
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.012/18

ACÓRDÃO

Suposto  abalroamento  envolvendo  duas  embarcações  não  identificadas

resultando no óbito de Lucas dos Santos Peres. Equiparado aos casos cujas

circunstâncias não puderam ser apuradas com um mínimo de precisão. Com

pedido  de  arquivamento  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta  que  na  noite  do  dia  27  de  junho  de  2018  teria  ocorrido  um

abalroamento envolvendo duas embarcações não identificadas, conduzidas por pessoas

não identificadas, resultando no óbito de Lucas dos Santos Peres, com 18 anos de idade,

no rio Guaíra, Paraná, PR.

No Inquérito instaurado pela Delegacia Fluvial de Guaíra foram ouvidas três

testemunhas, mas não foi possível colher os documentos de praxe.

Na fl. 32 consta a Certidão de Óbito de Lucas dos Santos Peres, com 18 anos

de  idade,  tendo  como  causa  da  morte  “Traumatismo  crâneo  encefálico,  Ação

contundente, Ter sofrido acidente (ilegível) no dia 28/06/2018 às 03:00h, colisão entre

dois barcos, óbito no local” (Sic).

Nas fls.  33 a 35 consta o BO nº 2018/735880,  na Delegacia Regional de

Polícia de Guaíra, referente a informação do suposto acidente em pauta.

Na  Prova  Testemunhal  Supletiva,  em  substituição  ao  Laudo  de  Exame

Pericial, fls. 9 a 15, realizado no dia 4 de julho de 2018, consta que as embarcações e

seus condutores não foram identificados.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 27

de junho de 2018,  em local  não identificado,  nas  águas  do rio  Paraná,  município de

Guaíra,  PR,  cerca  das  22h,  a  vítima Lucas  dos  Santos  Peres  estava a  bordo de uma

embarcação  não  identificada  quando  foi  atingido  por  outra  embarcação  também não

identificada;  o  corpo  da  vítima  fatal  foi  deixado  por  pessoa  não  identificada  no
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cruzamento entre as ruas Beira Rio e Getúlio Vargas, local conhecido como “Ponto da

Tininha”,  no município de  Guaíra,  PR,  de  acordo com o Boletim de  Ocorrências  nº

2018/735880.

Os  Peritos  consideraram  que  não  foi  possível  identificar  se  os  fatores

humano,  material  ou  operacional  contribuíram  e  concluíram  que  não  foi  possível

identificar a causa determinante do acidente que resultou no óbito de Lucas dos Santos

Peres.

Dos depoimentos se extrai que a genitora da vítima, Cleonice Ribeiro dos

Santos, recebeu uma ligação anônima informando que ocorreu um acidente no rio, que

seu filho Lucas havia falecido e que o seu corpo estaria na “rampa da Tininha”, fatos

confirmados pelo padrasto da vítima, Sandro Demar Saucedo; Emerson Martins, agente

funerário, declarou que se encontrava de plantão na funerária Bom Samaritano quando

recebeu  uma  ligação  informando  que  deixariam  o  corpo  de  um rapaz  que  havia  se

acidentado no rio,  na “rampa da Tininha”,  que acionou a Polícia e se dirigiu para a

“rampa da Tininha”,  mas o corpo da vítima chegou cerca de 30 minutos depois, enrolado

em um lençol;  a  embarcação não permaneceu no local  e  não pôde identificar as  três

pessoas que deixaram o corpo da vítima.

No Relatório, fls.  51 a 54, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos  e  a  Prova  Testemunhal  Supletiva,  considerou  que  não  foi  possível

identificar se os fatores humano, material ou operacional contribuíram para o acidente em

pauta e que não foi possível identificar infrações ao RLESTA e nem definir a causa do

acidente, não apontando possíveis responsáveis.

A Douta Procuradoria, fls. 66 e 67, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar que

as provas coligidas nos autos se revelam desprovidas de clareza e exatidão sobre os fatos,

causas e circunstâncias do citado abalroamento.

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  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.
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Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: suposto abalroamento envolvendo duas

embarcações não identificadas resultando no óbito de Lucas dos Santos Peres; b) quanto

à  causa  determinante:  indeterminada;  e  c)  decisão:  julgar  o  suposto  acidente  da

navegação,  tipificado no art.  14,  letra  “a”  (abalroamento),  da  Lei  nº  2.180/54,  como

equiparado aos casos cujas circunstâncias não puderam ser apuradas com um mínimo de

precisão, com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 66

e 67.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 12 de março 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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