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F/B “ABÍLIO PELAES”. Roubo, com danos materiais consubstanciados na perda de
quase toda a carga, do equipamento de rádio “VHF” e aparelho de GPS da embarcação, sem acidentes
pessoais ou danos ambientais. Atuação dolosa dos criminosos. Responsáveis não foram identificados.
Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Trata-se de inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Amapá para apurar as
causas do roubo ocorrido a bordo do Ferry Boat – Carga Geral “ABÍLIO PELAES”, em 16 de junho de
2019, por volta das 20h30min, no rio Amazonas, próximo ao Canal do Vieira, Afuá, PA.

Dos  depoimentos  colhidos  e  documentos  acostados  extrai-se  que,  no  dia  e  hora
supracitados,  F/B  “ABÍLIO  PELAES”,  sob  o  comando  do  Sr.  Valdemir  Pantoja  Girard,  quando
navegava  nas  proximidades  do  Canal  do  Vieira,  procedente  de  Belém,  PA,  foi  invadido  por
aproximadamente 10 homens encapuzados e portando armas de fogo.

Após  a  invasão,  a  tripulação foi  levada  e  trancada  no  alojamento  da guarnição,
localizado na coberta abaixo do convés principal, e a embarcação foi manobrada no sentido de retorno
à Belém, PA, navegando de volta pelo rio Poraquê, e encalhou por trás do rio Salvadorzinho. Então, o
comandante  foi  chamado,  sob  ameaça,  para  desencalhar  a  embarcação. Após  o  desencalhe,  os
meliantes retomaram o comando do F/B e continuaram navegando rumo à Belém, PA, seguindo por
trás da Ilha Salvador Grande.

Algum tempo depois, o F/B “ABÍLIO PELAES” voltou a encalhar nas proximidades
da  Ilha  do  Salvador  Grande.  Nesse  local,  foi  abordado  por  outra  embarcação  pertencente  aos
criminosos. O chefe da quadrilha mandou o comandante desligar a máquina e iniciou o transbordo das
cargas que estavam embarcadas. Posteriormente, a embarcação com os meliantes partiu em direção à
foz do rio Anajás com a Ilha da Guariba.

Por volta de 01h20min, do dia 17 de junho de 2019, após a maré encher,  o F/B
conseguiu reflutuar, saindo do encalhe, e seguiu viagem rumo à Macapá, AP.

Documentação de praxe anexada.

O Laudo de Exame Pericial (fls. 63/69) relatou que não houve poluição hídrica, nem
acidentes pessoais, mas que ocorreram danos materiais, uma vez que quase toda a carga transportada
foi desviada, aproximadamente 12 (doze) toneladas de charque (carne seca), 400 (quatrocentas) caixas



contendo enlatados de carne, salsicha e feijoada em conserva, além de farinha, bombons diversos e 210
(duzentos  e  dez)  litros  de óleo  diesel.  Foram subtraídos,  ainda,  o  equipamento  de  rádio  “VHF”,
televisão, celulares de uso pessoal, redes e mochilas. Além disso, o aparelho GPS foi arrancado e
jogado no rio.

Os  peritos  relataram  também  que  esse  tipo  de  prática  delituosa vem  sendo
desencadeada  com  uma  relativa  frequência  na  área  do  rio  Amazonas, dentro  da  jurisdição  dos
municípios do estado do Pará, em locais onde as embarcações necessitam navegar cautelosamente com
baixa velocidade, facilitando assim esse tipo de ação criminosa. Desta forma, concluíram os peritos que
a causa determinante desse fato da navegação foi a vontade deliberada e consciente dos criminosos de
praticar o ato delituoso, aproveitando-se da fragilidade do Serviço de Segurança Pública no local.

O Encarregado do IAFN (fls. 70/63) destacou que não foi observada e nem relatada a
suspeita de participação direta ou indireta de membros da tripulação no crime ora em análise. Concluiu,
portanto, em igualdade de entendimento com os peritos, que a causa determinante do acidente foi a
vontade deliberada e consciente dos criminosos de praticar o ato delituoso.

Os autos do inquérito foram encaminhados a este Tribunal e remetidos à Procuradoria
Especial da Marinha que pugna pelo arquivamento (Petição de nº 0000635), por também entender que
a causa determinante do fato da navegação decorreu da atuação dolosa dos meliantes. No entanto,
considerando que os autores do fato delituoso não foram identificados nem pela tripulação nem pela
Autoridade Policial local, pugna pelo arquivamento do presente IAFN.

Publicada nota para arquivamento. Prazos preclusos, sem a manifestação de possíveis
interessados, conforme certidão nº 0002681.

Portanto,  deve ser  deferido  o requerimento  da Procuradoria Especial da  Marinha
quanto ao arquivamento, uma vez que não foram identificados os responsáveis pelo crime de roubo
ocorrido a bordo do F/B “ABÍLIO PELAES”.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza
e extensão do fato da navegação: roubo de carga e outros objetos a bordo do F/B “ABÍLIO PELAES”,
com danos materiais consubstanciados na perda de quase toda a carga, do equipamento de rádio “VHF”
e aparelho de GPS da embarcação, sem acidentes pessoais ou danos ambientais; b) quanto à causa
determinante: atuação dolosa dos criminosos; e c) decisão: julgar o fato da navegação previsto no art.
15,  alínea “e”,  da Lei  nº  2.180/54,  como decorrente  da atuação dolosa dos criminosos  e  mandar
arquivar os autos, conforme promoção da PEM, uma vez que os criminosos não foram identificados
pela tripulação, nem pela autoridade policial.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 10 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo David Gonçalves, Juiz, em 24/08/2021, às
16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por V Alte W P Lima Filho , Juiz Presidente, em
31/08/2021, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0006351 e o código CRC A455298D.
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