
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 30.787/16

ACÓRDÃO

Bote “MARIA CLARA”. Naufrágio. Descida do rio à deriva depois que o

motor parou. Tentativa de safar a embarcação se segurando na vegetação que

provocou  o  emborcamento.  Passageiros  em  excesso  sem  que  ninguém

estivesse  vestindo coletes  salva-vidas  que caracteriza  a  exposição de suas

vidas a risco. Morte de uma criança. Condenação.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos do naufrágio de uma embarcação ocorrido em 17 de maio de

2015, no rio Jauru, município de Porto Espiridião, MT, que teve como consequência o

óbito de uma criança. 

A embarcação envolvida  foi  o  Bote  “MARIA CLARA”,  medindo 5m de

comprimento, casco de alumínio com motor de popa de 15Hp, classificado para atividade

de  esporte  e  recreio  em área  de  navegação  interior,  inscrito  na  Agência  Fluvial  de

Cáceres sob a propriedade do Sr. Mauro Santana do Prado. Consta de seu título que lota

com um tripulante e três passageiros.

Se apurou no inquérito que por volta das 14h navegavam pelo rio Jauru sob a

condução  do  ARA  Cleonil  Andrade  da  Silva,  estando  a  bordo  o  Sr.  Whoshington

Gertrudes Rodrigues, o Sr. Ildo Rodrigues da Silva e duas crianças O.R.S., vítima do

acidente com cinco anos de idade e L.R.S., com quatro anos de idade. Estavam a baixa

velocidade no sentido da correnteza pela margem esquerda do rio Jauru, próximos ao

Rancho Paraíso, município de Porto Espiridião, MT, quando por volta das 14h30min o

motor parou de funcionar e passou a descer o rio rodando à deriva. O Sr. Cleonil tentou

colocar o motor para funcionar sucessivas vezes sem sucesso, tendo como única opção

dar rumo ao bote com um remo, mas em razão da forte correnteza e ao elevado número

de pedras e troncos a embarcação colidiu com um tronco e naufragou lançando todos na

água. Ninguém a bordo estava vestindo colete salva-vidas. Um dos meninos foi arrastado

pela  correnteza  e  desapareceu,  tendo  seu  corpo  sido  resgatado  posteriormente  pelos

Bombeiros. Os demais foram resgatados por uma embarcação que trafegava no local. 
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Durante o inquérito foram ouvidos o Sr. Cleonil Andrade da Silva, condutor

da canoa, o Sr.  Ildo Rodrigues da Silva, passageiro e pai da vítima e a Sra. Marlene

Silveira Santos, mãe da vítima, que descreveram os fatos como acima relatado. 

Os Peritos concluíram que causa determinante do acidente foi à interrupção

do funcionamento do motor de popa da embarcação, o que ocasionou a navegação sem

rumo do bote que veio colidir com um tronco e na sequência naufragou, lançando todos

os seus ocupantes na água. 

O  Encarregado  do  Inquérito  concluiu  que  o  fator  material  contribuiu,

considerando que ocorreu interrupção do funcionamento do motor de popa, acarretando

ausência de governo da embarcação, colisão e naufrágio, bem como o fator operacional,

eis  que  o  condutor  da  embarcação  não  utilizava  coletes  salva-vidas  nem obrigou  os

passageiros a utilizarem, além de transportar um passageiro além do permitido. Anotou

como consequência a morte do menino O.R.S.,  e  apontou como possível  responsável

direto pelo acidente o condutor Cleonil Andrade da Silva. 

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

que  ofereceu  representação  em  face  de  Cleonil  Andrade  da  Silva, na  qualidade  de

condutor  do  bote  “MARIA  CLARA”,  com  fulcro  no  artigo  14,  alínea  “a”  (colisão

seguida de naufrágio), da Lei nº 2.180/54.

Depois de resumir os principais fatos narrados no inquérito, a PEM concluiu

pela responsabilização do condutor da embarcação, porquanto ter sido imprudente ao se

lançar  no rio  sem fazer  uso do necessário  material  de  salvatagem e com excesso de

pessoas a bordo.  Pediu sua condenação nas penas da Lei e  ao pagamento das custas

processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do dia 07 de dezembro de

2017, o representado foi citado pelos Correios e apresentou contestação tempestiva por

meio de advogada própria devidamente constituída.

A peça contestatória é iniciada com um resumo da representação, a narrativa

do acidente segundo o representado e a delimitação da acusação em três itens: Excesso de

passageiros a bordo, atraso no pagamento do Seguro Obrigatório DPEM e falta do uso de

coletes salva-vidas. Quanto ao não pagamento do Seguro Obrigatório, afirma que o barco

pertencia a outra pessoa e ele não teria conhecimento que o seguro estava vencido. Com
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relação à acusação de excesso de passageiros, disse a defesa que havia a bordo ele e mais

dois  adultos e duas crianças,  cujo peso somado não daria o de  mais um adulto,  não

havendo, assim, excesso de peso. Por fim, afirma categoricamente, destacado na peça de

defesa em caixa alta e negrito que todos a bordo usavam coletes salva-vidas. Afirma que

o  acidente  se  deu  por  uma  fatalidade,  em  virtude  da  falha  inesperada  do  motor  e

acrescenta que a criança vitimada era seu primo, o que já teria lhe causado muita dor.

Pede para ser absolvido, juntando à defesa um rol de testemunhas e a procuração que

passou às advogadas que assinam a contestação.

Aberta a instrução nenhuma prova foi pedida pelas partes.

Em alegações finais a PEM reportou-se à inicial e o representado repisou as

mesmas razões da contestação.

É o relatório.

Decide-se:

A acusação que pesa sobre o representado é que ele teria sido imprudente ao

se lançar no rio sem fazer uso do necessário material de salvatagem e com excesso de

pessoas a bordo. Em sua defesa o representado negou que tivesse com excesso de peso,

pois a pessoa a mais que havia a bordo era uma criança e, assim, seu peso não constituiria

excesso e afirmou categoricamente que todos a bordo faziam uso de coletes salva-vidas.

Os argumentos de defesa não podem ser acatados, pois contrariados pelas

provas dos autos e a representação deve ser julgada procedente.

A lotação de uma embarcação é medida por indivíduos e não pelo peso que

representam. Quando consta na documentação que a embarcação lota com um tripulante

e  três  passageiros  implica  em  dizer  que  a  configuração  dos  assentos  naquele  bote

permitiria o transporte seguro de apenas quatro pessoas, mesmo que todas pesassem mais

de 100kg. Não é o peso individual dos passageiros que conta, mas o número de pessoas

em razão da posição que deverão se sentar a bordo. Deixar embarcar uma pessoa a mais,

no caso uma criança, já configura, por si só, independentemente de haver ou não um

acidente, uma exposição a risco das vidas de bordo. 

Ademais  disso,  ninguém  a  bordo  vestia  colete  salva-vidas,  equipamento

obrigatório cuja falta de seu uso culminou na trágica morte de uma criança. A negligência

do condutor da embarcação, de não vestir  nem exigir que seus passageiros vestissem
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coletes salva-vidas também constitui a exposição a risco das vidas embarcadas, fato da

navegação previsto no art. 15, alínea “e” da Lei nº 2.180/54. A defesa foi categórica em

negar tal afirmação contida na acusação, mas a prova dos autos é igualmente categórica

em informar o contrário. Consta à fl. 40 no depoimento da Sra. Marlene Silveira Santos

que  nenhuma pessoa  a  bordo vestia  colete  salva-vidas.  Consta  ademais,  à  fl.  51,  no

depoimento prestado à polícia pelo passageiro Ildo Rodrigues da Silva que nenhum dos

ocupantes  colocou  colete  salva-vidas.  Por  fim,  o  próprio  representado,  também  em

depoimento  prestado  à  polícia,  disse  à  fl.  54  desses  autos  que  “mesmo  sabendo  da

obrigatoriedade do uso de coletes salva-vidas em embarcações, nenhum dos ocupantes

colocou colete salva-vidas”. 

Obviamente que nenhum desses fatores foi relevante para o emborcamento

do bote, que foi causado, conforme se provou nos autos, pelo fato de o mesmo ter descido

o rio à deriva depois de seu motor parar até que um dos passageiros, o Sr. Ildo, segurasse

em um galho alterando o  equilíbrio  da  embarcação.  Mas o  ilícito  administrativo,  de

transportar uma pessoa a mais no bote e de não exigir o uso dos obrigatórios coletes

salva-vidas  foi  fundamental  para  o  pior  resultado  possível,  que  foi  a  morte  de  uma

criança quando o acidente aconteceu.

Desse modo, o acidente da navegação que se caracterizou pelo naufrágio de

um bote e que provocou a morte de uma criança que viajava a bordo como passageira e o

fato da navegação que se caracterizou pela exposição das vidas e fazendas a risco pelo

excesso de passageiros e pelo transporte de pessoas que não vestiam coletes salva-vidas,

teve por causa determinante a negligência do representado ao não controlar o embarque

dos passageiros e não exigir o uso dos obrigatórios coletes salva-vidas.

Deve, por isso, ser julgada procedente a representação, para responsabilizar o

representado pelo fato da navegação.

Na aplicação da pena deve levar-se em consideração a proximidade familiar

do representado com a vítima, conforme consta em sua defesa, que com sua morte já

atingiu  o  representado  de  forma  tão  grave  que  uma  sanção  administrativa  se  torna

desnecessária.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à
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natureza e extensão do acidente da navegação: emborcamento seguido de naufrágio de

bote e exposição das vidas e fazendas de bordo a risco que resultou na morte de uma

criança; b) quanto à causa determinante: excesso de passageiros e falta de uso de coletes

salva-vidas; c) decisão: julgar os fatos da navegação constantes do art. 15, alínea “e”,

como  decorrentes  da  negligência  do  representado,  Sr.  Cleonil  Andrade  da  Silva,

aplicando-lhe pena de repreensão, com fulcro no art. 121, incido I, c/c art. 124, incisos

VIII e IX, todos artigos da Lei nº 2.180/54 e ao pagamento das custas processuais; e d)

medidas preventivas e de segurança: enviar cópia dos autos ao Ministério Público do

Mato Grosso, na forma do art. 21 da Lei nº 2.180/54, ante o falecimento de uma criança

por falta de uso de colete salva-vidas.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de junho de 2020.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
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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