
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.539/19

ACÓRDÃO

REM “JOSÉ GUILHERME VII”. Óbito do tripulante Francisco Souza da

Silva,  Marinheiro  Fluvial  de  Máquinas.  Infarto  Agudo  do  Miocárdio,

morte natural, morte súbita, causa natural. Caso fortuito. Com pedido de

arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que cerca das 6h30min do dia 1º de maio de 2019 o tripulante

Francisco Souza da Silva, Marinheiro Fluvial de Máquinas, foi encontrado sem vida

em seu camarote, a bordo do REM “JOSÉ GUILHERME VII”, sob o comando de

José Cariciando Tiago de Santana, Contramestre Fluvial, enquanto fundeado no rio

Amazonas, nas proximidades do TFB, Itacoatiara, AM, sem registro de poluição ao

meio ambiente.

O REM “JOSÉ GUILHERME  VII”,  nº de inscrição 001-144834-2, tem

casco de aço, de 26,5m de comprimento, 251 AB, motor de 4000 kW, classificado

para navegação interior e apoio portuário, rebocador e empurrador, de propriedade de

J. F. de Oliveira Navegação Ltda.

No Inquérito  instaurado pela  Capitania  Fluvial  da  Amazônia  Ocidental

foram ouvidas duas testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Na  fl.  5  consta  o  Boletim  de  Ocorrência  nº  2251/2019,  na  Delegacia

Interativa de Itacoatiara, AM; e na fl. 7 consta a Certidão de Óbito de Francisco Souza

da  Silva,  de  50  anos  de  idade,  tendo  como  causa  da  morte  “Infarto  Agudo  do

Miocárdio, Morte Natural, Morte Súbita”.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 33 a 38, realizado no dia 1º de maio de

2019,  consta  que  a  embarcação  se  encontrava  em  bom  estado  de  conservação  e

funcionamento.
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Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: na noite

de 30 de abril de 2019, cerca das 19h, na hora do jantar, Francisco Souza da Silva

relatou que não faria aquela refeição e que iria dormir; no dia 1º de maio o vitimado

não compareceu para o café e o Marinheiro Fluvial de Convés Sebastião da Silva

Maciel foi até seu camarote para chamá-lo e o encontrou em seu beliche já com a pele

gelada e  o corpo rígido e participou o fato ao Comandante da embarcação e este

informou à empresa, à Marinha do Brasil, à Polícia Militar em Itacoatiara, ao Corpo

de Bombeiros e à Polícia Civil em Itacoatiara; cerca das l0h a Polícia Civil esteve a

bordo com um agente da funerária, com o objetivo de encaminhar o corpo para o

Hospital de Itacoatiara e, posteriormente, foi para o IML de Manaus, AM.

Os Peritos consideraram que o fator humano contribuiu, haja vista que o

fato  se  deu  por  deficiência  de  saúde,  provavelmente  ainda  não  diagnosticada,  e

concluíram que ocorreu um caso fortuito.

No Relatório, fls. 68 a 74, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, não apontou possível responsável pelo fato

da navegação em pauta, por entender que ocorreu um caso fortuito.

A Douta Procuradoria, fls. 88 a 90, em uniformidade de entendimento com

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

que o óbito do tripulante Francisco Souza da Silva, Marinheiro Fluvial de Máquinas

decorreu de causa natural, fato da navegação tipificado no art. 15, letra “e” (exposição

a risco), caso fortuito.

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 fato da navegação: óbito do tripulante Francisco Souza da

Silva, Marinheiro Fluvial de Máquinas, a bordo do REM “JOSÉ GUILHERME VII”,

enquanto  fundeado na  orla  de  Itacoatiara,  AM, sem registro  de  poluição ao  meio
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ambiente; b) quanto à causa determinante: infarto agudo do miocárdio, morte natural,

morte súbita; e c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no art. 15, letra “e”

(exposição  a  risco),  da  Lei  nº  2.180/54,  como  decorrente  de  caso  fortuito,  causa

natural,  mandando  arquivar  os  presentes  autos,  conforme  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 88 a 90.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 25 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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