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TRIBUNAL MARÍTIMO 
JN/SBM PROCESSO Nº 33.414/19 

ACÓRDÃO 
 
 
L/M Canoa sem nome. Fato da navegação. Queda na água e morte do 
condutor de embarcação brasileira em águas interiores, sem registro de danos 
materiais e nem ambientais. Rio Tocantins, Imperatriz, Maranhão. Causa não 
apurada. Arquivamento.  
 
Vistos e relatados os presentes Autos.  
Consta dos Autos que no dia 21/08/2018, cerca de 10h, ocorreu o a queda na 

água e morte de Abel Vieira Neto, condutor da embarcação sem nome, quando navegava 
no rio Tocantins, Imperatriz, MA, caracterizando o fato da navegação capitulado no art. 
15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54. Não houve registro de danos materiais e nem 
ambientais. 

A embarcação sem nome do tipo canoa sem propulsão é de propriedade de 
fato de Abel Vieira Neto, era por este conduzida, possui casco de madeira, 6,9 metros de 
comprimento e características para a navegação interior. 

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Maranhão foram 
prestados três depoimentos, elaborado o Laudo de Exame Pericial, juntada cópia da 
Declaração de Óbito de Abel Vieira Neto (fl. 40) que aponta afogamento como causa da 
morte e não foram anexados os documentos de praxe.  

No Laudo de Exame Pericial Indireto, fls. 14 a 19, efetuado no dia 
27/09/2018, os Peritos concluíram que a causa determinante do fato não foi apurada. 

Dos depoimentos colhidos, em síntese, extrai-se que Samuel Lima de Sousa 
declarou (fls. 22 e 23) que é irmão da vítima; que às 8h estava com a vítima quando 
Francisco chegou com bebida alcoólica, procurando seu irmão para pescar; que soube do 
fato por informação de Francisco às 11h30min; e que segundo Francisco, seu irmão saiu 
sozinho na canoa para buscar fumo com o Kleiton, que se encontrava na mesma margem 
do Rio, a 100 metros de distância. 

Francisco Maia Santos declarou que (fls. 33 e 34) estava na margem do Rio 
quando a vítima pegou a canoa e foi em direção ao Kleiton para buscar fumo; e que não 
viu como o fato ocorreu, uma vez que estava de costas para a área onde ocorreu o fato.  

Kleiton Pereira Dutra declarou que (fls. 28 e 29) antes de começar a pescaria 
pediu à vítima para sentar e descansar, pois estava embriagado e sem condição de ficar na 
Embarcação e muito menos conduzi-la; que estava a cem metros da vítima, na mesma 
margem do Rio; que em dado momento não avistou mais a vítima, observando somente o 
boné boiando dez minutos depois; que não viu o momento da queda da vítima na água; e 
que estava ventando bastante, com banzeiros fortes.  

No Relatório de IAFN, fls. 42 a 48, o Encarregado concluiu que os fatores 
humano, material e operacional contribuíram para o fato, pois a vítima fez uso de bebida 
alcoólica, não portava colete salva-vidas e assumiu o risco de navegar sem utilizar o 



(Continuação do Acórdão referente ao Processo n° 33.414/2019...........................................) 
=============================================================== 

2/2 

colete. 
Apontou Abel Vieira Neto como possível responsável pelo fato da 

navegação. 
A Douta Procuradoria Especial da Marinha, após análise dos Autos, concluiu 

que a causa do fato não restou devidamente apurada e a vítima teve a punibilidade extinta 
pelo óbito. Assim, opina pelo arquivamento dos Autos (fls. 58 a 60).  

Publicada Nota para Arquivamento em 16/10/2019. Prazos preclusos sem 
manifestações de terceiros interessados, conforme a certidão à fl. 63. 

Diante dos elementos trazidos aos Autos, constata-se que a causa 
determinante do fato não foi apurada com a devida precisão, portanto é de se deferir o 
requerido pela PEM e mandar arquivar os Autos. 

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

natureza e extensão do fato da navegação: queda na água e morte de Abel Vieira Neto, 
condutor da embarcação sem nome, quando navegava no rio Tocantins, Imperatriz, MA, 
sem registro de danos materiais e nem ambientais; b) quanto à causa determinante: não 
apurada com a devida precisão; e c) decisão: julgar fato da navegação capitulado no art. 
15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como de origem desconhecida, mandando arquivar os 
Autos, conforme a promoção da PEM. 

Publique-se. Comunique-se. Registre-se. 
Rio de Janeiro, RJ, em 03 de março de 2020. 

 
 
 
 

SERGIO BEZERRA DE MATOS 
Juiz Relator 

 

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

 

Rio de Janeiro, RJ, em 18 de março 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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