
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 30.230/15

ACÓRDÃO

Canoa “MARTINS” e canoa “COTIA”. Abalroamento. Navegação noturna

sem luzes de navegação. Erro na manobra evasiva de um dos condutores, que

guinou para o bordo errado quando as embarcações passariam uma pela outra

em situação de roda a roda. Falta de qualquer material de salvatagem. Morte

de um passageiro. Condenação.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos de um abalroamento entre duas embarcações miúdas que

resultou na morte de um passageiro, ocorrido por volta das 20h50min, do dia 10 de março

de 2015, acidente ocorrido próximo à localidade de Maranhão, a 12 milhas náuticas da

cidade de Parintins, AM.

As  embarcações  envolvidas  foram  a  canoa  “MARTINS”,  com  6,25m  de

comprimento e 1,52AB, casco de alumínio,  movido por um motor  Yamaha de 15hp,

classificada para atividade de esporte e recreio em área de navegação interior - área 1,

inscrita na Agência Fluvial de Parintins sob a propriedade do Sr. Valdenilson Martins da

Costa  e  a  canoa  não  inscrita  denominada  “COTIA”,  com  5,92m  de  comprimento  e

1,42AB, casco de madeira, movida por um motor Honda de 6,5hp, de propriedade do

Marinheiro Auxiliar Fluvial de Máquinas Adenor Gonçalves Gomes. A documentação da

lancha  “MARTINS”  apresentada  por  ocasião  do  IAFN  estava  toda  em  dia  e  era

conduzida no momento do acidente pelo Sr. Jonildo Medeiros Sena, não habilitado, de

profissão declarada agricultor. A canoa “COTIA” era conduzida por seu proprietário.

Segundo se apurou a lancha “MARTINS” largou de Parintins por volta das

17h30min em direção à Comunidade de Sabina,  levando a bordo o Sr.  condutor não

habilitado Jonildo Medeiros Sena, sua esposa, Sra. Erlita Lopes Gama e sua filha menor.

Não portavam qualquer material de salvatagem, não contavam com luzes de navegação e

não  vestiam  coletes  salva  vidas,  havendo  a  bordo  somente  uma  lanterna  de  mão.

Inicialmente tentaram seguir pelo percurso mais curto, através do furo do Boiuçu, mas

verificaram que não seria possível seguir por ali. Retornaram, então, para o rio Amazonas

e em seguida entraram pelo Paraná do Ramos com o propósito  de  alcançarem o rio

Uaicurapá que banha sua comunidade. Chegaram à confluência do Paraná do Ramos e o
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rio Uaicurapá por volta das 20h10min e subiam pela margem direita.

A  canoa  “COTIA”,  por  sua  vez,  havia  largado  naquele  mesmo  dia  pela

manhã de Parintins com três pessoas a bordo: a vítima, Sr. Ismael de Jesus Gonçalves,

com 78 anos no dia do acidente, o proprietário e condutor da canoa, o MMA Adenor

Gonçalves Gomes, primo da vítima e o Sr. Álvaro Jorge Carvalho da Silva, vaqueiro da

fazenda da vítima. Todos a bordo vestiam coletes salva vidas. Foram visitar algumas

comunidades  localizadas  às  margens  do  rio  Uaicurupá  para  onde  a  vítima  pretendia

transferir  algum gado.  Depois  de  visitarem alguns locais  pararam na comunidade  do

Maranhão para abastecer por volta das 20h e seguiram viagem de volta para Parintins,

apesar de não terem a bordo nenhum artefato luminoso. Navegavam pela margem direita

do rio Uaicurapá no sentido do curso do rio.

Segundo  disse  em  seu  depoimento  o  passageiro  da  canoa  “COTIA”  Sr.

Álvaro Jorge Carvalho da Silva, ele avistou o facho luminoso de uma lanterna e deduziu

ser uma embarcação que se aproximava a uma distância que estimou ser de 100m, mas o

facho logo sumiu. O Sr. Álvaro sacou um isqueiro do bolso e o acendeu sobre a cabeça,

mas o vento e a chuva impediram que permanecesse aceso muito tempo. 

Na lancha “MARTINS” a Sra. Maria Erlita Lopes Gama conseguiu ver a luz

do isqueiro por um breve instante e avisou ao condutor que poderia haver uma pequena

embarcação navegando em sentido contrário, tendo o condutor guinado para boreste, no

sentido do meio do rio. 

O Sr.  Álvaro viu novamente o facho da lanterna e avisou ao condutor da

canoa “COTIA”, Sr. Adenor Gonçalves Gomes, que uma lancha se aproximava com risco

de colisão. O Sr. Adenor guinou também para o meio do rio, seu bombordo, pensando em

deixar o caminho livre para a lancha. 

A lancha colheu a canoa em sua bochecha de boreste e passou por cima dela,

caindo  sobre  um amontoado  de  arbustos  na  margem  direita  do  rio  Uaicurapá.  Seus

ocupantes nada sofreram. A canoa rodopiou e acabou com a proa voltada para o sentido

contrário  ao  rumo  que  tomava  e  começou  a  alagar.  Os  Srs.  Adenor  e  Álvaro  nada

sofreram, mas o Sr. Ismael de Jesus Gonçalves, que estava sentado na proa da canoa, foi

atingido na área do pescoço e clavícula e caiu na água, tendo sido avistado desacordado

quando as águas foram iluminadas por um trovão.  Quando conseguiram resgatá-lo já

estava sem vida. 

A canoa  “COTIA” foi  amarrada  a  contrabordo da  lancha  “MARTINS” e

todos retornaram para a comunidade de Maranhão, aonde chegaram por volta das 21h e
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fizeram contato com a polícia e com a Marinha.

A perícia  da  Capitania,  instruída  de fotos,  croquis  do acidente  segundo a

versão  dada  pelos  condutores  e  de  documentos,  consta  que  o  Sr.  Ismael  de  Jesus

Gonçalves faleceu vítima de trauma crânio encefálico e choque hipovolêmico causado

pela secção da veia direita jugular causada pelo acidente. Anotaram os peritos, ademais,

que as condições ambientais eram de vento fraco e correnteza moderada, noite escura

com céu nublado e chuva fraca com visibilidade bastante restrita. 

Afirmaram também que  ambas  as  embarcações  estavam em bom estado,

ainda que a canoa “COTIA” apresentasse uma pequena avaria na bochecha de boreste,

resultado do choque recebido. Somente a canoa “COTIA” estava dotada de material de

salvatagem, tendo sido ressaltado pelos peritos que o resgate do corpo da vítima somente

foi possível, pois vestia colete salva-vidas.

Os peritos afirmaram que os condutores das duas embarcações deixaram de

observar  as  regras  do RIPEAM, pois  navegavam em velocidade incompatível  com a

baixa  visibilidade,  não  pararam  máquinas  quando  detectaram  a  possibilidade  de

abalroamento e que o condutor da lancha “COTIA”, apesar de habilitado, guinou para o

sentido contrário ao recomendado pela Regra 14, alínea “a”, pois ambas deveriam guinar

para  boreste  e  ele  guinou  para  bombordo,  colocando-se  no  caminho  da  lancha.

Destacaram que  os  fatores  material  e  operacional  contribuíram para  o  acidente,  pois

nenhuma das  embarcações  possuía  luzes  de  navegação e  seus  condutores  agiram em

desacordo com o RIPEAM. Concluíram que a causa determinante do abalroamento foi a

não observância da Regra 14 por parte do condutor da canoa “COTIA”, o MMA Adenor

Gonçalves  Gomes,  guinando para  o  sentido  oposto  recomendado pela  regra  e  a  não

observância das Regras 6 e 8 do RIPEAM por parte do condutor da lancha “MARTINS”,

o inabilitado Jonildo Medeiros Sena, uma vez que navegava em velocidade incompatível

para as condições de visibilidade e não baixou a velocidade, apesar da possibilidade de

choque entre as embarcações, acrescentando os peritos que o Sr. Jonildo foi imperito por

não ser habilitado.

O Encarregado do IAFN depois de ouvir cinco testemunhas e analisar a prova

pericial  produzida  concordou  com  as  conclusões  dos  peritos  quanto  aos  fatores

contribuintes e causas determinantes do acidente e indiciou os Srs. Adenor Gonçalves

Gomes e Jonildo Medeiros Sena, que foram notificados do resultado do IAFN, mas não

apresentaram defesa prévia.

Os  autos  do  inquérito  foram  enviados  ao  Tribunal  Marítimo  que  os
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encaminhou à PEM, que ofereceu representação em face do MMA Adenor Gonçalves

Gomes,  condutor  da  canoa  “COTIA”  e  do  Sr.  Jonildo  Medeiros  Sena,  condutor

inabilitado e do Sr. Valdenilson Martins da Costa, proprietário da lancha “MARTINS”,

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

Depois de resumir os principais fatos narrados no IAFN a PEM afirmou que

em uma situação de navegação de roda a roda o primeiro representado teria guinado com

a embarcação para o bordo errado na sua tentativa de evitar o abalroamento causando o

abalroamento, além de ter exposto as vidas e fazendas de bordo ao navegar à noite sem

luzes de navegação. Disse a PEM, ainda, que o segundo representado, que conduzia a

embarcação sem ser habilitado e também sem luzes de navegação e mesmo avistando

outra embarcação descendo o rio não cortou seguimento, nem diminuiu sua velocidade,

seria responsável pelo abalroamento e teria exposto as vidas e fazendas de bordo a risco.

Por fim, disse a PEM que o proprietário da lancha “MARTINS”, terceiro representado,

teria exposto as vidas e fazendas de bordo a risco ao entregá-la para ser conduzida por

pessoa sem habilitação.  Pediu sua condenação nas  penas  da Lei  e  ao pagamento das

custas processuais.

A representação foi  recebida na Sessão Ordinária  do dia 15 de março de

2017. 

O representado Adenor Gonçalves Gomes foi citado pelos Correios e logo

apresentou  sua  contestação,  na  qual  reiterou  os  termos  de  seu  depoimento  prestado

durante o IAFN e se resguardou no direito de rebater os fatos narrados na inicial por

ocasião da instrução do processo e quando do oferecimento das alegações finais.

O  representado  Valdenilson  Martins  da  Costa  foi  citado  pessoalmente  e

apresentou contestação de idêntico teor por meio do mesmo advogado do Sr. Adenor

Gonçalves Gomes.

E o Sr. Jonildo Medeiros Sena não foi encontrado pelo Oficial encarregado

da diligência de citação no endereço por ele fornecido à Capitania por ocasião do IAFN,

tendo sido citado por edital por se encontrar em lugar incerto. Ele não contestou no prazo

a representação e foi declarado revel e, assim, revel citado por edital, foi-lhe indicado um

curador especial, múnus cumprido pela DPU-RJ.

Em sua defesa o Sr. Jonildo alerta sobre as prerrogativas da DPU acerca da

contagem  em  dobro  dos  prazos  e  remessa  dos  autos  àquele  órgão  para  fins  de

cumprimento dos atos do processo. Em seguida pede assistência judicial gratuita. Rebate

os fatos narrados na inicial por negativa geral e pede para ser absolvido.
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Aberta a instrução nenhuma prova foi produzida e em alegações finais a PEM

e  a  DPU  reportaram-se  aos  elementos  dos  autos,  tendo  os  demais  representados  se

mantido silentes.

É o relatório.

Decide-se:

A PEM acusou o primeiro representado, o MMA Adenor Gonçalves Gomes,

condutor da canoa “COTIA”, de ter dado causa ao acidente ao conduzi-la à noite sem

luzes de navegação e também de ter  guinado para bombordo quando avistou a outra

embarcação que passaria por ele em rumo “roda a roda”. Ele não se contestou esses fatos

narrados na inicial que dão base à acusação, apenas afirmou, em petição firmada por seu

advogado  particular,  que  iria  apresentar  seus  argumentos  de  defesa  por  ocasião  das

Alegações Finais, o que não fez, restando incontroversos todos os fatos constantes da

inicial, situação equiparada à revelia.

Situação  semelhante  ocorre  com  o  terceiro  representado,  Sr.  Valdenilson

Martins da Costa, proprietário da lancha “MARTINS”, que foi acusado de ter entregue

sua embarcação para uma pessoa sem habilitação para conduzi-la, expondo a risco as

vidas e fazendas embarcadas em sua lancha. Ele tampouco contestou esse fato, apenas

afirmou que apresentaria oposição às alegações iniciais no momento da apresentação das

Alegações Finais, o que não fez, restando incontroverso esse que é o fato que dá base à

acusação que contra ele se fez.

As  alegações  constantes  da  inicial  têm base  na  prova  do  bem elaborado

Inquérito e ante o fato de o primeiro e do terceiro representados não terem contestado os

fatos alegados na inicial, devem as representações ser julgadas totalmente procedentes.

Com  relação  ao  segundo  representado,  o  condutor  inabilitado  Jonildo

Medeiros Sena, defendido por curador especial depois de ter sido citado por edital e não

ter contestado a representação, o efeito da revelia se desfez ante a prerrogativa do curador

de contestar por negativa geral, devolvendo ao órgão acusador o ônus da prova. Acusou-o

a PEM de ter sido, a um só tempo, imprudente, negligente e imperito, por conduzir a

lancha “MARTINS” sem ser habilitado, navegando durante o período noturno sem contar

com luzes de navegação e por não ter reduzido a velocidade ao ser avisado por uma

passageira  que  cruzaria  com outra  embarcação,  ações  que  teriam contribuído  para  o

abalroamento e para a exposição a risco das vidas e fazendas embarcadas.  Não obstante a

defesa  por  negativa  geral  ter  devolvido  à  PEM o  ônus  de  provar  suas  alegações,  a

representação  proposta  em  face  do  segundo  representado  tem  base  na  prova  bem

5/7



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 30.230/2015 ......................................)
===============================================================

elaborada do inquérito e deve, igualmente, ser julgada procedente.

Assim,  o  acidente  da  navegação  que  nesses  autos  se  caracterizou  pelo

abalroamento entre uma pequena lancha com casco de alumínio e uma pequena canoa de

madeira que culminou na morte de um passageiro da canoa, teve por causa determinante

o  descumprimento  das  regras  do  RIPEAM  por  parte  dos  dois  condutores,

respectivamente  o  primeiro  e  o  segundo  representados,  por  ambos  terem

imprudentemente  navegado  à  noite  sem  luzes  de  navegação  e  por  ter  o  primeiro

representado guinado para o bordo errado quando as embarcações passariam uma pela

outra em situação de roda a roda. E o fato da navegação que nesses autos se caracterizou

pela exposição a risco das vidas e fazendas embarcadas teve por causas determinantes a

navegação noturna sem luzes de navegação em ambas as embarcações envolvidas e por a

lancha “MARTINS” ter sido entregue a uma pessoa sem habilitação para conduzi-la e por

ter largado do porto sem conter a bordo qualquer material de salvatagem. Na aplicação da

pena deve-se levar em consideração a agravante de que o acidente resultou na morte de

uma pessoa.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: abalroamento entre lancha e canoa miúdas

e exposição a risco das vidas e fazendas de bordo de ambas as embarcações, com a morte

de  um  passageiro  por  trauma  causado  no  abalroamento  e  em  danos  materiais  nas

embarcações; b) quanto à causa determinante:  guinada para evitar o abalroamento feita

para o bordo errado por parte do condutor da canoa, somado à condução de ambas as

embarcações  à  noite  sem  que  tivessem  luzes  de  navegação  instaladas,  à  falta  de

habilitação do condutor da lancha e na completa falta de equipamentos de salvatagem da

lancha; e c) decisão:  julgar o acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea “a”,

abalroamento, como decorrente da imperícia do Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas

(MMA)  Adenor  Gonçalves  Gomes,  condutor  e  proprietário  da  canoa  “COTIA”,

condenado-o à pena de repreensão e multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com

fulcro no art. 121, incisos I e VII, c/c art. 124, incisos II, VII e IX e § 1º e art. 135, inciso

II e julgar o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea “e”, como decorrente da

imprudência e da negligência do Sr. Jonildo Medeiros Sena, condutor sem habilitação da

lancha “MARTINS”, condenando-o à pena de repreensão e multa no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais), com fulcro no art. 121, incisos I e VII, c/c art. 124, incisos II, VII e IX

e art. 135, inciso II e da negligência do Sr. Valdenilson Martins da Costa, proprietário da
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lancha “MARTINS”, condenado-o à pena de repreensão e multa no valor de R$ 3.000,00

(três mil reais), com fulcro no art. 121, incisos I e VII e § 1º, c/c art. 124, incisos II, VII e

IX e art. 135, inciso II, todos artigos da Lei nº 2.180/54. Custas processuais divididas em

partes iguais, dispensado o Sr. Jonildo Medeiros Sena do pagamento de sua parte em

deferimento  ao  pedido  de  gratuidade  de  justiça  feita  por  sua  defesa;  d)  medidas

preventivas e de segurança: encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público do Estado

do Amazonas, na forma do art. 21, da Lei nº 2.180/54.

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

Rio de Janeiro, RJ em 19 de março de 2020.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 5 de agosto de 2020.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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