
TRIBUNAL MARÍTIMO

PROCESSO Nº 34672/2021

ACÓRDÃO

Bote “LIMA”. Queda na água e posterior óbito de Ronaldo Mariano Fernandes, condutor. Provável culpa
exclusiva  da  própria  vítima  fatal.  Extinção  de  punibilidade.  Com  pedido  de  arquivamento  da  D.
Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 23 de abril de 2020, cerca das 16h30min, ocorreu a queda na água e posterior óbito de
Ronaldo Mariano Fernandes, condutor do bote “LIMA”, após pular na água para resgatar sua sobrinha
que estava tendo dificuldades para retornar à embarcação sozinha, no rio Dourado, nas proximidades do
loteamento Vista Alegre, município de Lins, SP, com registro de danos pessoais, mas sem registro de
danos ambientais.

O bote “LIMA”, nº de inscrição 405-M200500503-2, tem casco de alumínio, de 5,85m de comprimento,
sem propulsão mecânica, movida a remos, ano de construção 2005, navegação interior,  atividade de
esporte e recreio, de propriedade de Paulo Pereira de Lima.

No Inquérito instaurado pela Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (Documento 0003582), foram ouvidas
duas testemunhas e anexados documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 10 a 14, com registros fotográficos da embarcação, fl. 14, realizado no
dia 29 de abril de 2020, consta que o bote “LIMA” se encontrava em mau estado de conservação.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 18 de abril de 2020, cerca das
14h30min, o Sr. Ronaldo Mariano Fernandes e suas três sobrinhas menores de idade, de 17 anos, de 12
anos e de 5 anos, desceram para as margens do rio Dourado, onde estava o bote “LIMA”, abarrancado e
amarrado a uma cerca. O Sr. Ronaldo e as menores romperam o cadeado que guardava o bote sem
propulsão e o colocaram na água, remaram por cerca de 10 metros, a fim de brincarem de pular na água e
retornar para a embarcação: “brincadeira tipo salva vidas”. Cerca das 16h30min, a menor de 12 anos
pulou na água e não conseguiu retornar ao barco, sozinha, ocasião em que o Sr. Ronaldo pulou do bote
para resgatá-la. Ocorreu que, ao pular da embarcação, na mesma hora, o condutor afundou e desapareceu.
A  menor  de  17  anos,  ao  notar  que  o  tio,  condutor  da  embarcação,  havia  desaparecido,  conseguiu
aproximar  a  embarcação  e  retirar  sua  irmã da  água  puxando-a  para  dentro  do  bote.  Após  estarem
acomodadas na embarcação, voltaram para as margens e contaram para a mãe delas, Sra. Cláudia, todo o
ocorrido. A senhora Cláudia, então, acionou o Corpo de Bombeiros Militar que compareceu ao local dos
fatos horas depois. Os Bombeiros Militar de Lins, SP, logo após iniciarem as buscas, encontraram o Sr.
Ronaldo debaixo dos aguapés, já sem vida. As crianças não tiveram ferimentos e também não houve dano
material ou poluição hídrica.

Os  Peritos  consideraram  que  o  fator  operacional  contribuiu  e  concluíram  que  a  causa  do  fato  da
navegação foi a imperícia do condutor, pois “é responsabilidade do Comandante da embarcação ter a
bordo o material  de navegação e salvatagem compatível  com a singradura realizada e o número de
pessoas a bordo”, de acordo com a NORMAM-03/DPC.



Em depoimento, o Sr. Paulo Pereira de Lima informou que é o proprietário da embarcação denominada
“LIMA”, mas não presenciou o fato e não soube descrever todos os acontecimentos, apenas explicou que
a sua embarcação estava presa ao poste de energia à margem do local, há bastante tempo, por corrente e
cadeado, o qual foi rompido pelo Sr. Ronaldo Mariano Fernandes, vítima fatal. Por fim, que acionou o
Corpo de Bombeiros Militar (CBM) após ouvir em seu rancho os gritos das pessoas que estavam na
margem e pediram para ele realizar a ligação.

Em depoimento, a Sra. Débora Pereira Ramos informou que o proprietário da embarcação denominada
“LIMA” é um vizinho do rancho. Relatou que estava no rancho com sua família, quando seu cônjuge, o
Sr. Ronaldo Mariano Fernandes, resolveu, acompanhado das menores de 17 anos, de 12 anos e de 5 anos
de idade, ir brincar à margem do rio, onde pegou a embarcação sem propulsão. Cerca das 15h, ouviu
gritos de socorro das crianças, as quais lhe informaram que estavam brincando de saltar do bote para o
leito do rio e voltar nadando para o bote, até que, em um dado momento, a menor de 12 anos, teve
dificuldade para retornar ao bote. O Sr. Ronaldo Mariano Fernandes saltou da embarcação para resgatá-la
e conseguiu colocá-la  no bote,  mas acabou submergindo e não mais  voltou à  superfície.  Cerca das
19h20min, o corpo do Sr. Ronaldo Mariano Fernandes foi encontrado pelo CBM (fls. 35/36).

Nas fls. 15 e 16, consta o Boletim de Ocorrência nº 2322 da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que
esteve no local do fato para atender a ocorrência de afogamento.

Nas fls. 44 a 47, consta o Laudo Pericial nº 255206/2020-GDL, que concluiu que a morte do Sr. Ronaldo
Mariano Fernandes foi em consequência de asfixia mecânica devido à substituição de meio aéreo por
líquido, modalidade afogamento.

No Relatório, fls. 48 a 52, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os depoimentos e o Laudo de
Exame Pericial,  acompanhando  os  Peritos,  concluiu  que  o  fator  operacional  contribuiu,  pois  houve
negligência por parte do Sr. Ronaldo Mariano Fernandes, uma vez que colocou a embarcação na água e
não a dotou de coletes salva-vidas, infringindo o item 0414 da NORMAM-03/DPC, apontando-o como
possível responsável direto pelo fato da navegação.

A Douta Procuradoria (Documento 0005602), em uniformidade de entendimento com o Encarregado do
IAFN, concluiu que o fato da navegação que culminou na morte do Sr. Ronaldo Mariano Fernandes foi a
não  utilização  do  colete  salva-vidas,  que  corroborou  sobremaneira  para  o  seu  óbito.  Diante  disso,
requereu  que  seja  extinta  sua  punibilidade,  promovendo  pelo  arquivamento  do  presente  inquérito,
entendendo ter sido por infortúnio da própria vítima.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem que possíveis interessados se
manifestassem, conforme Certidão (Documento 0010216).

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: queda na água e posterior óbito de Ronaldo Mariano Fernandes, condutor do bote “LIMA”,
no rio Dourado, nas proximidades do loteamento Vista Alegre, município de Lins, SP, com registro de
danos pessoais, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: provável culpa
exclusiva da própria vítima fatal,  ao não utilizar colete salva-vidas e pular na água para resgatar sua
sobrinha que estava tendo dificuldades para retornar à embarcação sozinha; e c) decisão: julgar o fato da
navegação, tipificado no art. 15, alínea “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de
infortúnio da própria vítima fatal, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta
Procuradoria Especial da Marinha.

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



Rio de Janeiro, RJ, em 27 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Alves Ladeiras, Juiz, em 04/05/2022, às
11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por V Alte W P Lima Filho, Juiz Presidente, em
06/05/2022, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.sei.tm.mar.mil.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 0019475 e o código CRC D4175996.
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TRIBUNAL MARÍTIMO

PROCESSO Nº 34736/2021

ACÓRDÃO

Canoa sem nome e não inscrita. Água aberta e naufrágio da canoa, resultando no óbito do menor de 1 ano
e 7 meses de idade, filho do condutor e proprietário, Elinelso Viana Rosa, não habilitado. Com pedido de
arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Aplicação do art. 143, da Lei nº 2.180/54, 2ª
parte, c/c a Resolução nº 50/2020, do Tribunal Marítimo. Infrações ao RLESTA. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 11 de fevereiro de 2020, cerca das 14h, ocorreu o naufrágio da canoa sem nome,
conduzida por seu proprietário, Elinelso Viana Rosa, não habilitado, no rio Espíndola, oriundo do rio
Amazonas, zona rural  do município de Mazagão, Amapá, posição estimada de LAT. 00º30’06,7”S e
LONG. 051º29’17,8”W, resultando no óbito do seu filho menor, de 1 ano e 7 meses de idade, mas sem
registro de danos ambientais.

A canoa sem nome, não inscrita, tem casco de madeira, de 4,5m de comprimento e 0,80m de boca, motor
de 15 HP, navegação interior, era de propriedade de Elinelso Viana Rosa.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Amapá (Documento 0004068), foi ouvida apenas
uma testemunha, Sr. Elinelso Viana Rosa, não sendo anexados os documentos de praxe, pois a canoa era
uma embarcação de construção artesanal, não inscrita.

No Laudo de Exame Pericial indireto, fls. 37 a 46, realizado no dia 20 de agosto de 2020, consta que não
foi possível apurar quais as reais condições em que se encontrava a canoa depois do sinistro, nem coletar
informações mais precisas e seguras do estado geral da embarcação no tocante à conservação e condições
de navegabilidade, pois, o que se sabe é que a embarcação fez água aberta devido à perda do calafeto e,
por conseguinte, vindo a naufragar.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 12 de fevereiro de 2020, cerca
das 09h45min,  a Capitania  dos Portos do Amapá tomou conhecimento,  por  meio das redes sociais,
confirmado após contato com Centro de Integração de Operações de Defesa Social do Estado do Amapá
(CIODES), de que uma embarcação tipo canoa emborcou no dia 11 de fevereiro, cerca das 15h, com três
pessoas a bordo, Sr. Elinelso Viana Rosa, 26 anos, Sra. Rosilma Oliveira dos Santos, 21 anos, e uma
criança do sexo masculino de um ano e sete meses, filho do casal, quando estavam navegando subindo o
rio  Espíndola,  zona  rural  do  município  de  Mazagão,  Estado do  Amapá,  posição estimada  de  LAT.
00º30’06.7”S e LONG. 051º29’17.8”W, distante aproximadamente 12 MN da sede da CPAP, pois a canoa
começou a fazer água aberta até naufragar em razão da abertura repentina de uma fenda no fundo, à meia-
nau, haja vista a perda de calafeto, constando ainda que os pais conseguiram se salvar, mas a criança
sumiu nas águas do rio Espíndola. Segundo informações coletadas no momento do acidente, o tempo
estava bom;  ventos  moderados;  rio  agitado,  com presença  de marolas;  maré de  vazante,  com forte
correnteza na direção da Foz do  rio  Amazonas  e  visibilidade boa.  As  buscas  pelo  desaparecido  se
iniciaram  no  dia  11  de  fevereiro,  pela  Equipe  do  Corpo  de  Bombeiros  do  Amapá  com  apoio  de
embarcações de populares. No dia 12, assim que a CPAP tomou conhecimento da ocorrência, preparou a
equipe SAR e demandou à área do Acidente da Navegação às 11h50min desse dia, chegando ao local às



12h45min (mensagem P122050Z/FEV/2020, de SALVAMAR NORTE). O corpo da criança desaparecida
foi localizado cerca das 14h50min do dia 14 de fevereiro de 2020, no rio Amazonas, por moradores da
Comunidade que estavam ajudando nas buscas, em uma localidade conhecida como Ilha do Pará, distante
cerca de 3MN do local do Acidente da Navegação. O corpo do menor localizado foi reconhecido pelos
pais, e, depois, foi entregue ao CBM-AP para ser encaminhado à POLITEC-AP. Não há informação de
registro de Boletim de Ocorrência por esse Acidente da Navegação. No dia 14 de fevereiro de 2020, com
base nas informações acima, foi instaurado Inquérito Administrativo, por meio da Portaria nº 5/CPAP.

Os Peritos consideraram que o fator material e o operacional contribuíram para a morte da criança de um
ano e sete meses, pois a embarcação suspendeu sem dispor a bordo de coletes salva-vidas, material de
salvatagem obrigatório e indispensável para qualquer tipo de singradura, cuidado este que poderia ter
poupado a vida do menor; e concluíram que a causa do acidente (naufrágio) foi caso fortuito, devido à
abertura inesperada e imprevisível de uma fenda no fundo de meia-nau da embarcação, ocasionada pela
fadiga e perda de calafeto e, por conseguinte, começou a fazer água aberta no interior da canoa, que não
pode ser controlada pelo simples esgoto manual, levando ao naufrágio a embarcação com três pessoas a
bordo, o Condutor Sr. Elinelso Viana Rosa, 26 anos, a passageira Sra. Rosilma Oliveira dos Santos, 21
anos, e uma criança do sexo masculino de apenas um ano e sete meses de vida, filho do casal, mas que no
momento não faziam uso de coletes salva-vidas e, por conseguinte, a criança acabou desaparecendo nas
águas do mencionado rio, resultando em seu óbito.

Em depoimento, fls. 27 a 29, o Sr. Elinelso Viana Rosa, declarou que era o condutor e proprietário da
embarcação, não habilitado, que navegava com mais dois ocupantes, a Sra. Rosilma Oliveira dos Santos e
o filho menor de um ano e sete meses; que a embarcação naufragou completamente cerca das 14h, do dia
11 de fevereiro de 2020; que ele e a convivente foram resgatados entre 15h e 16h desse mesmo dia; que o
sinistro ocorreu subindo o rio  denominado de Espíndola,  que desemboca no rio Amazonas,  área de
jurisdição do município de Mazagão, Estado do Amapá; que após o naufrágio ainda conseguiu manter o
filho de um ano e sete meses por cerca de uns vinte minutos em seus braços, porém, o rio estava muito
agitado e as marolas batiam nos dois, e o filho acabou se afogando eu seus braços, não havendo jeito de
mantê-lo vivo;  que a pele do menor começara a ficar arroxeada, que veio uma marola mais forte e
conseguiu tirá-lo de seus braços, mas acreditava que o filho já estava em estado de óbito quando isso
ocorreu; que a esposa se despediu dele, imaginando que morreria e se distanciou, que não conseguia mais
avistar a esposa, que a esposa foi salva por uma embarcação do tipo rabeta, quando ainda nadava rio
abaixo; que a maré estava de vazante, que era puxado rio abaixo, que foi salvo por uma outra embarcação
do tipo rabeta, que os dois somente se encontraram mais tarde na casa do casal, que ficava distante cerca
de uns dez minutos, rio acima; que os tios da esposa, vendo que os dois estavam em choque, ligaram para
o Corpo de Bombeiros do Amapá avisando sobre o ocorrido; que o CBM/AP começou a realizar buscas
ao filho menor desaparecido no dia seguinte; que com a ajuda de muitas embarcações do tipo rabeta e
catraios nas buscas o corpo do filho foi encontrado pelo padrasto e o primo, no dia 14 de fevereiro de
2020, no horário vespertino; que o naufrágio se deu em decorrência de uma fenda no meio do fundo que
abriu no casco da embarcação, perdendo o calafeto, alagando a canoa até afundar completamente; que a
embarcação  encontrava-se  naufragada  até  a  data  do  depoimento,  sem  nenhuma  perspectiva  de  ser
resgatada; que quando entrou no rio Espíndola, oriundo do rio Amazonas, a maré estava de meio de
vazante, e durante a subida do rio as águas começaram a ficar agitadas com a formação de marolas, com
vento  moderado,  com  forte  correnteza  correndo  na  direção  da  Foz  do  rio  Amazonas,  com  boa
visibilidade; que a embarcação não transportava carga, somente pertences pessoais da família; e que não
havia coletes salva-vidas a bordo e nem outro material de salvatagem.

No Relatório, fls. 47 a 56, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os depoimentos e o Laudo de
Exame Pericial, concluiu que a causa determinante do acidente da navegação (naufrágio) foi caso fortuito,
não apontando possível responsável direto pelo acidente.

O Encarregado do IAFN indicou, ainda, as seguintes infrações ao RLESTA cometidas pelo Sr. Elinelso
Viana Rosa, proprietário e condutor da canoa sem nome: art. 11 (conduzir embarcação sem habilitação
para operá-la); art. 15, inciso I (não possuir material de salvatagem a bordo); e art. 16, inciso I (deixar de
inscrever a embarcação).



A  Douta  Procuradoria  (Documento  0005445),  concordando  em  parte  com  o  entendimento  do
Encarregado  do  IAFN,  requereu  o  arquivamento  dos  presentes  autos,  concluindo  que  a  causa
determinante do acidente em pauta (naufrágio) foi caso fortuito. Contudo, entendeu pela configuração do
fato da navegação insculpido no art. 15 “e” da Lei nº 2.180/54 (exposição arisco), pois a embarcação
suspendeu sem dispor a bordo de coletes salva-vidas, material de salvatagem obrigatório e indispensável
para  qualquer  tipo  de  singradura,  que  poderia  ter  evitado  a  morte  da  criança,  e,  ainda,  que  esse
comportamento  arriscado  se  mostra  mais  evidente  pelo  fato  de  o condutor  da  embarcação  não  ser
habilitado. Porém, como dos fatos resultou a morte do filho do Sr. Elinelso Viana Rosa, entendeu-se pela
aplicação do artigo143, da Lei  nº 2.180/54, pois as consequências do sinistro já atingiram o agente
infrator de forma tão grave que qualquer sanção torna-se desnecessária.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem que possíveis interessados se
manifestassem (Documento 0010999).

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 dos
acidentes e do fato da navegação: água aberta seguida de naufrágio da canoa sem nome, conduzida por
seu proprietário Elinelso Viana Rosa, não habilitado, no rio Espíndola, oriundo do rio Amazonas, zona
rural  do  município  de  Mazagão,  Amapá,  na  posição  estimada  de  LAT. 00º30’06.7”S  e  LONG.
051º29’17.8”W, resultando no óbito do seu filho menor, de 1 ano e 7 meses de idade, mas sem registro de
danos  ambientais;  b)  quanto  às  causas  determinantes:  água aberta  provocada  por  falha  no  calafeto,
levando a embarcação ao naufrágio por caso fortuito, mas o óbito do menor decorreu da falta de material
de  salvatagem,  em  especial  dos  coletes  salva-vidas;  c)  decisão: julgar  os  acidentes  da  navegação,
tipificados no art. 14, alínea “a” (água aberta e naufrágio), da Lei nº 2.180/54, como decorrentes de caso
fortuito, e o fato da navegação, tipificado no art. 15 “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como
decorrente de negligência do condutor e proprietário Elinelso Viana Rosa, não habilitado, pai da vítima
fatal, por suspender com a canoa sem nome sem dispor a bordo de coletes salva-vidas, contudo, tendo em
vista que as consequências da infração já o atingiram de forma tão grave, com o óbito do seu filho, que a
sanção administrativa se torna desnecessária, excepcionalmente, aplicar-lhe o art. 143, da Lei nº 2.180/54,
2ª  parte,  c/c  a  Resolução nº  50/2020,  do Tribunal  Marítimo,  não lhe  aplicando qualquer  das  penas
elencadas no art. 121, da Lei nº 2.180/54, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da
Douta  Procuradoria  Especial  da  Marinha;  e  d)  medidas  preventivas  e  de segurança:  com fulcro  no
parágrafo único, do art. 33, e inciso I, do art. 34, ambos da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar a Capitania
dos  Portos  do  Amapá,  agente  da  Autoridade  Marítima,  para  as  sanções aplicáveis  as  infrações  ao
RLESTA, Decreto nº 2.596/98, reportadas nos autos do IAFN, cometidas pelo condutor e proprietário
Elinelso Viana Rosa: art. 11 (conduzir embarcação sem habilitação para operá-la); art. 15, inciso I (não
possuía material de salvatagem a bordo); e art. 16, inciso I (deixar de inscrever a embarcação); e notificar
Elinelso Viana Rosa, condutor e proprietário da canoa sem nome, conforme §2º, do art. 2º da Resolução
nº 50/2020, do Tribunal Marítimo.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 27 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Alves Ladeiras, Juiz, em 04/05/2022, às
11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por V Alte W P Lima Filho, Juiz Presidente, em
06/05/2022, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.sei.tm.mar.mil.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 0019480 e o código CRC 70DDD9BF.
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