
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 32.531/18

ACÓRDÃO

Comboio  formado  pelo  REM  “FERNANDO  CABRAL  JR”  e  as  balsas

“FERNANDA CABRAL” e “VEJA IV”. Queda na água e desaparecimento

do  passageiro  Sildonei  dos  Santos  Losana.  Equiparado  aos  casos  cujas

circunstâncias  determinantes  não  puderam ser  apuradas  com  a  necessária

precisão.  Com  pedido  de  arquivamento  da  D.  Procuradoria  Especial  da

Marinha. Infrações à LESTA e ao RLESTA. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 21 de março de 2017, cerca das 21h, ocorreu a queda na

água e desaparecimento de Sildonei dos Santos Losana, passageiro a bordo do comboio

formado pelo REM “FERNANDO CABRAL JR” e as balsas “FERNANDA CABRAL”

e “VEJA IV”, sob o comando de Rubens Menezes Serrão, PLF, em viagem, no paraná

Jutica, Tefé, AM, sem registro de poluição ao meio ambiente. 

O REM “FERNANDO CABRAL JR” nº  de  inscrição 007-222369-3,  tem

casco de madeira, de 17,6m de comprimento e 4,66m de boca, 44 AB, motor de 350 HP,

ano de construção 2011, de propriedade de Fernando Sá Cabral, a balsa “FERNANDA

CABRAL”, nº de inscrição 001-144944-6, tem casco de aço, de 42m de comprimento e

12m de boca, 208 AB, ano de construção 2015, de propriedade de Fernando Sá Cabral

Comércio - ME, e a balsa “VEJA IV”, nº de inscrição 001-143545-3, tem casco de aço de

42m  de  comprimento,  era  de  propriedade  de  Cosmos  Transporte  Ltda.-EPP,  todas

armadas por Fernando Sá Cabral.

Na fl.  28 consta o Boletim de Ocorrência Atípica nº 223/2017-DIP/TEFÉ,

reportando a queda na água e desaparecimento de Sildonei dos Santos Losana; nas fls. 29

e 30 consta o “Termo de Declarações que Presta” Almir Curica Losana, pai da vítima; e

na fl. 33 consta a Certidão de Nascimento de Sildonei dos Santos Losana, pertencente a

tribo KOCAMA, nascido em 18 de junho de 1988.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 34 a 39, realizado no dia 20 de maio de

2017, consta que as embarcações se encontravam em bom estado de conservação. 

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: segundo o

relato de Robson Gonçalves Pereira, imediato do comboio, no dia 18 de março de 2017,

cerca das 21h, no trajeto Manaus x Tabatinga, próximo da comunidade do Bem Fica,

paraná  Jutica,  cidade  de  Tefé,  AM,  quando  se  encontrava  no  2º  piso   do  REM

“FERNANDO  CABRAL  JR”,  ouviu  um  grito  para  parar  a  embarcação,  correu
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imediatamente para o comando e mandou desligar a máquina; em seguida desceu uma

baleeira e realizou a conferência do pessoal, constatando a falta do passageiro Sildonei

dos  Santos  Losana;  cerca  das  21h30min foram iniciadas  as  buscas  até  cerca  das  5h,

retornando das 9h às 15h, mas, como não obtiveram êxito, se dirigiram ao posto policial

mais  próximo,  Delegacia  da  Polícia  Civil  de  Tefé,  AM,  e  realizaram o  Boletim  de

Ocorrência  em 20  de  março  de  2017,  assim como comunicaram o  fato  em pauta  a

Agência Fluvial de Tefé.

Os Peritos consideraram que os fatores humano, material e operacional não

contribuíram, e concluíram que a causa da queda do passageiro nas águas do rio ficou

indeterminada, pois não foi vista por nenhum tripulante e que as embarcações possuíam

os devidos equipamentos de salvatagem.

No Relatório, fls. 63 a 67, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, concordando com os Peritos, concluiu que a

causa  da  queda  do  passageiro  Sildonei  dos  Santos  Losana  ficou  indeterminada,  mas

apontou como possível responsável o Comandante do comboio, Rubens Menezes Serrão,

por transportar o passageiro sem constar em nenhuma lista de controle por ocasião do

despacho no porto de Manaus.

Rubens  Menezes  Serrão  apresentou  Defesa  Prévia,  fl.  80,  alegando,  em

síntese,  que  era  o  Comandante  do  comboio,  mas  o  passageiro  não  estava  sob  sua

vigilância e teve o infortúnio de falecer no acidente; que, assim que foi informado de sua

queda  na  água,  imediatamente,  realizou  buscas,  mas  as  águas  do  rio  Solimões  são

volumosas  e  de  alta  corredeira,  não  sendo  possível  localizar  a  vítima  e  que  não  se

identificou no IAFN a causa determinante, requerendo sua absolvição.

Após autuados os autos foram encaminhados à D. Procuradoria Especial da

Marinha que requereu diligências, fls. 87 e 88, deferidas à fl. 89, com resposta do D.

Ministério Público do Estado do Amazonas informando, fl. 100, que não há informações

acerca de Inquérito Policial aberto para o caso.

A Douta Procuradoria, fls. 105 e 106, depois de resumir as conclusões do

IAFN e outros pontos apurados nos autos, requereu o seu arquivamento por entender que

a causa determinante da queda do passageiro na água ficou indeterminada, em virtude da

ausência de provas acerca do fato.

Não obstante, por dever de ofício, apontou as infração ao RLESTA.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem

que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  manifestação  da  Douta

Procuradoria  Especial  da  Marinha no sentido de mandar arquivar  os  presentes  autos,
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tendo em vista as circunstâncias apresentadas. 

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  fato  da  navegação:  queda  na  água  e  desaparecimento  do

passageiro  Sildonei  dos  Santos  Losana,  de  bordo  do  comboio  formado  pelo  REM

“FERNANDO CABRAL JR” e as balsas “FERNANDA CABRAL” e “VEJA IV”, no rio

Solimões, Paraná Jutica, Tefé, AM, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto à

causa determinante: indeterminada; c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no

art. 15, letra “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como equiparado aos casos cujas

circunstâncias  determinantes  não  puderam  ser  apuradas  com  a  necessária  precisão,

mandando  arquivar  os  presentes  autos,  conforme  promoção  da  Douta  Procuradoria

Especial da Marinha, de fls. 105 e 106; 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

Fluvial  da  Amazônia  Ocidental,  agente  da  Autoridade  Marítima,  para  as  sanções

aplicáveis, a infração ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, apontadas nos autos do IAFN, da

responsabilidade  do  armador  e  do  Comandante  do  comboio  formado  pelo  REM

“FERNANDO  CABRAL  JR”  e  as  balsas  “FERNANDA  CABRAL”  e  “VEJA  IV”,

respectivamente Fernando Sá Cabral e Rubens Menezes Serrão, PLF: art. 24 (passageiro

não constando em lista, por ocasião do despacho).

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

Rio de Janeiro, RJ, em 23 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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