
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 31.017/16

ACÓRDÃO

L/M  “CAMAMU  ADVENTURE  XVII”  e  uma  canoa  sem  nome.

Abalroamento.  Óbito de um passageiro da canoa e lesões nos outros dois

ocupantes desta.  Deficiência de equipagem e erro de navegação do condutor

da  L/M  “CAMAMU  ADVENTURE  XVII”,  não  habilitado,  por

descumprimento das Regras do RIPEAM, em especial as Regras 5, 6, 7 e 8,

também previstas na NORMAM 02/DPC, itens 1105, 1106, 1107 e 1108,

com falha de vigilância, com baixa visibilidade, trafegando com velocidade

inadequada, assumindo o risco de abalroamento e realizando manobra tardia.

Imperícia e negligência do condutor da lancha e negligência da proprietária

desta. Atenuantes e agravante. Infrações ao RLESTA. Medidas preventivas e

de segurança. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Consta  que  cerca  das  6h30min,  do  dia  15  de  abril  de  2016,  ocorreu  um

abalroamento  envolvendo  duas  embarcações  de  fibra  de  vidro,  a  L/M  “CAMAMU

ADVENTURE XVII”, conduzida por Maryton Magalhães Pirajá, Marinheiro Auxiliar de

Máquinas – MAM, não habilitado para função, e uma canoa não inscrita na Capitania,

conduzida por seu proprietário, Michel Teles Cardeal, Marinheiro Auxiliar de Máquinas

–  MAM,  também  não  habilitado  para  a  função,  que  naufragou  em  decorrência  do

abalroamento, nas proximidades da Barra Grande, banco das Taipavas, Maraú, BA, com

o óbito de Jonildo Barbosa Malaquias, passageiro da canoa, escoriações nos outros dois

ocupantes da canoa e danos materiais, mas sem registro de danos ambientais.

A L/M “CAMAMU ADVENTURE XVII”, nº de inscrição 281-891485-0,

tem casco de fibra de vidro, de 9,18m de comprimento e 2,88m de boca, 14 AB, motor de

400 HP, ano de construção 2015,  classificada para transporte de passageiros e carga,

navegação interior, era de propriedade de Camamu Adventure Ltda.-ME; e a canoa não

inscrita  na  Capitania,  tem casco de  fibra  de  vidro  de  5,2m de  comprimento,  ano de

construção 2010, era de propriedade de Michel Teles Cardeal.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos da Bahia foram ouvidas

quatro testemunhas e anexados documentos de praxe da lancha.

Na fl. 26 consta o Boletim de Ocorrência Nº 176-B/2016, em que Josimar

Barbosa Malaquias comunicou o acidente em pauta no qual faleceu seu irmão Jonildo
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Barbosa Malaquias, na Delegacia Territorial de Maraú, BA, em 15 de abril de 2016.

Na fl. 18 consta croqui do acidente produzido por Maryton Magalhães Pirajá,

condutor  da  L/M “CAMAMU ADVENTURE XVII”,  e  na  fl.  51 consta  o croqui  do

acidente  produzido  por  Michel  Teles  Cardeal,  condutor  da  canoa  (ambos  os  croquis

apresentando situação de roda a roda).

Na fl. 29, repetido na fl. 83, consta a Certidão de Óbito de Jonildo Barbosa

Malaquias,  de 48 anos de idade,  tendo como causa da morte “EDEMA CEREBRAL

DIFUSO,  HEMORRAGIA  INTRACRANIANA,  TRAUMATISMO  CRANEENCE-

FÁLICO, ACIDENTE DE TRÂNSITO (NÁUTICO)”.

Na fl. 54 consta a Certidão para fins de seguro obrigatório DPEM a favor do

filho  da  vítima fatal,  Sr.  Jonid  S.  Malaquias;  e  nas  fls.  113 e  114,  respectivamente,

constam as Certidões para fins de seguro obrigatório DPEM, para os acidentados, vítimas

não fatais, Michel Teles Cardeal, que sofreu Traumatismo Lombar e Maurício Miguel

Mota Anzoategui, que sofreu Traumatismo Intracraniano. 

Nas fls. 95 e 96 constam fotos da canoa destruída e sem o motor de popa (que

consta que foi perdido).

O Laudo de Exame Pericial, fls. 55 a 62, foi elaborado no dia 23 de maio de

2016.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 15

de  abril  de  2016,  cerca  das  6h15min,  a  L/M  “CAMAMU  ADVENTURE  XVII”,

conduzida  por  Maryton Magalhães  Pirajá,  ao  sair  de  Barra  Grande,  Maraú,  BA,  em

direção à Camamu, BA, abalroou a canoa sem nome, nas proximidades do banco das

Taipavas, praia da Barra Grande, Camamu, BA, estando a bordo o condutor e mais 28

passageiros; na canoa estava a vítima fatal, Jonildo Barbosa Malaquias, Maurício Miguel

Mota  Anzoategui  e  o  condutor  Michel  Teles  Cardeal;  ao  perceber  que  a  lancha  não

mudava de rumo, Jonildo ficou de pé na proa da canoa, acenando com as mãos, para que

fosse avistado pelo condutor da lancha, o que não ocorreu, resultando no abalroamento

laçando os três ocupantes da canoa no mar e no desparecimento do passageiro Jonildo

Barbosa Malaquias.

A Lancha estava com a velocidade de cerca de 23 nós e a canoa com cerca de

6 nós. 

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu, pois, o condutor

da lancha manteve alta velocidade e rumo, sem vigilância, sem levar em consideração à

baixa visibilidade na área em que navegavam, por condutor não habilitado para conduzir

embarcação  e  concluíram  que  a  causa  determinante  do  acidente  foram  a  falta  de

vigilância e a velocidade inadequada da lancha.
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O Encarregado do IAFN, fls. 97 a 106, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, considerou que ocorreu um caso de rumos cruzados, citando

os croquis de fls. 18, 51 e 94; que a tripulação da lancha estava em desacordo com o

Título de Inscrição de Embarcação – TIE, pois só tinha um tripulante a bordo e este não

qualificado para  conduzir  embarcação,  além de  não possuir  Cartão  de  Tripulação de

Segurança – CTS (exigência para embarcações com AB maior do que 10, item 0102, da

NORMAM 02/DPC), as condições eram de baixa visibilidade devido às chuvas; a canoa

não era inscrita, navegava com 6 nós de velocidade e a lancha com 23 nós de velocidade,

insegura para as condições, com visibilidade horizontal reduzida para os condutores das

duas embarcações e,  acompanhando os Peritos,  apontou como possível  responsável o

condutor  da  L/M  “CAMAMU  ADVENTURE  XVII”,  Maryton  Magalhães  Pirajá,

Marinheiro Auxiliar  de  Máquinas – MAM, por imprudência  e imperícia,  por  não ter

atentado para a baixa visibilidade, navegando em velocidade inadequada, descumprindo

as Regras 5, 6 e 15 do RIPEAM, Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento

no Mar, e como possível responsável indireto a empresa proprietária da lancha, Camamu

Adventure Ltda.-ME, por negligência, ao entregar a condução da lancha a condutor não

habilitado, além de cometer as infrações ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, art. 13 (não

possui  o  Cartão  de  Tripulação  de  Segurança)  e  no  art.  11  (contratar  tripulante  não

habilitado para a função).

Apontou,  também,  infração  ao  art.  16  do  RLESTA  (não  inscrever  a

embarcação na Capitania), cometida pelo proprietário da canoa, Michel Teles Cardeal.

A Indiciada Camamu Adventure Ltda.-ME, proprietária da L/M “CAMAMU

ADVENTURE XVII”, apresentou Defesa Prévia, fls. 115 a 122, alegando, em síntese,

que sempre mantém dois tripulantes habilitados na lancha, mas, no dia do acidente, um

dos tripulantes não compareceu e o outro teve que seguir viagem; a empresa nunca exigiu

dos  seus  tripulantes  cumprir  horários  em  condições  meteorológicas  adversas,  ao

contrário, são treinados para, quando o tempo não for favorável, suspender a viagem; não

possuía o CTS porque não foi fornecido pela Capitania, de forma que não estava ciente

da categoria de marinheiro necessária à embarcação; e que a situação não foi de rumos

cruzados mas de roda a roda, tendo a canoa sido abalroada por boreste, conforme fotos e

se o condutor da canoa tivesse guinado para boreste o acidente não teria ocorrido, mas ele

guinou para bombordo, resultando no acidente em pauta, requerendo a reconsideração

das conclusões do IAFN e apresentando rol de testemunhas, fl. 122. Juntou anexos, fls.

123 a 137.

A D. Procuradoria, fls. 144 a 149, concordando em parte com o Encarregado

do IAFN, depois de resumir os principais fatos apurados nos autos, representou em face
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dos  Indiciados,  Maryton  Magalhães  Pirajá,  na  qualidade  de  condutor  da  L/M

“CAMAMU ADVENTURE XVII” e de Camamu Adventure Ltda.-ME, na qualidade de

proprietária desta lancha, ambos com fulcro no art. 14, letra “a” (abalroamento) e art. 15,

letras  “a”  (deficiência  de  equipagem)  e  “e”  (exposição  a  risco),  da  Lei  nº  2.180/54,

fundamentando.

Em síntese, considerou que o 1º Representado, não habilitado para a função,

navegando em velocidade  inadequada,  com restrição  de  visibilidade,  demonstrou  sua

imprudência e negligência, dando ensejo ao risco que se materializou no abalroamento

em pauta, pois descumpriu as Regras 5, vigilância, 6, velocidade de segurança, 7, risco de

abalroamento  e  8,  manobras  para  evitar  abalroamento,  todas  do  RIPEAM,  também

previstas nos itens 1105, 1106, 1107 e 1108, da NORMAM 02/DPC, respectivamente,

transcrevendo-as; e que a 2ª Representada deve responder igualmente por ter permitido

que a embarcação de sua propriedade fosse conduzida por pessoa sem habilitação para

tanto, além de deixar de providenciar o CTS da embarcação, dando causa à deficiência de

equipagem, colocando em sério risco a segurança da navegação.

Requereu a condenação dos Representados nas penas da Lei.

Apontou a infração ao art.  16, do RLESTA cometida pelo proprietário da

canoa sem nome, Michel Teles Cardeal,  mas considerou que tal falta não se mostrou

determinante para os fatos e acidente da navegação em pauta, razão pela qual deixou de

promover por sua responsabilização.

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

apresentaram Defesa conjunta, fls. 168 a 177, juntando rol de testemunhas e procuração,

fl. 178.

Em síntese, apresentaram a tese de culpa exclusiva do condutor da canoa sem

nome,  não  inscrita,  que  teria  guinado  para  bombordo,  em  situação  de  roda-a-roda,

totalmente irregular perante à Capitania, sem qualquer equipamento de salvatagem, sem

equipamento  sonoro,  sem  sinalização,  sem  luzes,  conduzida  sob  chuva  com  guarda

chuvas abetos, no canal normalmente utilizado pela embarcações regulares, quando, por

ser embarcação pequena (catraia) deveria navegar à margem do canal e não dentro dele; a

embarcação havia sido cortada (diminuída) para poder andar com o pequeno motor que

tinha; que este condutor já trabalhou na empresa, 2ª Representada, em 2014, mas foi

demitido por ter causado acidente em Camamu, na ilha do Gato, abalroando com uma

lancha da empresa na catraia do Sr. Tiché, pescador de Camamu, além deste evento teria

forçado os motores e a empresa recebeu diversas reclamações de clientes (passageiros)

pelo trato rude deste marinheiro com a embarcação e os passageiros.

Alegaram que não estavam cientes da categoria de marinheiro necessária à
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embarcação, mas que a empresa sempre manteve dois tripulantes, entretanto, no dia do

acidente  em  pauta,  o  outro  marinheiro  não  compareceu  ao  trabalho,  sem  qualquer

justificativa, tendo o Marinheiro Maryton seguido com a viagem para cumprir o horário,

por sua própria decisão e iniciativa; a empresa nunca exigiu o cumprimento dos horários

em  condições  meteorológicas  adversas,  ao  contrário,  os  tripulantes  são  treinados  a

suspender  a  viagem se  as  condições  do  tempo  não  forem favoráveis,  prezando  pela

segurança; seus tripulantes são formados pela Marinha do Brasil, e embarcados conforme

lotação requerida, sendo-lhes dado condições de trabalho visando a salvaguarda da vida

humana no mar, evitar poluição e, por último, a integridade da propriedade, cabendo ao

Comandante/Mestre, condutor, toda a responsabilidade pela viagem.

O Marinheiro Maryton trabalhava com embarcações desde criança, pois seu

pai tinha barcos, e era habilitado há cerca de 20 anos.

Colocou em dúvida depoimentos nos autos e afirmou que a situação era de

roda a roda, como confirmado pelos condutores da canoa e da lancha, e não de rumos

cruzados e, se a canoa não tivesse guinado para bombordo o acidente não teria ocorrido.

Finalizou  alegando que  a  avaria  na  parte  de  vante,  por  boreste  da  canoa

confirma que esta guinou para bombordo; e que a falta do CTS na lancha se deveu a não

ter  sido  entregue  à  2ª  Representada  pela  Capitania,  requerendo  a  improcedência  da

Representação, exculpando os Representados.

Aberta a Instrução, fl. 198 (publicado no e-DTM nº 12, de 21/02/19), a PEM

se reportou às provas dos autos, fl. 199 verso.

Em Provas para os Representados, inclusive para ratificarem as que declaram

pretendiam produzir, fl. 200 (publicado no e-DTM nº 23, de 18/03/19), deixaram decorrer

o prazo sem provas adicionais, conforme Certidão de fl. 202.

Encerrada a Instrução, fl. 202 (publicado no e-DTM nº 50, de 29/04/19), a

PEM reiterou os termos de sua exordial, fl. 203 verso.

Em Alegações Finais para os Representados, fl. 204 (publicado no e-DTM nº

61, de 20/05/19), deixaram decorrer o prazo sem manifestação, conforme Certidão de fl.

206

É o Relatório.

Decide-se:

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

representou em face de Maryton Magalhães Pirajá,  na qualidade de condutor da L/M

“CAMAMU ADVENTURE XVII” e de Camamu Adventure Ltda.-ME, na qualidade de

proprietária desta lancha, ambos com fulcro no art. 14, letra “a” (abalroamento) e art. 15,

letras  “a”  (deficiência  de  equipagem)  e  “e”  (exposição  a  risco),  da  Lei  nº  2.180/54,
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alegando, em síntese, que o 1º Representado, não habilitado para a função, navegando em

velocidade  inadequada,  com restrição  de  visibilidade,  demonstrou  sua  imprudência  e

negligência, dando ensejo ao risco que se materializou no abalroamento em pauta, pois

descumpriu as Regras 5, vigilância, 6, velocidade de segurança, 7, risco de abalroamento

e 8, manobras para evitar abalroamento, todas do RIPEAM, também previstas nos itens

1105, 1106, 1107 e 1108, da NORMAM 02/DPC, respectivamente, transcrevendo-as; e

que a 2ª Representada deve responder igualmente por ter permitido que a embarcação de

sua propriedade fosse conduzida por pessoa sem habilitação para tanto, além de deixar de

providenciar o CTS da embarcação, dando causa à deficiência de equipagem, colocando

em sério risco a segurança da navegação.

E apontou a infração ao art. 16, do RLESTA cometida pelo proprietário da

canoa sem nome, Michel Teles Cardeal,  mas considerou que tal falta não se mostrou

determinante para os fatos e acidente da navegação em pauta, razão pela qual deixou de

promover por sua responsabilização.

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

apresentaram Defesa conjunta, por I Advogado regularmente constituído, com a tese de

culpa do condutor da canoa, que estava com várias irregularidades e que teria guinado

para bombordo, por ter sido atingida no seu costado de boreste, pois a situação era de

roda a roda e, se não tivesse guinado para bombordo o acidente não teria ocorrido.

Alegou que sempre havia dois marinheiros, mas, naquela viagem, um deles

faltou e o outro fez a viagem sozinho,  por  sua decisão; não estavam cientes de qual

categoria de marinheiro seria necessária para conduzir a embarcação, pois não receberam

o CTS da Capitania; os marinheiros são formados e habilitados pela Marinha e a empresa

lhes  dá  condições  de trabalho visando a  salvaguarda da  vida  humana  no mar,  evitar

poluição e, por último, a integridade da propriedade, cabendo ao Comandante/Mestre,

condutor da embarcação toda a responsabilidade pela viagem.

Na  Defesa  apresentaram  rol  de  testemunhas,  mas,  na  Instrução,  não

ratificaram o pedido,  não juntaram as perguntas iniciais  às testemunhas (RIPTM, art.

110),  nem  apresentaram  comprovante  do  pagamento  do  preparo,  mesmo  depois  de

instados a se  manifestar  em provas,  assim como não se manifestaram em Alegações

Finais, conforme Certidões de fls. 202 e 206.

Não  podem  ser  aceitos  os  argumentos  da  Defesa  para  exculpar  os

Representados.

A PEM não representou em face do condutor da canoa, nem foi apresentada

Representação de Parte em face deste,  como previsto no art.  41,  inciso II,  da Lei nº

2.180/54, não podendo ser aceitas, a favor dos Representados, as alegações apresentadas
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contra o condutor da canoa, pois não se estabeleceu em relação a este o devido processo

legal, não lhe garantindo a ampla defesa e o contraditório.

A canoa estava trafegando com cerca de 6 nós de velocidade e não teria como

se  afastar  de  uma embarcação que  estivesse  navegando na  sua  direção com 23 nós,

avistada a curta distância, em baixa visibilidade, razão pela qual o condutor da canoa não

foi representado pela PEM.

Das  provas  dos  autos,  ficou  provado  que  o  1º  Representado  conduzia

embarcações com a autorização da 2ª Representada, como consta dos depoimentos, e que

as  embarcações  trafegavam  em  sentidos  opostos,  mas  não  ficou  provado,  acima  de

qualquer  dúvida,  se  a  situação  se  caracterizava  como  de  roda  a  roda,  ou  de  rumos

cruzados, e, por isso, na Representação não foi incluído o descumprimento da Regra 14

ou da Regra 15, do RIPEAM.

O 1º Representado deve ser responsabilizado pelo acidente, porque a lancha

navegava  com cerca  de  23  nós  de  velocidade  (“4.500 giros  por  minuto”),  fl.  9,  sob

condições de baixa visibilidade, com chuva, com os vidros embaçados, fl. 8, conforme

depoimento do condutor, 1º Representado, e este não viu a canoa a tempo de manobrar,

mas declarou que “Guinou para a direita e colidiu com a canoa” (sic).

Navegar com 23 nós,  cerca das 6h30min,  com vidros embaçados e sob a

condição  de  baixa  visibilidade  infringe  as  Regras  5,  vigilância,  e  6,  velocidade  de

segurança, ambas do RIPEAM, o que ficou fartamente provado.

A  conduta  do  1º  Representado,  trafegando  em  área  de  navegação,  nas

condições  citadas,  expôs a  risco  a  segurança  da navegação e  de  se  envolver  em um

abalroamento, Regra 7, e declarou, também, que “a canoa estava do seu lado direito, em

rumos cruzados” (sic), quando manobrou para boreste e atingiu a canoa, manobra tardia,

descumprindo também a Regra 8 do RIPEAM.

Foi  constatado  que  a  canoa  não  era  inscrita,  não  possuía  material  de

salvatagem a bordo e estava sendo conduzida por um não habilitado para a função, por

ser  Marinheiro  Auxiliar  de  Máquinas,  devendo estas  infrações  serem apontadas  com

fulcro no RLESTA, artigos 11, 15 e 16, da responsabilidade do proprietário e condutor da

canoa.

Quanto  à  2ª  Representada,  sabia  ou  deveria  saber  que  a  condução  de

embarcação com AB maior do que 10, em serviço de transporte de passageiros, exige a

habilitação,  no  mínimo,  de  um Marinheiro  Auxiliar  de  Convés,  com 1  (um)  ano de

efetivo  embarque  e  aprovado  no  Curso  Especial  de  Segurança  de  Embarcações  de

Passageiros (ESEP), como estabelecido no Anexo 2-A, da NORMAM 13/DPC, o que era

o caso  em pauta,  para  a  condução de sua embarcação de 14  AB e classificada para
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transporte  de  passageiros,  infringindo,  assim,  o  art.  15,  letra  “a”  (deficiência  de

equipagem) e letra “e” (exposição a risco), contribuindo para o acidente em pauta.

A Defesa da 2ª Representada ainda alegou que o condutor da canoa já foi seu

funcionário e foi demitido por ter se envolvido em acidente anterior quando conduzia

uma de suas embarcações, o que não lhe socorre, pois é mais uma prova de que a 2ª

Representada  descumpria  as  normas  da  Autoridade  Marítima,  colocando  a  bordo

tripulantes não habilitados para conduzir suas embarcações, expondo a risco a segurança

da navegação. 

Por todo o exposto, com base no conjunto probatório dos autos, devem ser

acolhidos  os  termos  da  Representação  e  responsabilizar  os  Representados  por  suas

condutas negligentes, além da imperícia do 1º Representado.

Na aplicação das penas deve ser considerado o fato de os Representados não

terem antecedentes  neste  E.  Tribunal  e  de  o  1º  Representado  ter  contribuído  com a

elucidação do acidente e de ter ocorrido socorro aos náufragos, mas, também, a agravante

prevista no art. 135, inciso II, óbito de uma pessoa.

Assim,

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

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

M “CAMAMU ADVENTURE XVII”  e  uma canoa sem nome,  nas  proximidades  da

Barra Grande, Maraú, BA, resultando em danos materiais,  óbito de um passageiro da

canoa,  Jonildo  Barbosa  Malaquias,  de  48  anos  de  idade,  por  edema cerebral  difuso,

hemorragia intracraniana, traumatismo cranioencefálico e lesões no condutor e no outro

passageiro da canoa, respectivamente Michael Teles Cardela, com traumatismo lombar, e

Maurício Miguel Anzoategui, com traumatismo intracraniano, mas sem registro de danos

ambientais;  b)  quanto  às  causas  determinantes:  deficiência  de  equipagem  e  erro  de

navegação do condutor da L/M “CAMAMU ADVENTURE XVII”, não habilitado, por

descumprimento das Regras do RIPEAM, em especial as Regras 5, 6, 7 e 8, também

previstas na NORMAM 02/DPC, itens 1105, 1106, 1107 e 1108, com falha de vigilância,

com baixa visibilidade,  trafegando com velocidade inadequada,  assumindo o risco de

abalroamento e realizando manobra tardia; c) decisão: julgar o acidente da navegação,

tipificado no art. 14, alínea “a” (abalroamento), e os fatos da navegação, tipificados no

art.  15,  alíneas  “a”  (deficiência  de  equipagem)  e  “e”  (exposição  a  risco),  da  Lei  nº

2.180/54,  como  decorrentes  de  imperícia  e  negligência  do  1º  Representado  e  de

negligência  da  2ª  Representada,  acolhendo os  termos  da  Representação da  D.  Douta

Procuradoria  Especial  da  Marinha,  e,  considerando  as  circunstâncias,  consequências,

atenuantes e agravante, aplicar ao 1º representado, Maryton Magalhães Pirajá, condutor

8/9



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 31.017/2016........................................)
===============================================================

inabilitado da L/M “CAMAMU ADVENTURE XVII”, a pena de multa de R$ 1.000,00

(mil reais), cumulativamente com a pena de suspensão por 3 (três) meses, com fulcro nos

artigos 58, 121, incisos II e VII, 124, incisos I e IX, 127, 135, inciso II, e 139, inciso IV,

alíneas “a” e “d”, e à segunda Representada, Camamu Adventure Ltda.-ME, proprietária

desta embarcação, a pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), cumulativamente com

a pena de repreensão, com fulcro nos artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, inciso IX, 127

e  135,  inciso  II,  todos  os  artigos  da  Lei  nº  2.180/54.  Custas  processuais  para  a  2ª

Representada; e d) medidas preventivas e de segurança: com fulcro no parágrafo único do

art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Capitania dos Portos da Bahia, agente da

Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis, as infrações ao RLESTA, Decreto nº

2.596/98, da responsabilidade do condutor e proprietário da canoa sem nome, Michael

Teles  Cardeal:  art.  11 (conduzir  embarcação sem habilitação),  art.  15 (não dispor da

dotação de salvatagem a bordo) e art. 16 (falta de inscrição da embarcação na Capitania).

Enviar cópia do Acórdão ao D. Ministério Público do Estado da Bahia.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 30 de junho 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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