
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.589/19

ACÓRDÃO

Canoa sem nome e não inscrita. Naufrágio, com quatro ocupantes, resultando

no  óbito  do  condutor  e  proprietário,  Erivoney  de  Oliveira  Figueiredo.

Embarcação miúda trafegando à noite, em baixa visibilidade, conduzida por

pessoa  não  habilitada  e  sem  portar  coletes  salva-vidas.  Extinção  de

punibilidade. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da

Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta  que  no  dia  29  de  dezembro  de  2018,  cerca  das  21h,  ocorreu  o

naufrágio  de  uma  embarcação  miúda,  tipo  canoa,  sem  nome,  conduzida  por  seu

proprietário, Erivoney de Oliveira Figueiredo, não habilitado, vítima fatal, na margem

direita do rio Maripá, enseada do Capim, cerca de três milhas a montante da cidade de

São  Sebastião  do  Uatumã,  AM,  com  danos  materiais,  mas  sem  registro  de  danos

ambientais.

A canoa sem nome tem casco de madeira, de 5,0m de comprimento, motor de

6,5 HP, era de propriedade de Erivoney de Oliveira Figueiredo.

No Inquérito instaurado pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental foi

ouvida apenas  uma testemunha e juntados documentos  da 44ª  DIP São Sebastião do

Uatuma, Amazonas, referente ao acidente em pauta.

Na  fl.  5  consta  o  Boletim  de  Ocorrências  nº  393/2018,  na  44ª  DIP  São

Sebastião do Uatuma, Amazonas, referente ao acidente em pauta;  e na fl.  6 consta a

Declaração de Óbito de Erivoney de Oliveira Figueiredo, de 36 anos de idade, com a

causa da morte “asfixia, afogamento”.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 20 a 28, com relatório fotográfico, fls. 29 e

30, realizado no dia 10 de janeiro de 2019, consta que a embarcação foi recuperada e

estava em bom estado de conservação, entretanto não possuía material de salvatagem e

houve  perda  do  motor  rabeta;  no  momento  do  acidente  havia  vento  moderado,  não

chovia,  tinha  banzeiros  (marolas)  e  a  visibilidade  estava  prejudicada  por  ser  período

noturno.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: cerca das

21h  do  dia  29  de  dezembro  de  2018  canoa  com quatro  ocupantes  saiu  da  sede  do

município de São Sebastião de Uatumã em direção a comunidade Capal,  na margem
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direita do rio Maripá; cerca de três milhas a montante da cidade, cerca das 21h30min, as

condições climáticas se alteraram e começou a surgir vento moderado e marolas altas; a

embarcação começou a fazer água e naufragou; a passageira Josiele, mulher do condutor,

e as duas crianças conseguiram permanecer agarrados a uma mala e a um colchonete,

enquanto o condutor nadava e gritava por socorro, mas se afastavam devido a escuridão.

A Sra. Josiele Monteiro Alves e as crianças (de 10 e 11 anos de idade) conseguiram

alcançar a margem do rio, mas o condutor desapareceu nas águas do rio e seu corpo foi

achado no dia 31 de dezembro de 2018 cerca das 6h40min e resgatado pela equipe da

Agência Fluvial e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas.

Os Peritos consideraram que os fatores material e operacional contribuíram e

concluíram que a causa determinante foi a imprudência do condutor ao assumir o risco de

conduzir a embarcação com baixa visibilidade e sem material de salvatagem a bordo.

Nas fls. 42 e 43, consta o Termo de Declaração de Josiele Monteiro Alves, 34

anos de idade, na 44ª DIP São Sebastião do Uatuma, Amazonas, referente ao acidente em

pauta; e nas fls. 53 a 56 consta o seu depoimento no IAFN, declarando os fatos como

constam no Laudo de Exame Pericial.

No Relatório, fls. 62 a 68, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

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

de  Oliveira  Figueiredo,  proprietário  e  condutor  da  canoa  sem nome,  como  possível

responsável,  apontando  as  infrações  ao  RLESTA:  art.  11  (conduzir  embarcação  sem

habilitação),  ar.  15  (falta  de  coletes  salva-vidas)  e  art.  16  (falta  de  inscrição  da

embarcação na Capitania).

A Douta Procuradoria, fls. 82 a 84, em uniformidade de entendimento com o

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

embora o acidente e o fato da navegação tenham decorrido de imperícia, imprudência e

negligência do condutor e proprietário da canoa, em virtude de seu óbito, requereu o

reconhecimento expresso da extinção de sua punibilidade.

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,  na  margem direita  do  rio  Maripá,  enseada  do  Capim,  cerca  de  três  milhas  a

montante da cidade de São Sebastião do Uatumã, AM, com quatro ocupantes, resultando
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no óbito do condutor e proprietário, Erivoney de Oliveira Figueiredo, não habilitado e

danos  materiais,  mas  sem  registro  de  danos  ambientais;  b)  quanto  às  causas

determinantes: embarcação miúda trafegando à noite, em baixa visibilidade, conduzida

por pessoa não habilitada e sem portar 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), ambos da Lei nº 2.180/54, como decorrentes de provável imperícia,

imprudência e negligência do proprietário e condutor, Erivoney de Oliveira Figueiredo,

vítima  fatal,  mas  que  teve  sua  punibilidade  extinta  em  decorrência  de  seu  óbito,

mandando  arquivar  os  presentes  autos,  conforme  promoção  da  Douta  Procuradoria

Especial da Marinha, de fls. 82 a 84.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de julho 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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