
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MDG PROCESSO Nº 30.541/16

ACÓRDÃO

Canoa  sem  nome.  Queda  de  ocupante  n’água  e  seu  desaparecimento.

Desrespeito às regras de segurança. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

No  dia  26  de  agosto  de  2015,  cerca  das  18h,  no  rio  Amazonas,  Novo

Remanso, Itacoatiara, AM, ocorreu a queda n’água do ocupante de uma canoa sem nome

– Fernando dos Santos Lucas, provocando seu desaparecimento.

No inquérito, realizado pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, foram

ouvidas cinco testemunhas, realizado laudo pericial e juntada a documentação de praxe.

Consta  nos  autos  que  no  dia  do  acidente,  de  acordo  com relatos  do  Sr.

Raimundo Cardoso,  ele,  o  Sr.  Fernando Santos e  dois  amigos,  o  Sr.  Antonio  Carlos

Resende da Silva e Sr.  Wargson da Silva e Silva,  saíram para pescar; para isso, eles

usavam as suas canoas - um ocupante em cada uma delas e na canoa, conduzida pelo Sr.

Raimundo, estava o Sr. Fernando.

Na  volta  da  pescaria,  aproximadamente  às  18h,  o  Sr.  Raimundo  foi

surpreendido por um forte banzeiro, ao chegar no encontro das águas, no Distrito de

Novo Remanso.  Nesse momento,  o Sr.  Fernando  se levantou devido ao susto com o

banzeiro e sua canoa foi atingida por um segundo banzeiro. Com isso, caiu na água,

desaparecendo em seguida.

Após o acidente, o Sr. Raimundo retornou para Novo Remanso em função do

horário (estava anoitecendo), com a finalidade de buscar ajuda para continuar a procura

do desaparecido; tais buscas foram realizadas até às 20h do mesmo dia, mas sem sucesso

em encontrá-lo.

Ao voltar  para o Distrito  de Novo Remanso,  o Sr.  Raimundo procurou a

Delegacia de Polícia daquela localidade para registrar o desaparecimento.

Cite-se que por volta das 15h do dia 30 de agosto de 2015, a Embarcação

“GUTUMAR III” avistou o corpo do Sr. Fernando, abaixo da Boca de Itapiranga, no rio

Amazonas. O Comandante da referida embarcação participou o fato às Agências Fluviais

de  Parintins  e  Itacoatiara,  à  Unidade  da  Polícia  Civil  de  Manaus  e  ao  Corpo  de

Bombeiros de Itacoatiara.

Os peritos apontaram, às fls. 68/71, quanto à causa determinante do fato da
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navegação, atribuíram-na como decorrente da falta efetiva do uso do colete salva-vidas

por parte do Sr. Fernando, agravado pelo banzeiro que fazia no Rio Amazonas.

Inobstante o acidente pessoal narrado, não há o registro de danos materiais e

tampouco poluição hídrica no ambiente marinho.

O  Encarregado  do  IAFN,  no  relatório,  às  fls.  73/78,  concluiu  quanto  à

indicação de possíveis responsáveis nestes termos:

São  os  possíveis  responsáveis  díreto  pelo  acidente:  o  senhor  Raimundo

Cardoso  da  Silva,  proprietário  e  condutor  da  canoa  sem  nome,  por

imprudência  ao  sair  com  sua  embarcação  sem coletes  salva-vidas;  e  por

imperícia ao conduzir uma embarcação sem ser habilitado junto à Marinha do

Brasil.

O senhor Fernando Santos Lucas (falecido) por imprudência ao não fazer uso

efetivo de colete salva-vidas.

Na  conclusão  do  Encarregado  do  IAFN,  foi  destacado  que  a  causa

determinante  para  a  queda  na  água  e  a  consequente  morte  do  Sr.  Fernando  foi  a

imprudência ao não fazer uso dos coletes salva-vidas, aliados à imperícia do condutor da

embarcação, uma vez que não era devidamente habilitado pela Marinha do Brasil, e ao

estado do rio no momento do acidente.

A PEM ofereceu representação em face do proprietário e condutor indiciado,

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

Citado o representado foi declarado revel.

Na instrução nenhuma prova foi produzida.

É o relatório.

De  tudo  o  que  consta  nos  presentes  autos,  verifica-se  que  a  causa

determinante  do  fato  da  navegação  foi  a  navegação  descumprindo  as  regras  mais

elementares de segurança.

O  presente  processo  é  de  fácil  solução,  visto  que  o  depoimento  do

representado é uma verdadeira confissão de culpa e sua revelia corroborou as acusações

da PEM.

Restou demonstrado que a embarcação era conduzida por pessoa inabilitada,

com condições ambientais adversas e sem que a vítima utilizasse colete salva-vidas, o

que efetivamente poderia salvar-lhe a vida.

Diante do exposto deve ser julgada integralmente procedente a representação,

responsabilizando-se  o  representado  devido  as  suas  condutas  imprudentes,  que
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infelizmente ceifaram uma preciosa vida humana.

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  fato  da  navegação:  queda  n’água  de  ocupante  de  canoa,

provocando seu desaparecimento; b) quanto à causa determinante: desrespeito às regras

mínimas  de  segurança  da  navegação;  c)  decisão:  julgar  o  fato  da  navegação,  como

decorrente  da  imprudência  do  representado,  condenando-o  à  pena  de  multa  de  R$

1.000,00 (mil reais) e ao pagamento das custas, na forma dos arts. 15, alínea “e” e 121,

inciso VII,  da LOTM; e d)  medidas  preventivas e de  segurança:  oficiar  o  Ministério

Público local, enviando cópia do acórdão. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 11 de fevereiro de 2020.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 24 de agosto de 2020.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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