
TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/NCF PROCESSO Nº 32.982/18

ACÓRDÃO

Embarcação  “MERGULHÃO  X”.  Morte  Natural.  Não  configuração  de

acidente ou de fato da navegação previstos na Lei nº 2.180/54. Fato atípico.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta nos autos que por volta das 09h do dia 17 de outubro de 2017 durante

mergulho realizado na enseada da Caieira a partir do catamarã “MERGULHÃO X”, em

operação  sob  responsabilidade  da  operadora  de  mergulho  recreativo  “Água  Claras

Fernando de Noronha LTDA”, o Sr. Sebastião Alves Filho (vítima), acompanhado do Sr.

Felipe  Gonçalves  Batista  Fernandes  (instrutor)  e  do  Sr.  Flávio  Perez  Gonçalves

(companheiro), após trinta minutos encerrou o mergulho por falta de pressão no cilindro,

informou que estava passando mal, vindo posteriormente a desmaiar. Ato contínuo foi

prestado os primeiros socorros à vítima, que se estenderam até o momento da atracação,

porém sem sucesso. No cais já se encontravam os paramédicos que tentaram novamente

reanimar o Sr. Sebastião e logo após levaram a vítima ao Hospital. Às 09h40min, após a

entrada no Hospital, foi registrado o falecimento da vítima e a causa da morte foi devido

à parada cardiorrespiratória, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial e obesidade.

Os peritos afirmaram que não foram detectadas irregularidades referentes ao

equipamento de mergulho autônomo e na qualidade do ar comprimido utilizado pelo Sr.

Sebastião, no dia do acidente. A vítima foi acometida de uma parada cardiorrespiratória e

infarto agudo do miocárdio, na chegada à superfície, após realizar o mergulho, no dia 17

de outubro de 2017, segundo declaração de óbito nº 18665339-5 do Hospital São Lucas

que, salvo melhor juízo, não se enquadra em nenhuma categoria de acidente de mergulho,

podendo ocorrer em qualquer lugar,  independente de variação de pressão atmosférica.

Assim, os peritos concluíram que o acidente foi um caso fortuito.

O Encarregado do Inquérito segue o entendimento dos peritos e atribuiu a

ocorrência do acidente a um caso fortuito.

Os autos do IAFN foram encaminhados a este Tribunal que os enviou à PEM,

que requereu pelo arquivamento do presente IAFN, pois as provas trazidas ao processo

não apontam nenhum responsável pelo acidente e atribuem-no como oriundo de caso

fortuito. 

Publicada  nota  de  arquivamento  em 25  de  junho  de  2019,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 24 de agosto de
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2019, conforme se comprova à fl. 164.

Assiste razão à PEM e os autos devem ser arquivados.  Conforme se apurou

no IAFN, o Sr. Sebastião Alves Filho era hipertenso e podendo vir a óbito independente

da variação de pressão atmosférica, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de

acidente ou fato da navegação previstas nos artigos 14 e 15, da Lei nº 2.180/54. Desse

modo, por não haver nos autos acidente ou fato da navegação a apurar, devem ser esses

sumariamente arquivados.

Assim,

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

natureza e extensão do fato da navegação: x x x; b) quanto à causa determinante: x x x; e

c) decisão: mandar arquivar o processo  ab initio, pois a morte por causas naturais do

tripulante não configura hipótese de acidente ou de fato da navegação previstos na Lei nº

2.180/54.  

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

Rio de Janeiro, RJ, em 04 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 04 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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