
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.013/18

ACÓRDÃO

Bote “CRISTIAN E KAUAN”. Emborcamento, lançando os dois ocupantes

na água. Óbito do condutor e proprietário, Carlos Roberto Maehler. Provável

imprudência e imperícia da vítima fatal. Com pedido de arquivamento da D.

Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta  que  cerca  das  14h30min,  do  dia  10  de  julho  de  2018,  ocorreu  o

emborcamento do bote “CRISTIAN E KAUAN”, lançando seus dois ocupantes na água,

resultando no óbito Carlos Roberto Maehler, proprietário e condutor da embarcação, não

habilitado, no rio Paraná, Guaíba, PR, com danos materiais, mas sem registro de poluição

ao meio ambiente.

O bote  “CRISTIAN E KAUAN”,  nº  de  inscrição  484M2001000462,  tem

casco de alumínio, de 4,9m de comprimento, motor de 15 HP, ano de construção 1965,

classificado para esporte e recreio, navegação interior, de propriedade da vítima fatal,

Carlos Roberto Maehler, mas ainda inscrita em nome de Edvaldo Ferreira da Cruz. 

No  Inquérito  instaurado  pela  Delegacia  Fluvial  de  Guaíra  foram ouvidas

quatro testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Nas fls. 18 a 20 consta o Boletim de Ocorrências nº 2018/787498, na 13ª

Delegacia Regional de Polícia de Guaíra, no município de Guaíra, PR; na fl. 41 consta o

Contrato  de  Compra  e  Venda  da  embarcação  de  alumínio,  nº  de  inscrição

484M2001000462, em 13 de abril de 2014, tendo como vendedor Edvaldo Ferreira da

Cruz e como comprador Milton Cesar Delfino; e na fl. 46 consta o Contrato de Compra e

Venda da embarcação de alumínio, nº de inscrição 484M2001000462, em 7 de julho de

2017, tendo como vendedor Milton Cesar Delfino e como compradora Silvana de Jesus

da Silva.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 8 a 14, realizado no dia 12 de julho de

2018, com fotos da embarcação, fls. 24 a 27, consta que a embarcação era antiga, mas

estava em razoável estado de conservação; as condições meteorológicas eram de tempo

bom, sem chuva, vento Sul, com marolas e correnteza forte.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 10

de julho de 2018, o condutor, Carlos Roberto Maehler (vítima fatal) e seu filho menor

saíram  da  barranca  na  localidade  “Porto  57”  (porto  de  pesca),  bairro  São  João,  no
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Município de Guaíra, Estado do Paraná, para pescar nas águas do rio Paraná. Cerca das

14h30min, entre as boias verdes 32 e 30, próximo da localidade de origem, o condutor

armava um espinhel quando, ao descer uma pedra usada como lastro do espinhel, este

veio a enroscar  na borda da embarcação causando instabilidade e,  por conta  de uma

marola que atingiu o barco, o mesmo emborcou lançando o condutor e o passageiro na

água. O menor ficou agarrado em parte da embarcação que estava flutuando e o condutor

agarrou-se a um galão que estava boiando, sendo levados pela correnteza do rio. Ambos

não usavam coletes salva vidas. Os fatos foram registrados no Boletim de Ocorrência nº

2018/787498, na 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra, no município de Guaíra,

PR;  o  menor  e  a  vítima  fatal  ficaram  próximos  e,  por  algum  tempo  conversaram,

entretanto, a correnteza os separou. O menor foi resgatado com vida e sem ferimentos,

cerca das 17h30min, por pescadores desconhecidos, no rio Paraná, nas proximidades da

boia verde 28, e levado para a comunidade “Porto Goiabeira” (porto de pesca), bairro São

João, no Município de Guaíra, estado do Paraná. O Sr. Carlos Roberto Maehler ficou

desaparecido e  seu corpo foi  encontrado sem vida,  no dia  18 de julho de 2018,  por

Policiais Militares, nas margens do rio Paraná, na localidade “Porto 52” (porto de Pesca),

Distrito de Oliveira Castro, no município de Guaíra, estado do Paraná.

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu e concluíram que

a causa determinante foi a imperícia da vítima fatal, não habilitado, que cometeu falha ao

lançar o espinhel e não vestia colete salva-vidas.

No Relatório, fls.  53 a 57, a Encarregada do IAFN, depois de resumir os

depoimentos  e  o  Laudo  de  Exame  Pericial,  apontou  a  própria  vítima  fatal  como

responsável pelo acidente da navegação em pauta e que o mesmo infringiu o RLESTA,

artigos 11 (conduzir embarcação sem habilitação), 15 (falta de coletes salva-vidas), 16

(não portar os documentos da embarcação) e 19 (documento com validade vencida).

A Douta Procuradoria, fls. 67 a 69, em uniformidade de entendimento com a

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

o responsável pelo acidente foi o proprietário e condutor da embarcação, Carlos Roberto

Maehler, mas, com seu óbito, teve sua punibilidade extinta.

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.

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  acidente  e  do  fato  da  navegação:  emborcamento  do  bote
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“CRISTIAN  E  KAUAN”,  lançando  nas  águas  do  rio  Paraná  seus  dois  ocupantes,

resultando no óbito do condutor e proprietário da embarcação, Carlos Roberto Maehler, e

danos  materiais,  mas  sem registro  de  poluição  ao meio ambiente;  b)  quanto à  causa

determinante:  infortúnio  da  própria  vítima;  e  c)  decisão:  julgar  o  acidente  e  fato  da

navegação, tipificados no art. 14, letra “a” (emborcamento), e art. 15, letra “e” (exposição

a  risco),  ambos  da  Lei  nº  2.180/54,  como  decorrentes  de  provável  imperícia  e

imprudência da vítima fatal,  Carlos Roberto Maehler,  proprietário e condutor do bote

“CRISTIAN E KAUAN”, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da

Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 67 a 69.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 05 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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