
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 30.667/16

ACÓRDÃO

L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I”  e  um bote  de  fibra  de  vidro  sem nome.

Abalroamento.  Lesões  corporais  nas  duas  passageiras  do  bote  e  danos

materiais, mas sem registro de danos ambientais. Navegação em excesso de

velocidade, incompatível com área de intenso tráfego, em desacordo com os

bons  princípios  de  marinharia  (RIPEAM,  Regra  6,  também  prevista  na

NORMAM  02/DPC,  item  1106).  Negligência  do  condutor  da  lancha.

Atenuantes.  Medidas  preventivas  e  de  segurança.  Infrações  ao  RLESTA.

Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Consta  que  cerca  das  7h,  do  dia  15  de  outubro  2014,  ocorreu  um

abalroamento  envolvendo  a  L/M  “ALEXANDRO  ÍNDIO  I”,  conduzida  por  seu

proprietário  Francisco  Texeira,  Marinheiro  Fluvial  Auxiliar  de  Convés,  MAF,  e  uma

embarcação não inscrita na Capitania, identificada como “bote de fibra”, conduzida por

seu proprietário, Antonio da Costa Teixeira, pedreiro, não habilitado, com 76 anos de

idade,  no rio  Negro,  nas  proximidades  do porto de Nossa Senhora  de Fátima,  Ponta

Negra,  Manaus,  AM,  resultando em lesões  corporais  graves  nas  duas  passageiras  da

embarcação  sem  nome,  esposa  e  filha  do  condutor,  com  danos  materiais,  mas  sem

registro de danos ambientais.

A L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I”, nº de inscrição 001-142780-9, tem casco

de alumínio, de 8,0m de comprimento e 1,48m de boca, 2 AB, motor de 50 HP, ano de

construção 2007, com capacidade para 1 tripulante e 15 passageiros, classificada para

transporte de passageiros, navegação interior, de propriedade de Francisco Texeira, e a

embarcação não inscrita na Capitania, identificada como “bote de fibra”, tinha motor de

popa de 15  HP, de propriedade de Antonio da Costa Teixeira.

No Inquérito instaurado pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental foram

ouvidas quatro testemunhas e anexados documentos de praxe.

Nas fls. 7 a 17 constam cópias da instauração TCO nº 284/14, no 19º Distrito

Policial, AM, referente à lesão corporal, tendo como vítimas Maria de Lourdes Pinho da

Silva e Alice Silva da Costa e autor do fato Francisco Texeira e, ainda, como testemunha,

Francisco Dima Barata.

Nas fls. 91 e 92 constam as Certidões para fins de seguro obrigatório DPEM.
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No Laudo de Exame Pericial indireto, fls. 82 a 86, elaborado no dia 16 de

julho de 2015 (cerca de nove meses depois do acidente em pauta), consta que não foi

possível  verificar  as  condições  das  embarcações,  haja  vista  que  o  Laudo  de  Exame

Pericial não foi realizado no dia do acidente, porém, de acordo com as testemunhas, a

embarcação  não  inscrita  fora  atingida  a  meia  nau  para  popa  ocasionando  danos

estruturais. As condições ambientais eram de dia claro, com boa visibilidade.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 14

de  outubro  de  2014,  cerca  das  7h,  a  embarcação não inscrita  se  dirigia  ao  porto  da

comunidade de Nossa Senhora  de Fátima,  conduzida por Antonio da Costa Teixeira,

levando a bordo sua esposa e filha, para realizar exames; ao mesmo tempo, Francisco

Texeira  conduzia  a  L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I”  com velocidade  de  3.500  RPM,

saindo do igarapé da comunidade Nossa Senhora de Fátima a uma distância aproximada

de cinquenta metros da margem esquerda do rio Negro, com cinco passageiros a bordo. A

embarcação não inscrita  fora  atingida a  meia  nau quando se  encontrava no meio  do

Igarapé pela L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I”.

Como resultado do acidente  em pauta,  além dos  danos  materiais,  avarias

estruturais  da  embarcação  não  inscrita,  da  meia  nau  para  a  popa,  suas  passageiras

sofreram  lesões  corporais  graves,  Maria  de  Lourdes  Pinho  da  Silva  sofreu  traumas

internos na cabeça e deformação da face do rosto no lado direito e sua filha, Alice Silva

da Costa, de 4 anos de idade, sofreu fratura exposta no braço esquerdo e dilaceramento

no lado esquerdo da barriga. Não houve registro de poluição ambiental.

Os  Peritos  consideraram  que  o  fator  operacional  contribuiu,  pois  houve

excesso de velocidade empreendida pelo condutor da L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I” e

concluíram que a causa determinante para o acidente foi a imprudência do condutor, pois

conduzia a L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I” com excesso de velocidade, infringindo o art.

23, inciso VII, do RLESTA (velocidade superior à permitida) a qual saía do Igarapé da

Comunidade Nossa Senhora de Fátima com uma velocidade de 3.500 RPM em uma área

de tráfego intenso de embarcações.

O Encarregado do IAFN, fls. 87 a 90, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial  e  os  depoimentos,  acompanhando  as  conclusões  dos  Peritos,  apontou  como

possível  responsável  pelo  abalroamento  Francisco  Texeira,  condutor  da  L/M

“ALEXANDRO ÍNDIO I”, por conduzir sua embarcação com excesso de velocidade,

que não deu tempo de manobrar para evitar o acidente com a embarcação sem inscrição

que transportava três pessoas para o porto da comunidade de Nossa Senhora de Fátima

naquele momento.

O Indiciado foi notificado, fl. 96, e apresentou Defesa Prévia, fls. 97 a 105,
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por I. Advogado constituído, fl. 106.

A D. Procuradoria, fls. 132 a 135, concordando em parte com o Encarregado

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

de Francisco Texeira,  Marinheiro Auxiliar  Fluvial,  na  qualidade de condutor  da L/M

“ALEXANDRO ÍNDIO I”, e de Antonio da Costa Teixeira, na qualidade de condutor

não habilitado da embarcação não inscrita na Capitania, ambos com fulcro no art. 14,

alínea “a” (abalroamento) e no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, fundamentando.

Alegou,  em síntese,  que o 1º  Representado deve ser  responsabilizado por

conduzir seu agir em desacordo com os bons princípios de marinharia, ao empreender

navegação  com excesso  de  velocidade,  em área  de  intenso  tráfego  de  embarcações,

tornando impossível  a  execução de qualquer manobra para  evitar  o acidente  entre  as

embarcações,  e  que  o  2º  Representado  se  expôs  a  risco  e  a  sua  embarcação  ao

empreender navegação sem a devida habilitação e a revelia da Autoridade Marítima e que

sua conduta culposa também contribuiu para o resultado, requerendo a condenação dos

Representados.

Os Representados  que  não constam do rol  de  culpados  neste  E.  Tribunal

foram citados por Edital, fls. 166 e 167, depois de esgotados outros meios de citação, fls.

140 a 163.

Os autos  foram encaminhados  à  D.  Defensoria  Pública  da  União,  fl.  169

(publicado  no  e-DTM  nº  171,  de  28/11/18),  para  apresentação  de  Defesa  dos

Representados, citados por Edital.

A DPU, fls.  172 a 175,  apresentou Defesa em nome do 2º Representado,

Antonio da Costa Teixeira e requereu o encaminhamento da citação ao I. Advogado do 1º

Representado,  com  procuração  à  fl.  106.  No  mérito,  alegou  que  não  foi  a  falta  de

habilitação deste Representado, nem a falta de inscrição da embarcação na Capitania que

deu  causa  ao  abalroamento,  conforme  entendimento  do  Encarregado  do  IAFN,  que

concluiu pela culpa apenas do 1º Representado, por trafegar em alta velocidade em área

de tráfego intenso de embarcações, como apontam todas as provas produzidas no IAFN.

Alegou  que  a  embarcação  do  2º  Representado  é  rústica,  usada

exclusivamente para transporte familiar, para ir ao trabalho e levar esposa e filha para o

porto, não se prestando a serviço comercial de passageiros, apenas para locomoção da

família, ante a total carência de outro meio de transporte.

Requereu a  improcedência  da  Representação,  por  ausência  de  dolo ou de

culpa  do  2º  Representado,  além  de  ressaltar  que  ele  já  foi  apenado  pelas  graves

consequências sofridas, como previsto no art. 143, da Lei nº 2.180/54, pois sua esposa

sofreu traumas internos na cabeça e deformação de face  no rosto, no lado direito e que
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sua filha teve fratura exposta no braço esquerdo e dilaceramento do lado esquerdo da

barriga, infringindo ao 2º Representado incontável sofrimento.

Em despacho de fl. 176, para notificar o I. Advogado constituído à fl. 106,

enviando cópia dos autos, fls. 106, 132 a 135, 160, 161, 166 e 167 (publicado no e-DTM

nº 07, de 14/02/19).

Francisco  Texeira,  Marinheiro  Auxiliar  Fluvial,  condutor  da  L/M

“ALEXANDRO ÍNDIO I”, apresentou Defesa, fls. 181 a 191, por ilustres Advogados

regularmente constituídos, fl.  192, com preliminar de nulidade do IAFN e, no mérito

apresentou a tese de culpa do condutor da outra embarcação, que estava parada no rio e

de repente, de forma abrupta, ligou o motor e, em face da distância, o 1º Representado

não teve como evitar o acidente; alegou que os fatos não se passaram como informados

pelas testemunhas; que a embarcação do 1º Representado, dia sim, dia não, realizava

aquele roteiro e, em suas viagens, sempre dirigiu a sua lancha com desvelo profissional e

atenção, não tendo causado qualquer acidente; que, em rios estreitos, adotava a cautela de

trafegar  em  menor  velocidade,  para  evitar  banzeiros  ou  provocar  consequências  em

outras lanchas;  e  mesmo sem culpa,  o 1º Representado,  cumprindo atitude humana e

obrigatória, prestou socorro à criança acidentada levando-a até o Porto da Cooperativa

ACAMDAF, de onde ela foi transportada para a unidade hospitalar.

Alegou que não existiram as condutas culposas atribuídas aos Representados,

apenas de quem não tinha a devida habilitação.

Finalizou  requerendo  a  improcedência  da  Representação  e  a  produção  de

provas.

Aberta a Instrução, fl. 203 (publicado no e-DTM nº 61, de 20/05/19), a PEM

declarou que não tinha mais provas a produzir, mas se manifestou acerca da preliminar

apresentada na Defesa do 1º Representado, de nulidade do IAFN, que este Representado

alegou ser “inconclusivo” e “imprestável” e por não ter sido acompanhado por assistentes

técnicos.  Com base  em entendimento  sedimentado  na  jurisprudência  do  E.  Supremo

Tribunal Federal, a PEM argumentou que o IAFN, análogo ao Inquérito Policial, serve

para subsidiar e não vincular a Representação da PEM e que eventuais vícios no IAFN

não têm o condão de infirmar a validade do Processo, acrescentando que a Representação

foi recebida por unanimidade, por estar conforme, requerendo despacho saneador.

A  preliminar  arguida  pelo  1º  Representado  foi  indeferida  em  Despacho

saneador  não  recorrido,  fl.  208,  e  aberto  prazo  para  os  Representados,  para  Provas

(publicado no e-DTM nº 84, de 26/06/19 e notificada a DPU, fl. 211).

O 1º Representado nada requereu, nem apresentou provas, conforme Certidão

de fl. 213, e o 2º Representado, patrocinado pela D. DPU, declarou que não tinha provas
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adicionais a produzir, fl. 211.

Encerrada a Instrução, fl. 213 (publicado no e-DTM nº 114, de 13/08/19), a

PEM reiterou os termos de sua exordial, fl. 214 verso.

Em Alegações Finais para os Representados, fl. 215 (publicado no e-DTM nº

133, de 11/09/19 e notificada a DPU), o 2º Representado, patrocinado pela D. DPU, fl.

216 verso, reiterou integralmente os termos de sua Defesa de fls. 172/175 e reiterou seu

pedido  de  improcedência  da  Representação,  mas  o  1º  Representado  não  mais  se

manifestou, conforme Certidão de fl. 218.

É o Relatório.

Decide-se:

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

representou em face de Francisco Texeira, Marinheiro Auxiliar Fluvial, na qualidade de

condutor  da  L/M  “ALEXANDRO  ÍNDIO  I”,  e  de  Antonio  da  Costa  Teixeira,  na

qualidade de condutor não habilitado da embarcação não inscrita na Capitania, ambos

com fulcro no art. 14, alínea “a” (abalroamento) e no art. 15, alínea “e” (exposição a

risco), da Lei nº 2.180/54, por entender que o 1º Representado deve ser responsabilizado

por empreender navegação com excesso de velocidade, em área de intenso tráfego de

embarcações, tornando impossível a execução de qualquer manobra para evitar o acidente

entre as embarcações, e que o 2º Representado se expôs a risco e a sua embarcação ao

empreender  navegação sem a devida  habilitação  e  a  revelia  da  Autoridade  Marítima

contribuindo para o resultado, requerendo a condenação dos Representados.

Os Representados  que  não constam do rol  de  culpados  neste  E.  Tribunal

foram regularmente citados.

A DPU apresentou Defesa em nome do 2º Representado e alegou, em síntese,

que não foi sua falta de habilitação, nem a falta de inscrição da embarcação na Capitania

que deu causa ao abalroamento, ressaltou as conclusões do Encarregado do IAFN, que

concluiu pela culpa apenas do 1º Representado, além de já ter sido punido pelas graves

consequências  sofridas  por  sua  esposa  e  filha,  como previsto  no  art.  143,  da  Lei  nº

2.180/54.

Francisco Texeira, 1º Representado, Marinheiro Auxiliar Fluvial, condutor da

L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I”, apresentou Defesa, por ilustres Advogados regularmente

constituídos,  com  preliminar  de  nulidade  do  IAFN  que  foi  indeferida  em  despacho

saneador não recorrido e,  no mérito, apresentou a tese de culpa do condutor da outra

embarcação, que estava parada no rio e de repente, de forma abrupta, ligou o motor, não

dando oportunidade para evitar o acidente, que sempre conduziu com cautela e em rios

estreitos  trafegava  em  menor  velocidade,  para  evitar  banzeiros  ou  provocar
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consequências  em  outras  lanchas;  e  mesmo  sem  culpa,  o  1º  Representado,  prestou

socorro à criança acidentada.

Aberta a Instrução, nenhuma prova adicional foi produzida e em Alegações

Finais falaram a PEM e a DPU, mas o 1º Representado não mais se manifestou.

Não  pode  ser  aceita  a  tese  da  defesa  do  1º  Representado,  mas  deve  ser

acolhida a tese da Defesa do 2º Representado, patrocinado pela D. DPU, pois as infrações

apontadas  em relação ao  2º  Representado não deram causa  ao acidente  e  devem ser

apontadas como infrações ao RLESTA.

O IAFN foi instaurado pela Portaria 141/CFAOC, de 16 de julho de 2015, em

razão do Requerimento, fl. 05, em nome de Alice Silva da Costa, impúbere, representada

por  sua  genitora  Maria  de  Lourdes  Pinho  da  Silva,  apresentado  por  I.  Advogado

regularmente constituído, fl. 6, comunicando o acidente em pauta e requerendo abertura

de IAFN, juntando cópia da instauração do Inquérito Policial no 19º Distrito Policial, na

Polícia Civil do Estado do Amazonas, para o Juizado Especial Federal, fls. 7 a 17.

O 1º Representado, em seu depoimento, fls. 23 a 25, declarou que trafegava

com cinco passageiros “na velocidade de 3.500 rpm” a cerca de 50 metros da margem

esquerda do rio Negro; avistou a embarcação sem nome, parada, a cerca de 50 metros de

distância à sua frente e, ao se aproximar, esta tentou fazer uma manobra para sair do local

e, com isso, acabou cruzando a proa de sua lancha, e que não houve tempo hábil para se

desviar e evitar o acidente e que o abalroamento resultou danos materiais e pessoais nas

duas passageiras da embarcação sem nome que foi atingida em seu “bombordo”.

Francisco Dima Barata, fls. 43 e 44, declarou que se encontrava em outra

embarcação trabalhando; o dia estava claro,  com boa visibilidade; a embarcação sem

nome tinha motor de popa de 15 HP; pensou em ir ao local para prestar socorro, mas já

tinha  outras  embarcações  prestando  socorro;  a  lancha  deveria  ter  reduzido  a  sua

velocidade para evitar o acidente e que as embarcações que fazem o trajeto entre a marina

do Davi e o porto de Nossa Senhora de Fátima e outras comunidades deveriam fazer com

atenção e baixa velocidade.

Maria de Lourdes Pinho da Silva, fls. 53 a 55, uma das vítimas, em síntese,

declarou que era passageira na embarcação sem nome; estava indo fazer o preventivo no

posto de saúde próximo da escola Sobrero do Nascimento e aproveitou para ir junto com

o marido que estava a caminho do trabalho; o piloto da outra embarcação prestou socorro

levando a depoente e sua filha na marina do Davi,  mas,  depois,  não receberam mais

nenhum apoio  do  proprietário  da  lancha  e  que  foram levadas  de  ambulância  para  o

Hospital Pronto Socorro da Compensa.

Antonio da Costa Teixeira, fls. 65 e 66, 2º Representado, em síntese, declarou
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que conduzia a embarcação sem nome, bote de fibra de vidro com motor de popa de 15

HP, indo para o trabalho, com sua esposa e a filha de 4 anos, até o porto da Comunidade

de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Ponta Negra; o dia estava claro e com tempo bom;

o piloto da lancha prestou socorro à sua mulher e à sua filha, enquanto o depoente ficou a

bordo retirando água para não afundar; e “que ia atravessando para atracar no Porto da

Comunidade de Nossa Senhora de Fátima, quando viu a embarcação vindo na sua direção

em alta velocidade e não teve tempo de evitar o abalroamento”.

Ficou fartamente provada a responsabilidade do 1º Representado, Francisco

Texeira, condutor da L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I”, pois, mesmo tendo avistado a outra

embarcação a cerca de 50 metros parada à sua frente, com tempo bom e boa visibilidade,

por estar com velocidade incompatível, atingiu o bote por bombordo, causando danos

materiais e lesões corporais graves nas passageiras deste bote, quando deveria ter passado

com velocidade compatível e distante da outra embarcação.

Por todo o exposto, com base no conjunto probatório dos autos, não havendo

qualquer  prova  em  contrário,  devem  ser  acolhidos  parcialmente  os  termos  da

Representação para responsabilizar apenas o 1º Representado, como consta inclusive das

conclusões do Encarregado do IAFN, e exculpar o 2º Representado, pois, suas infrações

não contribuíram nem deram causa ao acidente da navegação em pauta, mas devem ser

apontadas como infrações ao RLESTA.

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  abalroamento  envolvendo  a  L/M

“ALEXANDRO ÍNDIO I” e um bote de fibra de vidro sem nome, resultando em lesões

corporais  nas duas passageiras do bote e danos materiais,  mas sem registro de danos

ambientais;  b)  quanto às causas  determinantes:  navegação em excesso de velocidade,

incompatível  com área  de  intenso  tráfego,  em desacordo  com os  bons  princípios  de

marinharia  (RIPEAM,  Regra 6,  também  prevista  na NORMAM 02/DPC,  item 1106);

c)  decisão:  julgar  o  acidente  da  navegação,  tipificado  no  art.  14,  alínea  “a”

(abalroamento), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de negligência do 1º Representado,

Francisco Texeira,  MAC, proprietário e condutor da L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I”,

acolhendo  em parte  os  termos  da  Representação  da  Douta  Procuradoria  Especial  da

Marinha, e, considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes, com fulcro nos

artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, incisos I e IX, 127, e 139, inciso IV, alíneas “a” e

“d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena de multa de R$ 1.000,00 (mil

reais), cumulativamente com a pena de repreensão. Custas processuais na forma da Lei.

Exculpar o 2º Representado, Antonio da Costa Teixeira, acolhendo a tese de sua Defesa,
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patrocinada  pela  D.  Defensoria  Pública  da  União;  e  d)  medidas  preventivas  e  de

segurança:  enviar cópia do Acórdão ao D. Ministério Público do Estado do Amazonas,

com fulcro no art. 21, da Lei nº 2.180/54. Com fulcro no parágrafo único do art. 33, da

LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, agente da

Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis, as infrações ao RLESTA: cometidas

pelo proprietário e condutor da embarcação sem nome, Antonio da Costa Teixeira, art. 11

(conduzir embarcação sem habilitação) e art. 16, inciso I (não inscrever a embarcação na

Capitania); e cometida pelo proprietário e condutor da L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I”,

Francisco Texeira, art. 24, c/c o art. 8º, inciso V, alínea “b”, da LESTA, Lei nº 9.537/97

(não comunicar o acidente da navegação à Autoridade Marítima).

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

Rio de Janeiro, RJ, em 14 de julho de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

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

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

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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