
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.107/19

ACÓRDÃO

Canoa a remo, sem nome. Queda na água e óbito de Antonio Roberto

Oliveira Cantanhede. Infortúnio da própria vítima fatal. Com pedido de

arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 8 de julho de 2018, cerca das 2h20min, ocorreu a

queda  na  água  e  óbito  do condutor,  Antonio  Roberto  Oliveira  Cantanhede,  de

bordo  da  canoa  a  remo  sem  nome,  não  inscrita  na  Capitania,  de  3,7m  de

comprimento,  casco  de  madeira,  de  propriedade  de  Fabiano  Aurélio  Souza

Oliveira, no rio Preguiças, Barreirinhas, MA, sem registro de poluição ao meio

ambiente.

No Inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  do Maranhão  foi

ouvida apenas uma testemunha.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 5 a 9, realizado no dia 8 de julho de

2018,  consta  que  a  embarcação  se  encontrava  em  satisfatório  estado  de

conservação.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: cerca

das 2h20min do dia 8 de julho de 2018, a canoa suspendeu do cais do município de

Barreirinhas, MA, com duas pessoas a bordo, com destino ao pesqueiro conhecido

como Campo Novo, onde começaram a lançar as redes;  o Sr. Antonio Roberto

Oliveira Cantanhede,  condutor da embarcação,  deu uns gritos de dor e caiu na

água,  não  retornando  à  superfície;  as  condições  de  tempo  eram  ruins  o  que

dificultou o seu resgate; a vítima não portava colete salva-vidas; o outro ocupante

da canoa,  que  não pode ser  identificado,  avisou  às  outras  embarcações  que  se

encontravam na área e à família da vítima; foram realizadas buscas e acionado o

Corpo de Bombeiros que, ao chegar, o corpo da vítima já havia sido resgatado por

familiares, através de uma rede de pesca, cerca das 10h do mesmo dia; o corpo foi
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reconhecido por familiares e levado para o hospital municipal de Barreirinhas, que

expediu o Laudo Cadavérico, com a causa da morte afogamento.

Os Peritos consideraram que o fator humano contribuiu, mas que não

pode  ser  identificada,  com absoluta  precisão,  a  causa  determinante  do  fato  da

navegação em pauta.

Nas fls. 18 e 19 consta o Boletim de Ocorrência nº 6/2018, registrado

em 8 de julho de 2018, às 11h42min, na 20ª Delegacia Regional de Barreirinhas.

Na  fl.  21  consta  a  Certidão  de  Óbito  de  Antonio  Roberto  Oliveira

Cantanhede, de 48 anos de idade, tendo como causa da morte “AFOGAMENTO

EM ÁGUA DOCE, EPILEPSIA”. 

No Relatório, fls. 23 a 27, o Encarregado do IAFN, depois de resumir

os depoimentos e  o  Laudo de Exame Pericial,  considerou que o fator  humano

contribuiu, pois, a vítima tinha histórico de doença cardíaca e de epilepsia, mas não

foi possível apurar a causa determinante do fato da navegação em pauta, haja vista

que nenhuma testemunha do fato pôde ser ouvida.

A Douta Procuradoria, fls. 35 a 37, depois de resumir as conclusões do

IAFN e outros pontos apurados nos autos, considerou que a causa da queda na

água da vítima Antonio Roberto Oliveira Cantanhede foi  a  epilepsia,  porém, o

resultado da morte foi pelo não uso de colete salva-vidas, concluindo pela culpa

exclusiva  da  própria  vítima  fatal,  requerendo,  portanto,  o  arquivamento  dos

presentes autos.

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, 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 óbito de

Antonio Roberto Oliveira Cantanhede, de bordo de uma canoa sem nome, movida

a remo, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante:
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epilepsia e falta de colete salva-vidas; e c) decisão: julgar o fato da navegação,

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

decorrente de infortúnio da própria vítima, Antonio Roberto Oliveira Cantanhede,

mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria

Especial da Marinha, fls. 35 a 37.

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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