todorov Vasilev, na qualidade de Comandante do N/M “STAR MARKELLA”,

e em face de Fabrício Pereira  Macedo,  na qualidade  de técnico  em operações  portuárias  da

empresa Hermasa, com fulcro no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, fundamentando.

Alegou, em síntese, que o Sr. Veselin Todorov Vasilev, na função de Comandante

da embarcação, torna-se o responsável pela segurança da operação e qualquer manobra a bordo,

porquanto agiu de forma negligente e imprudente no desempenho da sua função ao deixar de

cumprir o seu dever com relação à salvaguarda da vida humana, não solicitando o auxílio de um

rebocador na manobra a fim de garantir a segurança da operação, contrariando os deveres legais

como  Comandante,  fator  esse  que  expôs  a  risco  a  incolumidade  física  da  tripulação,

materializada com a lesão corporal sofrida pelo Sr. Virgílio Jr Dieron.

A D. Procuradoria alegou ainda que o técnico em operações portuárias, Sr. Fabrício

Pereira Macedo, merece também responder por habilidades técnicas necessárias na faina, eis que

se encontrava  no passadiço,  ao  lado do Comandante,  exercendo uma função de assessor  do

mesmo  na  manobra  de  posicionamento  dos  porões,  caracterizando  sua  negligência  ao  não

orientar  quanto  ao auxílio  de um rebocador,  contribuindo,  sobremaneira,  para  ocorrência  do

resultado danoso, requerendo, por fim, a condenação dos Representados.
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Consta,  ainda,  dos  relatos  que  houve falha  nas  instalações,  contribuindo  para  o

ocorrido,  visto  que  a  base  do  freio  que  controla  o  molinete  é  fixada  apenas  no  convés  da

embarcação  por  meio  de  solda  sem  nenhum  reforço  ligado  à  estrutura  da  embarcação,  no

entanto, dependendo da pressão exercida no equipamento, a sua base se rompe quebrando-se na

solda conforme ocorreu no caso em questão.

A  Representação  foi  recebida  na  Sessão  Ordinária  nº  7.308ª,  de  14/03/19  e  os

Representados que não têm antecedentes neste E. Tribunal foram regularmente citados.

O  1º  Representado,  Veselin  Todorov  Vasilev,  Comandante  do  N/M  “STAR

MARKELLA”, estrangeiro, residente no exterior, foi citado por Edital, fl. 194, e foi defendido

pela D. Defensoria Pública da União, fls. 220 a 223, que requereu os benefícios de gratuidade de

justiça e a improcedência da Representação, com a tese de Negativa Geral, mas alternativamente,

caso se entenda pela  sua condenação,  requereu a  consideração das circunstâncias  atenuantes

aplicáveis ao caso concreto, com substituição de eventual pena pela de repreensão.

O 2º Representado, Fabrício Pereira Macedo, técnico em operações portuárias da

empresa Hermasa, apresentou Defesa, fls. 203 a 211, por I. Advogado regularmente constituído,

fl. 308, colocando em dúvida a qualidade das traduções, tendo em vista que Max Peixoto Pomar

serviu de interprete nos depoimentos dos tripulantes estrangeiros,  mas consta que ele seria o

representante  do  Clube  de  P&I  do  armador  e  não  figura  como  interprete  comercial,

descumprindo  a  NORMAM-09/DPC,  requerendo  o  reconhecimento  da  nulidade  dos

depoimentos prestados pelos tripulantes.

Alegou que a causa determinante foi a falha estrutural na base do freio que deveria

suportar a tensão provocada pela espia de proa tesada; que o Comandante poderia ter solicitado

rebocador para auxiliar na manobra e não há nos autos qualquer evidência que possa estabelecer

qualquer  culpa  ao  2º  Representado,  ao  contrário,  são  contundentes  a  afastar  qualquer

responsabilidade do 2º Representado, pela quebra do nexo causal, pelo fato de terceiro.

Alegou  que  houve  equívoco  da  PEM  ao  atribuir  responsabilidade  ao  2º

Representado,  pois,  ao  contrário  do  alegado  na  acusação,  ele  não  possui  conhecimento  de

navegação  ou  obrigação  legal  de  orientar  o  Comandante  quanto  ao  posicionamento  de  sua

embarcação ou de como realizar a manobra com segurança, isto é dever do Comandante; e que a

real função do 2º Representado era traduzir as determinações do Comandante. 

Juntou jurisprudência de tribunais superiores para alegar que merece ser afastada

qualquer responsabilidade do 2º Representado e requereu a improcedência da Representação.
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Star Trident XII LLC, armadora e proprietária do N/M “STAR MARKELLA”, fls.

215 e 216, requereu seu ingresso nos autos como Assistente da Defesa do 1º Representado. 

A D. DPU, fl. 223A (publicado no e-DTM nº 182, de 02/12/19), o 2º Representado,

fl. 225 (publicado no e-DTM nº 191, de 17/12/19) e a D. PEM, fl. 229 (publicado no e-DTM nº

11, de 19/02/2020), foram chamados a se manifestarem acerca do pedido de Assistência ao 1º

Representado,  não  havendo qualquer  oposição,  conforme manifestações  de  fls.  224V,  228 e

230V, respectivamente, e foi admitida a Star Trident XII LLC, como Assistente da Defesa do 1º

Representado, conforme Despacho de fl. 231 (publicado no e-DTM nº 26, de 18/03/20).

Aberta  a  Instrução,  fl.  231  (publicado  no  e-DTM nº  26,  de  18/03/20),  a  PEM

declarou que se louvava nas provas dos autos, fl. 232 verso.

Aos Representados e ao Assistente de defesa do 1º Representado, para Provas, fl.

233 (publicado no e-DTM nº 84, de 17/07/20), a DPU, fl.  239 e o 2º Representado, fl.  238,

declararam que não pretendiam produzir provas e o Assistente de Defesa do 1º Representado

requereu dilação de prazo para a apresentação de Parecer Técnico, fl. 240, o que foi deferido, fl.

242 (publicado no e-DTM nº 99, de 13/08/20).

Às fls. 246 a 274 consta o Parecer Técnico produzido por Picolo e Associados Ltda.

À  PEM,  para  conhecer  do  Parecer  Técnico  e  querendo  se  manifestar  fl.  279

(publicado no e-DTM nº 139, de 23/10/20), tomou ciência dos documentos acostados e requereu

o prosseguimento do feito, fl. 280 verso.

Aos  Representados,  para  conhecerem  do  Parecer  Técnico  e,  querendo,  se

manifestarem,  fl.  281  (publicado  no  e-DTM  nº  159,  de  26/11/20),  a  DPU,  fl.  285  e  o  2º

Representado, fl. 284, deram ciência.

Encerrada  a  Instrução,  fl.  286 (publicado  no e-DTM nº  08,  de  23/02/21),  a  D.

Procuradoria reiterou os termos de sua exordial, fl. 287 verso.

Aos Representados e ao Assistente de Defesa do 1º Representado, para Alegações

Finais, fl. 288 (publicado no e-DTM nº 19, de 11/03/21).

A D. Defensoria Púbica da União, no patrocínio do 1º Representado, reiterou os

termos de sua Defesa, fl. 291.

O Assistente de Defesa do 1º Representado, fls. 292 a 297, alegou que não há prova

nos autos da necessidade de utilização de rebocador para auxiliar na manobra, pois a manobra

sob  cabos  é  permitida,  reproduzindo  a  página  9  do  Parecer  técnico:  “Nota:  Existem  dois

rebocadores/empurradores  para  auxiliar  a  embarcação  nas  manobras.  Quando  é  necessário

efetuar  mudança  (devido  aos  desenvolvimentos  da  operação  de  carregamento),  o  mesmo  é
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realizado  usando  os  cabos  de  amarração.  No  entanto,  os  rebocadores  e  empurradores  estão

sempre em espera para uso mediante solicitação da embarcação e também para uso emergencial.

– NPCF/CFAOC” (SIC).

Com base na prova produzida, apresentou a tese de vício oculto na soldagem entre

“o  chapeamento  do convés  do  castelo  e  a  base retangular  do  suporte  (‘step  bearing’)”,  não

conhecido  por  ninguém de  bordo,  pois,  como  apresentado,  a  força  mínima  necessária  para

romper  a  soldagem  da  chapa  do  convés  do  castelo  e  a  base  do  suporte  (step  bearing)  foi

calculada em 75,6 Tf; o cabo de amarração em uso tem carga de ruptura nominal equivalente a

64,35 Tf, o guincho de amarração, do tipo combinado, teve sua carga testada pela última vez em

2 de fevereiro de 2014, com capacidade para 47,9 MT e não há informação de que o freio cedeu

durante  a  operação,  mantendo  a  carga  dos  cabos  de  amarração  em posição  o  tempo  todo,

concluindo  “É  tecnicamente  justo  e  razoável  concluir  que  a  soldagem  existente  entre  o

chapeamento do convés do castelo e a base retangular do suporte (step bearing) rompeu com

uma força aplicada inferior a 47,9 MT, que é a capacidade de retenção do freio (BHC – Brake

Holding Capacity)” (SIC).

Alegou,  ainda,  que  a  acusação em face  do 1º  Representado foi  genérica,  sob o

enfoque hierárquico, ser o Comandante responsável pela segurança da operação e, a partir deste

argumento, concluir por sua negligência ou imprudência no desempenho de sua função, citando

jurisprudência  do STJ (HC 65.463/PR,  Rel.  Ministra  Maria  Thereza  de Assis  Moura,  Sexta

Turma,  Dje 25/05/2009);  e  que  o  Comandante  era  assessorado pelo  2º  Representado e  nele

depositava confiança, que poderia ter recomendado o uso de rebocador, afinal, como definido

pelo  Encarregado  do  IAFN  “...profissional  com  habilidades  técnicas  inerentes  a  faina  e

conhecedor das variações de correnteza local”.

Finalizou requerendo a improcedência da Representação em face do Comandante,

1º Representado, e de procedência da Representação em face do 2º Representado.

O 2º Representado, fls. 298 a 302, alegou que não procedem as acusações em face

deste, pois não restou demonstrada a sua culpa no fato em pauta, mas que este decorreu de falha

estrutural do navio, durante faina de cabos com forte correnteza no local, visto que a base do

freio  deveria  suportar  a  tensão  provocada  pela  espia  tesada  e  que  caberia  ao  Comandante

requerer ou não rebocador.

Alegou que não procede a acusação de que o 2º Representado teve responsabilidade

indireta,  sob  a  alegação  de  que  este  possuía  habilidades  técnicas  capazes  de  assessorar  o

Comandante, fazendo as vezes de Prático, em absoluta desconformidade com sua real função que
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era “tão  somente  auxiliar  na  comunicação (em inglês)  do Comandante  com o terminal,  não

podendo de forma alguma relacionar esta função à figura de Prático, ou qualquer outra função de

comando ou poder de decisão com relação a movimentação da embarcação” (SIC), como consta

no depoimento do 2º Representado às fls. 125/126, requerendo seja exculpado.

É o Relatório.

Decide-se:

De todo o que consta dos presentes autos, temos que a D. Procuradoria representou

em  face  de  Veselin  Todorov  Vasilev,  na  qualidade  de  Comandante  do  N/M  “STAR

MARKELLA”, e em face de Fabrício Pereira Macedo, na qualidade de técnico em operações

portuárias da empresa Hermasa, ambos com fulcro no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54,

fundamentando.

Consta,  ainda,  nos  relatos  na  Representação  que  houve  falha  nas  instalações,

contribuindo para o ocorrido, visto que a base do freio que controla o molinete é fixada apenas

no  convés  da  embarcação  por  meio  de  solda  sem  nenhum  reforço  ligado  à  estrutura  da

embarcação, no entanto, dependendo da pressão exercida no equipamento, a sua base se rompe

quebrando-se na solda conforme ocorreu no caso em questão.

Os Representados que não têm antecedentes neste E. Tribunal foram regularmente

citados e defendidos.

A tese de Defesa do 1º Representado, Veselin Todorov Vasilev, Comandante do N/

M “STAR MARKELLA”, estrangeiro, defendido pela D. Defensoria Pública da União, foi de

Negativa Geral, além de requerer gratuidade de justiça.

Star  Trident  XII  LLC,  armadora  e  proprietária  do  N/M “STAR MARKELLA”,

requereu  seu  ingresso  nos  autos  como Assistente  da  Defesa  do  1º  Representado,  o  que  foi

deferido depois de ouvidas as partes e, em Provas, juntou um Parecer Técnico, para apresentar a

tese de caso fortuito, vício oculto na soldagem entre “o chapeamento do convés do castelo e a

base retangular do suporte, não conhecido por ninguém de bordo”.

O 2º Representado, Fabrício Pereira Macedo, técnico em operações portuárias da

empresa Hermasa, apresentou a tese de falha estrutural na base do freio que deveria suportar a

tensão  provocada  pela  espia  de  proa  tesada  e  que  não  caberia  ao  2º  Representado  a

responsabilidade que lhe foi atribuída pela PEM, pois ele não possui conhecimento de navegação

ou obrigação legal de orientar o Comandante de como realizar a manobra com segurança, sua

função era traduzir as determinações do Comandante. 
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Devem  ser  acolhidas  em  parte  as  teses  das  Defesas  e  exculpar  os  dois

Representados.

A manobra realizada foi de levar o navio para ré, sob cabos, ao longo do terminal,

para  posicionar  os  carregadores  nos  porões  de  vante,  não  se  confundindo  com manobra  de

atracação, a qual seria obrigatório o uso de rebocadores e de Prático para navios com mais de

2.000 TPB, como previsto na NPCF-CFAOC, não havendo prova da obrigatoriedade de prático

ou de  rebocadores  para  manobras  sob cabos,  embora  conste  que  os  rebocadores  estivessem

disponíveis, assim como a função do 2º Representado não se confunde com a função de Prático a

bordo.

Foi  juntado  um  Parecer  Técnico  com  fotos  do  Terminal,  fl.  254,  e  do  navio,

incluindo a área de manobra da proa e seus guinchos, fls. 268 a 271.

Como apresentado no Parecer Técnico e não rebatido pela PEM, não seria esperado

que o suporte soldado no convés se quebrasse e permitisse ficar girando de modo a atingir o

marinheiro que estava operando o freio do guincho.

Na própria peça de acusação da PEM consta que houve falha nas instalações do

navio, o que o Parecer Técnico concluiu que houve um vício oculto, haja vista que não seria

esperado o seu rompimento, tendo sido testado com carga muito superior e que o elemento mais

fraco seria o freio ou o cabo, mas este não se partiu.

Por todo o exposto, tendo em vista a apuração de responsabilidade subjetiva, o que

não afasta o dever de indenizar do armador pela sua responsabilidade objetiva,  com base no

conjunto probatório dos autos, a despeito das severas consequências do fato da navegação em

pauta, em que um tripulante sofreu lesões gravíssimas, amputação do braço e do pé esquerdos,

além de várias lesões pelo corpo, vítima não fatal, o fato da navegação em pauta, tipificado no

art. 15, alínea “e” (exposição a risco) decorreu de um vício oculto, rompimento da solda de uma

barra de aço na base do freio  do molinete  que  ficou girando descontroladamente  e  em alta

velocidade e atingiu a vítima que operava com o freio pagando uma das espias de vante, na

manobra sob cabos para levar o navio para ré, devendo ser exculpados os Representados daquilo

que foram acusados pela D. Procuradoria Especial da Marinha, acolhendo em parte suas teses de

defesas.

Assim,

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

e extensão do fato da navegação: amputação do braço e do pé esquerdos e várias lesões pelo

corpo sofridas pelo tripulante Virgilio Jr Tio Dieron, filipino, Moço de Convés, vítima não fatal,
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a bordo do N/M “STAR MARKELLA”, nas proximidades do terminal  portuário da empresa

Hermasa, rio Amazonas, Itacoatiara, AM, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto à

causa determinante: rompimento da solda da base do freio do tambor que pagava uma das espias

de vante, em manobra de cabos para ré, permitindo que ficasse girando descontrolado em alta

velocidade atingindo o tripulante que operava o freio; e c) decisão: julgar o fato da navegação

tipificado no art. 15, alínea “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de vício

oculto, caso fortuito, exculpando os Representados, Veselin Todorov Vasilev, Comandante do N/

M “STAR MARKELLA”,  e  Fabrício  Pereira  Macedo,  Técnico  em operações  portuárias  da

empresa Hermasa, daquilo que foram acusados pela Douta Procuradoria Especial da Marinha,

mandando arquivar os presentes autos.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/JCN PROCESSO Nº 31.579/17

ACÓRDÃO

E/M “JEAN FILHO LI”, BALSAS “JEANY SARON XXXVI” e “ISABELE

XVI” x B/M “DEUS É FIEL”. Abalroação entre Comboio e Barco a Motor,

provocando o óbito de Nelzon Cordeiro de Araújo e avarias no barco a motor

“DEUS É FIEL”. Falta de vigilância e erro de manobra do condutor do B/M

“DEUS É FIEL” ao cruzar a proa do comboio, aliado à péssima condição de

manutenção  dos  motores  da  embarcação.  Negligência  e  imprudência.

Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Trata-se do acidente da navegação envolvendo o comboio composto pelo E/

M  “JEAN  FILHO  LI”,  BALSAS  “JEANY  SARON  XXXVI”  e  “ISABELE  XVI”,

propriedades de J.F. Oliveira Navegação Ltda., Chibatão Navegação e Comércio Ltda. e

J.F. Oliveira Navegação Ltda., respectivamente e o B/M “DEUS É FIEL”, propriedade de

Hilário Magalhães dos Passos e Nelzon Cordeiro de Araújo, ocorrido cerca das 07h do

dia  27/08/2016,  nas  proximidades  do  Terminal  privado  da  empresa  J.F.  Oliveira

Navegação Ltda., Porto Velho, RO provocando o óbito de Nelzon Cordeiro de Araújo e

escoriações em Hilário Magalhães dos Passos,  e  avarias no barco a motor “DEUS É

FIEL”.

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que o comboio

formado pelo  E/M “JEAN FILHO LI”,  17  metros  de  comprimento,  inscrito,  68 AB,

atrelado às balsas “JEANY SARON XXXVI” e “ISABELE XVI”, comandado pelo PLF

Iomar Fernandes de Moraes, desatracou no dia 26/08/2017, por volta das 06h15min, do

Porto J. F. Oliveira Navegações LTDA. com destino à cidade de Manaus - AM, descendo

o Rio Madeira, no meio do canal de navegação, em “rumo prático”, com velocidade de 4

nós. Próximo do Porto da empresa ATEM Distribuidora de Petróleo S.A., avistou por

boreste, na marcação relativa 020º, O B/M “DEUS É FIEL”, com casco de madeira de 10

metros de comprimento, conduzida pelo inabilitado José Luiz Tenório da Silva, subindo

o Rio Madeira pela margem direita. Logo em seguida, a embarcação “DEUS É FIEL”

tentou  cruzar  o  rio  passando  pela  proa  do  comboio,  sendo  abalroada  pela  Balsa

“ISABELE XVI”, culminando com o naufrágio parcial da embarcação “DEUS É FIEL”.

Segundo relato do Comandante do comboio, houve a tentativa de se evitar o acidente,

mediante o acionamento do reversor da máquina e de manobra de guinar para bombordo. 

Após o acidente, os tripulantes do comboio resgataram as três vítimas que
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estavam na embarcação “DEUS É FIEL”, retirando-as da água, sendo que uma delas, o

Tripulante Nelzon Cordeiro de Araújo já estava sem vida no momento que foi resgatado.

Simultaneamente,  B/M  “DEUS  É  FIEL”  foi  amarrado  na  popa  da  Balsa  “JEANY

SARON XXXVI”.

Durante o Inquérito foram ouvidas 6 testemunhas e juntada a documentação

de praxe.

José Luiz Tenório da Silva, condutor inabilitado do B/M “DEUS É FIEL” em

seu depoimento declarou, em resumo, que no momento do acidente, se encontrava na

roda  do  leme,  localizada  na  proa  do  B/M  “DEUS  É  FIEL”.  Relatou  que  estava

conversando com o senhor Hilário e não percebeu a presença do Comboio, sendo que, ao

avistá-lo, gritou: “colega a balsa irá matar nós”. O senhor Hilário acionou o reversor,

localizado atrás do motor, mas não houve tempo hábil para sair da frente do COMBOIO.

Sendo assim, o bordo de boreste do COMBOIO bateu no bordo de bombordo do B/M

“DEUS É FIEL”, não afetando o casco. Logo em seguida, a embarcação “DEUS É FIEL”

tombou para boreste e submergiu para baixo da balsa. Logo após o naufrágio do B/M

“DEUS É FIEL”, conseguiu retornar à superfície juntamente com o senhor Hilário, mas

não avistaram o outro companheiro de trabalho. Declarou ainda que não ingeriu bebida

alcoólica antes do acidente; que não era habilitado para pilotar a embarcação ou exercer

outras  funções  no convés  ou na máquina,  mas que,  no momento  do acidente,  estava

conduzindo a mesma; que a embarcação “DEUS É FIEL” não é inscrita e que não sabe

quem é o proprietário da embarcação; que no momento do acidente o rio estava com

visibilidade boa e calmo; que o estado de conservação e funcionamento da embarcação

era bom, porém, no momento que o reversor foi acionado, o motor parou de funcionar, e

a embarcação ficou à deriva; que a causa do acidente foi devido o motor ter parado no

momento  que  o  reversor  da  máquina  foi  acionado  pelo  senhor  Hilário;  que  não  foi

acionado nenhum sinal sonoro a fim de alertar o COMBOIO sobre o abalroamento e que

também não escutou qualquer  sinal  sonoro emitido pelo COMBOIO; que o acidente

poderia ter sido evitado se a máquina não tivesse falhado, pois o reversor funcionaria e

puxaria a embarcação “DEUS É FIEL” para trás; que a tripulação do COMBOIO prestou

auxílio às vítimas; que o Comandante do COMBOIO foi o responsável pelo acidente; que

houve o falecimento do senhor conhecido como “NELZON” (fls. 26 e 27).

Hilário Magalhães dos Passos, tripulante inabilitado do B/M “DEUS É FIEL”

em seu depoimento declarou, em resumo, que estava retirando a água do porão quando

ouviu do senhor José Luiz alertando sobre o acidente e que, após ter escutado o grito,

acionou o reversor, mas o motor parou. Logo em seguida houve o choque do COMBOIO

e a embarcação virou. Declarou ainda que ingeriu bebida alcoólica na noite anterior, até

aproximadamente uma hora da manhã e que todos que estavam na embarcação “DEUS É
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FIEL” ingeriram bebida alcoólica. Afirmou que trabalhava na máquina e também como

condutor da embarcação acidentada e que, no momento do acidente, estava retirando a

água do porão da embarcação, mas que não é habilitado para pilotar embarcações ou

exercer outras funções no convés ou na máquina. Confirmou que a embarcação “DEUS É

FIEL” não é inscrita e que ele e a vítima, Sr. NELZON eram os proprietários da mesma.

Confirmou que, no momento do acidente, a visibilidade era boa e o rio estava calmo.

Disse que o estado de conservação e funcionamento da embarcação “DEUS É FIEL”

eram boas, mas que precisava fazer o esgoto manualmente, devido não ter a bomba para

fazê-lo.  Confirmou  que  não  foi  acionado  nenhum  sinal  sonoro  a  fim  de  alertar  o

COMBOIO sobre  o  abalroamento  e  que  também não  escutou  qualquer  sinal  sonoro

emitido pelo COMBOIO. Afirmou que a ação correta para evitar o acidente foi realizada,

ou seja, acionar a ré do motor (reversor), mas o motor parou e não houve tempo para

fazê-lo funcionar novamente, pois era necessário o uso da manivela que se encontrava

próximo a máquina, sendo que a manivela era utilizada em substituição ao motor de

partida  que  estava  em manutenção.  Confirmou que  o  COMBOIO prestou  auxílio  às

vítimas, retirando-as da água e amarrando a embarcação “DEUS É FIEL” a uma das

balsas. Afirmou que o responsável pelo acidente foi o senhor José Luiz, condutor do B/M

“DEUS É FIEL” (fls. 32 a 34).

Iomar  Fernandes  de  Moraes,  Piloto  Fluvial,  comandante  do  R/E  “JEAN

FILHO LI”,  em seu depoimento declarou,  em resumo, que no momento do acidente,

estava  sozinho  na  cabine  de  Comando  R/E  “JEAN  FILHO  LI”;  que  suspendeu  às

06h15min do Porto J. F. Oliveira Navegações LTDA., com destino à Manaus, com as

balsas “JEANY SARON XXXVI” e “ISABELE XVI” e, ao se aproximar do Porto da

empresa ATEM, a embarcação “DEUS É FIEL” saiu da margem direita subindo o Rio

Madeira  em  direção  ao  COMBOIO,  sendo  que  ao  chegar  próximo  ao  COMBOIO,

manobraram com intenção de cruzar o rio,  pela proa do COMBOIO. O depoente, ao

perceber que ocorreria o acidente, colocou os dois motores para segurar à ré e guinou

para bombordo para evitar o choque. Entretanto, não houve tempo, pois a embarcação

“DEUS É FIEL” estava muito próxima quando fizeram a manobra para cruzar a proa do

COMBOIO. Assim, houve o abalroamento do B/M “DEUS É FIEL” com a bochecha de

boreste da balsa “ISABELE XVI”, acarretando o naufrágio do B/M “DEUS É FIEL”.

Declarou ainda que no momento do acidente, a visibilidade era boa e o rio estava calmo;

que o estado de conservação e funcionamento do R/E “JEAN FILHO LI” eram boas e

que não havia problemas com o motor, reversor e máquina do leme do mesmo; que o

acidente ocorreu em virtude da manobra imprudente realizada pelo Comandante do B/M

“DEUS É FIEL”; que não acionou sinal sonoro a fim de alertar a embarcação “DEUS É

FIEL” sobre o abalroamento iminente, porque priorizou a ação imediata de puxar à ré e
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guinar a bombordo a fim de evitar o abalroamento. Disse que não escutou sinal sonoro

emitido pela embarcação “DEUS É FIEL”; que o acidente seria evitado se o Comandante

do B/M “DEUS É FIEL” tivesse mantido a atenção na manobra e não tivesse cruzado a

proa do COMBOIO,  e  sim ter  passado pela  popa do mesmo; que prestou auxílio  às

vítimas do acidente. Acredita que o responsável pelo acidente foi o condutor do B/M

“DEUS É FIEL” (fls. 36 a 38).

Éliton  de  Souza  Santos,  Contramestre  Fluvial,  tripulante  do  R/E  “JEAN

FILHO LI”,  em seu depoimento declarou,  em resumo, que no momento do acidente,

estava na proa da balsa que estava atrelada ao empurrador e que não sabe informar como

ocorreu o acidente, pois não presenciou o mesmo; que era o responsável pela fainas de

amarração da embarcação e limpeza do motor e que é habilitado; que no momento do

acidente a visibilidade não era boa, pois havia cerração, mas o rio estava calmo; que o

estado de conservação e funcionamento do rebocador “JEAN FILHO LI” eram normais;

que não ouviu nenhum sinal sonoro emitido pela embarcação “DEUS É FIEL” e pelo

COMBOIO; que o acidente seria evitado se a tripulação do B/M “DEUS É FIEL” tivesse

mantido a atenção na manobra,  e  que a embarcação deveria  estar sinalizada; que foi

prestado auxílio às vítimas do acidente e que houve o falecimento de um tripulante do B/

M “DEUS É FIEL” (fls. 71 e 72).

Pedro Neves Viegas, Contra Mestre Fluvial, tripulante do R/E “JEAN FILHO

LI”, em seu depoimento declarou, em resumo, que não sabe como o acidente aconteceu,

pois estava no convés da balsa carregada de caminhões, o que impedia sua visão; que era

o contramestre do COMBOIO; que é habilitado para exercer a função; que no momento

do acidente a visibilidade era boa e o rio estava calmo; que o estado de conservação e

funcionamento do rebocador “JEAN FILHO LI” eram normais; que o motor, o reversor e

a máquina do leme do R/E “JEAN FILHO LI” estavam bons; que não ouviu nenhum

sinal sonoro emitido pela embarcação “DEUS É FIEL” ou pelo COMBOIO; que não

havia outro tripulante, na cabine de comando, acompanhando o comandante do comboio;

que  foi  prestado  auxílio  às  vítimas  do  acidente  e  que  houve  o  falecimento  de  um

tripulante do B/M “DEUS É FIEL” (fls. 77 e 78).

Samuel da Silva Martins, Marinheiro Fluvial de Máquinas, tripulante do R/E

“JEAN FILHO  LI”,  em seu  depoimento  declarou,  em resumo,  que  no  momento  do

acidente estava no banheiro do rebocador por isso não sabe informar como o acidente

aconteceu;  que  no  dia  do  acidente  fez  os  preparativos  das  máquinas  para  saída

embarcação; que não tinha nenhuma irregularidade quanto ao funcionamento dos motores

e reversores,  mas que não há livro para registrar as condições de funcionamento dos

motores e componentes das máquinas do empurrador; que o estado de conservação da

embarcação era boa e que não havia defeito nos motores, reversores e máquina do leme;
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que não ouviu nenhum sinal sonoro emitido pela embarcação “DEUS É FIEL” ou pelo

COMBOIO (fls. 82 a 84).

Laudo de  Exame Pericial,  ilustrado com croqui,  fotos,  Laudos do IML e

POLITEC  do  Estado  de  Rondônia  concluiu  que  a causa determinante para o

abalroamento foi o fato do Condutor do B/M “DEUS É FIEL” não ser habilitado para a

condução da embarcação assumindo o risco pelo acidente, ressaltando que as condições

atmosféricas eram favoráveis para uma navegação segura.

No relatório, o Encarregado do Inquérito, após resumir o depoimento de 6

testemunhas, descrever a sequência dos acontecimentos e analisar os dados obtidos do

Laudo Pericial e dos depoimentos concluiu que o  fator material e o fator operacional

contribuíram,  que  não  foi  possível  apurar  se  o  fator  humano  contribuiu.  Que  em

consequência,  ocorreu  o  falecimento  de  Nelzon Cordeiro  de  Araújo,  por  afogamento

asfixia mecânica.

Apontou como possível responsável direto pelo acidente:

a)  José  Luiz  Tenório  da  Silva  por  tripular  embarcação  sem  possuir  a

habilitação necessária. Sem, portanto, ter os conhecimentos necessários para conduzir a

embarcação e realizar manobras conforme previsto no Regulamento Internacional para

Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM-72) e tentar cruzar a proa do comboio sabendo

dos riscos inerentes, culminando com o abalroamento; e

b)  Hilário  Magalhães  dos  Passos  ao  atuar  como  Marinheiro  Fluvial  de

Máquinas sem a habilitação, portanto, sem os conhecimentos necessários para manter o

sistema de máquina da embarcação em condições plenas de funcionamento. 

Contribuiu, ainda, para o resultado final do acidente, o fato de que José Luiz

Tenório da Silva e Hilário Magalhães dos Passos navegavam com uma embarcação cujas

condições de funcionamentos do sistema dos motores era deficiente.

Conclui-se, ainda, que houve as seguintes infrações cometidas por: 

a) José Luiz Tenório da Silva e por Hilário Magalhães dos Passos infringiram

o art. 11 do Decreto nº 2596, de 18 de maio de 1998 (RLESTA), que regulamenta a Lei

nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), ao conduzir a embarcação não inscrita,

de nome “DEUS É FIEL” sem habilitação para operá-la: 

Art. 11. Conduzir embarcação ou contratar tripulante sem habilitação para

operá-la: 

b) Hilário Magalhães dos Passos infringiu o Inciso I do art. 16 do Decreto nº

2596,  de 18 de maio de 1998 (RLESTA),  que regulamenta a Lei nº 9.537, de 11 de

dezembro de 1997 (LESTA), ao deixar de inscrever a embarcação de nome “DEUS É

FIEL”:

16. Infrações relativas ao registro e inscrição das embarcações: 
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I - deixar de inscrever ou de registrar a embarcação:

c) José Luiz Tenório da Silva infringiu o Inciso IV do art. 23 do Decreto nº

2.596, de 18 de maio de 1998 (RLESTA),  que regulamenta a Lei nº 9.537, de 11 de

dezembro de 1997 (LESTA), ao deixar de cumprir as regras 9, alíneas (b) e (d), e 16

previstas Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar (RIPEAM-72):

Art. 23. Infrações às normas de tráfego:

IV  -  descumprir  regra  do  Regulamento  Internacional  para  Evitar

Abalroamento no Mar – RIPEAM.

Notificados, os indiciados não apresentaram defesas prévias.

A D. PEM ofereceu Representação contra José Luiz Tenório da Silva,  na

qualidade de condutor inabilitado e contra Hilário Magalhães dos Passos, na qualidade de

tripulante inabilitado do B/M “DEUS É FIEL”, com fulcro no art. 14, alínea a e artigo

15,  alínea  e,  da  Lei  nº  2.180/54,  em  face  das  condutas  imprudentes,  negligentes  e

imperitas,  ao  utilizarem  de  forma  displicente  a  embarcação  cujas  condições  de

funcionamento do sistema de motores eram precárias e deficientes. Ademais, o Condutor

e tripulante, não possuíam habilitação, tampouco conhecimentos necessários para assumir

a condução da embarcação e para manter o sistema de máquinas em condições plenas de

funcionamento, culminando, assim, no abalroamento, impossibilitando qualquer manobra

a fim de evitar o ocorrido.

Os Representados foram citados por Edital e regularmente defendido pela I.

DPU.

A Defesa contestou a exordial por negativa geral, controvertendo todos os

fatos narrados pelo Autor em sua petição inicial, afastando os efeitos da revelia, devendo

o  Autor  provar  suas  alegações.  Requereu  que  a  representação  deve  ser  julgada

improcedente,  por  não  ter  a  PEM  provada  a  atuação  com  culpa  ou  dolo  dos

representados. 

Na instrução, nenhuma prova foi produzida.

Em alegações finais, apenas a PEM manifestou, reiterando os termos da sua

exordial. 

Decide-se.

De  tudo  o  que  consta  nos  presentes  autos,  conclui-se  que  a  natureza  e

extensão do acidente da navegação sob análise, tipificado no art. 14, alínea a e no art. 15,

alínea e da Lei nº 2.180/54, ficaram caracterizadas como exposição a risco e abalroação

entre o comboio formado pelo E/M “JEAN FILHO LI”,  BALSAS “JEANY SARON

XXXVI” e “ISABELE XVI”, e o B/M “DEUS É FIEL provocando o óbito de Nelzon

Cordeiro de Araújo e avarias no B/M “DEUS É FIEL”.

Analisando-se os autos, verifica-se que o comboio formado pelo Empurrador
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e as duas balsas estava descendo o rio Madeira, quando a embarcação “DEUS É FIEL”

cruzou a proa do comboio. O comandante do comboio, fls. 36 a 38, em seu depoimento

relata que: “a embarcação ‘DEUS É FIEL’ saiu da margem direita subindo o Rio Madeira

em direção ao comboio, sendo que ao chegar próximo ao comboio, manobraram com

intenção de cruzar o rio, pela proa do comboio. O depoente ao perceber que ocorreria o

acidente, colocou os dois motores para segurar à ré e guinou para bombordo para evitar o

abalroamento. Entretanto, não houve tempo, pois a embarcação ‘DEUS É FIEL’ estava

muito próxima e o acidente foi inevitável”. Importante observar que a corrente de popa

restringiu a manobrabilidade e a redução do segmento do comboio. O condutor do B/M

“DEUS É FIEL” relatou que: “estava conversando com o senhor Hilário e não percebeu a

presença do Comboio”. Pelo exposto, conclui-se que o condutor do B/M cometeu falha

de vigilância e um erro de manobra ao cruzar deliberadamente a proa do comboio que

navegava no meio do canal com restrição de manobra devido a correnteza do rio.

Outro fator a ser considerado foi a falha do motor do B/M “DEUS É FIEL”.

Conforme relatado por dois tripulantes do B/M, no momento que foi acionado o reversor

para se evitar o acidente, o motor falhou e não foi possível acionar novamente, pois não

havia motor de partida, sendo necessário utilizar uma manivela. Neste caso, percebe-se

claramente que a falta de manutenção da embarcação “DEUS É FIEL” contribuiu para

ocorrência do acidente.

Dessa forma conclui-se que a causa determinante foi falta de vigilância e erro

de manobra do condutor do B/M “DEUS É FIEL” ao cruzar a proa do comboio, aliado à

péssima condição de manutenção dos motores da embarcação.

Pelo  exposto,  considera-se  procedente  a  fundamentação  da  PEM,

responsabilizando José Luiz Tenório da Silva, na qualidade de condutor B/M “DEUS É

FIEL” por sua conduta negligente e imprudente por falhar com a vigilância e cruzar a

proa  do  Comboio  sabendo  dos  riscos  inerentes  e  Hilário  Magalhães  dos  Passos,  na

qualidade  de  proprietário  e  tripulante  do  B/M  “DEUS  É  FIEL”,  por  sua  conduta

negligente  ao  não  manter  o  sistema  de  máquinas  em  condição  adequada  de

funcionamento. 

Assim,

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

natureza e extensão do acidente e fato da navegação: abalroação entre comboio formado

pelo E/M “JEAN FILHO LI”, balsas “JEANY SARON XXXVI” e “ISABELE XVI” e o

B/M “DEUS É FIEL”, provocando o óbito de Nelzon Cordeiro de Araújo e avarias no

barco a motor “DEUS É FIEL”; b) quanto à causa determinante: falta de vigilância e erro

de manobra do condutor do B/M “DEUS É FIEL” ao cruzar a proa do comboio, aliado à

péssima  condição  de  manutenção  dos  motores  da  embarcação;  c)  decisão:  julgar  o
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acidente e fato da navegação, previsto no art. 14, alínea “a” e art. 15 alínea “e”, da Lei nº

2.180/54, como decorrente de negligência e imprudência do condutor José Luiz Tenório

da Silva e negligência do proprietário Hilário Magalhães dos Passos condenando-os à

pena  de  repreensão  e  multa  no  valor  de  400  (quatrocentas)  UFIR  para  o  Condutor,

primeiro representado, e 100 (cem) UFIR para o Proprietário, segundo representado, de

acordo com a Resolução nº 51/2020 do Tribunal Marítimo, e o art. 121, incisos I e VII,

da Lei nº 2.180/54. Custas processuais na forma da Lei; e d) Medidas preventivas e de

segurança: oficiar à Capitania Fluvial de Porto Velho, agente da Autoridade Marítima as

infrações ao RLESTA cometidas por José Luiz Tenório da Silva e Hilário Magalhães dos

Passos  que  infringiram  o  art.  11,  conduzir  embarcação  ou  contratar  tripulante  sem

habilitação para operá-la,  e  por Hilário Magalhães dos Passos que infringiu o art.  16

Inciso I, deixar de inscrever ou de registrar a embarcação. Enviar cópia do Acórdão ao

Ministério Público do Estado de Rondônia.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de agosto de 2021.

JÚLIO CÉSAR SILVA NEVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 01 de setembro de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 31.616/17

ACÓRDÃO

B/M “AMAZÔNIA”. Explosão, incêndio e naufrágio. Transporte irregular de

combustível em bombonas de plástico no porão de embarcação utilizada no

transporte misto de carga e passageiros. Ferimentos graves em sete pessoas,

sendo  duas  crianças.  Utilização  de  embarcação  não  especializada  para  o

transporte  de  combustível  que  caracteriza  culpa  grave  do  responsável.

Revelia. Condenação.

Vistos os presentes autos, 

Tratam  os  autos  do  incêndio  envolvendo  uma  embarcação  ocorrido  em

Abaetetuba, PA, às 11h50min do dia 13 de fevereiro de 2016, que provocou o naufrágio

da embarcação e queimaduras em sete pessoas. 

Envolveu-se no acidente o B/M “AMAZÔNIA”, não inscrito, sem anotações

sobre suas dimensões na perícia, mas teria aproximadamente 18m de comprimento e 5m

de  boca,  segundo  o  depoimento  do  Sr.  Joaquim  da  Silva  Machado  ou  13m  de

comprimento e 3,5m de boca, segundo afirmou o Sr. Jedilson dos Santos da Silva. O

barco pertenceria a uma pessoa denominada nos autos apenas por “Janico”, que não foi

identificado. Era comandado pelo Sr. Jedilson dos Santos da Silva, não habilitado.

Segundo apurou o IAFN o B/M “AMAZÔNIA” atracou em estacas ao lado

do Posto Flutuante “CARVALHO I”, em Abaetetuba, PA, a fim de embarcarem móveis e

utensílios domésticos que seriam levados em mudança para a cidade de Pracuuba, zona

rural do município de São Sebastião da Boa Vista, PA. Entre os bens embarcados havia

botijões  de  gás  e vasilhames contendo gasolina e óleo diesel  (chamados “carotes”)  e

havia a bordo sete adultos e duas crianças. Ao acionarem o motor por volta das 12h30min

a fim de darem início à viagem deu-se início ao incêndio que se seguiu de explosões. As

pessoas que estavam a bordo correram para o posto de combustível ou se lançaram na

água e a embarcação seguiu sozinha à deriva enquanto o fogo se alastrava. Os bombeiros

chegaram ao local, combateram as chamas, amarraram o barco em uma estaca na orla

fluvial  de  Abaetetuba  e  furaram  seu  casco  para  que  naufragasse  e  as  chamas  se

extinguissem. A embarcação ficou submersa apenas com o casario exposto, conforme
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fotos de fls. 13 a 16. As duas crianças tiveram ferimentos leves, foram medicadas no

hospital  e  logo  liberadas.  Cinco  adultos  tiveram  ferimentos  mais  graves  e  foram

transferidos de ambulância para a cidade de Ananindeua, tendo o comandante do barco,

Sr. Jedilson dos Santos da Silva, sido transferido de aeronave para aquela cidade, dada a

gravidade de seus ferimentos.

Os peritos da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental afirmaram que a

causa  do  naufrágio  foi  o  incêndio  provocado  pelo  acúmulo  de  gases  no  interior  da

embarcação, que entraram em combustão quando o motor foi acionado. Apontaram o

fator  operacional  relevante  para  o  acidente,  uma  vez  que  a  embarcação  não  seria

apropriada  para  o  transporte  de  gás  de  cozinha  ou  de  combustível  em  bombonas.

Juntaram ao laudo, além das fotos do casario chamuscado, fotos da fachada do posto de

combustível e de uma bomba de combustível chamuscadas pelo fogo. 

O  Encarregado  do  IAFN  ouviu  o  proprietário  dos  bens  que  seriam

transportados, Sr. Joaquim da Silva Machado, pessoa que identificou o proprietário do

barco como sendo o Sr.  Janico,  mas não soube dizer seu paradeiro. Afirmou em seu

depoimento também que além de sua mudança havia a bordo caixas de mantimentos e

carga em geral, inclusive 40 tambores com combustível e 20 botijões de gás. Ele disse

que enquanto o comandante abastecia os tanques do barco, um dos tripulantes jogava

água com um balde sobre os tambores de combustível, fazendo exalar um forte cheiro de

combustível.  Em seguida  o  porão  foi  fechado,  deram início  à  desatracação do posto

flutuante  e  assim  que  acionaram  o  motor  a  embarcação  explodiu,  tendo  o  fogo  se

alastrado para o posto. Afirmou que a embarcação e toda a carga transportada se perdeu e

atribuiu ao armazenamento indevido de combustível no porão como causa do incêndio. 

Ouviu-se também a frentista do posto flutuante, Sra. Ivanda Kelly Feio da

Costa, que confirmou as declarações do Sr. Joaquim da Silva Machado e acrescentou que

o posto teve alguns banners chamuscados, mas o fogo não afetou sua estrutura e que o

barco foi afundado pelos bombeiros, pois corria o risco de descer o rio e atingir outro

posto de combustível flutuante mais adiante. 

O comandante do barco,  Sr.  Jadilson dos Santos da Silva, não habilitado,

afirmou que o barco pertencia a um senhor de nome Ivan, morador da cidade de Afuá,

PA, mas não soube dar mais nenhum detalhe sobre ele. Disse que ao acionar o motor do

barco  esse  oscilou  sozinho e  quando aumentou sozinho sua  rotação muito  acima do

normal ele desceu até o porão para verificar o que acontecia, momento em que o gerador
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dependente  do  propulsor  explodiu,  dando  início  ao  incêndio.  Ele  teria  sofrido

queimaduras  pelo  corpo,  correu  e  se  jogou  pela  borda,  nadando  até  a  margem.  Ali

encontrou uma passageira desesperada, pois sua filha de 9 anos estaria no banheiro a

bordo. Ele teria retornado para a embarcação em chamas, retirado a criança do banheiro e

se jogado com ela na água, conduzindo-a até a margem. Ali foi socorrido por populares e

levado ao hospital de Abaetetuba onde recebeu os primeiros socorros e, em seguida, foi

levado por uma aeronave até o hospital de Ananindeua, onde permaneceu internado por

36 dias. Confirmou que no porão transportava 15 botijões de gás e 8 carotes de gasolina e

óleo diesel, mas não soube dizer se a bordo havia material de combate a incêndio.

Prestaram depoimento também o passageiro Sanderson Portilho Teles  e o

tripulante  Mauro  Rodrigues  Furtado,  que  descreveram  o  acidente  como  os  demais,

disseram que se feriram no incêndio e se jogaram pela borda do barco nadando até a

margem.  O  tripulante  Mauro  não  soube  dizer  a  quem  pertencia  a  embarcação,  mas

afirmou que seu encarregado era o Sr. Jedilson dos Santos da Silva.

Com  base  nessas  provas  o  Encarregado  do  IAFN  afirmou  que  a  causa

determinante do acidente foi o acúmulo de gases inflamáveis no interior da embarcação

que explodiram quando foi dada partida no motor, provocando o incêndio que levou o

barco ao naufrágio. Destacou a impossibilidade de identificação do proprietário do barco

levando, assim, a não ter sido ouvido para que pudesse apresentar suas razões sobre os

fatos.  Disse que o fator operacional contribuiu para o acidente,  tendo em vista que a

embarcação não era apropriada para transportar combustível. Indiciou o Sr. Jedilson dos

Santos da Silva, comandante não habilitado da embarcação, por ter embarcado botijões

de  gás  e  carotes  de  gasolina  e  óleo  diesel  em desacordo com as  normas,  levando a

embarcação a incendiar e depois naufragar.

A  notificação  do  resultado  do  IAFN  foi  enviada  pelos  correios  para  o

endereço do indiciado, mas ele não apresentou defesa prévia.

Os  autos  do  inquérito  foram  enviados  ao  Tribunal  Marítimo,  que  os

encaminhou à PEM, que oferece representação em face de Jedilson dos Santos da Silva,

comandante  do  B/M  “AMAZONIA”,  com  fulcro  no  art.  14,  alínea  “a”,  da  Lei  nº

2.180/54.

Depois  de  resumir  os  principais  fatos  narrados  durante  o  IAFN,  a  PEM

afirmou  que  o  representado  teria  sido  imprudente  ao  assumir  o  comando  de  uma

embarcação sem ser habilitado, embarcação essa que não é tampouco inscrita perante a
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Autoridade Marítima. A imprudência se revelaria, ademais, pelo fato de o representado

transportar carga perigosa junto com passageiros, inclusive crianças, violando as normas

e  procedimentos  estabelecidos  para  uma  navegação  segura  e  os  bons  princípios  de

marinharia. Pediu a condenação do representado nas penas da Lei e ao pagamento das

custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo do

dia  15  de  maio  de  2018,  o  Sr.  Jedilson  foi  citado  pessoalmente  (fl.  126),  mas  não

apresentou contestação no prazo assinalado no mandado, sendo declarado revel (fl. 128),

situação da qual foi notificado na forma do Regimento Interno da Corte Marítima (fl.

139).

Aberta a instrução nenhuma prova foi produzida e em alegações finais a PEM

reportou-se à inicial.

É o relatório.

Decide-se:

A acusação que pesa sobre o representado é que teria sido imprudente ao

assumir uma embarcação sem ser habilitado, embarcação essa que sequer seria inscrita

perante  a  Capitania  dos  Portos  e  que  estava  sendo  utilizada  para  transportar  carga

perigosa junto com passageiros, inclusive crianças, em total desacordo com as normas e

os  procedimentos  estabelecidos  para  uma  navegação  segura  e  os  bons  princípios  da

marinharia.

Apesar de regularmente citado não contestou a representação, atraindo para si

os efeitos da revelia, tornando incontroversos os fatos narrados na inicial.

Tais fatos encontram, ademais, ressonância nas provas dos autos, podendo-se

extrair da prova testemunhal as causas determinantes do incêndio e o liame de causa e

efeito entre as atitudes culposas do representado e o acidente. 

Deve, por tais razões, a representação ser julgada totalmente procedente para

responsabilizar  o  representado  pelo  acidente  da  navegação.  Devem  ser  levadas  em

consideração como atenuantes o fato de que o representado agiu para salvar uma das

crianças que ainda estava a bordo, provocando em si queimaduras graves e também que

com seu depoimento ajudou a desvendar as causas do acidente.

Assim, 

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

natureza e extensão do acidente da navegação: explosão, seguida de incêndio e naufrágio
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de  embarcação  de  madeira,  com  perda  total  da  embarcação  e  queimaduras  em  sete

pessoas, sendo duas crianças; b) Quanto à causa determinante: transporte irregular de

combustíveis armazenados em bombonas dentro do porão próximo ao gerador e ao motor

de uma embarcação não especializada para esse tipo de transporte; c) Decisão: julgar o

acidente da navegação constante do art. 14, alínea “a”, como decorrente da imprudência

do representado, Sr. Jedilson dos Santos da Silva, aplicando-lhe pena de repreensão e

pena de multa no valor de 300 (trezentas) UFIR, na forma da resolução nº 51/2020, do

Tribunal Marítimo, com fulcro no art. 121, incisos I e VII c/c art. 124, incisos III e IX e

art.  139,  inciso  IV,  alíneas  “a”  e  “d”,  todos  os  artigos  da  Lei  nº  2.180/54.  Custas

processuais pelo representado.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 17 de junho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 31.812/17

ACÓRDÃO

Lancha de esporte e recreio “LST”. Naufrágio na poita. Causa apontada a um

erro na amarração que não foi devidamente apurada durante o IAFN. Chuva

intensa  na  madrugada  anterior  relatada  pelas  testemunhas  que  pode  ter

causado o acidente. Fortuna do mar. Arquivamento.

Vistos os presentes autos, 

Tratam os autos do naufrágio de uma lancha no local onde estava fundeada,

acidente ocorrido em Camboinha, PB, durante a madrugada do dia 28 de janeiro de 2017,

que causou apenas danos materiais.

A embarcação envolvida foi a lancha “LST”, com 6,75m de comprimento,

2,35m de boca, sem anotação da Arqueação Bruta em seu documento, movido por um

motor Mercury a diesel com 184 HP, inscrita na CPPB sob a propriedade de Thiago

Rodrigues Torres de Medeiros.

Segundo  apurou  o  IAFN  haviam  feito  um  passeio  com a  lancha  no  dia

anterior  sob  a  condução  do  MAC  Alexandro  José  Freitas,  e  fundeado  na  frente  da

residência do proprietário no final da tarde do dia 27 de janeiro. Na manhã seguinte o

proprietário não encontrou sua lancha onde havia sido deixada e depois de procurá-la nas

redondezas  resolveu mergulhar  no local  do fundeio e a encontrou no fundo.  Fez em

seguida contato com a Capitania dos Portos e com a Marina onde ela ficava guardada e

reflutuaram a lancha com o auxílio de seis bombonas de 200 litros e a maré. 

O Encarregado do IAFN ouviu o proprietário, que relatou o acidente como

acima  e  complementou  afirmando  achar  que  o  naufrágio  foi  resultado  da  chuva  da

madrugada.

Ouviu  também  o  responsável  pela  marina,  Sr.  Alípio  Rodrigues  Chaves

Filho, que afirmou que a embarcação não tinha nenhum problema ao ser colocada na

água e que depois de resgatada foi constatado que estava com o bujão no lugar e que os

danos  se  resumiram aos  efeitos  da  água  nos  equipamentos,  mas  que  o  casco  estava

intacto. Ele também atribuiu o naufrágio à mudança climática e afirmou que o marinheiro

havia deixado a embarcação fundeada com 20m de cabo, que seriam mais que suficientes

para suportar a mudança da maré. 

Por fim ouviu o MAC Alexandro José de Freitas, que era o comandante do

barco, que confirmou que a lancha não tinha nenhum problema com o casco ou com os

equipamentos quando foi colocada na água, que ele mesmo teria feito uma verificação
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completa antes de suspender e estava tudo conforme. Teriam feito um passeio com a

família do proprietário da lancha, para quem trabalhava havia mais de dois anos como

marinheiro, e na volta resolveram deixá-la fundeada, pois pretendiam usá-la novamente

no dia seguinte. Afirmou que deixou entre 25 e 35 metros de cabo e atribuiu o acidente

ao mau tempo. 

Foi  perguntado pelo Encarregado do IAFN tanto ao proprietário como ao

marinheiro quem teria dito a frase que constaria do relatório da Inspeção Naval feita

durante a reflutuação da lancha “dei mole, deixei o cabo curto na garateia. Acho que ao

subir a maré começou a entrar água” e nenhum dos dois assumiu ter dito tal coisa.

Os peritos afirmaram que a causa determinante para o naufrágio teria sido a

forte  chuva  acompanhada  de  ventos,  que  provocaram  o  ingresso  de  água  em maior

quantidade que a capacidade da bomba de esgoto, além de o cabo curto da poita. 

O Encarregado do IAFN concluiu ter havido um descuido do marinheiro e do

proprietário  no  momento  do  fundeio  e  na  decisão  de  deixar  a  embarcação  fundeada

durante  a  madrugada  sem  a  devida  vigilância,  apontando  como  responsáveis  pelo

acidente o MAC Alexandro José de Freitas, por ter deixado a embarcação fundeada sem

verificar se haveria mudança do tempo e por ter utilizado um cabo de fundeio muito curto

e  o  proprietário  da  lancha,  Sr.  Thiago  Rodrigues  Torres  de  Medeiros,  por  ter

negligenciado a supervisão do fundeio de sua lancha,  não atentando para  o dever  de

manter vigilância durante o período noturno.

Os indiciados foram notificados do resultado do IAFN, mas não apresentaram

defesa prévia. 

Os autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo que os encaminhou à PEM,

que ofereceu Representação em face do MAC Alexandro José de Freitas, por entendê-lo

responsável pelo naufrágio, acidente da navegação tipificado no artigo 14, alínea “a”, da

Lei nº 2.180/54.

Depois de resumir os principais fatos narrados no inquérito, a PEM afirmou

que  o  representado  teria  sido  negligente  ao  não  ter  se  informado  sobre  a  previsão

meteorológica, deixando a lancha sem cobertura, permitindo a entrada de água e por ter

fundeado  a  lancha  com  cabo  curto,  insuficiente  para  suportar  a  variação  da  maré,

resultando no naufrágio. Pediu sua condenação nas penas da Lei e ao pagamento das

custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo do

dia  06  de  dezembro  de  2018,  o  representado  foi  citado  pessoalmente  (fl.  101)  e

apresentou  contestação  tempestiva  por  meio  de  advogada  própria  devidamente

constituída.
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Em sua defesa afirmou que deixou a lancha naquele local e daquela maneira

obedecendo as ordens do proprietário, que estava junto com ele. Afirmou que deixou 22

metros de cabo, sendo que o local teria 6m de profundidade. Destacou que a perícia na

lancha teria sido feita na marina e não no local do naufrágio, de forma que não seriam

consistentes as constatações feitas pela perícia. Finalmente, quanto à mudança climática,

afirmou que ele seria apenas um marinheiro empregado obedecendo as ordens recebidas

diretamente  de  seu  patrão  e  que  era  verão,  sem previsão  de  chuvas  fortes.  Afirmou

também que a obediência à ordens superiores retirariam sua culpa no acidente. Pediu para

ser exculpado. Juntou a procuração passada à advogada que assina a defesa e cópia de sua

carteira de identidade e do comprovante de residência. 

Aberta  a  instrução  nenhuma  prova  foi  produzida  e  em  alegações  finais

somente a PEM se manifestou, reportando-se à inicial.

É o relatório.

Decide-se:

A PEM acusou o representado de ter sido negligente ao não ter se informado

sobre a previsão meteorológica, deixando a lancha sem cobertura, permitindo a entrada

de água e por ter fundeado a lancha com cabo curto, insuficiente para suportar a variação

da maré, resultando no naufrágio.

Em  sua  defesa  o  representado  afirmou  que  fundeou  daquela  maneira

obedecendo ordens do proprietário da lancha,  seu empregador,  e  negou que a lancha

estivesse presa à poita com um cabo curto.

A prova dos autos favorece a defesa, devendo o acidente da navegação ser

atribuído à fortuna do mar, face à falta de outra explicação melhor para o acidente.

Não se revelou através dos depoimentos qual foi  o cumprimento do cabo

utilizado pelo  marinheiro  para  fundear  a  lancha,  havendo no relatório  de  inspeção a

informação  de  que  alguém  teria  dito  que  o  cabo  seria  curto,  afirmação  que  foi

categoricamente negada tanto pelo representado, como pelo proprietário da lancha. E as

três pessoas ouvidas durante o inquérito afirmaram que teria havido uma mudança no

tempo durante a madrugada, alagando a lancha acima da capacidade da bomba de esgoto.

De fato seria  mais verossímil  a  tese do naufrágio decorrente de  um cabo

insuficiente para a variação da maré do que a de alagamento decorrente de uma chuva de

verão durante a madrugada acima da capacidade da bomba de esgoto. Porém, a prova

constante dos autos não corrobora com a tese mais verossímil e, assim, deve-se atribuir o

acidente à fortuna do mar.

Assim,  o  acidente  da  navegação  que  nesses  autos  se  caracterizou  pelo

naufrágio de uma lancha enquanto fundeada, com danos apenas materiais decorrentes da
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completa submersão da embarcação, teve por causa determinante o embarque excessivo

de  água  proveniente  da  chuva,  acima  da  capacidade  da  bomba  de  esgoto.  Deve  a

representação ser julgada improcedente e o representado exculpado. 

Assim, 

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

natureza e extensão do acidente da navegação: naufrágio de lancha na poita, com danos

materiais  decorrentes  da  imersão  dos  equipamentos;  b)  quanto  à  causa  determinante:

alagamento das partes internas da lancha pela chuva; c) decisão: julgar o acidente da

navegação capitulado no art.  14,  alínea “a”,  da Lei nº  2.180/54,  como decorrente  de

fortuna do mar, exculpando Alexandro José de Freitas, mandando arquivar os autos.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 07 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
IF/JCN PROCESSO Nº 31.869/17

ACÓRDÃO

Lancha “MURA”. Adernamento da lancha provocando a queda na água de 4

pessoas e ferimentos leves. Perda de estabilidade direcional da lancha devido

a folga na direção aliada à falta  de manutenção preventiva do sistema de

governo. Imprudência. Negligência. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Trata-se do fato da navegação envolvendo a lancha “MURA”, propriedade da

Polícia Militar do Amazonas, quando cerca das 08h15min do dia 27/11/2016, encontrava-

se navegando no Rio Solimões, na orla da cidade de Tabatinga, AM, momento em que o

condutor perdeu o controle da embarcação e quatro passageiros foram arremessados no

rio, inclusive o Condutor, provocando-lhes ferimentos leves, sendo enviados ao hospital e

devidamente medicados. 

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que a lancha

“MURA”,  com 8,50 metros  de  comprimento,  não  inscrita,  casco  de  alumínio,  sob  a

condução do SD-PM Antônio Marcos da Silva, habilitado a conduzir embarcações de até

8 metros de comprimento, estava sendo empregada no transporte de militares da Polícia

Militar de Tabatinga, navegando no rio Solimões, no sentindo Tabatinga/Base Anzol para

realizar a troca de efetivo na Base Anzol, o condutor da embarcação perdeu o controle e a

popa foi jogada violentamente para um lado e depois para o outro. Neste momento, 4

passageiros caíram no rio, inclusive o condutor. Encaminhados para atendimento médico

sendo liberados no mesmo dia.

Realizada Vistoria Especial observou-se que a embarcação estava em boas

condições,  não  havendo  avarias  estruturais,  ocasião  em  que  foram  observados  os

seguintes  itens:  Equipamento  de  Salvatagem;  Casco;  Equipamentos  de  Navegação;

Sistema  elétrico;  Equipamento  rádio;  e  Máquinas.  Todos  apresentavam  condições

operacionais.  O  Sistema  de  direção  possuía  uma  grande  folga  de  dois  giros  para

bombordo.

Durante o Inquérito foram ouvidas 4 testemunhas e juntada a documentação

de praxe.

Antônio Marcos da Silva, Condutor,  em seu depoimento, declarou que no

momento do acidente o rio apresentava muito banzeiro nas imediações do local acidente

e vento moderado; que ingeriu bebida alcoólica por volta de 15h antes do acidente; que
1/6



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 31.869/2017........................................)
===============================================================

havia  aparentemente  nove  pessoas  na  embarcação  e  a  quantidade  máxima  é  de  dez

pessoas.

Flávio Falcão Ferreira, Passageiro, em seu depoimento declarou, em resumo,

que a embarcação estava em alta velocidade e ao desviar de duas canoas de madeira na

proa  da  embarcação,  foi  necessário  guinar  para  bombordo,  e  o  condutor  perdeu  o

controle; que somente o condutor utilizava o colete e não observou a presença de coletes

salva-vidas a bordo e não foi oferecido pelo comandante da embarcação.

Rosinéia Brito da Silva, Passageira, em seu depoimento declarou, em resumo,

que  não possuía muito banzeiro nas imediações do acidente e tinha vento considerado

normal; que nem todos utilizavam o colete, que o condutor da embarcação também caiu

na água; que a embarcação ficou à deriva e o Tenente Wanderley assumiu o controle; que

os  acidentados  foram  encaminhados  para  o  hospital;  que  após  o  acidente  a  lancha

regressou para o Porto da Polícia Federal, sendo que adernou mais duas vezes.

Wanderley Barros de Souza,  Passageiro, em seu depoimento declarou,  em

resumo, que se encontrava próximo ao condutor da embarcação, no seu lado esquerdo;

que  no  momento  do  acidente  havia  banzeiro  nas  imediações  do  acidente  e  vento

moderado; que a lancha estava cedida à Polícia Federal; que ao desviar de duas canoas de

madeira na proa da embarcação, esta guinou para bombordo e o comandante perdeu o

controle, caindo na água com mais quatro passageiros, neste momento conseguiu assumir

o controle da embarcação parando as máquinas e estabilizando a embarcação; que havia

aproximadamente  14  pessoas  na  embarcação;  que  soube  que  alguns  passageiros,  e  o

condutor da embarcação consumiram bebidas alcoólicas na noite anterior,  inclusive o

condutor, que aparentava sinais de cansaço, uma vez que desviou de forma muito brusca

das embarcações que estavam situadas à frente da embarcação; que no trajeto de volta

para o porto a embarcação adernou mais duas vezes, sendo ouvido um barulho forte no

motor;  que o soldado Ramalheira assumiu o comando da embarcação até o porto em

virtude dos passageiros não quererem que o condutor comandasse a embarcação, pois não

aparentava possuir condições de prosseguir viagem.

Taíse Beatriz Mendonça Teixeira, Passageira, em seu depoimento declarou,

em resumo, que havia banzeiro nas imediações do acidente e o rio estava bem agitado,

tinha vento moderado; que a embarcação possuía 14 pessoas a bordo, que o acidente

ocorreu em virtude do desvio de pequenas embarcações regionais que vinham cruzando a

proa  da  embarcação;  que  em virtude  do  banzeiro  a  lancha  adernou  duas  vezes  para

bombordo e duas vezes  para boreste ocasionando a queda das pessoas no rio;  que a

embarcação pertence a Polícia Militar, cedida à Polícia Federal para a operação Anzol;

que  havia  a  bordo  da  embarcação  14  pessoas;  que  a  maioria  dos  passageiros  que
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visualizou estavam usando colete, entretanto os coletes utilizados estavam em péssimas

condições de uso, não havendo tirantes para amarrar, sendo que das cinco pessoas que

caíram na água, duas delas acabaram ficando sem o colete, inclusive um investigador da

Polícia Civil, que não sabia nadar, quase se afogou, sendo salvo por outros passageiros

que haviam caído na água; que o condutor da embarcação foi o primeiro a cair na água,

neste  momento  a  embarcação  ficou  desgovernada  adernando  para  ambos  os  bordos,

quando o Tenente Wanderley puxou a chave de segurança mas a embarcação continuou

funcionando,  depois  ele  conseguiu  assumir  o  controle  da  embarcação  e  parou  de

funcionar; que a embarcação regressou para o Porto da Polícia Federal, e adernou mais

duas  vezes,  sendo ouvido um barulho forte  no motor,  que mesmo após o acidente  a

embarcação continua sendo usada para o transporte de passageiros e que no dia 27, no

término  da  missão  apresentou  novamente  os  mesmos  problemas,  que  ocasionaram o

acidente.

Laudo de Exame Pericial concluiu que a causa determinante está relacionada

com a  falta  de  manutenção  preventiva  adequada,  pois  a  folga  na  direção  contribuiu

sobremaneira para a perda de estabilidade da lancha.

No relatório o Encarregado do Inquérito  concluiu que o fator  operacional

contribuiu  haja  vista  não  ter  sido  realizada  a  manutenção  adequada  e  periódica  na

embarcação para que ela pudesse operar com segurança.

Em sua análise minuciosa realizada por meio das oitivas colhidas e da análise

do Laudo de Exame Pericial, concluiu que o acidente foi causado pela grande folga na

direção existente, fato esse que colocou em risco a manobrabilidade da embarcação.

Que em consequência da não observância no momento de suspender dos itens

de  segurança  que  compete  ao  comandante  da  embarcação,  objetivando  resguardar  a

segurança da navegação e dos passageiros, o Condutor da embarcação, o SD-PM Antônio

Marcos da Silva infringiu o Inciso II do art. 8 do da Lei nº 9.537 de 11 de dezembro de

1997 (LESTA).

Apontou como responsável direto do acidente o SD-PM Antônio Marcos da

Silva, Comandante da embarcação.

A D. Procuradoria ofereceu representação contra Antônio Marcos da Silva,

na qualidade de Comandante da lancha “MURA”, com fulcro no art. 15, alínea e, da Lei

nº 2.180/54, sustentando, em resumo, eis que como Comandante, tornou-se responsável

pela segurança da operação e de qualquer manobra a bordo, porquanto agiu de forma

negligente e imprudente no desempenho da sua função ao deixar de cumprir o seu dever

com relação à salvaguarda da vida humana, não verificando a manutenção da lancha,

expondo a risco as condições de manobra a fim de garantir a segurança da navegação,

3/6



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 31.869/2017........................................)
===============================================================

contrariando  os  deveres  legais  como  Comandante,  deixando  de  observar  itens

importantes de segurança antes de suspender, fator esse que expôs a risco a incolumidade

física da tripulação, materializada com a queda do próprio representado e dos demais

passageiros na água. 

Recebida  a  representação  e  citado,  o  representado,  que  não  possui

antecedentes no Tribunal Marítimo, apresentou defesa sem advogado patrono nos autos e

declarada sua revelia em 12/02/2020.

Aberta a instrução, nenhuma prova foi produzida. 

Em  alegações  finais,  a  D.  PEM  reiterou  os  termos  de  sua  exordial  e  o

Representado ficou silente.

Decide-se.

De  tudo  o  que  consta  nos  presentes  autos,  conclui-se  que  a  natureza  e

extensão  do  fato  da  navegação  sob  análise,  tipificado  no  art.15,  alínea  e,  da  Lei  nº

2.180/54, ficaram caracterizadas como adernamento da lancha provocando a queda na

água de 4 pessoas e ferimentos leves.

A causa determinante foi a perda de estabilidade direcional da lancha devido

a folga na direção aliada à falta de manutenção preventiva do sistema de governo.

Analisando-se  os  autos,  verifica-se  que  os  depoimentos  noticiaram  que

ocorreu o consumo de bebida alcoólica, mas tal fato não foi devidamente apurado durante

o IAFN. 

Deflui  do  conjunto  probatório,  que  insta  ser  incontroversa  a  falta  de

manutenção da embarcação pelo seu proprietário, no caso a Polícia Militar do Estado do

Amazonas,  tendo  em  vista  a  constatação  pelos  Peritos  e  pelos  depoimentos  das

testemunhas que o sistema de governo apresentava folga excessiva restando configurado

a falta de manutenção. Tal fato não foi percebido pelo Condutor ora Representado antes

de  sair  do  seu  porto  de  origem em Tabatinga  com destino  à  Base  Anzol  da  PF,  ao

contrário imprimiu velocidade na lancha, dotada de dois potentes motores de popa de 200

hp cada um, capaz de imprimir uma lancha de alumínio a altas velocidades. O Condutor

ao avistar embarcações regionais que vinham cruzando à sua proa proporcionou guinadas

tanto para bombordo como para boreste para evitar o choque com ditas embarcações, e

com  isso,  o  adernamento  tanto  para  um  bordo  quanto  para  o  outro,  provocou  o

lançamento  de  4  ocupantes  no  rio,  inclusive  o  próprio  condutor.  Recomendava  a

prudência que o Condutor Antônio Marcos da Silva observasse os cuidados necessários a

uma navegação segura, já que transportava uma equipe completa para troca de turno na

Base Anzol da PF.

De  acordo  com  a  comunicação  da  PF  de  fl.  06  informando  o  fato  da
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navegação, estavam a bordo 13 pessoas, contudo em face da lancha não ser inscrita não

se tem definida qual a capacidade de transporte de passageiros, além do que não vieram

aos autos as características do fabricante.

Em face da falta de material de salvatagem o Condutor Antônio Marcos da

Silva infringiu o RLESTA no seu art. 15, II – apresentar-se com a dotação incompleta.

No  que  se  refere  à  infração  ao  RLESTA  no  seu  art.  16,  I  –  deixar  de  inscrever  a

embarcação, tal ação não lhe competia pois não ficou comprovado ser proprietário da

embarcação. Muito embora tenha sido informado que a proprietária seria a Polícia Militar

do  Amazonas,  os  autos  não  referendaram  tal  informação  com  a  prova  documental,

devendo por isso a Capitania Fluvial de Tabatinga empreender diligências junto à PM

para aplicação de infração ao RLESTA, art. 16, I. 

O representado Antônio Marcos da Silva permaneceu revel, por conseguinte,

decorreram os efeitos da revelia quanto à matéria fática, com a presunção de veracidade

dos fatos narrados na representação, não havendo provas ou argumentos nos autos que

possam afastar a sua responsabilidade pelo evento em questão, eis que foi imprudente ao

navegar com a conhecida folga no sistema de governo da lancha, realizando manobras

para bombordo e boreste com a suposta intenção de desviar de embarcações regionais

que cruzavam a sua proa, além de negligente ao não verificar a precariedade dos coletes

salva-vidas  existentes  a  bordo  e  de  seu  número  insuficiente  para  a  quantidade  de

passageiros que transportava.

Pelo  exposto,  deve-se  julgar  procedente  a  fundamentação  da  PEM,

responsabilizando Antônio Marcos  da Silva.  A infração ao RLESTA,  art.  15,  II  será

absorvida pela sanção a ser aplicada. Deve ser oficiada à Capitania Fluvial de Tabatinga,

agente  local  da  Autoridade  Marítima,  para  diligenciar  junto  à  PMAM,  supostamente

proprietária da lancha “MURA”, de modo que possa aplicar a infração ao RLESTA no

seu art. 16, I – deixar de inscrever a embarcação.

Assim,

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

natureza e extensão do fato da navegação: adernamento da lancha provocando a queda na

água  de  4  pessoas  e  ferimentos  leves;  b)  quanto  à  causa  determinante:  perda  de

estabilidade direcional da lancha devido a folga na direção aliada à falta de manutenção

preventiva  do sistema de governo;  c)  decisão:  julgar  o  acidente  e fato da  navegação

previsto  no  art.  15  alínea  e da  Lei  n°  2.180/54,  como  decorrente  de  imprudência  e

negligência do SDPM Antônio Marcos da Silva, condenando-o à pena de repreensão e

multa no valor de 300 (trezentas) UFIR, de acordo com a Resolução 51/2020 do Tribunal

Marítimo e o art. 121, incisos I e VII, da Lei n° 2.180/54, com a redação dada pela Lei n°
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8.969/94. Custas processuais na forma da Lei; e d) medidas preventivas e de segurança:

oficiar à Capitania Fluvial  de Tabatinga,  Agente Local da Autoridade Marítima,  para

diligenciar junto à PMAM, supostamente proprietária da lancha “MURA”, de modo que

possa aplicar a infração ao RLESTA no seu art.  16, inciso I  – deixar de inscrever a

embarcação. Oficiar à PMAM ofício circunstanciado no que se refere a obrigatoriedade

de  inscrição  de  suas  embarcações,  bem  como,  quanto  a  dotação  de  salvatagem

observando as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM-02), juntando ainda a Cópia

do  Acórdão  deste  Processo  e  do  Processo  n° 29.862/2015,  de  relatoria  do  Sr.  Juiz

Fernando Alves Ladeiras que trata do mesmo assunto, referente a perda da vida de um

militar.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 11 de março de 2021.

GERALDO DE ALMEIDA PADILHA
Juiz-Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 01 de setembro de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 31.993/17

ACÓRDÃO

Bote “DIJAN I”.  Naufrágio.  Saída durante período com aviso de ressaca.

Fundeio em local inapropriado que expôs a embarcação à ação do vento e da

correnteza. Falta de uso de coletes salva-vidas. Morte de um passageiro por

afogamento. Revelia. Condenação. 

Vistos os presentes autos, 

Tratam os autos do naufrágio de uma lancha, ocorrido em 28 de maio de

2017,  no rio  Sergipe,  próximo da ponte  que liga  as  cidades  de Aracaju e  Barra  dos

Coqueiros, que resultou na morte de uma pessoa.

Envolveu-se no acidente o bote “DIJAN I”, com 4,9m de comprimento, casco

de alumínio movido por um motor com 18HP, classificado para atividade de esporte e

recreio em área de navegação interior, com capacidade para o transporte de 1 tripulante e

4 passageiros, inscrito na Capitania dos Portos de Sergipe sob a propriedade do ARA e

Motonauta Josival Anotonio Lima da Silva.

Segundo  apurou  o  inquérito  o  proprietário  da  embarcação  e  mais  dois

amigos, Srs. Valdy de Souza Silva e João Batista de Jesus, fundearam próximo da ponte

para uma pescaria recreativa, mas logo notaram que a correnteza estava muito forte. Ao

tentarem levantar o ferro uma onda emborcou o bote, tendo inicialmente os Srs. Josival e

Valdy conseguido se segurar no casco, mas ao tentar também se apoiar no casco o Sr.

João Batista acabou por afundar a proa da embarcação, lançando todos na correnteza. O

Sr. João Batista conseguiu se segurar no barco, o Sr. Josival nadou até a margem e foi

resgatado por um pescador que navegava próximo e o Sr.  Valdy afogou-se ao tentar

voltar para o bote. Seu corpo somente foi encontrado no dia 30 de maio, constando em

sua Certidão de Óbito afogamento como causa da morte.

Os peritos da Capitania ao inspecionarem a embarcação descobriram vários

pontos com remendos no casco e a falta do bujão. Anotaram também que o tempo estava

bom, porém com muito vento e maré vazante. À bordo havia 4 coletes salva-vidas, mas
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nenhum dos  ocupantes  estava  vestido.  Disseram os  peritos,  por  fim,  que a  causa  do

emborcamento teria sido o fundeio sob condições desfavoráveis de mar e vento e que ao

tentarem içar o ferro receberam a força da água por bombordo, permitindo a entrada de

água na embarcação.

O  Encarregado  do  IAFN ouviu  os  dois  pescadores  que  sobreviveram  ao

naufrágio, que relataram o acidente como acima narrado e confirmaram que ninguém a

bordo vestia colete salva-vidas. Ouviu também o tio da esposa do Sr. Josival, Sr. Luiz

Souza Leite, que não presenciou o acidente, mas de relevante disse que o Sr. Josival e o

Sr. Valdy eram amigos havia mais de 20 anos, inclusive o Sr. Josival seria casado com a

sobrinha do Sr. Valdy. Por fim, ouviu o Sr. Marcos Henrique Sacramento dos Santos, que

foi o pescador que passava no momento e resgatou da água o Sr. Josival e o Sr. João

Batista. Ele disse que não viu o acidente, mas quando passou avistou os náufragos e foi

em seu socorro, mas não avistou o terceiro pescador.

Concluiu,  assim,  que  a  causa  determinante  para  o  acidente  teria  sido  a

imprudência do condutor, Sr. Josival Antonio Lima da Silva, por inobservar os avisos de

ressaca que vigoravam no dia do acidente, por ter desafiado as condições da maré e por

não ter obrigado os ocupantes do bote a vestirem os coletes salva-vidas que havia a bordo

em número suficiente, além de ter decidido fundear sob condições desfavoráveis de vento

e maré.

O indiciado foi notificado do resultado do IAFN e apresentou defesa prévia

firmada  por  advogado  próprio  devidamente  constituído,  na  qual  afirma  que

oportunamente  apresentará  as  razões  de  sua  defesa,  mas  que  de  plano  destaca  que

nenhuma  ação  sua  pode  ser  considerada  culposa,  motivo  pelo  qual  pede  para  ser

considerado inocente.

Os  autos  do  inquérito  foram  enviados  ao  Tribunal  Marítimos,  que  os

encaminhou para a PEM, que ofereceu representação em face de Josival Antônio Lima da

Silva, condutor e proprietário da embarcação, com fulcro no art. 14, alínea “a”, da Lei nº

2.180/54.

Depois  de  resumir  os  fatos  narrados  na  inicial,  a  PEM  afirmou  que  o

representado teria sido imprudente ao decidir fundear em local não abrigado, deixando a

embarcação de través para a correnteza e por deixar de observar o aviso de ressaca que
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vigorava até as 9h do dia do acidente, assumindo o risco de eventual acidente. Destacou,

ademais, a não observância do dever de usar os coletes salva-vidas que havia a bordo.

Pediu, assim, sua condenação nas penas da Lei e ao pagamento das custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do dia 06 de novembro de

2018,  o  representado  foi  citado  pessoalmente  (fls.  103),  mas  não  respondeu  à

representação no prazo de lei constante do mandado de citação, resultando na decretação

de sua revelia (fl. 105), situação da qual foi notificado, na forma do Regimento Interno

dessa Corte Marítima (fl. 116).

Aberta a Instrução nenhuma prova foi produzida e em Alegações Finais a

PEM reportou-se aos termos da inicial.

É o relatório.

Decide-se:

A acusação que pesa sobre o representado é que ele teria sido imprudente ao

decidir  fundear  em  local  não  abrigado,  deixando  a  embarcação  de  través  para  a

correnteza, por ter ignorado o aviso de ressaca que vigorava até as 9h do dia do acidente e

por não ter cumprido o dever de usar e obrigar que todos a bordo usassem os coletes

salva-vidas que haviam a bordo em número suficiente.

O  representado,  apesar  de  regularmente  citado,  não  apresentou  defesa,

deixando o processo correr-lhe à revelia, tornando incontroversos os fatos narrados na

inicial.

Desse modo, deve a representação ser julgada procedente, responsabilizando

o representado pelo naufrágio de sua lancha ao ignorar o aviso de ressaca, ao fundeá-la

em local que sofreria a ação do vento e da maré e, principalmente, por não estar vestido,

nem ter obrigado que os demais ocupantes da lancha vestissem coletes salva-vidas, ações

que em conjunto culminaram na morte de um passageiro por afogamento.

Na aplicação da pena deve-se levar em consideração como agravante a perda

de uma vida nesse acidente.

Assim, 

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

natureza e extensão do acidente da navegação: naufrágio de bote de alumínio que causou

a  morte  de  um  passageiro  por  afogamento;  b)  Quanto  à  causa  determinante:
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emborcamento causado pela entrada sem controle de água pela borda durante içamento

do ferro enquanto o bote se encontrava de través para a corrente de maré e do vento; e c)

Decisão:  julgar  o  acidente  da  navegação  capitulado  no  art.  14,  alínea  “a”,  como

decorrente da imprudência do representado, Arrais Amador e Motonauta Josival Antônio

Lima da Silva, aplicando-lhe penas cumuladas de repreensão e multa no valor de 1.000

(mil)  UFIR,  pena pecuniária  a  ser  atualizada  na forma da Resolução nº  51/2020,  do

Tribunal Marítimo, com fulcro no art. 121, incisos I e VII c/c art. 124, incisos I e VIII e

art.  135,  inciso  II,  todos  os  artigos  da  nº  Lei  nº  2.180/54.  Custas  processuais  pelo

representado. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 24 de junho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/JCN PROCESSO Nº 32.075/17

ACÓRDÃO

Lancha  “MISSIONEIRA”.  Colisão  com  duto  de  dragagem  da

Superintendência de Portos e Hidrovias, provocando pane elétrica no motor

trim  e  avaria  no  espelho  de  popa  da  lancha,  sem  danos  pessoais  ou

ambientais. Deficiência no sistema de sinalização nas áreas a serem dragadas.

Fato de terceiro. Exculpar. Arquivamento. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Trata-se  de  analisar  o  acidente  da  navegação  envolvendo  a  Lancha

“MISSIONEIRA”, propriedade de André Massafra Almeida, quando, cerca das 17h do

dia 09/05/2016, encontrava-se navegando nas proximidades da Ilha do Pavão, no Rio

Jacuí,  Porto  Alegre,  RS,  momento  em que  veio  a  colidir  com duto  de  dragagem da

Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) provocando pane elétrica no motor trim e

avaria no espelho de popa da lancha, sem danos pessoais ou ambientais.

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que a Lancha

“MISSIONEIRA”, casco de fibra de vidro com 5,0 metros de comprimento, inscrição nº

441M2001013350,  motor  70  hp,  sob  a  condução do Arrais  Amador  André Massafra

Almeida  estava  navegando  nas  proximidades  da  ilha  do  Pavão,  no  rio  Jacuí,  Porto

Alegre,  RS,  quando  a  embarcação  colidiu  com  uma  tubulação  de  dragagem  da

Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), ocasionando pane elétrica no motor trim e

avaria no espelho de popa, impossibilitando após o acidente a L/M “MISSIONEIRA” de

prosseguir viagem, vindo a ser resgatada pelo pessoal de apoio da Marina Cayman. No

momento do acidente o tempo estava sem vento, em condições normais para navegar.

Durante o Inquérito foram ouvidas 3 testemunhas e juntada a documentação

de praxe.

André  Massafra  Almeida,  Arrais  Amador,  condutor  da  lancha

“MISSIONEIRA”, em seu depoimento declarou, em resumo, que estava navegando com

sua  embarcação,  passando  próximo a  Ilha  Náutico  União;  que  o  tempo estava  bom,

visibilidade  boa;  que  a  velocidade  era  de  aproximadamente  10  nós;  que  havia  duas

pessoas  a  bordo,  o  próprio  depoente  e  o  passageiro  Álvaro  Castro;  que  não  houve

vítimas; que houve pane elétrica no motor trim e avaria no casco da embarcação; que

após a colisão a embarcação não estava apta para navegar; que não foi usado nenhum tipo

de meio de orientação (GPS, Carta Náutica, etc); que navega nesta área a cada 15 dias;

que não consultou o “Aviso aos Navegantes” sobre a dragagem nessa área; que na draga
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havia uma boia amarela, mas onde havia a tubulação da dragagem não havia nenhuma

sinalização;  que  quando  avistou  a  tubulação  de  dragagem diminuiu  a  velocidade  da

embarcação, e quando viu já havia colidido; que ligou para Marina para poder resgatar;

que o próprio depoente comunicou a Capitania Fluvial de Porto Alegre; que a falta de

sinalização onde estava sendo feito a dragagem contribuiu para a colisão.

Álvaro  Francisco  Mello,  responsável  técnico  pela  dragagem,  em  seu

depoimento  declarou,  em  resumo,  que  existia  um  contramestre  responsável  pela

coordenação da dragagem, permanecendo diuturnamente na área de dragagem; que houve

uma vistoria por parte da Marinha do Brasil, onde foi solicitado boias junto a linha de

dragagem; que a solicitação foi realizada através de e-mail para a Marinha do Brasil, mas

o arquivo foi deletado por falta de espaço no computador; que a dragagem teve início

13/04/2016 e se estendeu até 24/08/2017; que foi realizada a comunicação de Aviso aos

Navegantes; que o tripulante da draga, Julio Cesar Marques, comunicou ao depoente que

houve um problema envolvendo uma embarcação na linha de dragagem no mês de maio

de dois  mil  e  dezesseis;  que fora colocado inicialmente duas boias de sinalização na

montante, acima da área da dragagem, e duas boias de sinalização nas jusantes, abaixo da

área da dragagem. Posteriormente após solicitação da Marinha do Brasil foram incluídos

mais dois pares de boias de sinalização entre as extremidades da área de dragagem; que a

supervisão em relação a dragagem era realizada pelo contramestre Júlio Cesar; que a

dragagem era realizada no período de 06h às 18h. 

José  Carlos  da  Costa  Santos,  CT  (AA-RM1),  Ajudante  da  Divisão  de

Segurança  de  Tráfego  Aquaviário  da  Capitania  Fluvial  de  Porto  Alegre,  em  seu

depoimento declarou, em resumo, que a Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH)

informou que seria realizada dragagem no trecho localizado nas proximidades da Ilha do

Clube União no dia 04 de abril  de 2016; que a SPH informou através de um Oficio

comunicando que iria executar a dragagem na raia de treino do Clube; que foi realizada

inspeção na área a ser dragada pela SPH antes do início das atividades; que a sinalização

utilizada pela SPH para demarcar a área a ser dragada estava de acordo com o previsto

nas normas para este tipo de atividade. 

Laudo de Exame Pericial, ilustrado com fotos e croqui, conclui que a causa

determinante  foi  a  inobservância  das  medidas  de  segurança  para  navegação  e  o

descumprimento do RIPEAM, Regra 5 – Vigilância, sendo consideradas consequências

previsíveis,  que se faziam necessárias no momento,  para evitar o acidente ou fato da

navegação; que ficou caracterizada por erro a ação de todo aquele que é habilitado para

um serviço  e  que  não  o  faz  com habilidade  tendo  em vista  que  o  condutor  possuí

habilitação, e descumpriu o previsto pela LESTA, NORMAM-17/DHN e o RIPEAM;

que  devido  a  omissão  de  cuidado,  a  falta  ou  demora,  ou,  ainda,  inoportunidade  na
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aplicação de meios e ações mais aptas ou adequadas, que a técnica, prudência ou bom

senso aconselham, tendo-se em vista que, apesar de adequadamente sinalizada a área de

dragagem, não foi respeitada a sinalização náutica, conforme a NORMAM-17/DHN.

No relatório, o Encarregado do Inquérito após resumir o depoimento de 3

testemunhas, descrever a sequência dos acontecimentos e resumir a análise do Laudo

Pericial  e  dos  depoimentos,  concluiu  que  o  fator  operacional  contribuiu  devido  ao

descumprimento da LESTA, em especial a uma das competências do Comandante e a

inobservância dos sinais náuticos, assim como o descumprimento da regra 5 - Vigilância,

do  RIPEAM/72.  Apontou  como  responsável  direto  pelo  acidente  o  Condutor  Arrais

Amador André Massafra Almeida.

Notificação formalizada, o indiciado apresentou defesa prévia. Apontou com

fotos e um vídeo do local  do acidente,  não constava qualquer sinalização na área de

despejo.

A D. Procuradoria ofereceu representação contra André Massafra Almeida,

na qualidade de Condutor da lancha “MISSIONEIRA”, com fulcro no art. 14, alínea a, da

Lei nº 2.180/54, sustentando, em resumo, que na posição em que se encontrava tornou-se

responsável pela segurança a bordo, eis que mesmo adequadamente sinalizada a área de

dragagem, não respeitou a sinalização náutica conforme preconizam as normas, agindo

com imprudência e negligência ao não observar as regras necessárias para segurança da

navegação,  navegando  com excesso  de  velocidade,  caracterizando  falha  do  dever  de

cuidado aumentando substancialmente a ocorrência de um resultado danoso, ensejando, a

colisão em análise.

André Massafra Almeida alega em sua defesa, por I. advogado constituído,

que de fato colidiu com um cabo de aço que sustentava o cano de drenagem, entretanto os

fatos não ocorreram como narrado na Representação. Alegou que na ocasião estava sendo

realizada uma drenagem da raia de remo localizada na Ilha do Pavão, local do referido

clube,  sendo  que  os  resíduos  estavam  sendo  despejados  do  outro  lado  do  rio,

aproximadamente a uma distância de 409 metros, na Ilha do Chico Inglês. O cano de

dreno instalado atravessava de um lado ao outro, e era sustentado por um cabo de aço.

Alegou que estava em velocidade compatível e que a perícia foi realizada dias após o

acidente, não podendo verificar a sinalização no local por ocasião do acidente.

Alega que está  sendo representado porque ele  mesmo foi  até  a  Capitania

Fluvial de Porto Alegre para informar a falta de sinalização no local onde estava sendo

realizada a dragagem, demonstrando boa-fé e estrito cumprimento do seu dever legal de

comunicação, conforme preconizado na NORMAM 17 DHN. Alegou que houve outros

acidentes no local. Apresentou croqui e fotos do local, mostrando que em uma extensão

de 409 metros havia apenas duas boias próximas a draga. Informou que enviou para a
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Capitania fotos e vídeos do local demonstrando a falta de sinalização e indicou outras

embarcações que colidiram com o cabo, mas não ficaram constando no inquérito. 

Na instrução, nenhuma prova foi produzida.

Em alegações finais, a PEM reiterou os termos de sua exordial, enquanto o

representado ratificou os argumentos contidos em sua defesa.

Decide-se.

De  tudo  o  que  consta  nos  presentes  autos,  conclui-se  que  a  natureza  e

extensão do acidente da navegação sob análise, tipificado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº

2.180/54,  ficaram  caracterizadas  como  colisão  de  lancha  com  duto  de  dragagem da

Superintendência de Portos e Hidrovias, provocando pane elétrica no motor trim e avaria

no espelho de popa da lancha, sem danos pessoais ou ambientais.

Em  sua  exordial,  a  D.  PEM  sustenta  que  o  representado  agiu  com

imprudência e negligência, ao não respeitar a sinalização náutica da área de dragagem e

navegar  com  velocidade  acima  da  permitida,  conforme  preconizam  as  normas,

culminando com a colisão em análise. 

Em sua defesa o Representado André Massafra Almeida alegou que estava

em velocidade compatível e que a perícia foi realizada dias após o acidente não sendo

possível atestar que a sinalização estava adequada no dia da colisão. Alegou ainda, que

foi até a Capitania Fluvial de Porto Alegre para informar a falta de sinalização no local

onde estava sendo realizada a dragagem, demonstrando boa-fé e estrito cumprimento do

seu dever legal de comunicação. Relatou também a ocorrência de outros acidentes no

local. Apresentou croqui e fotos do local, fls. 150 e 151, mostrando que em uma extensão

de 409 metros havia apenas duas boias próximas a draga. Informou que enviou para a

Capitania fotos e vídeos do local demonstrando a falta de sinalização e indicou outras

embarcações que colidiram com o cabo, mas não ficaram constando no inquérito. 

Oportuno observar que o mesmo foi a Capitania por iniciativa própria para

relatar o acidente e alertar para o risco à navegação presente na região do Rio Jacuí.

Analisando-se os autos, verifica-se no Relatório Fotográfico do IAFN, fls. 31

a 34 que a sinalização não estava adequada, porque não indicava que havia um cabo

submerso. Verifica-se pelo depoimento de Álvaro Francisco Mello, fl. 99, responsável

técnico pela dragagem, que houve uma vistoria por parte da Marinha do Brasil, onde foi

solicitado boias junto a linha de dragagem; que a dragagem teve início 13/04/2016 e se

estendeu até 24/08/2017; que foram colocadas inicialmente duas boias de sinalização na

montante, acima da área da dragagem, e duas boias de sinalização na jusante, abaixo da

área da dragagem. Posteriormente após solicitação da Marinha do Brasil foram incluídos

mais dois pares de boias de sinalização entre as extremidades da área de dragagem. 

Pelas fotos do relatório, verifica-se a grande extensão sem demarcação por
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boias. Tendo em vista que a Marinha solicitou a colocação de mais dois pares de boias de

sinalização entre as extremidades da área de dragagem, significa que a sinalização na área

de dragagem não era eficiente por ocasião do acidente, conforme sustenta a defesa do

Representado. Pode-se concluir que a causa determinante do acidente foi a deficiência no

sistema sinalização nas áreas a serem dragadas. 

Pelo exposto, deve-se considerar improcedente a fundamentação da D. PEM,

dado que o acidente ocorreu por um fato de terceiro, e exculpar o Representado André

Massafra Almeida. 

Assim,

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

natureza e extensão do acidente: colisão com duto de dragagem da Superintendência de

Portos e Hidrovias - SPH, provocando pane elétrica no motor trim e avaria no espelho de

popa da lancha,  sem danos pessoais  ou ambientais;  b)  Quanto à  causa determinante:

deficiência no sistema sinalização nas áreas a serem dragadas;  e c) Decisão: julgar o

acidente  da  navegação  previsto  no  art.  14,  alínea  “a”,  da  Lei  nº  2.180/54,  como

decorrente de um fato de terceiro, exculpando o Representado André Massafra Almeida,

e mandando arquivar os autos do processo. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de agosto de 2021.

JULIO CESAR SILVA NEVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 32.452/18

ACÓRDÃO

N/M  “BERGE  NEBLINA”  e  N/M  “MILD  SEA”.  Abalroamento  durante

manobra de aproximação para fundeio. Erro de manobra do comandante que

não levou em consideração a forte correnteza de maré que ocorre na área da

Baía  de  São  Marcos,  no  Maranhão.  Oficial  de  serviço  no  passadiço  que

apenas  seguia  as  ordens  passadas  pelo  comandante  e  não  pode  ser

considerado corresponsável pelo acidente. Condenação.

Vistos os presentes autos, 

Tratam os autos do abalroamento entre dois navios no fundeadouro nº 4 da

Baía de São Marcos, São Luís, MA, ocorrido em 20 de setembro de 2017, com registro

somente de danos materiais. 

Envolveram-se  no  acidente  os  navios  graneleiros  “BERGE  NEBLINA”,

bandeira da Ilha de Man, com 361,15 mede comprimento, 195.299AB, pertencente ao

Banco General Tower, sediado no Panamá e operado por Berge Bulk Singapore Pte Ltd.,

de  Singapura;  e  “MILD SEA”,  bandeira  de  Bahamas,  com 229  mede  comprimento,

44.265  AB,  pertencente  a  Victor  Idea  Limited,  empresa  sediada  nas  Ilhas  Virgens

Britânicas. 

Segundo  apurou  o  inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  do

Maranhão,  o  N/M  “MILD  SEA”,  comandado  pelo  CLC  chinês  Li  Zhongyu,  estava

fundeado na área de fundeio nº 04 desde o dia 14 de setembro de 2017. Por volta das 13h

do dia 20 de setembro de 2017, o N/M “BERGE NEBLINA”, sob o comando do CLC

indiano Ajay Dawar,  passou pelas boias 01 e 02 do canal de acesso da Baía de São

Marcos, MA, em direção ao fundeadouro nº 04 a uma velocidade de 15,3 nós. Por volta

das 15h30min começaram as ordens de redução de máquinas e às 16h06min estavam com

máquinas paradas,  mas ainda havia  seguimento adiante e deu-se máquinas atrás toda

força entre 16h21min e 16h23min. Planejavam passar pelo N/M “MILD SEA” a cerca de

0,25 MN (PMA – Ponto de Maior Aproximação).
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Às 16h25min, o navio N/M “BERGE NEBLINA” realizou manobra evasiva

para  passar  afastado  do  N/M “MILD SEA”,  no  entanto  a  forte  corrente  de  maré  o

empurrou  lateralmente  em direção  a  proa  da  embarcação  do  N/M “MILD SEA”.  O

Oficial  de  quarto  de  serviço  de  navegação  do  N/M  “MILD  SEA”  chamou  o  N/M

“BERGE NEBLINA”, via VHF, soou o apito para alertá-lo e solicitou que manobrassem

para passarem com uma distância segura. 

Às  16h29min,  o  Oficial  de  Quarto  chamou  novamente  o  N/M “BERGE

NEBLINA” e  lhe  deu  novo  alerta  pelo  apito,  pois  o  PMA não tinha  aumentado.  O

Comandante do N/M “MILD SEA” ordenou ao Imediato e a outros tripulantes do convés

que  fossem para  o castelo de  proa a  fim de liberar  a  amarra.  Às  16h36min,  o  N/M

“BERGE NEBLINA” atingiu o costado do N/M “MILD SEA” por bombordo, na altura

do porão nº 01, em seguida a proa, momento em que a amarra se partiu, atingindo em

seguida a bochecha de boreste até a altura do porão nº 5.

O N/M “MILD SEA” sofreu avarias nas chapas do costado, do convés, e teve

as balaustradas entortadas, além da perda do ferro de bombordo e da amarra. O N/M

“BERGE NEBLINA” sofreu danos em dois tanques de lastros e no compartimento da

máquina do leme.

Durante o inquérito foram ouvidas seis testemunhas. O Comandante do N/M

“MILD SEA”, Li Zhongyu, declarou que houve comunicação entre os navios alertando

da iminência do abalroamento, que havia espaço suficiente para manobrar sem risco de

abalroamento e que a causa do acidente foi o N/M “BERGE NEBLINA” não observar a

corrente e não manter distância segura entre os navios. Acrescentou que solecou a amarra

e colocou as máquinas de prontidão para evitar dano maior. 

O Comandante do N/M “BERGE NEBLINA”, Dawar Ajay, disse que a área

de fundeio estava congestionada e com fortes correntes. Às 15h30min o navio estava com

todos os postos guarnecidos para fundeio, a velocidade foi reduzida, porém a corrente

empurrou o navio. Às 16h as máquinas foram paradas, foi determinado toda força a ré,

porém o navio continuou em deslocamento e às 16h25min verificou que o navio estava

bem  próximo  do  N/M  “MILD  SEA”,  tentou  manobrar  da  melhor  forma  possível,

aumentando a velocidade para avante a fim de se afastar, mas não conseguiu tendo às

16h35minatingido o N/M “MILD SEA” na altura do tanque de lastro nº 4 a ré e do
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tanque 7. Disse que seu navio continuou tocando o outro navio por boreste e que a amarra

ficou presa ao hélice de seu navio, vindo a se romper. Às 16h40min as máquinas foram

paradas e o navio fundeou às 16h45min. Disse ainda que o responsável pelo acidente

foram as condições ambientais.

O encarregado do inquérito em uniformidade de entendimento com os peritos

concluiu que a causa do acidente da navegação foi a imprudência associada à imperícia,

que se traduz na má avaliação e percepção de risco por ocasião da manobra de fundeio.

Apontou como responsável pelo acidente da navegação o CLC Dawar Ajay, por não ter

tomado  os  cuidados  necessários  a  uma  navegação  segura  e  por  ter  demorado

demasiadamente a adotar ações que evitassem o acidente.

O  indiciado  foi  devidamente  notificado  do  resultado  do  IAFN,  mas  não

apresentou defesa prévia.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo que os encaminhou à PEM,

que ofereceu representação em face de Ajay Dawar, na qualidade de Comandante e de

Gilbert  Espinosa  Lamanilao,  na  qualidade  de  Oficial  de  Serviço,  responsável  pela

manobra do navio no momento do acidente,  por entendê-los responsáveis pelo acidente

da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54.

Depois  de  resumir  os  principais  fatos  narrados  no  inquérito,  a  PEM

promoveu pela responsabilização dos representados afirmando que eles teriam agido com

negligência e imprudência, pois avaliaram mal a situação, planejaram e executaram mal a

manobra para fundeio. Quando da aproximação do navio “MILD SEA”. Além de terem

demorado demasiadamente para adotar ações a fim de evitar o abalroamento,  mesmo

tendo a outra embarcação alertado quanto ao perigo, teriam descumprido o previsto nas

regras 7 e 8 do RIPEAM, culminando no acidente da navegação. Pediu a condenação de

ambos nas penas da Lei e ao pagamento das custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo do

dia 25 de junho de 2019, os representados, estrangeiros residentes fora do país, foram

citados por edital na forma do art. 55, da Lei nº 2.180/54, c/c art. 73, “b”, do Regimento

Interno dessa Corte, mas não apresentaram defesa no prazo assinalado no edital, tendo

sido declarados revéis (fl. 220). Assim, revéis citados por edital, a eles foi indicado um

Curador,  múnus  cumprido  pela  DPU-RJ,  que  apresentou  contestação  tempestiva  por
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negativa geral, na qual enaltece as prerrogativas do órgão por sua Lei Orgânica e pede

gratuidade de justiça para os representados.

Aberta a instrução nenhuma prova foi produzida e em alegações finais a PEM

reportou-se à sua peça e a DPU enalteceu trechos da perícia em que ficou demonstrado o

grande  esforço  dos  representados  para  evitarem o  acidente,  depois  que  o  navio  teria

sofrido  a  ação da  corrente  de  maré  e  do vento,  afirmando que o acidente  teria  sido

causado pela força da natureza, reiterou sua prerrogativa em contestar por negativa geral

e o pedido para que a representação seja julgada improcedente.

É o relatório.

Decide-se: 

A acusação que pesa sobre os representados é que teriam sido a um só tempo

negligentes  e  imprudentes,  ao  avaliarem,  planejarem e executarem desastradamente  a

manobra  de  aproximação  e  fundeio,  abalroando  em seu  caminho  outro  navio  que  já

estava fundeado, mesmo alertados pelo rádio do perigo, demorando para adotar medidas

que pudessem evitar o acidente.

Inicialmente os representados teriam contestado apenas por negativa geral,

devolvendo para a acusação o ônus de provar os fatos alegados na inicial,  apesar da

revelia. E em alegações finais os representados acrescentaram à defesa a alegação de que

o acidente teria sido causado pela força da natureza, ante a forte correnteza do local.

Os  argumentos  da  defesa  não  devem ser  acatados  em sua  totalidade  e  a

representação deve ser julgada procedente em relação a um e improcedente em relação ao

outro representado.

Não é nenhuma novidade para os navegadores que há na Baía de São Marcos

uma variação de maré extraordinária, uma das maiores registradas no mundo e que esse

fenômeno provoca correnteza de força excepcional. Para auxiliar aqueles que por ventura

nunca navegaram por aquelas águas há publicações especializadas que os alerta sobre tal

particularidade e os riscos envolvidos, de maneira que possam planejar corretamente a

aproximação. 

O comandante do navio, primeiro representado, fazia sua segunda viagem

para o Maranhão e fora alertado acerca da força da maré no local, segundo disse em seu

depoimento.  Disse  também que  havia  espaço  suficiente  para  fundear  com segurança
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afastado cerca de 1 milha náutica do outro navio, mas que teria sido surpreendido pela

força da correnteza. Não era um comandante inexperiente, mas nesse dia errou a manobra

e, por isso, deve ser responsabilizado pelo acidente.

O  Oficial  de  quarto  no  passadiço,  o  2ON  filipino  Gilbert  Espinosa

Lamanilao, igualmente, já havia navegado por aquelas águas duas vezes, segundo disse

ao Encarregado do IAFN e também que tinha conhecimento sobre a variação de maré e

correnteza extremas no local. Por estar de serviço no passadiço no momento do acidente

foi trazido para o polo passivo pela acusação, sem constar da peça maiores detalhes sobre

sua  atuação  culposa,  apenas  que  caberia  responsabilidade  também  a  ele  pelo

abalroamento por ser o oficial de serviço durante a manobra desastrada. Ao que consta

ele estaria apenas cumprindo ordens passadas diretamente pelo comandante, que estava

no  passadiço.  Não  há  no  relato  da  acusação  nenhuma ação  imprudente,  imperita  ou

negligente  do  segundo  representado,  como  um erro  ao  traçar  rumos  na  carta  ou  no

cumprimento das ordens que recebia do comandante. Foi acusado de ser corresponsável

pelo acidente somente porque estava de serviço no passadiço, mas ali estava também o

comandante,  que  comandava  pessoalmente  a  manobra.  Deve,  por  essa  razão,  ser

exculpado, pois não há indícios de sua participação culposa no acidente.

Assim,  o  acidente  da  navegação  que  nesses  autos  se  caracterizou  pelo

abalroamento de um navio mercante fundeado por outro de passagem para a área de

fundeio,  teve  por  causa  determinante  o  erro  de  manobra  do  comandante  do  navio

abalroador, que foi surpreendido pela correnteza e permitiu que seu navio derivasse na

direção daquele fundeado, demonstrando imperícia. Deve, nesses termos, a representação

ser julgada parcialmente procedente, para responsabilizar pelo abalroamento o primeiro

representado e exculpar o segundo.

Na  aplicação  da  pena  devem  ser  consideradas  as  atenuantes  de  que  os

representados são primários,  que as ações ultimadas por eles foram capazes de evitar

consequências mais desastrosas e que com seu depoimento ajudaram no esclarecimento

do acidente.

Assim, 

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

natureza e extensão do acidente da navegação: abalroamento entre um navio fundeado e
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outro em manobra de posicionamento para o fundeio, com danos materiais em ambas as

embarcações;  b)  quanto  à  causa  determinante:  erro  de  planejamento  da  manobra  de

fundeio, que não considerou a correnteza provocada pela variação de maré do local; c)

decisão:  julgar  o  acidente  da  navegação,  capitulado  no  art.  14,  alínea  “a”,  como

decorrente  da  imperícia  do  primeiro  representado,  o  CLC  indiano  Ajay  Dawar,

aplicando-lhe a pena repreensão, com fulcro no art. 121, inciso I c/c art. 124, inciso I e

139, inciso IV, alíneas “a” e “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, dispensado do

pagamento das custas processuais  em deferimento ao pedido de gratuidade de justiça

formulado  por  seu  Curador  em  sua  defesa.  Exculpar  o  segundo  representado,  2ON

filipino Gilbert Espinosa Lamanilao.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 07 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 32.722/18

ACÓRDÃO

Ferry boat “FB 17”. Queda de motocicleta e de seu piloto na água durante o

embarque.  Acionamento  acidental  do  manete  do  motor  que  provocou  o

deslocamento  da  embarcação  enquanto  ainda  embarcava  a  última

motocicleta. Negligência caracterizada. Condenação. 

Vistos os presentes autos, 

Tratam os autos da queda de uma motocicleta e seu piloto na água durante

embarque no  ferry boat  que faz a travessia Guarujá – Santos,  ocorrido por volta das

08h30min, do dia 27 de dezembro de 2017, causando escoriações leves no piloto e danos

materiais na motocicleta.

A embarcação envolvida foi o ferry boat “FB 17”, com 49m de comprimento,

282 AB, classificada para transporte de passageiro e carga em navegação interior, inscrita

na CPSP sob a propriedade da empresa Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A.

Durante o inquérito foram ouvidas cinco testemunhas e de seu depoimento

apurou-se  que  enquanto  o  ferry  boat estava  atracado  no  lado  de  Guarujá  recebendo

veículos e passageiros para a travessia a embarcação se deslocou para fora do cais por um

acionamento indevido da manete do comando, provocando a queda de uma motocicleta e

seu piloto na água. 

O comandante do “FB 17”, o MCB Samuel Osvaldo Braz, disse não saber

como a embarcação andou e, assim, deduziu que sua prancheta possa ter encostado na

manete que seria muito sensível e nesse dia travou para avante, afirmando, inclusive, que

a manete já havia travado na posição avante em outras oportunidades. Disse também que

quando a manete trava é na posição toda máquina adiante, por isso não teve como parar a

balsa.

O piloto da motocicleta, Sr. Bartolomeu Conceição Santos, disse que o portão

de embarque estava aberto e o marinheiro acenou para embarcar. A balsa estava com a

rampa abaixada e quando começou a entrar a balsa se deslocou para frente,  sem dar

tempo de ele frear, caindo na água. O marinheiro jogou uma boia circular e a balsa seguiu

adiante, tendo outros empregados da Dersa jogado uma boia presa a uma corda puxando-

o para terra.

E  as  demais  testemunhas  ouvidas  não  acrescentaram  muito  para  o

esclarecimento do incidente, tendo o marinheiro de convés Moacir Dionízio de Souza

confirmado que o piloto da motocicleta havia sido autorizado a embarcar e que não houve
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tempo de avisá-lo para parar quando o ferry boat começou a se deslocar para fora do cais;

o CheMaq José Maria Andrade disse que havia sido autorizada a subida de mais algumas

motocicletas ao término do embarque e nesse ínterim uma delas caiu quando a balsa se

movimentou e o “torre”, pessoa que controla a rampa de acesso de pessoas e automóveis,

Sr. Marcio Cezar Medeiros, confirmou que ainda não tinha dado sinal para o comandante

suspender quando a balsa saiu do cais. 

Os peritos afirmaram que a causa determinante para o fato da navegação teria

sido o acionamento indevido da manete de comando do ferry boat, tendo o encarregado

do inquérito concluído no mesmo sentido, afirmando que o comandante foi imprudente

ao determinar a movimentação da balsa durante o embarque dos veículos, apontando o

MCB Samuel  Osvaldo  Braz  como responsável  pelo  incidente,  que  foi  notificado  do

resultado do IAFN, mas não apresentou defesa prévia. 

Os autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo que os encaminhou à PEM,

que  ofereceu  Representação  em  face  de  Samuel  Osvaldo  Braz,  na  qualidade  de

comandante  da  balsa  “FB  17”,  por  entendê-lo  responsável  pelo  fato  da  navegação

tipificado no artigo 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54.

Depois de resumir os principais fatos narrados no inquérito, a PEM afirmou

que  o  representado  agiu  de  forma  imprudente  ao  agir  sem o  devido  cuidado  que  a

situação  exigia,  sem  adotar  medidas  de  segurança,  atuando  com  displicência,

descumprindo  as  boas  práticas  operacionais  necessárias  para  garantir  a  segurança  da

navegação,  dos  veículos  transportados  e  das  vidas  embarcadas,  ações  que  teriam

culminado na queda de uma motocicleta e seu condutor na água. Pediu sua condenação

nas penas da Lei e ao pagamento das custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo do

dia  01  de  agosto  de  2019,  o  representado  foi  citado  pelos  Correios  e  apresentou

contestação tempestiva, por meio de advogado particular devidamente constituído.

Em sua defesa  afirma que teria  sido acusado de acionar  indevidamente  a

manete  de  comando da  balsa,  mas  que  os  peritos  não levaram em consideração seu

depoimento  durante  o  inquérito,  em  que  ele  afirma  que  a  manete  já  havia  travado

anteriormente  e,  assim, não investigaram tal  anormalidade.  Afirmou que esse  mesmo

ferry boat teria sido levado para a oficina no dia 26 de dezembro de 2018 para reparar o

MCP que não estaria engatando, uma evidência de que a embarcação tinha problemas.

Trouxe  notícias  de  outros  dois  acidentes  semelhantes,  quando  um  carro  forte  e  um

automóvel  já  teriam  caído  da  mesma  balsa  anteriormente.  Disse  também  que  do

depoimento do piloto da motocicleta se deduz que quem teria dado causa ao acidente foi

quem autorizou que ela seguisse para a balsa depois de já terem encerrado o embarque de
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carros,  responsabilidade  do  pessoal  de  terra  e  também do piloto  da  motocicleta,  que

seguiu tentando embarcar apesar dos apelos dos tripulantes para que parasse. Transcreveu

partes de depoimentos em que as testemunhas afirmaram que parte da rampa já estava

levantada,  impedindo  a  passagem  de  carros  e  somente  uma  parte  estava  arriada,

permitindo a passagem de motocicletas e que a rampa foi levantada quando foi autorizada

a partida do ferry boat pelo pessoal de terra. Com base nesses argumentos pede para ser

exculpado. Juntou cópia de textos retirados da internet que confirmam que um carro forte

teria caído dessa mesma balsa no meio do canal de Santos, provavelmente porque o freio

de mão não estava acionado e um automóvel teria caído de um  ferry boat no lado de

Santos, sem haver menção no texto do nome da embarcação ou dos motivos para a queda.

Aberta  a  instrução  nenhuma  prova  foi  produzida  e  em  alegações  finais

somente a PEM se manifestou, reportando-se à inicial.

É o relatório.

Decide-se:

A PEM acusou o representado foi imprudente por não ter o devido cuidado

que  a  situação  exigia,  agindo  com  displicência,  descumprindo  as  boas  práticas

operacionais  necessárias  para  garantir  a  segurança  da  navegação,  dos  veículos

transportados e das vidas embarcadas,  ao esbarrar nos manetes e desatracado a balsa

enquanto ainda terminavam o embarque de uma motocicleta.

Em sua defesa o representado afirmou que não foi imprudente, mas que o

manete teria travado na posição avante, como já teria travado anteriormente. Trouxe à

defesa para fazer prova de suas alegações notícias retiradas da internet de que outros

carros  já  teriam caído das  balsas da travessia Santos-Guarujá anteriormente.  Afirmou

também que o pessoal de terra seria responsáveis pelo embarque.

As teses da defesa não devem prosperar e a representação deve ser julgada

procedente. 

Segundo o depoimento do próprio representado, o ferry boat se movimentou

para fora do cais depois do acionamento acidental do manete. Conforme teria deduzido

ele,  ele deve ter encostado sua prancheta no manete da embarcação,  que seria muito

sensível e teria travado na posição para avante. Ele também confirmou que depois de

encerrado o embarque o “torre” teria entrado em contato com ele novamente pedindo a

autorização para embarcar mais algumas motocicletas, que foram autorizadas a embarcar.

Portanto, o fato da navegação que nesses autos se caracterizou pela exposição

a risco da vida de um passageiro durante o embarque, que resultou em danos materiais

pela perda da motocicleta e em ferimentos leves no piloto, teve por causa determinante o

acionamento acidental do manete do motor do ferry boat que se movimentou para adiante
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durante o embarque, provocando a queda da motocicleta e de seu piloto na água. Deve,

assim, ser o representado responsabilizado pelo fato da navegação.

Assim, 

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

natureza e extensão do fato da navegação: exposição da vida de um passageiro e de sua

motocicleta a risco, com perda do veículo e ferimentos leves no passageiro; b) Quanto à

causa determinante: acionamento acidental do manete do motor durante o embarque dos

veículos,  afastando  o  ferry  boat  do  cais;  e  c)  Decisão:  julgar  o  fato  da  navegação

capitulado no art. 15, alínea “e”, como decorrente da negligência do representado, MCB

Samuel Osvaldo Braz, aplicando-lhe penas cumuladas de repreensão e multa no valor de

300  (trezentas)  UFIR,  pena  pecuniária  a  ser  atualizada  na  forma  da  Resolução  nº

51/2020, do Tribunal Marítimo, com fulcro no art. 121, incisos I e VII c/c art. 124, inciso

I, todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Custas processuais pelo representado. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 22 de junho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 32.889/18

ACÓRDÃO

Lancha  de  esporte  e  recreio  “JUBARTE”.  Encalhe  sobre  pedras

cartografadas.  Carta  náutica  e  aparelho  de  GPS de  bordo  que  não  foram

consultados  pelo  representado,  demonstrando  sua  imperícia.  Danos  de

pequena monta arcados pelo próprio representado. Condenação.

Vistos os presentes autos, 

Tratam os  autos  do  encalhe  de  uma  embarcação  nas  Lajes  Brancas,  nas

proximidades da Ilha de Cataguás, Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ, com registro

apenas de danos materiais na embarcação.

A embarcação envolvida foi a lancha de esporte e recreio “JUBARTE”, de

7,15m de comprimento, 2,5m de boca e 3,0 AB, movida por um motor Mercury a diesel

com 200HP, inscrita na CPRJ sob a propriedade do Sr. Luiz Antonio Panaro Mantuano,

Arrais Amador. 

Conforme apurou o IAFN instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos

em  Angra  dos  Reis,  no  dia  23  de  setembro  de  2017,  por  volta  das  18h,  a  lancha

“JUBARTE” suspendeu da Lagoa Azul, Ilha Grande, em direção à Marina Piratas, Angra

dos Reis, RJ, conduzida por seu proprietário e cerca de 10 minutos depois encalhou nas

Lajes  Brancas,  localizadas  aproximadamente  a  210m  da  Ilha  Cataguás.  O  condutor

levantou a  rabeta  da  embarcação e  conseguiu desencalhá-la  com o auxílio  da  lancha

“GAROUPA”,  que  passava  pelo  local  e  lhe  prestou  apoio.  Após  o  desencalhe,  a

embarcação funcionou normalmente  e foi  conduzida até  a  Marina Piratas  onde ficou

aguardando reparo. Não houve danos pessoais, porém houve danos materiais atinentes a

arranhões e rachaduras na quilha, nas obras vivas em ambos os bordos e na rabeta.

Durante o inquérito foi ouvido apenas o condutor e proprietário da lancha

“JUBARTE” que relatou o acidente conforme acima e acrescentou que o tempo estava

bom, que possuía carta náutica a bordo, GPS, rádio VHF, o motor e demais equipamentos

funcionaram normalmente antes e depois do encalhe e, na sua opinião, se a laje fosse

sinalizada poderia ter evitado o acidente.

De acordo com os peritos a ausência de um sinal náutico no local não se

configura  como falha  nos  auxílios  a  navegação,  uma  vez  que  as  Lajes  Brancas  são

cartografadas.

O encarregado do inquérito concluiu que o acidente deveu-se à imprudência e

à  negligência  do  condutor  da  lancha,  que  foi  notificado  do  resultado  do  IAFN  e
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apresentou defesa prévia na qual elogiou o trabalho da Capitania e atribuiu o acidente a

uma falha momentânea do GPS.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo que os encaminhou à PEM,

que ofereceu representação em face de Luis Antonio Panaro Mantuano,  na qualidade de

proprietário e condutor da embarcação “JUBARTE”, com fulcro no artigo 14, alínea “a”

da  Lei nº 2.180/54.

Depois  de  resumir  os  fatos  narrados  no  inquérito  a  PEM afirmou  que  o

representado procedeu de modo negligente, cometendo erro de navegação ao navegar no

período noturno sem consultar adequadamente o equipamento GPS disponível a bordo,

bem como a carta náutica do local, fatores que propiciaram a colisão da embarcação com

as Lajes Brancas e seu encalhe. Pediu sua condenação nas penas da Lei e ao pagamento

das custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo do

dia 27 de junho de 2019, o representado foi citado pelos Correios e apresentou uma peça

a título de contestação firmada de próprio punho (fl. 72), deixando, assim, de atender ao

que preceitua o art. 31, da Lei nº 2.180/54, de se fazer representar em Juízo por advogado

devidamente inscrito nas Seccionais da OAB, observação contida inclusive no Mandado

de Citação, motivando a declaração de revelia (fl. 73), situação da qual foi notificado na

forma do art. 83, §3º, do Regimento Interno do Tribunal Marítimo (fls. 84/85).

Aberta a instrução nenhuma prova foi produzida e em alegações finais a PEM

reportou-se à inicial.

É o relatório.

Decide-se:

A  PEM  acusou  o  representado  de  ter  procedido  de  modo  negligente,

cometendo  erro  de  navegação  ao  navegar  no  período  noturno  sem  consultar

adequadamente o equipamento GPS disponível a bordo, bem como a carta náutica do

local, provocando o acidente.

O representado,  apesar de citado pessoalmente e de conter  no mandado a

informação de que deveria se defender por meio de advogado devidamente inscrito na

OAB,  não  apresentou  contestação  nesses  moldes,  sendo  declarado  revel,  tornando

incontroversos os fatos narrados na inicial.

A prova colhida durante o IAFN confirma os fatos narrados na inicial, tendo

o representado afirmado que tinha a bordo GPS e Carta Náutica, mas que o acidente

poderia ser evitado se as lajes fossem sinalizadas. 

Ocorre  que  as  lajes  em  que  a  embarcação  encalhou  constam  em  Carta

Náutica, o representado tinha a bordo a Carta e um GPS, de forma que não necessitava de
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nada mais além da habilidade de um bom navegador para passar safo pela laje. O encalhe

demonstrou sua imperícia, motivo pelo qual a representação deve ser julgada procedente.

Na aplicação da  pena  deve-se  levar  em consideração que  esse  é  o  único

processo  no  Tribunal  Marítimo  em  que  figura  o  representado  e  que  dada  a  baixa

velocidade com que pilotava os danos foram ínfimos e apenas de natureza material.

Assim, 

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

natureza e extensão do acidente da navegação: encalhe de lancha de esporte e recreio com

danos materiais de pequena monta; b) Quanto à causa determinante: erro de navegação;

c)  Decisão:  julgar  o  acidente  da  navegação  constante  do  art.  14,  alínea  “a”,  como

decorrente  da  imperícia  do  representado,  ARA  Luis  Antonio  Panaro  Montuano,

aplicando-lhe pena de repreensão e multa no valor de 200 (duzentas) UFIR, na forma da

Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo, com fulcro no art. 121, incisos I e VII, c/c

art. 124, inciso I e 139, inciso II, todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Custas processuais

pelo representado.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 1º de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 32.949/18

ACÓRDÃO

N/M “BOM JESUS DE BREVES VI”.  Incêndio.  Instalações  elétricas  dentro da

cabine  da  guarnição  em  estado  precário.  Negligência  para  com  a  manutenção

evidenciada  pela  prova  dos  autos.  Embarcação  que  transporta  centenas  de

passageiros.  Recomendação  à  Capitania  dos  Portos  para  verificar  a  atuação  das

empresas certificadoras diante do fato de a embarcação estar certificada ainda que

suas instalações elétricas estivessem em estado precário. Condenação. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Tratam os autos de um incêndio a bordo de uma embarcação quando navegava no

canal do Carnapijó, nas proximidades da Ilha do Papagaio, PA, que registrou somente danos

materiais.

A embarcação envolvida foi o N/M “BOM JESUS DE BREVES VI”, com 55,74 m

de comprimento, 8,52m de boca, 895 AB, classificado para o transporte de passageiros e carga

em  navegação  interior  área  2,  de  propriedade  e  armação  da  empresa  Amazônia  Fluvial

Navegação e Turismo Ltda. 

Segundo apurou o  inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  da  Amazônia

Oriental, por volta das 18h do dia 03 de novembro de 2017, o N/M “BOM JESUS DE BREVES

VI” suspendeu de Belém com destino à cidade de Breves - PA sob o comando do Piloto Fluvial

Francisco José Raimundo Neves Gomes. Por volta das 19h20min, quando navegavam pelo canal

do Carnapijó, nas proximidades da Ilha do Papagaio, um dos tripulantes viu fumaça saindo pelas

frestas da porta do camarote da tripulação e ao abri-la constatou um princípio de incêndio em

dois colchões, imediatamente combatido pela própria tripulação. Extintas as chamas e verificada

a inexistência de focos remanescentes, seguiram viagem. 

Constatou-se  que  o  incêndio  danificou  o  forro  de  PVC  que  reveste  o  teto  do

camarote  nº  3  e  pequena  parte  do  revestimento  do  teto  do  camarote  nº  2,  um celular,  um

notebook e todo o uniforme da tripulação que estava no camarote. Não houve danos pessoais ou

poluição.

Durante o inquérito foram ouvidas três testemunhas: O Imediato, CMF Felipe da

Silva Figueiredo, disse que a causa do incêndio foi um curto-circuito em um fio desencapado e
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que o responsável a bordo pela manutenção dos equipamentos elétricos e de pequenos serviços

elétricos, como trocar lâmpadas, seria o marinheiro de máquinas. 

O  PLF  Francisco  José  Raimundo  Neves  Gomes,  comandante  da  embarcação,

relatou que o incêndio foi combatido pela tripulação utilizando cinco extintores de CO2 de 06

Kg em menos de 10 minutos e que em seguida foi realizada uma inspeção no local a fim de

verificar se havia algum sinal de fogo, o camarote foi isolado e o navio seguiu viagem rumo ao

seu destino.  Acrescentou  que  a  responsável  pela  manutenção  dos  equipamentos  elétricos  de

bordo seria  a  armadora  e  acredita  que a  causa  determinante  teria  sido uma parte  do  fio  da

iluminação  do  camarote  que  estava  descascado,  esbarrou  no  ferro  do  teto  da  embarcação,

provocando um curto-circuito. 

E  o MFM Clemilson Ferreira,  Chefe  de  Máquinas  a  bordo,  afirmou que deu o

primeiro combate às chamas com um extintor de incêndio, depois de ter sido alertado por uma

passageira sobre a presença de fumaça no camarote da guarnição. Afirmou que a manutenção

elétrica do navio é feita pela oficina de terra e que não saberia dizer o que teria dado causa ao

incêndio. 

Os  peritos  afirmaram  que  a  causa  determinante  do  acidente  foi  a  falta  de

manutenção na rede elétrica,  resultando num curto-circuito na fiação da tomada de 110V no

camarote nº 03, ocasionado possivelmente pelo atrito do cabo elétrico com o PVC e o isopor,

resultando no incêndio. 

O  encarregado  do  inquérito  em  uniformidade  de  entendimento  com  os  peritos

concluiu que o incêndio foi causado por fenômeno termoelétrico a partir do super aquecimento

dos componentes elétricos no interior do camarote nº 03 com consequente perda do material

isolante  que ocasionou o curto-circuito.  Apontou como responsável  pelo acidente  a  empresa

Amazônia Fluvial Navegação e Turismo Ltda., pois assumiu os riscos e responsabilidades por

colocar a embarcação em tráfego para fins comerciais sem realizar as manutenções preventivas

dos equipamentos elétricos. Apontou também o Marinheiro Fluvial de Máquinas, Sr. Clemilson

Ferreira, por ser responsável pela manutenção dos equipamentos elétricos de bordo quando se

trata de um serviço pequeno como trocar uma lâmpada e proteger um fio elétrico, agindo com

negligência, deixando de inspecionar a parte elétrica da embarcação.

Os  indiciados  foram  notificados  do  resultado  do  IAFN,  mas  somente  o  Sr.

Clemilson Ferreira apresentou defesa prévia,  na qual afirmou que o fio que entrou em curto

estava dentro do forro e com uma camada de isopor e, assim, não teria como ter conhecimento

sobre essa fiação,  primeiramente por estar oculta das vistas e em segundo lugar porque essa
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vistoria não faria parte das atividades exercidas por ele a bordo como marinheiro de máquinas. 

 Os autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo que os encaminhou à PEM, que

ofereceu Representação  em face  da empresa  Amazônia  Fluvial  Navegação e  Turismo Ltda.,

proprietária  do  N/M “BOM JESUS DE BREVES VI”,  com fulcro  no  artigo  14,  alínea  “a”

(incêndio) da Lei nº 2.180/54.

Depois de resumir os principais fatos narrados no inquérito, a PEM afirmou que a

representada agiu de forma imprudente e negligente, eis que teria havido comprovada falha de

manutenção preventiva no sistema elétrico da embarcação que culminou no incêndio em razão

de um curto-circuito conforme teria ficado demonstrado nos autos. Pediu sua condenação nas

penas da Lei e ao pagamento das custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo do dia 05

de setembro de 2019, a representada foi citada e apresentou contestação tempestiva por meio de

advogado particular devidamente constituído.

Em sua defesa a representada afirma que não teria acontecido de fato um incêndio,

mas  apenas  um  princípio  de  incêndio,  prontamente  debelado  pelos  tripulantes  com  uso  de

equipamentos para combate do próprio navio e que esse incidente não causou nenhum risco às

vidas e fazendas embarcadas,  justamente por ter  sido debelado pela bem treinada tripulação.

Afirmou também que o princípio de incêndio teria ocorrido no camarote dos tripulantes, que

teriam o mau hábito de manter aparelhos eletrônicos ligados nas tomadas sem uma supervisão. O

acidente não teria nenhuma relação, ainda segundo a defesa, com a manutenção do navio, tendo

sido revisada toda a parte elétrica do navio depois desse episódio e nada de relevante teria sido

encontrado,  tendo  sido  feitas  apenas  adequações  e  atualizações  pontuais  dos  equipamentos,

tornando o quadro elétrico ainda mais seguro. Destaca que o acidente não resultou em nenhum

dano e que por essa mesma razão já teria sido autuada pela Capitania dos Portos da Amazônia

Oriental, através do AI nº 021P2018000301. Encerra a defesa afirmando que não houve conduta

dolosa, apresenta desde logo um rol com duas testemunhas que afirma querer ouvir durante a

instrução do processo e pede a improcedência da representação.

Juntou a procuração passada para a advogada que assina a defesa, cópia da última

alteração de seu contrato social, cópia de uma página do Diário de Bordo, no trecho que consta o

combate ao incêndio e cópia da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento de uma

multa aplicada pela CPAOR, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em que consta o termo

“multa do RLESTA”, além da correspondência que encaminhou os documentos originalmente

por  e-mail.  Destaca-se  que  não  consta  entre  os  documentos  o  próprio  Auto  de  Infração
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informado pelo defesa, apenas a guia de recolhimento e o recibo de pagamento já mencionados.

Aberta a instrução somente a PEM se manifestou afirmando que se louvava nas

provas do Inquérito e em alegações finais novamente somente a PEM se manifestou, reportando-

se à sua peça inicial.

É o relatório.

Decide-se:

A PEM acusou a representada de agir de forma imprudente e negligente, eis que

teria havido comprovada falha de manutenção preventiva no sistema elétrico da embarcação que

culminou no incêndio em razão de um curto-circuito.  A representada negou frontalmente tal

afirmação e disse que o incêndio teria sido causado não por falha na manutenção, mas por terem

os tripulantes deixado equipamentos elétricos ligados na tomada em seu camarote, mas que eles

prontamente  debelaram as  chamas em seu início,  motivo pelo qual  a  defesa desqualificou o

acidente  para  um simples  “princípio  de  incêndio”,  destacando,  ademais,  que  esse  não  teria

colocado em risco as vidas nem as fazendas embarcadas.

A prova colhida durante o IAFN não favorece a defesa.

O depoimento dos tripulantes revelou que havia no camarote fios desencapados que

podem  ter  dado  origem  a  um  curto-circuito  que  levou  ao  incêndio.  As  fotografias  que

acompanham a perícia mostram a fiação exposta de uma tomada que pode ter sido a origem do

incêndio. A manutenção desses equipamentos ficava a cargo dos colaboradores da representada

em terra  e  era  a  armadora,  portanto,  a  responsável  por  manter  íntegra  a  fiação  em toda  a

embarcação para evitar acontecimentos como o que levou a esse processo.

Deve-se  considerar  na  aplicação  da  pena  a  atenuante  de  que  as  chamas  foram

prontamente debeladas pela bem treinada tripulação, com uso de equipamentos de combate a

incêndio de bordo que se mostraram eficientes. 

Assim,  o acidente  da navegação que nesses  autos  se  caracterizou  pelo  incêndio

ocorrido  a  bordo  de  uma  embarcação  utilizada  no  transporte  de  passageiros  e  carga  e  que

provocou danos materiais de pequena monta, teve por causa determinante um curto-circuito em

uma fiação desencapada que estava instalada dentro do camarote dos tripulantes. Deve, assim, a

representação  ser  julgada  procedente,  para  responsabilizar  a  representada  pelo  acidente  da

navegação.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente ou fato da navegação: incêndio a bordo de embarcação que faz o
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transporte  de  pessoas  e  carga,  com danos  materiais  de  pequena  monta;  b)  Quanto  à  causa

determinante: curto-circuito em fiação exposta da instalação elétrica do camarote da tripulação;

c) Decisão: julgar o acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, como decorrente da

negligência da representada, Empresa Amazônia Fluvial Navegação e Turismo Ltda., aplicando-

lhe penas de repreensão e multa no valor de 2.000 (duas mil) UFIR na forma da Resolução nº

51/2020 do Tribunal Marítimo, com fulcro no art. 121, inciso I c/c art. 124, inciso IX e art. 139,

inciso IV, alínea “a”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Custas processuais pela representada; e

d) Medidas preventivas e de segurança:  Oficiar a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental,

agente da Autoridade Marítima, para que verifique se as empresas certificadoras credenciadas

para  atuar  na  região  de  sua  jurisdição  vem  inspecionando  a  contento  as  instalações  das

embarcações,  diante  do  estado  precário  das  instalações  elétricas  da  embarcação  objeto  do

presente processo.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 06 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
PROCESSO Nº 33.008/18

ACÓRDÃO

Lancha “ADRENALINA GOLD” x Veleiro “FUTURU I”. Abalroação entre

lancha e veleiro com avarias na popa e bote de apoio do veleiro e avaria na

proa da lancha, sem a ocorrência de danos pessoais ou ao meio hídrico. Falta

de  vigilância  do  condutor  da  lancha  “ADRENALINA  GOLD”,  aliado  a

velocidade  não  segura  da  embarcação,  na  condição  de  baixa  visibilidade.

Negligência e imprudência. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Trata-se  do acidente  da  navegação envolvendo a  lancha “ADRENALINA

GOLD”, propriedade de Vasco João Savordelli e o veleiro “FUTURU I”, propriedade de

José Luiz Ortega, que encontravam-se navegando nas proximidades da Praia do Lázaro,

Ubatuba, SP, quando, cerca das 20h, do dia 13/10/2017, veio a ocorrer o abalroamento

entre as duas embarcações, com avarias na popa e bote de apoio do veleiro e avaria na

proa da lancha, sem a ocorrência de danos pessoais ou ao meio hídrico. 

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que a lancha

“ADRENALINA GOLD”, nº de inscrição 4039136870, casco de fibra com 10,85 metros

de comprimento, classificação esporte e recreio em mar aberto, 7,40 AB, 260 hp, sob o

comando  do  Mestre  Amador  Eduardo  Savordelli,  e  o  veleiro  “FUTURU  I”,  nº  de

inscrição 4620807494, com 11 metros de comprimento, classificação esporte e recreio

em mar aberto, 11 AB, 29 hp, sob a condução do Mestre Amador José Luiz Ortega,

navegavam  nas  proximidades  da  Praia  do  Lázaro.  O  veleiro  “FUTURU  I”  estava

navegando  oriundo  da  praia  da  Fortaleza  em  direção  à  Marina  Kauai,  ambas  no

município de Ubatuba - SP, a velocidade aproximada de 5 nós, quando foi atingida pela

embarcação “ADRENALINA GOLD” que navegava a aproximadamente 20 nós. Após o

acidente, a tripulação da lancha “ADRENALINA GOLD” prestou socorro a tripulação do

veleiro  “FUTURU I”,  posteriormente  resgatou o  bote  de  apoio  que  estava  perdido e

entregou  ao  dono  do  veleiro  na  Marina  Kauai.  Não  houve  feridos  em  ambas  as

embarcações, tampouco poluição hídrica. O veleiro “FUTURU I” sofreu avarias em seu

espelho de popa, roda do leme, púlpito de popa, bote de apoio, motor do bote de apoio,

turco,  catraca  e  balaustrada  de  bombordo  e  a  embarcação  “ADRENALINA GOLD”

sofreu avarias no guarda-mancebo de BE e no casco na altura da proa, bochecha de BB e

na quilha.

Durante o Inquérito foram ouvidas 4 testemunhas e juntada a documentação
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de praxe.

Eduardo Savordelli,  condutor da embarcação “ADRENALINA GOLD”,  em

seu depoimento declarou, em resumo, que no momento do abalroamento, encontrava-se

no comando da embarcação; que havia doze (12) pessoas a bordo da embarcação sendo

sete (7) crianças;  que tinha acabado de sair  da praia da Fortaleza e seguia para a Voga

Marine, no Saco da Ribeira; que o mar estava calmo, sem neblina, havia uma leve garoa e

estava muito escuro;  que navegava entre 18 e 20 nós e afirmou que a velocidade era

segura;  que não viu a outra embarcação, porém tem consciência que abalroou o veleiro

“FUTURU  I”;  que  a  luz  do  mastro  do  veleiro  estava  apagada;  que logo  após  o

abalroamento, prestou socorro à tripulação da embarcação “FUTURU I”;  que o Rádio

VHF, GPS e Luzes de Navegação de sua embarcação funcionavam normalmente;  que

não houve contato via rádio com a embarcação “FUTURU I”;  que ninguém a bordo de

sua embarcação se feriu;  que sua embarcação sofreu pequenos arranhões na parte de

vante: bochecha de bombordo e avarias no Guarda-Mancebo de boreste; a ré, na região

da quilha, por boreste. 

Alexandre Fachini, passageiro da  lancha “ADRENALINA GOLD”, em seu

depoimento declarou em resumo que se encontrava ao lado do condutor da embarcação;

que no momento do abalroamento, levou um susto, pois não avistou nada anteriormente;

que somente após o abalroamento eles perceberam que se tratava de um acidente com

outra embarcação;  que a velocidade da embarcação  “ADRENALINA GOLD” era por

volta de 25 nós e era segura; que o mar estava calmo, com uma leve garoa e que estava

muito escuro; que os equipamentos de navegação estavam em funcionamento normal;

que não havia embarcações próximas durante a navegação; que ninguém se machucou a

bordo da  embarcação  “ADRENALINA GOLD”;  que  a  embarcação  “ADRENALINA

GOLD” sofreu pequenos danos na proa, na bochecha de bombordo e Guarda-Mancebo de

boreste e na quilha da rabeta de BB; 

José Luis Ortega, Mestre Amador, condutor e  proprietário da Embarcação

“FUTURU  I”,  declarou  em resumo  que se  encontrava  no  comando  da  embarcação

“FUTURU I”;  que era o condutor da embarcação “FUTURU I” e que apenas sentiu o

impacto e se jogou para boreste; que é o proprietário da embarcação “FUTURU I”; que é

habilitado na categoria de “MSA”; que possui experiência de dez (10) anos na condução

desse  tipo  de  embarcação;  que  estavam a  bordo  da  embarcação  “FUTURU I”  duas

pessoas:  sua  esposa,  Jandira,  e  ele  próprio;  que tem conhecimento  do  Regulamento

Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM); que não houve tempo para

manobra; que navegava a velocidade de cinco (5) nós e que a velocidade era segura; que

o mar estava calmo, sem vento, céu claro, sem lua, porém, com boa visibilidade; que os

equipamentos de navegação de sua embarcação estavam em perfeitas condições; que não
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havia  embarcações  próximas  a  ele;  que  não  avistou  a  embarcação  “ADRENALINA

GOLD” antes do abalroamento;  que sua embarcação foi abalroada por bombordo;  que

após o abalroamento, sua embarcação seguiu com meios próprios para a Marina Kauai;

que  provavelmente  o  condutor  da  embarcação  “ADRENALINA  GOLD”  não  estava

olhando para a frente, pois a embarcação “FUTURU I” estava com as luzes de navegação

acesas; que o bote de apoio de sua embarcação estava sendo rebocado, não atrapalhando

visibilidade da luz de alcançado;  que o comprimento do cabo de reboque do bote de

apoio era de aproximadamente quatro (4) metros, inclusive, o cabo foi rompido e o bote

ficou  à  deriva;  que  posteriormente,  o  bote  foi  rebocado  pela  embarcação

“ADRENALINA GOLD” até a Voga Marine;  que a embarcação “FUTURU I” sofreu

avarias no espelho de popa,  roda do leme,  púlpito  de popa,  bimini  (capota),  bote  de

apoio, motor do bote de apoio, turco, catraca e balaustrada de bombordo; que não houve

acidente com nenhum passageiro a bordo de sua embarcação.

Jandira Gonçalves de Carvalho Ortega, passageira da embarcação “FUTURU

I”,  declarou  em resumo que,  no  momento  do  abalroamento  se  encontrava  sentada  a

bombordo da embarcação;  que o abalroamento ocorreu por volta  das  19h30min;  que

quando percebeu, a embarcação “ADRENALINA GOLD” já estava muito próxima e, só

teve  tempo  de  se  abaixar;  que  estavam a  bordo  da  embarcação  “FUTURU  I”  duas

pessoas, ela e seu marido; que o mar estava calmo, sem vento e havia boa visibilidade;

que  os  equipamentos  de  navegação  da  embarcação  “FUTURU I”  estavam operando

normalmente; que não viu nenhuma embarcação a sua volta durante a navegação; que só

visualizou a  embarcação “ADRENALINA GOLD” quando a  mesma já  estava  muito

próxima; que a embarcação “FUTURU I” foi abalroada por bombordo; que a embarcação

“FUTURU I”  seguiu para  a Marina Kauai  por  meios  próprios;  que os  tripulantes  da

embarcação “ADRENALINA GOLD” prestaram socorro, inclusive rebocando o bote de

apoio da embarcação “FUTURU I” até a Voga Marine; 

Laudo  de  Exame  Pericial,  concluiu  que  a  causa  determinante  do

abalroamento  entre  as  embarcações  foi  o  descumprimento  de  normas  constantes  nas

legislações em vigor (RLESTA, LESTA e RIPEAM).

No relatório, o Encarregado do Inquérito, após resumir o depoimento de 4

testemunhas, descrever a sequência dos acontecimentos e analisar os dados obtidos do

Laudo e dos depoimentos, concluiu que o Fator Operacional contribuiu por não terem

sido  adotadas  medidas  preventivas  visando  à  segurança  da  navegação,  que  em

consequência, houve o abalroamento entre as embarcações “ADRENALINA GOLD” e o

veleiro “FUTURU I”.

Apontou  como possível  responsável  direto  pelo  abalroamento  o  Mestre

Amador Eduardo Savordelli, Condutor, ao descumprir o preconizado no item II do artigo
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8º, Capítulo II da Lei nº 9.537/97 (LESTA) e o item IV do art. 23, Seção II do Decreto nº

2.596/98 (RLESTA).

Notificação formalizada, o indiciado apresentou defesa prévia alegando em

resumo que: a embarcação “ADRENALINA GOLD” abalroou o veleiro “FUTURO I” e

que  acionou o seu  seguro  para  arcar  com as  avarias  sofridas  pelo veleiro,  conforme

comprovante enviado; que é Mestre Amador e possui embarcação desde 1994 e navega

na  região  sem  ter  tido  nenhum  acidente;  que  seguia  o  curso  traçado  pelo  GPS  em

condução manual, que não possui piloto automático; que provavelmente era a mesma rota

traçada pelo GPS do veleiro; que ninguém na sua embarcação avistou o veleiro antes do

acidente; que observou que a luz de mastro do veleiro estava apagada e que as luzes de

navegação estavam acessas, porem a luz de alcançado do veleiro estava obstruída pelo

bote de apoio que estaria preso ao turco do veleiro; que estava muito escuro sem lua; que

certificou se o veleiro chegou bem na Marina e que procurou e localizou o bote de apoio

da outra embarcação e foi entregar o mesmo ao proprietário do veleiro na Marina.

A  D.  Procuradoria  ofereceu  representação  contra  Eduardo  Savordelli,

Condutor da lancha “ADRENALINA GOLD”, com fulcro no art. 14, alínea a, da Lei nº

2.180/54,  sustentando,  em  resumo,  que  conduziu  seu  agir  de  forma  imprudente  e

negligente  ao  descumprir  as  boas  práticas  necessárias  para  garantir  a  segurança  da

navegação,  infringindo as normas do RIPEAM-72,  incorrendo em erro de manobra e

assumindo  o  risco  na  produção  de  um resultado  danoso.  Que  é  o  responsável,  pois

percebe-se a falta de dever de cuidado no que se refere aos procedimentos de segurança

da navegação que deveriam ser adotados, além da não execução de regras especiais para

evitar esse tipo de acidente.

Recebida a representação e citado,  o representado,  residindo em Portugal,

apresentou carta de contestação em 19/10/2020, fls. 121 a 123, e foi declarado revel em

22/10/2020.

Na instrução, a D. PEM louvou-se nas provas dos autos e o Representado não

se manifestou.

Em  alegações  finais  a  PEM  reiterou  a  sua  exordial  e  o  Representado

permaneceu silente.

Decide-se.

De  tudo  o  que  consta  nos  presentes  autos,  conclui-se  que  a  natureza  e

extensão do acidente e fato da navegação sob análise, tipificado no art. 14, alínea a, art.

15, alínea e, da Lei nº 2.180/54, ficaram caracterizadas como abalroação entre lancha e

veleiro, com avarias na popa e bote de apoio do veleiro e avaria na proa da lancha, sem a

ocorrência de danos pessoais ou ao meio hídrico. 

A  D.  Procuradoria  ofereceu  representação  contra  Eduardo  Savordelli,
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Condutor  da  lancha  “ADRENALINA  GOLD”,  por  imprudência  e  negligência  ao

descumprir  as  boas  práticas  necessárias  para  garantir  a  segurança  da  navegação,

infringindo as normas do RIPEAM-72, incorrendo em erro de manobra e assumindo o

risco na produção de um resultado danoso. 

Os croquis, fl. 32 e fl. 43, apresentados pelo condutor e pelo passageiro da

Lancha “ADRENALINA GOLD” apresentam uma abalroação da proa da Lancha com a

Popa do veleiro. O condutor do veleiro declarou que sua embarcação estava a 5 nós e o

condutor da lancha declarou que estava a 20 nós. Configurando assim que o veleiro foi

alcançado pela lancha, o que é corroborada pelo relato do condutor da lancha, que estava

navegando  no  curso  traçado  pelo  GPS  em condução  manual  e  provavelmente  era  a

mesma rota traçada pelo GPS do veleiro.

Os condutores das duas embarcações relataram que a noite estava sem lua e

ambos  não  perceberam  a  aproximação  da  outra  embarcação.  Quanto  as  luzes  de

navegação,  ocorre  uma  divergência  nos  depoimentos.  Em  sua  defesa  o  condutor  da

lancha afirma que a luz de mastro do veleiro estava apagada e o bote de apoio estava

suspenso no turco  encobrindo a  luz  de alcançado,  porém as  luzes  de  bordo estavam

acessas. O condutor do veleiro afirma que todas as luzes estavam acessas e que o bote

estava sendo rebocado, portanto não encobria a luz de alcançado. 

Conclui-se  assim,  que  a  causa  determinante  foi  a  falta  de  vigilância  do

condutor  da  lancha  “ADRENALINA  GOLD”,  aliado  a  velocidade  não  segura  da

embarcação, na condição de baixa visibilidade.

Ressalta-se que o condutor da lancha contribuiu para elucidar os fatos e após

o acidente certificou-se que o veleiro chegou bem na Marina, procurou e localizou o bote

de apoio da outra embarcação e entregou o mesmo ao proprietário do veleiro na Marina.

Posteriormente, acionou o seu seguro para arcar com as avarias sofridas pelo veleiro. 

Pelo  exposto,  deve-se  julgar  procedente  a  Representação  da  D.  PEM

responsabilizando  os  Representado  Eduardo  Savordelli,  condutor  da  lancha,  pela

negligência e imprudência ao não manter a vigilância necessária, e velocidade não segura

em  face  da  baixa  visibilidade.  Na  aplicação  da  pena  deve-se  considerar  como

circunstâncias atenuantes relacionadas com a atuação do representado após o acidente,

minorando  as  consequências,  ressarcimento  dos  danos,  bem  como  contribuiu  para

elucidação dos fatos. 

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo,  por unanimidade, quanto ao

mérito, e por maioria, quanto à pena, nos termos do voto do Sr. Juiz Relator, Juiz Júlio

César Silva Neves, no que foi acompanhado pelos Srs. Juízes Fernando Alves Ladeiras,

Marcelo David Gonçalves e Maria Cristina de Oliveira Padilha. Vencido o Sr. Juiz Attila
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Halan  Coury:  a)  Quanto  à  natureza  e  extensão do acidente  e  do  fato  da  navegação:

abalroação entre lancha e veleiro com avarias na popa e bote de apoio do veleiro e avaria

na proa da lancha, sem a ocorrência de danos pessoais ou ao meio hídrico; b) Quanto à

causa determinante: falta de vigilância do Condutor da lancha “ADRENALINA GOLD”,

aliado  a  velocidade  não  segura  da  embarcação,  na  condição  de  baixa  visibilidade;

e  c) Decisão:  por  unanimidade,  quanto ao mérito,  e  por maioria,  quanto à  pena,  nos

termos do voto do Sr. Juiz Relator, Juiz Júlio César Silva Neves, julgar o acidente e fato

da navegação, previsto no art. 14, alínea “a” e art. 15 alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como

decorrente de negligência e imprudência de Eduardo Savordelli, condenando-o à pena de

repreensão e multa de 200 (duzentas) UFIR, de acordo com a Resolução nº 51/2020, do

Tribunal Marítimo, art. 121, incisos I e VII, art. 139 inciso IV, alíneas “a” e “d”, da Lei

nº 2.180/54. Custas processuais na forma da Lei,  no que foi acompanhado pelos Srs.

Juízes Fernando Alves Ladeiras, Marcelo David Gonçalves e Maria Cristina de Oliveira

Padilha. Em voto divergente o Sr. Juiz Attila Halan Coury, aplicava a pena de repreensão

ao representado, sendo vencido.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 05 de agosto de 2021.

JÚLIO CÉSAR SILVA NEVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 34.042/20

ACÓRDÃO

Embarcação “SEM NOME”. Naufrágio. Fortuna do mar. Condições adversas

do tempo. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que por volta das 16h do dia 09 de fevereiro de 2019, Sr.

Dorli Ferreira dos Santos, proprietário e condutor de um bote a remo de 5 metros de

comprimento, e o Sr. Arthur Cícero Rodrigues de Assis saíram para pescar, ambos sem

coletes salva-vidas, no córrego do Can Can, rio Paraná, Cachoeirinha, município de Santa

Fé do Sul, SP. O tempo estava ensolarado, não chovia e ventava pouco. Por volta das 18h

houve uma forte chuva, com ventos muito fortes e raios, momento em que a embarcação

emborcou e naufragou. As duas vítimas caíram na água e vieram a óbito.

 Em consequência do acidente da navegação,  não há registro de poluição

hídrica, mas houve o naufrágio da embarcação e os óbitos dos Srs. Dorli Ferreira dos

Santos e Arthur Cícero Rodrigues de Assis, com causa mortis parada cardiorrespiratória

em  decorrência  do  infarto  agudo  do  miocárdio,  causada  por  energia  de  ordem

biodinâmica, conforme os laudos periciais necroscópicos,

O Boletim de Informações Ambientais produzido pelo Centro de Hidrografia

da Marinha (CHM), constatou que a região do acidente estava sob a ocorrência de nuvens

que mantiveram o céu entre meio encoberto e quase encoberto e ventos de direção Leste/

Nordeste com intensidade entre 4 e 16 nós e visibilidade boa, contudo, as testemunhas e o

laudo dos peritos atestaram a forte chuva com raios e ventos fortes. 

Os peritos concluíram que a causa determinante do acidente da navegação

que resultou no naufrágio da embarcação “SEM NOME” foi fortuna do mar, visto que

houve mudança brusca de tempo durante a navegação. Houve também a imperícia por

parte  do  condutor  da  embarcação,  pela  incapacidade  de  prever  as  mudanças  nas

condições meteorológicas, antes de ser empreendida a navegação no braço do rio Paraná.

O encarregado do IAFN em uniformidade de entendimentos com os peritos

concluiu que o acidente ocorreu por fortuna do mar, não existindo possível responsável

pelo naufrágio. 

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

que pediu o arquivamento visto que a causa determinante do acidente foi decorrente a

fortuna da mar.

Publicada nota de arquivamento em 19 de novembro de 2020, o prazo para
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manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 09 de março de

2021, conforme se comprova a certidão de fl. 96.

Assiste razão a PEM e os autos devem ser arquivados. Diante dos elementos

contidos  no  IAFN conclui-se  que  o  naufrágio  do  bote  “SEM NOME”  decorreu  das

condições adversas do tempo, o que caracteriza fortuna do mar,  não havendo,  assim,

responsáveis a apontar. 

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  naufrágio  da  embarcação  com danos

materiais e duas vítimas fatais; b) quanto à causa determinante: condições adversas do

tempo na região; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea

“a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de fortuna do mar, mandando arquivar os autos,

conforme promoção da PEM. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 34.143/20

ACÓRDÃO

Embarcação “MR ALDO”. Incêndio a bordo nas proximidades da Ilha de

Santana, Macaé, RJ. Caso fortuito. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta  nos  autos  que  por  volta  das  16h  do  dia  11  de  junho  de  2019,  a

embarcação “MR ALDO”,  classificada para  atividade de transporte  de  carga e  apoio

marítimo, sob o comando do CLC Nicharde Vieira Malveira,  desatracou do Porto de

Macaé  em  Imbetiba  com  destino  a  Bacia  de  Campos.  Por  volta  das  16h40min,  a

embarcação  encontrava-se  pelo  través  da  Ilha  de  Santana,  Macaé,  RJ,  quando  o

Marinheiro de Máquinas Marcelo Melo Bezerra ao realizar a ronda na praça de máquinas

identificou possível princípio de incêndio na turbina de boreste do diesel gerador nº 4 e

imediatamente acionou a parada de emergência do DG 4 em função da quantidade de

fumaça encontrada no local. Em seguida, utilizou o extintor de PQS mais próximo e deu

o primeiro combate, e dessa forma o volume de fumaça reduziu. Às 16h41min, o pré-

alarme evoluiu para alarme de incêndio e o Alarme Geral foi soado, determinando que a

tripulação  guarnecesse  postos  de  incêndio.  Às16h45min,  a  brigada  de  incêndio

encontrava-se na praça de máquinas e reportou que a situação estava sob controle.  A

região  da  exaustão  e  turbina  de  boreste  foi  inspecionada  não  sendo  evidenciado  a

presença de chamas ou qualquer indicativo de fogo. O local foi mantido isolado e sob

observação, e o motor foi mantido fora de funcionamento.

Do evento não houve poluição hídrica ou acidente pessoal, mas causou danos

materiais, pois houve avarias na manta de isolamento térmico da turbina e exaustão do

DG 4.

Os  peritos  afirmaram que  o  incêndio  ocorreu  na  turbina  do  motor  diesel

gerador nº 4. Através de coleta de dados do sistema de automação da praça de máquinas,

foi  identificado  que  o  DG  4  apresentou  pressões  anormais  na  linha  de  combustível

durante o funcionamento. 
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A referida válvula foi removida e desmontada pelo Chefe de Máquinas e

verificado que havia uma pequena sujidade em seu interior fazendo com que a mesma

não executasse sua função com exatidão. Devido ao aumento de pressão, um dos pontos

onde ocorreu vazamento, afetou a manta de isolamento térmico da parte superior do DG

4. Nesse ponto está localizado a exaustão do motor e turbina e a temperatura atingida

pode  chegar  a  500ºC.  Essa  temperatura  está  acima  do  ponto  de  fulgor  do  óleo

combustível, portanto, qualquer quantidade de combustível em contato irá gerar fumaça

no local.

No relatório da empresa Bram Offshore Transportes Marítimos LTDA. foi

constatado  que  o  aumento  de  pressão  na  rede  foi  ocasionado  pelo  funcionamento

irregular  da  válvula  de  controle  de  pressão  de  combustível.  Durante  a  inspeção  da

válvula,  foi  encontrada  pequena  sujidade  e  após  concluir  a  limpeza  da  válvula,  o

problema de alta pressão foi resolvido. 

O encarregado do IAFN em conformidade de entendimentos com os peritos

concluiu que o acidente foi um caso fortuito e não apontou responsáveis.

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

que  requereu  pelo  arquivamento  do  presente  IAFN,  pois  concluiu  que  o  acidente  da

navegação ocorrido na turbina de boreste do diesel gerador nº 4 (DG 4) a bordo do navio

“MR ALDO” foi de natureza fortuita, resultado de fator inevitável e irresistível.

Publicada  nota  de  arquivamento  em 05  de  março  de  2021,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 04 de maio de

2021, conforme se comprova à fl. 133.  

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

provas carreadas aos autos restou comprovado que o incêndio na turbina de boreste do

diesel gerador nº 4 foi de natureza fortuita, pois decorreu do funcionamento irregular da

válvula de controle de pressão de combustível, ocasionada por uma pequena sujidade em

seu interior, sendo assim, não podendo apontar responsáveis. 

Assim,

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

natureza e extensão do fato da navegação: incêndio causando danos materiais; b) quanto

à  causa  determinante:  funcionamento  irregular  da  válvula  de  controle  de  pressão  de
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combustível,  devido  uma  sujidade  na  mesma;  e  c)  decisão:  julgar  o  acidente  da

navegação, previsto no art. 14, alínea “a”, 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 22 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/NCF PROCESSO Nº 34.147/20

ACÓRDÃO

N/M “S2 TRACTOR”. Avaria de máquinas na embarcação deixando-a à deriva na

Bacia de Campos, Campos dos Goytacazes, RJ. Caso fortuito. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que por volta das 16h do dia 22 de março de 2019, a embarcação

“S2 TRACTOR”, classificada para atividade de transporte de carga em área de navegação de

apoio marítimo, medindo 19,70 metros de comprimento e 68,00 AB,  tendo por mestre o MOC

Mauricio de Lima Penedo, navegava na Bacia de Campos, Campo dos Goytacazes, RJ, quando

na posição  de  latitude  22º47,58’S e Longitude  041º24,097’W, sofreu uma avaria  hidráulica,

causada por rompimento de uma das mangueiras e de um relé do sistema da embarcação, ficando

à deriva.

Do evento não há registro de acidentes pessoais e nem poluição hídrica, contudo

ocorreram  danos  materiais,  pois  houve  avaria  de  governo  na  embarcação,  impedindo-a  de

prosseguir viagem.

Os  peritos  concluíram  que  a  causa  determinante  da  avaria  de  governo  da

embarcação  “S2  TRACTOR”,  deveu-se  ao  dano  no  relé  de  controle  do  sistema  do  leme,

considerando-se assim o acidente como um caso fortuito.

O Encarregado  do Inquérito  em uniformidade  de  entendimentos  com os  peritos

concluiu que o acidente foi devido a uma avaria de máquinas, mais precisamente devido a um

dano em um relé que controla o leme, devido a um caso fortuito. Dessa forma, não apontou

responsáveis.

Apontou ainda o Encarregado do IAFN, que embora não seja fator determinante

para  o  acidente  em  lide,  durante  a  inspeção  foram  observadas  algumas  irregularidades  na

embarcação “S2 TRACTOR”, das quais se apontam: CSN sem ser o original a bordo e sem o

endosso anual; não possuir passe de saída válido; não ter registro dos tripulantes no ROL; TIE

em desacordo com o CTS; embarcação não possuía lançador de retinida; e a CIR do MOC estava

vencida.

Os autos do inquérito foram remetidos ao Tribunal Marítimo, que o encaminhou à

PEM,  que  depois  de  resumir  os  fatos  narrados  no  inquérito  opinou  pelo  arquivamento  do

presente IAFN, eis que a avaria de máquinas na embarcação, causada por uma falha no relé do
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sistema do leme, foi de natureza fortuita,  visto não resultou de comportamento culposo, não

havendo, assim, responsável pelo evento danoso.

Por dever de ofício, a PEM requereu que seja oficiada a Capitania dos Portos de

Macaé, para que diligencie a respeito das seguintes infrações apontadas pelo encarregado do

IAFN.

I) Cometidas pela pessoa jurídica S2 Empresa de Navegação LTDA. proprietária da

embarcação “S2 TRACTOR”:

a)  Infração ao artigo 11 do RLESTA, contratar  tripulantes  sem habilitação  para

operá-la;

b) Infração ao artigo 13, inciso III do RLESTA, não dispor a bordo de todos os

tripulantes exigidos conforme CTS;

c)  Infração  ao  artigo  14,  inciso  I  e  II  do  RLESTA,  não  possuir  registro  dos

tripulantes no ROL de Equipagem;

d) Infração ao artigo 15,  inciso II  do RLESTA, pois a embarcação não possuía

lançador de retinida; e

e) Infração ao artigo 19 do RLESTA, por portar o CSN sem ser o original e sem o

endosso anual e não possuir passe de saída válido.

II)  Cometidas  pelo MOC Mauricio de Lima Penedo, mestre da embarcação “S2

TRACTOR”:

a) Infração ao artigo 11 c/c artigo 12, inciso III do RLESTA, não possuir habilitação

para conduzir embarcação, pois segundo CTS, o comandante deveria ser um MNC. Além disso,

estava com a CIR vencida.

Publicada  nota  de  arquivamento  em  10  de  dezembro  de  2020,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 30 de março de 2021,

conforme certificado à fl. 142

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

carreadas aos autos restou comprovado que avaria de máquinas causada por uma falha no relé

que controla o leme, foi decorrente a um caso fortuito. Dessa forma, não se podendo apontar

responsáveis. 

Deve-se, porém, acatar o pedido da PEM no sentido de que a Capitania dos Portos

de Macaé seja oficiada na forma do artigo 33, parágrafo único, da LESTA e, assim, possa impor

sanções  pelas  infrações  cometidas  pela  pessoa  jurídica  S2  EMPRESA  DE  NAVEGAÇÃO

LTDA., proprietária da embarcação “S2 TRACTOR”, nos moldes dos artigos 11, 13 inciso III,

14 incisos I e II, 15 inciso II, 19 do RLESTA; e ao mestre da embarcação, MOC Mauricio de
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Lima Penedo, nos moldes dos artigos 11 c/c 12, inciso III do RLESTA.

Assim,

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

e extensão do acidente da navegação: avaria de máquinas causando danos materiais; b) quanto à

causa determinante: dano ao relé de controle do sistema do leme; c) decisão: julgar o acidente da

navegação previsto no art. 14, alínea “b”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito,

mandando  arquivar  os  autos  conforme  promoção  da  PEM;  e  d)  medidas  preventivas  e  de

segurança: oficiar a Capitania dos Portos de Macaé, nos termos do artigo 33, parágrafo único, da

Lei nº 9.537/97 (LESTA), para que diligencie a respeito das infrações cometidas pela pessoa

jurídica  S2  EMPRESA  DE  NAVEGAÇÃO  LTDA,  proprietária  da  embarcação  “S2

TRACTOR”,  nos  moldes  dos  arts.  11,  13  inciso  III,  14  incisos  I  e  II,  15  inciso  II,  19  do

RLESTA, e ao mestre da embarcação, MOC Mauricio de Lima Penedo, nos moldes dos artigos

11 c/c 12, inciso III do RLESTA.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 34.165/20

ACÓRDÃO

Embarcação “DÁDIVA DE DEUS DO PRACUÚBA”. Água aberta. Causa

determinante  não  apurada,  sem  identificação  de  possíveis  culpados.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta  dos  autos  que no dia  03 de abril  de 2019,  o  B/M “DÁDIVA DE

DEUS DO PRACUÚBA”, tendo por condutor inabilitado Sr. Manoel do Socorro Faria,

suspendeu da localidade de Pracuúba, em São Sebastião da Boa Vista - PA, transportando

cerca de 270 paneiros com frutos do Açaí, com destino à Belém, PA.

Por volta das 20h, quando o B/M navegava na baía do Marajó, próximo a

entrada do furo do Arrozal, o Sr. Manoel foi avisado por um dos tripulantes que estava

havendo embarque de água para bordo,  entrando pelo calafeto que ficou avariado na

altura da bochecha de boreste (BE) próximo ao talhamar, devido à forte maresia que se

chocava por aquele bordo. Prontamente, o condutor seguiu para a praia do Caripi, onde

atracou  num  trapiche  e  providenciou  uma  bomba  elétrica,  conseguindo  fazer  o

esgotamento  da  água.  Logo  após,  deu  prosseguimento  a  viagem  até  a  cidade  de

Barcarena, PA, onde permaneceu até as 02h do dia 04 de abril de 2019.

A  equipe  de  fiscalização  da  Capitania  dos  Portos  da  Amazônia  Oriental

esteve no local, realizou perícia na embarcação e constatou avaria e irregularidades na

tripulação, devido os mesmos não serem habilitados.

Em  seguida,  a  embarcação  desatracou,  sendo  escoltada  pela  lancha  da

Capitania dos Portos até a Patromoria que fica na Base Naval de Val de Cães,  onde

chegaram por volta das 04h30min, ficando o B/M retido.

Do evento não resultaram acidentes pessoais ou poluição hídrica, mas houve

danos materiais com o rompimento do calafeto na altura da bochecha de boreste, próximo

ao talhamar.

Os  peritos  afirmaram que  o  tempo estava  bom,  sem chuva,  águas  pouco

agitadas, vento forte e boa visibilidade. Concluíram que a causa da água aberta no B/M

“DÁDIVA DE DEUS DO PRACUÚBA”, foi em virtude do rompimento no calafeto na

altura da bochecha de boreste (BE), próximo ao talhamar, devido à forte maresia que se

chocou no costado da embarcação naquele bordo, podendo ser considerado como fortuna

do mar.

O encarregado do IAFN constatou que o B/M  “DÁDIVA DE DEUS DO
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PRACUÚBA” está inscrito junto à CPAP, em nome do Sr. Jonas dos Santos da Silva,

mas os  proprietários  de  fato são Srs.  José  Augusto Faria  e Paulo Rogério de Castro

Nunes.

Quanto ao acidente da navegação, o encarregado do inquérito concluiu em

uniformidade de entendimentos com os peritos e deixou de apontar responsáveis, tendo

em vista que a forte  maresia que se chocava na bochecha de boreste da embarcação

contribuiu para o evento, podendo ser considerado uma fortuna do mar.

Os  autos  do  inquérito  foram  remetidos  ao  Tribunal  Marítimo,  que  o

encaminhou à PEM, que depois de resumir os fatos narrados no inquérito entendeu que

não restou caracterizada a causa da água aberta. Segundo depoimentos nos autos, o tempo

estava bom e não chovia,  e  a  embarcação deveria em tese,  suportar as  ondas que se

chocavam no casco. Ademais, não ficou demonstrado falta de manutenção no B/M, tanto

que  os  peritos  atestaram  que  a  embarcação  encontrava-se  em  boas  condições  de

conservação.

Dessa forma, a PEM manifestou pelo arquivamento do presente IAFN, eis

que a causa determinante do rompimento do calafeto na altura da bochecha de boreste,

próximo ao talhamar, que causou água aberta na embarcação “DÁDIVA DE DEUS DO

PRACUÚBA”, não restou devidamente apurada.

Por dever de ofício, a PEM requereu que seja oficiada a Capitania dos portos

da Amazônia Oriental, para que diligencie a respeito das seguintes infrações cometidas

pelos proprietários da embarcação “DÁDIVA DE DEUS DO PRACUÚBA”, por não

realizar  a  transferência  de  propriedade  dentro  do  prazo legal  e  por  permitir  que  sua

embarcação seja  conduzida por tripulante  não habilitado,  nos  termos do artigo  7º  do

RLESTA combinado com o item 0211 as NORMAM-02/DPC e o artigo 11 do RLESTA.

Publicada nota de arquivamento em 10 de dezembro de 2020, o prazo para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 30 de março de

2021, conforme certificado à fl. 70.

Assiste razão a PEM e os autos devem ser arquivados, pois a pouca prova

colhida durante o IAFN impossibilitou meios de apurar a causa determinante da água

aberta. Dessa forma, não se podendo apontar responsáveis. 

Deve-se, porém, acatar o pedido da PEM no sentido de que a Capitania dos

Portos da Amazônia Oriental seja oficiada na forma do artigo 33, parágrafo único, da

LESTA e, assim, possa impor sanções prevista no artigo 7º do RLESTA c/c item 0211 da

NORMAM-02/DPC e artigo 11 do RLESTA aos proprietários da embarcação “DÁDIVA

DE  DEUS  DO PRACUÚBA”  e  no  artigo  11  do  RLESTA  ao  condutor  da  referida

embarcação.
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Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: água  aberta  causando  danos materiais;

b) quanto à causa determinante: não devidamente apurada; c) decisão: julgar o acidente

da navegação previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de

causas não devidamente apuradas, mandando arquivar os autos conforme promoção da

PEM;  e  d)  medidas  preventivas  e  de  segurança:  oficiar  a  Capitania  dos  Portos  da

Amazônia  Oriental,  nos  termos  do  artigo  33,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  9.537/97

(LESTA), aplique a sanção cabível ao condutor da embarcação “DÁDIVA DE DEUS

DO PRACUÚBA” pelo descumprimento do artigo 11 do RLESTA e aos proprietários da

referida  embarcação  pelo  descumprimento  do  artigo  11  do  RLESTA  e  artigo  7º  do

RLESTA c/c com o item 0211 da NORMAM-02/DPC.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 07 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 34.174/20

ACÓRDÃO

Embarcação  “D.  MADALENA”.  Naufrágio  no  rio  Amazonas,  nas

proximidades  da  comunidade  Santa  Rita,  Monte  Alegre,  PA.  Causa

determinante  não  apurada,  sem  identificação  de  possíveis  culpados.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que no dia 28 de outubro de 2018, o comboio formado pelo

empurrador “URSO BRANCO”, balsa “D. MADALENA” e balsa “TICUNA” suspendeu

de Barcarena,  PA, com destino a Manaus,  transportando ureia granulada.  Ocorre que

quando o comboio navegava próximo a comunidade Santa Rita, no município de Monte

Alegre, PA, foi informado por uma embarcação que passava ao largo, de que a balsa “D.

MADALENA” estava adernando. O Comandante do comboio, Sr. Antônio Vieira Diniz,

tomou a iniciativa de levar a embarcação para a margem do rio e tentar abarrancar, porém

a sua manobra não foi bem-sucedida, porque o local escolhido tinha uma profundidade

acentuada, não tendo mais o que fazer, foi cortado o cabo de amarração entre as balsas,

ocasionado assim, o naufrágio da balsa “D. MADALENA”. 

Do evento não há registro de acidentes pessoais ou poluição hídrica, mas teve

o  naufrágio  da  balsa  “D.  MADALENA”  e  a  perda  de  926.980  toneladas  de  ureia

granulada.

Os peritos afirmaram que a causa determinante do Acidente da Navegação, se

deu por motivo indeterminado, pois a Balsa encontra-se naufragada, o que dificulta a

identificação de possível causa pela perícia. O Comandante ainda levou o comboio para a

margem do rio no intuito de salvar as embarcações, a carga e sua tripulação, mas não teve

como impedir o naufrágio da balsa “D. MADALENA”, pois o local onde o Comandante

tentou abarrancar não era apropriado.

O encarregado afirmou que não há informações suficientes nos autos para

possibilitar  uma adequada  análise  da  causa  determinante,  ou  seja,  o  que  provocou o

naufrágio. Além disso, não foi possível ouvir o Sr. Antônio Vieira Diniz, comandante da

embarcação, pois o mesmo não se encontra na cidade de Belém para responder a oitiva

(carta  precatória).  Desse  modo,  não  foi  possível  verificar  maiores  detalhes  quanto  a

manobra executada no momento do acidente.

Os  autos  do  inquérito  foram  remetidos  ao  Tribunal  Marítimo,  que  o
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encaminhou à PEM, que depois de resumir os fatos narrados no inquérito opinou pelo

arquivamento em face da insuficiência de provas, eis que a causa determinante do evento

não restou devidamente apurada.

Publicada  nota  de  arquivamento  em 05  de  março  de  2021,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 04 de maio de

2021, conforme certificado à fl. 194.

Assiste razão a PEM e os autos devem ser arquivados, pois a pouca prova

colhida  durante  o  IAFN  impossibilitou  meios  de  apurar  a  causa  determinante  do

naufrágio. Dessa forma, não se podendo apontar responsáveis. 

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: naufrágio com danos materiais; b) quanto

à causa determinante: não apurada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto

no art.  14,  alínea “a”,  da  Lei  nº  2.180/54,  como decorrente  de  causas  não apuradas,

mandando arquivar os autos conforme promoção da PEM.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 34.179/20

ACÓRDÃO

Empurrador “PIPES 143” e balsa “PIPES 42”. Colisão de um comboio contra

um banhista no porto da Balsa, município de São Miguel do Tocantins - TO.

Consequências  do  acidente  que atingiram a própria  vítima.  Arquivamento

com base na Resolução 50/2020 do TM.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta nos autos que por volta das 18h50min do dia 18 de julho de 2019, no

Porto da Balsa, município de São Miguel do Tocantins - TO, o comboio composto pelo

rebocador “PIPES 143” e a balsa “PIPES 42”, ao iniciar a travessia rumo ao porto da

Balsa de  Imperatriz  -  MA, atingiu o Sr.  Edivan Rodrigues,  que nadava em área  não

recomendada para banho, agarrando-se à balsa em movimento e fora do alcance de visão

do condutor do rebocador “PIPES 143”, tendo este sido avisado por um Condutor de

outra  balsa,  a  “PIPES  148”,  que  estava  se  aproximando para  atracação no local.  Os

tripulantes da balsa “PIPES 148” acionaram o SAMU e prestaram socorro a vítima até a

chegada da equipe médica.

Do evento não resultaram danos materiais ou poluição hídrica, mas houve

acidentes pessoais, pois o Sr. Edivan sofreu fratura na perna esquerda.

Em depoimento,  a  vítima Edivan Rodrigues  disse  que  não  sabia  que  era

proibido nadar no local que aconteceu o acidente e que ingeriu bebida alcoólica antes de

nadar. Disse também que estava próximo da balsa parada e só se agarrou à embarcação

quando sentiu o hélice na sua perna.

Os peritos afirmaram que os fatores humanos e operacionais contribuíram

para o evento, pois o acidentado apresentava sinais de embriaguez e a vítima resolveu

nadar em local não permitido, próximo a área de atracação. Dessa forma, concluíram que

o acidente foi devido à imprudência da vítima, uma vez que lhe faltou observância das

medidas de precaução e segurança ao assumir o risco de tomar banho em local proibido

para banhistas, agarrando-se à balsa em movimento, em área devidamente sinalizada.

O Encarregado do IAFN em uniformidade de entendimentos com os peritos

concluiu que o acidente decorreu da imprudência da própria vítima.

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

entendeu que o acidente decorreu de culpa exclusiva da própria vítima. Todavia, diante

das consequências do evento, sendo certo que a vítima sofreu lesões profundas na perna,

pugnou-se pela incidência do artigo 143 da Lei nº 2.180/54. Diante do exposto, a PEM

opinou pelo arquivamento do presente IAFN.
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Publicada  nota  de  arquivamento  em 12  de  março  de  2021  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 11 de maio de

2021.

Assiste razão a PEM e os autos devem ser arquivados. Apesar de constar nos

autos  a  indicação  de  que  o  acidente  decorreu  da  imprudência  da  própria  vítima,  as

consequências  do acidente  o atingiram pessoalmente  (fratura  na  perna)  de  modo que

nenhuma sanção administrativa poderá ser mais instrutiva. Deve-se acatar o pedido da

PEM e arquivar de plano os autos, pois ao término de um longo processo o representado

seria  beneficiado  pelo  perdão  na  forma  do  art.  143  da  Lei  nº  2.180/54.  Assim,  em

consonância  a  Resolução  nº  50/2020  do  Tribunal  Marítimo,  devem  os  autos  ser

arquivados sumariamente.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: colisão de comboio contra uma pessoa

causando danos pessoais; b) quanto à causa determinante: vítima estava nadando em local

proibido, próximo às embarcações; e c) decisão: julgar o acidente da navegação constante

do art. 14, alínea “a”, como decorrente da imprudência do Sr. Edivan Rodrigues, mas

deferir  a  promoção  da  PEM  pelo  arquivamento  sumário  na  forma  da  Resolução  nº

50/2020 do Tribunal Marítimo, com fulcro no artigo 143 da Lei nº 2.180/54.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de agosto de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária

2/2

AUTENTICADO DIGITALMENTE



TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 34.217/20

ACÓRDÃO

Plataforma  “OCEAN  COURAGE”.  Fratura  exposta  da  falange  distal  do

quinto  dedo  da  mão  esquerda  do  soldador  Davi  de  Andrade  Ferreira.

Infortúnio  da  própria  vítima.  Com  pedido  de  arquivamento  da  D.

Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que cerca das 10h30min, do dia 21 de maio de 2019, o soldador Davi

de Andrade Ferreira, 38 anos de idade, sofreu fratura exposta da falange distal do quinto

dedo  da  sua  mão  esquerda  a  bordo  da  Plataforma  “OCEAN COURAGE”,  enquanto

atracada ao estaleiro Jurong Aracruz (EJA), ES, em manutenção, com danos pessoais,

mas sem registro de danos ambientais.

A  Plataforma  “OCEAN COURAGE”,  bandeira  das  Ilhas  Marshall,  nº  de

inscrição 261E008897, nº IMO 8768531, de 98,82m de comprimento e 78,68m de boca,

de 30.923 AB, motor de 40.480 kW, ano de construção 2009, tipo semissubmersível, era

de propriedade de Diamond Hungary Leasing Limited Liability  Company,  afretada à

Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Espírito Santo foram

ouvidas duas testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Na fl. 2 consta a comunicação da SEAWAY Agência Marítima e Operadora

Portuária Ltda. à CPES, com anexo, fl. 3, da Comunicação de incidente com soldador a

bordo da plataforma “OCEAN COURAGE”, reportando o incidente com o soldador Davi

de Andrade Ferreira.

No Laudo de Exame Pericial,  fls.  8 a 14, realizado no dia 24 de maio de

2019, consta que a plataforma se encontrava em condições regulares de manutenção.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 21

de maio de 2019,  às 6h,  o soldador Davi de Andrade Ferreira participou do Diálogo

Diário de Segurança (DDS) quando foi instruído sobre as atividades do dia e assinou o

Plano de Trabalho; numa bancada provida de talha estavam ocorrendo outras atividades e

o soldador Davi resolver remover a peça com cerca de 60kg e dimensões de cerca de

40cm x 30cm x 30cm para outra bancada sem talha, juntamente com o outro soldador,
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Washington  das  Graças  José,  de  42  anos  de  idade,  usando  suas  próprias  forças

musculares;  cerca  das  10h30min,  ao  movimentar  a  citada  peça  na  bancada,  para

desencaixar o “pino do eixo”, houve um “descuido instantâneo” do soldador Davi e sua

mão escorregou, resultando na queda do conjunto em movimento na bancada onde se

encontravam  pequenas  placas  metálicas  imprensando  o  seu  dedo  mínimo  da  mão

esquerda. O soldador Davi foi conduzido ao “hospital da plataforma” onde teve avaliação

médica e, no mesmo dia, foi removido para o Apart Hospital, no município de Serra, ES,

onde foi  submetido a cirurgia,  ficando internado em observação até obter alta no dia

seguinte.

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu e concluíram que

a causa determinante do fato da navegação em pauta foi a imprudência do acidentado em

realizar a faina, uma atividade rotineira, em local inadequado.

Nas fls. 46 a 50 constam fotos da plataforma, das bancadas e das radiografias

da  mão  esquerda  do  soldador  acidentado;  e  na  fl.  52  consta  o  atestado  médico

dispensando o acidentado, Davi de Andrade Ferreira, por 15 dias de afastamento de suas

atividades, por motivo de doença.

As  testemunhas  declararam os  fatos  como  constam no  Laudo  de  Exame

Pericial e que o soldador vitimado estava usando o EPI.

No Relatório, fls. 108 a 112, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, acompanhando os Peritos, apontou Davi de

Andrade Ferreira, soldador acidentado, como possível responsável, por imprudência na

realização de serviço de rotina em local inadequado.

O Indiciado foi  regularmente notificado das conclusões do IAFN, fl.  114,

mas não apresentou Defesa Prévia. 

A Douta Procuradoria, fls. 122 a 124, discordando em parte do Encarregado

do IAFN, depois de resumir os fatos apurados no Inquérito, requereu o arquivamento dos

presentes autos, por considerar que ocorreu um caso fortuito, infortúnio da própria vítima

não fatal.

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 fato da navegação: fratura exposta da falange distal do quinto

dedo da mão esquerda do soldador Davi de Andrade Ferreira, 38 anos de idade, a bordo

da plataforma “OCEAN COURAGE”, enquanto atracada ao estaleiro Jurong Aracruz

(EJA), ES, em manutenção, com danos pessoais, mas sem registro de danos ambientais;

b)  quanto  à  causa  determinante:  movimento  de  uma  peça  de  aço  que  estava  em

manutenção  pelo  acidentado  e  outro  soldador,  sobre  a  bancada,  imprensando  a  mão

esquerda da vítima; e c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no art. 15, alínea

“e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, que resultou em fratura exposta da falange

distal do quinto dedo da mão esquerda do soldador Davi de Andrade Ferreira, 38 anos de

idade, a bordo da plataforma “OCEAN COURAGE”, como decorrente de infortúnio da

própria  vítima,  mandando arquivar  os  presentes  autos,  conforme promoção da Douta

Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 122 a 124.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 2021.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/NCF PROCESSO Nº 34.221/20

ACÓRDÃO

Lancha “SOL”. Incêndio. Causa determinante não apurada, sem identificação

de possíveis culpados. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que por volta das 14h do dia 05 de abril de 2019, a lancha

de esporte e recreio “SOL”, sob a condução do MAC Guilherme José Ribeiro Nogueira,

contando a bordo com o MAC José Ribamar da Silva, suspendeu de Maria Farinha com

destino à praia de Peroba, AL. 

Por volta das 19h, próximo à praia da Barra de Sirinhaém, PE, o condutor da

lancha  percebeu  um barulho  estranho  no  motor  e  pediu  para  o  MAC José  Ribamar

verificar,  sendo observadas chamas ao abrir  a  tampa de acesso à praça de máquinas.

Naquele instante, o MAC Guilherme deixou a manete em ponto neutro e guarneceu o

extintor. Foram efetuadas tentativas de combate ao incêndio com o emprego do extintor,

porém sem sucesso. Com o fogo sem controle,  os tripulantes guarneceram os coletes

salva-vidas e abandonaram a lancha e nadaram até a praia de Barra de Sirinhaém, onde

foram ajudados por populares.

Do evento não há registro de acidentes pessoais  ou poluição hídrica,  mas

ocorreu a perda total da embarcação.

Os peritos concluíram que a causa do acidente é indeterminada, tendo em

vista não ser possível identificar a origem do incêndio, devido à embarcação ter sido

totalmente carbonizada.

O encarregado do inquérito afirmou que houve a realização de manutenção

preventiva três meses antes de ocorrer o acidente. Foi realizado teste de funcionamento

dos motores a seco e também navegando (teste de mar), sem apresentar problemas. 

Dessa forma, o encarregado do IAFN concluiu que a causa do acidente é

indeterminada, tendo em vista não ser possível identificar de forma clara e objetiva a

causa do incêndio, devido à embarcação ter sido totalmente carbonizada, ocasionando a

sua perda total, o que restou dos resíduos da lancha, comprometeu a análise técnica do

acidente.

Os  autos  do  inquérito  foram  remetidos  ao  Tribunal  Marítimo,  que  o

encaminhou  à  PEM,  que  depois  de  resumir  os  fatos  narrados  no  inquérito  pediu  o
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arquivamento,  eis  que  a  causa  determinante  do  acidente  da  navegação  não  restou

devidamente apurada.

Publicada  nota  de  arquivamento  em 12  de  março  de  2021,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 11 de maio de

2021, conforme certificado à fl. 135.

Assiste  razão  à  PEM  e  os  autos  devem  ser  arquivados,  pois  as  provas

colhidas  durante  o  IAFN  foram  insuficientes  para  apurar  a  causa  determinante  do

incêndio, não se podendo apontar responsáveis. 

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: incêndio com perda total da embarcação;

b) quanto à causa determinante: não apurada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação

previsto  no  art.  14,  alínea  “a”,  da  Lei  nº  2.180/54,  como  decorrente  de  causas  não

apuradas, mandando arquivar os autos conforme promoção da PEM. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2021.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de agosto de 2021.

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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