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ACÓRDÃO

Canoa sem nome, movida a remos. Naufrágio. Óbito da filha do condutor.

Erro  de  manobra  ao  passar  por  fora  da  balsa  “DENISE”,  atracada,  se

expondo à forte correnteza do rio Madeira, lançando na água os quatro

ocupantes. Falta de coletes salva-vidas. Aplicação do art. 143, da Lei n°

2.180/54. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da

Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta  que no dia  26 de  setembro de 2017,  cerca  das  18h,  ocorreu  o

naufrágio de uma canoa de madeira, movida a remos, conduzida por seu proprietário,

Raimundo Nonato Rodrigues, com 60 anos de idade, sem profissão definida, no rio

Madeira,  Humaitá,  BA,  resultando  no  óbito  da  filha  menor  do  condutor  e  danos

materiais, mas sem registro de danos ambientais.

No  Inquérito  instaurado  pela  Capitania  Fluvial  da  Amaônia  Ocidental

foram ouvidas quatro testemunhas, mas somente o condutor da canoa presenciou o

acidente.

No Laudo de Exame Pericial indireto, fls. 68 a 74, realizado no dia 7 de

fevereiro de 2018, consta que a canoa se encontrava em bom estado de conservação.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia

26 de setembro de 2017, cerca das 18h, uma embarcação a remo, sem nome, com

quatro pessoas a bordo, retornava para casa, pela margem esquerda do rio Madeira,

após pescaria; o condutor optou por passar pelo lado de fora da balsa de travessia

“DENISE”, que estava parada no porto, mas, como a correnteza estava muito forte a

canoa abalroou a balsa fazendo com que os quatro ocupantes caíssem na água. O

Condutor, Raimundo, sua esposa e seu filho foram retirados da água por um rapaz,

mas uma menor, filha do casal, foi levada pela correnteza e desapareceu.

Foi  instaurado o  evento  SAR n°  019/2017,  a  fim de resgatar  a  menor
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desaparecida, mas não lograram êxito.

Os  Peritos  consideraram  que  os  fatores  matéria  e  operacional

contribuíram, por erro de manobra do condutor e pela falta de coletes salva-vidas,

sendo estas as causas determinantes do acidente e do fato da navegação.

No Relatório, fls. 90 a 97, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos  e  o  Laudo  de  Exame  Pericial,  acompanhando  os  Peritos,  apontou

Raimundo Nonato Rodrigues como possível responsável.

O  Indiciado  foi  notificado  das  conclusões  do  IAFN,  fl.  98,  mas  não

apresentou Defesa Prévia.

A Douta Procuradoria, fls. 105 a 107, em uniformidade de entendimento

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

considerar que, embora estivesse provada a culpa do condutor e proprietário da canoa

a remos, Raimundo Nonato Rodrigues, as consequências lhe atingiram de forma tão

grave, com o desaparecimento de sua filha, que se torna dispensável qualquer outra

sanção.

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: naufrágio de uma canoa

sem nome, no rio Madeira, Humaitá, AM, lançando seus quatro ocupantes na água,

com danos materiais e desaparecimento de uma criança, filha do condutor da canoa,

mas  sem  registro  de  danos  ambientais;  b)  quanto  à  causa  determinante:  erro  de

manobra do condutor da canoa ao passar por fora da balsa de travessia “DENISE”,

que estava atracada, sendo dominada pela forte correnteza, além de falta de coletes

salva-vidas; e c) decisão: julgar o acidente e o fato da navegação, tipificados no art.

14, letra “a” (naufrágio), e art. 15, letra “e” (exposição a risco), da Lei n° 2.180/54,

como decorrentes  de  erro  de  manobra  e  de  falta  de  coletes  salva-vidas  a  bordo,

mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria
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Especial da Marinha, de fls. 105 a 107, tendo em vista não haver justa causa para o

prosseguimento do processo, por já estar tudo apurado e pela aplicação do art. 143, da

Lei  n°  2.180/54,  por  já  ter  sofrido  o  resultado  de  sua  infração,  não  havendo

necessidade de aplicação de mais nenhuma pena.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 30 de junho de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
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 (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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