
TRIBUNAL MARÍTIMO
RN/MDG PROCESSO Nº 32.293/18

ACÓRDÃO

Embarcação “ENERGIA X”. Naufrágio, que resultou no óbito do Sr. Wagner

Queiroz Amaral, não havendo danos materiais e tampouco poluição hídrica.

Causa não apurada com a devida precisão. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos de São

Paulo, a fim de apurar as causas do naufrágio da embarcação “ENERGIA X”, ocorrido

no dia 31 de agosto de 2017, nas proximidades do posto 4 da Praia da Aviação, Praia

Grande, SP.

Dos depoimentos  colhidos  e  documentos  acostados  extrai-se  que,  na  data

acima mencionada, a Capitania dos Portos de São Paulo recebeu um contato telefônico

do  Grupamento  de  Bombeiros  Marítimo  do  Guarujá  -  SP,  informando  sobre  o

desaparecimento do Sr. Wagner Queiroz Amaral, que havia saído para recolher rede de

pesca, por volta das 9h do dia anterior, nas proximidades do bairro da Aviação. No dia 06

de  setembro,  por  volta  13h40min,  foi  localizado  o  corpo  em  estado  avançado

decomposição, o qual foi identificado, posteriormente, por um familiar. A embarcação foi

encontrada e encaminhada para Grupamento de Bombeiros Marítimo do Guarujá - SP,

onde permaneceu à disposição dos peritos daquela Capitania.

Documentação de praxe anexada. 

O Laudo de Exame Pericial  Indireto (fls.  5/7)  descreveu a  sequência  dos

acontecimentos, salientando que, ao verificar o motor, foram encontradas malhas de redes

de pesca enroscadas no hélice da embarcação, o que poderia ter ocasionado uma pane no

motor e tombamento do tripulante na água. Entretanto, alegou não poder afirmar a causa

determinante, uma vez que, sem testemunhas presenciais, não foi possível apurar com

precisão o ocorrido. Relatou, por fim, que não houve danos materiais ou poluição hídrica,

todavia, ocorreu o óbito do Sr. Wagner Queiroz Amaral.

O Encarregado do IAFN (fls. 30/33), após detida análise dos autos, concluiu,

em igualdade de entendimento com os peritos, que não há informações suficientes nos

autos  que  possibilitem  uma  adequada  análise  da  causa  determinante  do  acidente.

Asseverou que não foram localizadas testemunhas presenciais e não apontou possíveis

responsáveis.

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

PEM que pugnou pelo arquivamento, em face da insuficiência de provas e tendo em vista
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que a causa determinante do acidente não restou devidamente apurada (fls. 40/41).

Publicada nota de arquivamento em 14 de setembro de 2018 o prazo para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 14 de novembro

de 2018 (fl. 43).

Assiste  razão  à  PEM,  devendo  ser  deferido  o  requerimento  da  D.

Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar os presentes autos.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: naufrágio, que resultou no óbito do Sr.

Wagner Queiroz Amaral, não havendo danos materiais e tampouco poluição hídrica; b)

quanto à causa determinante: não foi apurada com a devida precisão; c) decisão: julgar o

acidente da navegação previsto no artigo 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como de

origem indeterminada, mandando arquivar os autos como requerido pela D. Procuradoria

Especial da Marinha.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 10 de junho 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
Diretor da Divisão Judiciária
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