
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.177/19

ACÓRDÃO

L/M  “ELIMAR”.  Queda  na  água  e  óbito  do  condutor  e  proprietário  da

lancha, Otavio Beluco, de 66 anos de idade, por afogamento. A vítima não

usava  colete  salva-vidas.  Equiparado  aos  casos  cujas  circunstâncias

determinantes não puderam ser apuradas. Com pedido de arquivamento da D.

Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 17 de novembro de 2018, cerca das 14h30min, ocorreu a

queda  na  água  e  óbito  de  Otavio  Beluco,  de  66  anos  de  idade,  Arrais  Amador  e

Motonauta, por afogamento, de bordo da L/M “ELIMAR”, condutor e proprietário, no rio

Paraná, Porto Rico, PR, sem registro de poluição ao meio ambiente.

A  L/M  “ELIMAR”,  nº  de  inscrição  962M2005007706,  tem  casco  de

alumínio, de 5,0m de comprimento, ano de construção 2005, classificada para esporte e

recreio, navegação interior, era de propriedade de Otavio Beluco.

No Inquérito instaurado pela Delegacia Fluvial de Guaíra foi ouvida apenas

uma testemunha e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 8 a 11, com fotografias da embarcação às

fls. 18 a 20, realizado no dia 30 de novembro de 2018, consta que a lancha se apresentava

em bom estado de conservação.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 17

de novembro de 2018, o condutor, Otavio Beluco, vítima fatal, que não estava com colete

salva-vidas, estando na companhia das passageiras Cleide Aparecida Zacheu Laranhaga,

Cleusa Laranhaga e Cleonice Laranhaga, as três vestindo coletes salva-vidas, saíram da

rampa da localidade de Porto Rico, PR, para passear; no retorno do passeio, no meio do

rio, o condutor desligou o motor da lancha e disse que “ia descer” e caiu no rio, sendo

visto pelas três  passageiras parado,  com a cabeça e os braços  para fora d’água,  sem

nenhuma  reação;  as  três,  que  não  sabiam  nadar  nem  conduzir  embarcação,  ficaram
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gritando para que o condutor voltasse para bordo; a embarcação foi se afastando devido à

correnteza, ficando à deriva até ser resgatada por outra embarcação que passou horas

depois. O corpo da vítima só foi encontrado, já sem vida, no dia 19 de novembro de

2018,  a cerca de 40 km distante do local  da queda,  em Porto Brasílio,  município de

Querência do Norte, PR.

Os  Peritos  consideraram  que  não  foi  possível  determinar  se  os  fatores

humano e operacional contribuíram, mas que o fator material não contribuiu e concluíram

que não foi possível determinar a causa do incidente.

Na fl. 21 consta a Certidão de Óbito de Otavio Beluco, de 66 anos de idade,

tendo como causa da morte “asfixia mecânica, afogamento”.

Cleide Aparecida Zacheu Laranhaga, fls. 26 e 27, única testemunha ouvida

no IAFN, apresentou os fatos como constam no Laudo de Exame Pericial, acrescentado

que as três passageiras eram irmãs e que acreditava que a vítima tenha sofrido um mal

súbito.

No Relatório,  fls.  30 a 32,  a  Encarregada do IAFN, depois  de  resumir  o

depoimento e o Laudo de Exame Pericial,  em uniformidade de entendimento com os

Peritos, não apontou possível responsável pelo fato da navegação em pauta, concluindo

que não foi possível determinar a causa da queda do condutor na água, que resultou no

seu óbito.

A Douta Procuradoria, fls. 42 e 43, depois de resumir as conclusões do IAFN

e  outros  pontos  apurados  nos  autos,  em  uniformidade  de  entendimento  com  a

Encarregada do Inquérito, requereu o seu arquivamento, tendo em vista que a queda na

água do condutor não restou apurada, tendo ele, aparentemente, se jogado na água.

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 nos autos. 

Assim,

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

natureza e extensão do fato da navegação: queda na água e óbito do condutor da L/M
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“ELIMAR”, Otavio Beluco, por afogamento, no rio Paraná, Porto Rico, PR, sem registro

de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: indeterminada; c) decisão: julgar o

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

como equiparado aos casos cujas circunstâncias determinantes não puderam ser apuradas

acima de qualquer dúvida, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da

Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 42 e 43.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 19 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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