
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.257/19

ACÓRDÃO

Embarcação sem nome, movida a remo. Naufrágio. Formação de vento forte

e ondas significativas na lagoa. Força maior.  Óbito de um dos ocupantes,

Tiago Álef Alves de Souza, que não vestia colete salva-vidas. Infortúnio da

própria vítima. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da

Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta  que no dia  23 de setembro de 2018,  cerca  das  12h do dia  23 de

setembro de 2018, ocorreu o naufrágio de uma embarcação miúda, tipo canoa, de casco

de madeira, de 4,0m de comprimento, movida a remo, sem nome, de propriedade não

identificada, na Lagoa do Portinho, localidade Gameleira, Parnaíba, PI, ocorrendo o óbito

de um dos quatro ocupantes,  Tiago Álef Alves de Souza, mas sem registro de danos

ambientais.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Piauí foram ouvidas

três testemunhas.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 21 a 27, realizado no dia 23 de setembro de

2018, com foto da canoa, fl. 29, e do cenário, fl.30, consta que a canoa se encontrava na

margem esquerda da Lagoa do Portinho,  zona rural,  sem avarias,  em bom estado de

conservação, mas não possuía coletes salva-vidas.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 23

de  setembro  de  2018,  cerca  das  7h,  Jacob  Alves  de  Souza,  José  Airton  de  Souza

Nascimento (POP), Ivan Santos do Nascimento e Tiago Álef Alves de Sousa (vítima)

estavam bebendo e comendo peixe assado; entre 11h30min e 12h resolveram atravessar

para a outra margem da lagoa,  para verificar as  cachoeiras que lá se encontravam, a

despeito do aviso de Airton para que não fossem, pois, segundo o mesmo, o tempo muda

constantemente naquela região; pegaram uma canoa que ali se encontrava e fizeram a

travessia; ao chegar no meio da lagoa o vento se intensificou e começou a entrar água,

acabando por emborcar a canoa, jogando todos na água; o Sr. Jacob, que não sabia nadar,
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foi ajudado por Airton e levado para a margem, enquanto Tiago permaneceu sobre o

casco  da  canoa  emborcada,  mas  acabou  desaparecendo;  foi  acionado  o  Corpo  de

Bombeiros e, no dia seguinte, o corpo de Tiago foi encontrado por Airton, no mesmo

local da sua queda na água, sendo acionado o IML.

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu, pela imprudência

da  vítima  em  não  vestir  colete  salva-vidas  e  que  o  vento  forte  contribuiu  para  o

emborcamento da canoa, lançando os quatro ocupantes na água, concluindo que estas

foram as causas determinantes do naufrágio e óbito.

Na fl. 31 consta a Certidão de Óbito de Thiago Álef Alves de Souza, de 23

anos  de  idade,  tendo  como  causa  da  morte  “INSUFICIÊNCIA  RESPIRATÓRIA,

ASFIXIA POR MUDANÇA DE MEIO, AFOGAMENTO” (sic).

Nas fls. 71 e 72 consta a Certidão Meteorológica do Instituto Nacional de

Meteorologia.

No Relatório, fls. 83 a 90, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial,  acompanhando os Peritos,  concluiu que a

causa  determinante  para  o  naufrágio  (emborcamento  da  canoa)  foi  o  forte  vento,

conforme Certidão nº 019/2018, do Instituto Nacional de Meteorologia, fls. 70 e 71, que

ocorreu durante a travessia da canoa na lagoa, provocando ondas de altura significativa,

provocando  o  emborcamento  da  canoa,  lançando  seus  ocupantes  na  água,  porém,

ressaltou a imprudência da vítima em não estar usando colete salva-vidas, resultando em

seu óbito.

A Douta Procuradoria, fls. 102 a 104, em uniformidade de entendimento com

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

que o naufrágio decorreu das condições meteorológicas, com ventos entre 50 e 61 km/h e

com ondas de altura significativa na lagoa, porém, que a morte de Thiago Álef Alves de

Souza decorreu de sua imprudência por não fazer uso de colete salva-vidas, 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,
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ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente e do fato da navegação: naufrágio de canoa sem nome na

lagoa do Portinho, Gameleira, Parnaíba, PI, resultando no óbito de Thiago Álef Alves de

Souza, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto às causas determinantes: quanto

ao naufrágio, formação de vento forte, com ondas significativas, e quanto ao óbito, falta

de colete salva-vidas; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14,

letra “a” (naufrágio), como decorrente de força maior e o fato da navegação, tipificado no

art.  15,  letra  “e”,  como decorrente  de  infortúnio da própria  vítima,  ambos da Lei  nº

2.180/54,  mandando  arquivar  os  presentes  autos,  conforme  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 102 a 104.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 14 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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