
TRIBUNAL MARÍTIMO
PT/MDG PROCESSO Nº 33.236/19

ACÓRDÃO

B/P “FLOR DO MAR”. Desaparecimento do único tripulante da embarcação,

sem ocorrência de danos materiais ou danos ambientais. Causa não apurada.

Arquivamento. 

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Espírito

Santo, para apurar as causas e responsabilidades acerca do fato da navegação, ocorrido a

bordo da embarcação de sua propriedade “FLOR DO MAR”, ocorrido no dia 13 de junho

de  2018,  por  volta  das  04h30min,  nas  proximidades  da  ilha  Escalvada,  Costa  de

Guarapari, ES.

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que no dia e

horário mencionados acima, o Sr. José Santana saiu para pescar. O Sr. Antonio Queiroz

Gonçalves,  proprietário  da  embarcação  “GUERREIROS  DA  LUZ”  observou  a

embarcação “FLOR DO MAR”, fundeada nas proximidades da ilha Escalvada por volta

das 7h30min.

Por  volta  das  10h30min  e  11h,  o  Sr.  Antonio  Queiroz  Gonçalves  se

aproximou da embarcação “FLOR DO MAR”, constatando que estava vazia. Demandou

terra logo a seguir para comunicar à Capitania dos Portos.

Por  volta  das  16h,  uma  equipe  da  CPES,  acompanhada  do  Sr.  Antonio

Queiroz Gonçalves, dirigiu-se ao local de fundeio da “FLOR DO MAR”, constatando

que a embarcação estava sem tripulação, sendo aquela embarcação conduzida a seguir

para a Divisão Operacional de Guarapari.

Documentação de praxe anexada. 

O Laudo de Exame Pericial relatou que não houve poluição hídrica ou danos

materiais,  porém não foi possível avaliar se houve acidentes pessoais,  pois o Sr. José

Santana  encontra-se  desaparecido.  Concluiu  que  não  foi  possível  apontar  a  causa

determinante,  pois  o  mesmo  encontra-se  desaparecido  até  o  presente  momento  (fls.

11/17).

O Encarregado do IAFN, concluiu em uniformidade de entendimento com os

peritos,  ou  seja,  a  causa  é  indeterminada,  sendo,  por  conseguinte  indeterminada  a

responsabilidade pelo fato da navegação (fls. 64/68).

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

PEM que pugnou pelo arquivamento dos presentes autos, em face da insuficiência de
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provas,  eis  que  a  causa  determinante  do  fato  da  navegação  que  culminou  no

desaparecimento  do  Sr.  José  Santana,  único  tripulante  a  bordo  do  B/P  “FLOR  DO

MAR”, não restou devidamente apurado (fls. 79/80).

Publicada nota de arquivamento em 17 de setembro de 2019, o prazo para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 16 de novembro

de 2019 (fl. 80).

Assiste razão à PEM quanto ao arquivamento, não foi possível identificar o

motivo  que  provocou  o  desaparecimento  do  único  tripulante,  sendo  um  fato  da

navegação, tipificado no art. 15, alínea “e” da Lei nº 2.180/1954, ficando caracterizada a

origem indeterminada do evento em questão.

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  fato  da  navegação:  desaparecimento  do  único  tripulante  da

embarcação, sem ocorrência de danos materiais ou danos ambientais; b) quanto à causa

determinante: não apurada; c) decisão: julgar o fato da navegação capitulado no art. 15,

alínea “e”, da Lei nº 2.180/54 como de origem indeterminada, mandando arquivar os

autos como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 19 de março de 2020.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 24 de agosto de 2020.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM-1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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