
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 32.562/18

ACÓRDÃO

Embarcação sem nome e não inscrita. Naufrágio, com danos materiais e óbito

da passageira  Naira Sousa Ferreira,  de 17 anos de idade, por afogamento,

filha  do  condutor  e  proprietário  da  embarcação.  Causa  do  naufrágio  não

apurada acima de qualquer dúvida. Embarcação trafegando à noite, sem luzes

de navegação, sem coletes salva-vidas a bordo e conduzida por pessoa não

habilitada.  Aplicação  do  art.  143,  da  Lei  nº  2.1890/54.  Não  receber  a

Representação  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha.  Infrações  ao

RLESTA. Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Consta que cerca das 02h, do dia 16 de abril de 2017, ocorreu um suposto

abalroamento com uma embarcação não identificada e o naufrágio de uma embarcação

sem nome e não inscrita, casco de madeira, usada para navegação interior, conduzida por

seu proprietário Nazareno Barbosa Ferreira, não habilitado, ocasionando a morte de Naira

Sousa  Ferreira,  17  anos  de  idade,  filha  do  condutor,  no  furo  do  Urubuéua,  nas

proximidades do município de Abaetetuba, PA, mas sem registro de danos ambientais.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental foi

ouvida somente uma testemunha, Nazareno Barbosa Ferreira, proprietário e condutor da

embarcação e pai da vítima fatal.

No Laudo de Exame Pericial indireto, fls. 08 a 10v, elaborado no dia 31 de

agosto  de  2017,  consta  que  não  foi  possível  saber  das  verdadeiras  condições  de

conservação e navegabilidade da embarcação, uma vez que a mesma, pelo que consta,

não foi encontrada para ser periciada.

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

de abril de 2017, cerca das 22h, uma embarcação sem denominação do tipo “rabeta”,

conduzida por Nazareno Barbosa Ferreira, saiu do trapiche da residência da família com

05 passageiros a bordo, a fim de participar de uma comemoração de Páscoa na cabeceira

do rio Urubuéua,  numa viagem com duração de 30 minutos,  chegando na festa onde
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permaneceram até cerca das 02h do dia 16 de abril de 2017. Então, resolveram voltar

para a residência, todos embarcaram, o Sr. Nazareno foi o último a embarcar, funcionou o

motor e, quando navegava no rio Urubuéua, por cerca de 03 minutos, a filha Naira Sousa

Ferreira,  vítima fatal do acidente em questão, avisou ao condutor sobre uma “rabeta”

atravessando na escuridão da noite. O Condutor Nazareno parou a embarcação a fim de

dar  passagem  para  a  “rabeta”  que  se  aproximava  perigosamente,  porém,  não  houve

tempo, a embarcação abalroou a parte da proa, pela lateral, resultando no emborcamento,

entrando água imediatamente. Todos os 05 passageiros e o Condutor pularam na água,

nesse momento, o Condutor Nazareno sentiu falta de sua filha Naira,  então ele e um

passageiro nadaram até  a rabeta  a fim de procurá-la,  onde verificaram que a  mesma

estava presa na capota da “rabeta”. Resgataram a vítima, levaram para uma residência nas

margens do rio, realizaram os primeiros socorros e conduziram a vítima em uma lancha

para a cidade de Abaetetuba, PA. O Corpo de Bombeiros já aguardava no porto de onde a

vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, sendo

constatado o óbito de Naira.

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu, e concluíram que

a causa determinante do acidente em pauta foi a imperícia do condutor da embarcação,

não  habilitado,  quando  assumiu  os  riscos  e  responsabilidades,  por  colocar  uma

embarcação miúda do tipo “rabeta” para navegar, com 05 pessoas a bordo, às 02h da

manhã, usando como luz de navegação apenas uma lanterna e sem coletes salva-vidas a

bordo. 

A testemunha descreveu os fatos como constam no Laudo de Exame Pericial

indireto.

Na fl. 04, consta a Certidão de Óbito de Naira Sousa Ferreira, 17 anos de

idade, indicando a causa da morte por asfixia mecânica e afogamento.

O Encarregado do IAFN, fls. 38 a 41, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, acompanhando os Peritos, concluiu que o fator operacional

contribuiu,  devido  à  imperícia  do  condutor,  não  habilitado,  deixando  de  observar  os

cuidados marinheiros necessários e por não possuir material de salvatagem; e apontou

como  possível  responsável  Nazareno  Barbosa  Ferreira,  condutor  não  habilitado,  por

imperícia e negligência, quando assumiu os riscos e responsabilidades, por colocar uma
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embarcação miúda do tipo “rabeta” para navegar, com 05 pessoas a bordo, às 02h da

manhã, usando como luz de navegação apenas uma lanterna e sem coletes salva-vidas a

bordo, colocando em risco a embarcação e as vidas das pessoas que estavam a bordo. 

Ressaltou, ainda, que Nazareno Barbosa Ferreira, proprietário da embarcação

sem denominação tipo “rabeta”, cometeu as infrações previstas no art. 11 e art. 16, inciso

I,  do  RLESTA,  por  colocar  sua  embarcação  para  trafegar  à  completa  revelia  da

Autoridade Marítima,  sem ser inscrita  junto a CPAOR, conduzida por tripulante sem

habilitação e sem material de salvatagem.

O Indiciado não apresentou Defesa Prévia.

A D. Procuradoria, fls. 54 a 58, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado  do  IAFN,  depois  de  resumir  os  principais  fatos  apurados  nos  autos,

representou em face de Nazareno Barbosa Ferreira, com fulcro no art. 15, letra “e”, da

Lei nº 2.180/54, fundamentando, requerendo a condenação do Representado.

Alegou,  em síntese,  que  Nazareno Barbosa  Ferreira  é  o  responsável  pelo

acidente da navegação em comento, vez que na qualidade de condutor da embarcação foi

imperito,  negligente  e  imprudente  no  cumprimento  de  suas  funções.  Isso  porque  o

Representado não era habilitado, trafegava com sua embarcação totalmente às escuras,

pois  o  acidente  aconteceu de  madrugada,  sem luzes  de  navegação,  equipamentos  de

navegação  e  material  de  salvatagem.  Que  é  evidente  que  a  sua  conduta  expôs  os

passageiros e ele próprio ao risco latente de um resultado temerário que culminou por se

concretizar, resultando em danos de ordem material e pessoal, cuja consequência maior

foi a morte da passageira Naira Sousa Ferreira, sua filha.

Requereu,  ainda,  que  diante  das  consequências  do  evento  em  lide,  que

afetaram o Representado diretamente, vez que sua própria filha faleceu, pela incidência

do art. 143, da Lei nº 2.180/54, que nestes termos dispõe: “Art. 143. A ignorância ou a

errada compreensão da lei, quando escusáveis, ou quando as consequências da infração

atingirem o  próprio  agente  de  forma tão  grave  que  a  sanção administrativa  se  torne

desnecessária, poderão, excepcionalmente, resultar na não aplicação de pena”.

Por fim, alegou, por dever de Ofício, que seja oficiada a Capitania dos Portos

da Amazônia Oriental para que sejam apuradas as infrações administrativas apontadas

pelo Encarregado do IAFN, por violação aos artigos 11 e 16, inciso I, do RLESTA. 
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Decide-se:

Apresentada  em  plenário  na  Sessão  Ordinária  nº  7.362ª,  do  dia  19  de

setembro  de  2019,  decidiu  o  Tribunal  Marítimo,  por  unanimidade,  “não  receber  a

Representação  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha,  de  fls.  54  a  58,  mandando

publicar Nota para Arquivamento”.

Foi publicada Nota para Arquivamento, fl. 65 (publicado no e-DTM nº 158,

de 22/10/19) e notificada a PEM, fls. 67 e 68, decorrendo o prazo em 04/02/2020 sem

que possíveis interessados se manifestassem, conforme Certidão de fl. 69.

Por todo o exposto, tendo em vista nada mais poder ser apurado além do que

consta no IAFN, considerando as circunstâncias e consequências do acidente em pauta,

com  provável  envolvimento  de  outra  embarcação  não  identificada,  como  consta  do

depoimento da única testemunha, e tendo em vista o pedido da PEM da aplicação do art.

143, da Lei nº 2.180/54, diante das consequências do evento em lide, que afetaram o

Representado diretamente,  vez que sua própria filha  faleceu,  acolhendo entendimento

desta E.  Corte  Marítima,  por  falta  de  justa causa para o prosseguimento do presente

Processo, não havendo manifestação de possíveis interessados, deve-se mandar arquivar

os presentes autos, sendo apuradas as infrações com fulcro na LESTA e no RLESTA. 

Assim,

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

natureza e extensão do acidente e dos fatos da navegação: naufrágio de uma embarcação

sem nome, não inscrita na Capitania dos Portos, resultando em danos materiais e no óbito

da filha do condutor e proprietário da embarcação, Naira Sousa Ferreira, de 17 anos de

idade,  por  afogamento,  mas  sem registro  de  danos  ambientais;  b)  quanto  às  causas

determinantes: quanto ao naufrágio não apurado acima de qualquer dúvida, e quanto aos

fatos da navegação, embarcação trafegando à noite, sem luzes de navegação, sem coletes

salva-vidas a bordo e conduzida por pessoa não habilitada; c) decisão: julgar o acidente

da  navegação,  tipificado  no  art.  14,  letra  “a”  (naufrágio),  como decorrente  de  causa

indeterminada e  os  fatos  da  navegação,  tipificados no art.  15,  letra  “e”  (exposição a

risco), como decorrentes de imprudência do Representado, Nazareno Barbosa Ferreira,

não habilitado, entretanto, como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha,

para  aplicação  do  art.  143,  da  Lei  nº  2.180/54,  e  por  falta  de  justa  causa  para  o
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prosseguimento do presente Processo, diante das consequências do evento em lide, que

afetaram  o  Representado  diretamente,  vez  que  sua  própria  filha  faleceu,  acolhendo

entendimento  desta  E.  Corte  Marítima,  não  receber  a  Representação  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 54 a 58, mandando arquivar os presentes autos;

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 Amazônia Oriental, para as

sanções aplicáveis, as infrações ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, apontadas nos autos,

da  responsabilidade  do  proprietário  da  embarcação  sem  nome,  Nazareno  Barbosa

Ferreira:  art.  11 (conduzir  embarcação sem habilitação),  art.  15 (falta  de  material  de

salvatagem a bordo), art. 16 (embarcação não inscrita na Capitania) e art. 20 (sem luzes

de navegação).

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

Rio de Janeiro, RJ, em 07 de maio de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 8 de julho 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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