
TRIBUNAL MARÍTIMO

PROCESSO Nº 34799/2021

ACÓRDÃO

Escuna “CORES DO MAR II”. Encalhe, água aberta e naufrágio. Causa determinante
não apurada, sem identificação de possíveis culpados. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos de encalhe, água aberta e naufrágio de uma escuna no canal  de
Camburi, Vitória, ES, causando danos materiais.

Consta dos autos que a escuna “CORES DO MAR II”, classificada para atividade de
transporte de passageiro em área de navegação interior, medindo 17,64 metros de comprimento e 36,10
AB, de propriedade de Cores do Mar Turismo e Navegação Ltda, arrendada para a pessoa jurídica
Capiche  Representações  Ltda  encontrava-se  atracada  no  píer  de  Iemanjá,  Vitória,  ES.  Como  de
costume, o Sr. Ricardo Capiche Souza, representante legal da empresa arrendatária da embarcação,
passava no píer para verificar a amarração e a condição que a embarcação se encontrava.

Em 29 de julho de 2019, por volta das 17h, o Sr. Ricardo fez a inspeção na escuna e
deixou o local, não havendo nenhuma anormalidade que colocasse a embarcação ou a navegação do
local em risco. Ocorre que em 30 de julho de 2019, cerca das 05h, o Sr. Ricardo tomou conhecimento
que a embarcação tinha naufragado.

Verificou-se  que  o  ferro  e  os  cabos  onde  a  embarcação  estava  apoitada  foram
furtados, ficando a escuna presa somente por uma garateia. Com a cheia da maré, a garateia não foi
suficiente para manter a embarcação fixa no seu atracadouro. Então, a escuna derivou até o meio do
Canal de Camburi e encalhou. Quando a maré encheu, a água entrou pela descarga da embarcação,
fazendo com que ela ficasse parcialmente naufragada.

O proprietário esperou a baixa da maré para esgotar a água que estava dentro dos
compartimentos, reflutuando e atracando a embarcação em seguida.

Não houve acidentes pessoais,  tampouco poluição hídrica,  contudo ocorreu danos
materiais, houve o furto de um ferro de 90 kg, 100 metros de cabo de seda e 80 metros de cabo de
naylon.

Em  depoimento,  o  Sr.  Ricardo  Capiche  Souza,  representante  legal  da empresa
arrendatária da embarcação “CORES DO MAR II”, declarou que tomou conhecimento do acidente no
dia seguinte, pois no dia anterior, saiu da embarcação às 17h, e tudo estava normal. No dia do acidente
fez um Boletim de Ocorrência. Que a escuna estava apoitada com amarração feita com dois ferros,
cabos e uma garateia. Os ferros e os cabos foram roubados, ficando a embarcação presa somente com
uma garateia. A garateia soltou do local a onde estava presa, a maré baixou e a embarcação encalhou.
Com a alta da maré, a água entrou, fazendo com que a escuna ficasse parcialmente abaixo da linha
d'água. Para reflutuar a embarcação foi utilizada uma bomba para esgotar a água dos compartimentos,
manobra essa que só foi possível realizar com a baixa da maré. Disse que a escuna possuía bomba
automática para esgotamento, mas não deu conta devido à vazão de entrada de água na embarcação.
Atribuiu a causa do acidente ao furto dos ferros e dos cabos da embarcação. Não sabe dizer quem



cometeu o furto, tentou localizar a venda dos respectivos cabos e ferros, mas não teve resposta da
comunidade.

O Boletim de Ocorrência Policial nº 40016983 efetuado no 4º Distrito Policial/ES, o
qual informa que o comunicante Ricardo Capiche Souza relatou que na data de 30 de julho de 2019,
por volta das 07h, estava chegando no píer de Iemanjá, a fim de ir até sua embarcação “CORES DO
MAR II”, e para sua surpresa a escuna não estava no local aonde tinha sido atracada, constatando que a
mesma ficou a deriva e presa nas pedras próximo aponte.  Que ao conseguir chegar a embarcação
constatou que teria sido retirada a âncora, bem como os cabos de amarração, e havia sinais na escuna
de quem alguém teria entrado nela.

Segundo o  Laudo de Exame Pericial  às  fls.  24/29,  os  Peritos  observaram que a
embarcação estava fora de operação de acordo com a Portaria nº 17/CPES de 23 de fevereiro de 2018
(fl. 31), e no momento da perícia encontrava-se atracada no píer de Iemanjá na Cidade de Vitória, ES.

Segundo os Peritos, a causa determinante do sinistro foi devido à falta de vigilância
efetiva na embarcação.

O Encarregado do Inquérito apontou o Sr. Ricardo Capiche Souza, como responsável
pelos acidentes da navegação em análise, eis que não havia vigilância da escuna.

Os autos do inquérito foram remetidos ao Tribunal Marítimo, que o encaminhou à
PEM que entendeu que a despeito da conclusão a que chegou o Encarregado do IAFN, não restou
demonstrado que a causa do furto do ferro e dos cabos de amarração da escuna “CORES DO MAR II”,
teria sido motivada pela falta de vigilância no local de atracação. Analisando o depoimento do Sr.
Ricardo  Capiche  Souza,  constatou-se  que  no  final  da  tarde  do  dia  anterior  ao  acidente,  foi  na
embarcação e verificou que tudo estava normal, e que cerca das 05h, um funcionário o alertou sobre o
naufrágio. Cabe mencionar ainda que o Sr. Ricardo Capiche Souza, efetuou Boletim de Ocorrência,
mas não foi possível apurar a identidade de quem furtou os equipamentos da escuna.

Por todo exposto,  a PEM verificou-se que o inquérito não deu conta de apurar a
identidade do autor  do furto,  uma vez que nenhuma testemunha presenciou a  ocorrência,  ficando
caracterizado que a autoria do crime restou indeterminada.

Diante do exposto, em face de escassez probatória, concluiu a Procuradoria que não
restou  apurada  a  autoria  do  furto  do  ferro  e  dos  cabos  de  amarração,  ficando  a  escuna  sem os
equipamentos que a mantinham presa a poita, culminando na deriva, seguida de encalhe, água aberta e
naufrágio parcial da embarcação “CORES DO MAR II”. Assim, a PEM requereu o arquivamento dos
autos do inquérito.

Publicada  nota  de  arquivamento  em  10  de  setembro  de  2021,  o  prazo  para
manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 09 de novembro de 2021,
conforme certidão 7839.

Assiste  razão a  PEM e  os  autos  devem ser  arquivados,  pois  as  provas  colhidas
durante o IAFN foram insuficientes para apurar a causa determinante do da deriva, seguida de encalhe,
água aberta e naufrágio da escuna “CORES DO MAR II”, não se podendo apontar responsáveis.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza
e extensão do acidente da navegação: deriva  seguida de encalhe, água aberta e naufrágio  causando
 danos  materiais;  b) Quanto à causa determinante: não  apurada; e c) Decisão: julgar o acidente da
navegação previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causas não apuradas,
mandando arquivar os autos conforme promoção da PEM.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 23 de março de 2021.



Documento assinado eletronicamente por Nelson Cavalcante e Silva Filho, Juiz, em 20/04/2022,
às 11:50, 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 0018149 e o código CRC CBC6C1A6.
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TRIBUNAL MARÍTIMO

PROCESSO Nº 34863/2021

ACÓRDÃO

Embarcação “KUKA FRESCA IV”. Colisão e naufrágio no rio Miranda, município
de Corumbá, MS, causando três vítimas fatais. Extinção de punibilidade. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta dos autos que em 24 de julho de 2020, a embarcação “KUKA FRESCA IV”,
tipo bote, medindo 5,90 metros de comprimento, de propriedade e sob condução do Arrais Amador
Nelson Balbinotti, contando a bordo com dois passageiros, João Melitão Cagni e Dirceu Casagrande,
navegava pelo rio Miranda, afluente do rio Paraguai, Corumbá, MS.

Por volta das 10h, a embarcação colidiu em um banco de areia, inclinando o motor de
popa para bombordo, desequilibrando e arremessando os passageiros e o condutor pela borda, sendo
que não faziam uso dos coletes salva-vidas. A chave de segurança de parada em emergência não estava
presa ao corpo do condutor, e assim o bote continuou com a alavanca de marcha engatada na posição
avante, o que fez com que continuasse o seu movimento em círculos até parar no barranco de uma
pequena ilha, formada por outro banco de areia (a ilha formou-se devido à baixa do rio Miranda).

O bote “KUKA FRESCA IV” foi localizado pelos Srs. Paulo de Souza Silva, Ricardo
Nivaldo Maidel e Rafael Silva Bello, que passavam com sua embarcação pela área. O bote estava
lateralizado, com a popa e o motor submersos, conforme foto a fl. 54.

Ato contínuo destravou o suporte de inclinação manual do motor de popa e puxaram
a embarcação para o barranco, realizaram buscas pelos desaparecidos, porém não lograram êxito.

A Capitania Fluvial do Pantanal acionou o Plano de Operação SAR OESTE, e uma
equipe  SAR e  duas  equipes  do  Corpo de Bombeiros  Militar  do  Estado do  Mato  Grosso  do  Sul
deslocaram-se para o local do socorro para efetuar as buscas no local do acidente.

No dia 26 de julho foi localizado o corpo do Sr. Dirceu Casagrande, em 27 de julho,
foi encontrado o corpo do ARA Nelson Balbinotti, e no dia 28 de julho, foi localizado o corpo do Sr.
João Melitão Cagni.

 De acordo com os Laudos de Necropsia do Instituto de Medicina e Odontologia
Legal Simplício Escórcio/MS, o ARA Nelson Balbinotti  teve a causa da morte desconhecida (fls.
14/15).  Por  sua vez,  o  Sr.  Dirceu Casagrande faleceu devido à  asfixia  mecânica por  afogamento
(fls.16/17). E o Sr. João Melitão Cagni, teve a causa do óbito indeterminada (fls. 18/20).

 Foi efetuado um Boletim de Ocorrência nº 2673/2020 – 1ª DP/Corumbá, e instaurado
um Inquérito Policial  nº 311/2020, cujo Relatório Final a fl.  82,  concluiu que segundo consta nos
boletins de ocorrência, as vítimas eram turistas e teriam saído para pescar num local conhecido como
“Rebojão”  quando  desapareceram,  tendo  sido  encontradas,  dias  depois,  já sem  vida.  Diante  da
inexistência de indícios de possível conduta criminosa, a Delegada de Polícia deu por encerradas as
investigações. 

Os peritos afirmaram que a causa determinante da queda na água dos ocupantes da
embarcação foi devido à colisão em um banco de areia. Além disso, não faziam uso de coletes salva-
vidas e o condutor não estava usando a chave de segurança do bote presa ao corpo.

O Encarregado do Inquérito concluiu que a causa determinante do acidente foi  a



imperícia da vítima fatal, o ARA Nelson Balbinotti, condutor e proprietário da embarcação “KUKA
FRESCA IV”, que por falta de conhecimento de que naquela localidade havia um banco de areia, veio
a  colidir  durante  o  deslocamento  do  bote,  causando  a  queda  na  água  de  todos que  estavam na
embarcação, sendo também imprudente, eis que não utilizavam os coletes salva-vidas e nem se atentou
para a importância da utilização do dispositivo de parada de emergência do motor.

Os autos do inquérito foram encaminhados a este Tribunal que os enviou à PEM que
entendeu que a imperícia, negligência e imprudência do ARA Nelson Balbinotti, contribuíram para a
ocorrência do acidente e fato da navegação em análise. Contudo, em virtude do óbito do mesmo,
requereu o reconhecimento expresso deste Tribunal no sentido de extinguir a sua punibilidade.

Publicada  nota  de  arquivamento  em  24  de  setembro  de  2021,  o  prazo  para
manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 23 de novembro de 2021,
conforme se comprova a certidão 9157.

 Tem razão a PEM. O provável responsável pelo acidente da navegação foi o Sr.
Nelson Balbinotti, que faleceu depois que a embarcação que ele conduzia colidiu com o banco de areia,
causando a queda de todos os ocupantes de bordo, que desapareceram e tendo sido encontradas as
vítimas, dias depois, já sem vida. Diz-se provável responsável, pois apesar das evidências encontradas
durante a investigação, o Sr. Nelson não pôde, obviamente, ser ouvido e, assim, não pôde apresentar a
sua versão dos fatos. De todo modo, diante de seu falecimento, não há como se dar prosseguimento ao
processo, devendo os autos ser arquivados, pois  ainda que tenha sido culpado pelo acidente,  está
extinta a punibilidade em virtude de seu óbito.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza
e extensão do acidente da navegação: colisão e naufrágio de uma embarcação causando danos materiais
e duas vítimas fatais; b) Quanto à causa determinante: erro de navegação, ocasionando a colisão, queda
dos ocupantes na água e naufrágio da navegação; e c) Decisão: julgar o acidente da navegação, previsto
no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de provável conduta imprópria da vítima
fatal, mandando arquivar os autos, conforme promoção da PEM.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 23 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Nelson Cavalcante e Silva Filho, Juiz, em 20/04/2022,
às 11:51, 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 0018150 e o código CRC 5B9F9E1B.
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TRIBUNAL MARÍTIMO

PROCESSO Nº 34933/2021

ACÓRDÃO

Lancha “MARCRIADA II”. Incêndio seguido de naufrágio. Causa determinante não
apurada, sem identificação de possíveis culpados. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Trata  os  autos  de  incêndio  envolvendo  a  lancha  "MARCRIADA  II”,  nas
proximidades  do  Forte  de  Mont  Serrat,  no  município  de  Salvador,  BA,  causando  perda  total  da
embarcação.

Consta dos autos que por volta das 09h, do dia 11 de fevereiro de 2020, a Lancha
“MARCRIADA II"  suspendeu da Marina Ocema Iate Clube, que fica localizada no município de
Simões Filho, em direção ao Terminal Turístico Náutico da Bahia, que fica localizado no município de
Salvador, BA.

O  condutor  Josenilson  Souza  dos  Santos  tinha  a  tarefa  de  buscar  no  Terminal
Turístico Náutico da Bahia, o Sr. Igor Silva de Araujo, proprietário da embarcação, e seus familiares.
Ocorre que nas proximidades do Forte de Monte Serrat, o Sr. Josenilson Souza dos Santos percebeu
que saía fumaça do compartimento do motor, parou máquinas e pegou um extintor para dar o primeiro
combate. Todavia, ao se aproximar do compartimento do motor, percebeu que o incêndio estava fora de
controle  e  decidiu  abandonar  a  embarcação,  sendo  resgatado  pela  embarcação  “PIRATAS  DO
CARIBE”, tendo sido conduzido até a Marina do Bonfim, localizada no bairro da Ribeira, Salvador.

Às 09h20min  dois  rebocadores  de apoio portuário  suspenderam para  combater  o
incêndio e por volta das 10h conseguiram apagá-lo, no entanto não foi possível evitar o naufrágio da
lancha “MARCRIADA II”.

Do evento não houve registro de acidentes pessoais, tampouco poluição, contudo,
houve perda total da embarcação, impossibilitando a perícia direta, mas é importante ressaltar que o
proprietário da lancha “MARCRIADA II”,  Sr. lgor Silva de Araújo, apresentou duas notas fiscais
comprovando que a lancha havia passado por manutenção no mês de janeiro de 2020.

Assim, o Encarregado do IAFN, em consonância de entendimento com os peritos,
afirmou não ser possível identificar responsáveis pelo acidente, tampouco definir a causa do incêndio,
tendo em vista a ausência dos elementos indispensáveis para a apuração dos fatos, asseverando que o
incêndio se iniciou no porão da lancha e, em decorrência do mesmo, a embarcação foi totalmente
destruída.

Os autos do inquérito foram remetidos ao Tribunal Marítimo, que o encaminhou à
PEM,  que  verificou  que  as  provas  coligidas  nos  autos  do  IAFN  se  revelaram  inconclusivas  e
desprovidas de aptidão a demonstrar  de forma irretorquível  o fato gerador do incêndio na lancha
“MARCRIADA II”, que culminou com seu naufrágio. Sendo assim, e em face da carência de provas
sólidas, especialmente a pericial, a Procuradoria se manifestou pelo arquivamento do IAFN, eis que a
causa determinante do acidente da navegação não restou devidamente apurada.

Publicada  nota  de  arquivamento  em  30  de  setembro  de  2021,  o  prazo  para
manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 29 de novembro de 2021,



conforme certidão 9130.

Assiste  razão a  PEM e  os  autos  devem ser  arquivados,  pois  as  provas  colhidas
durante o IAFN foram insuficientes para apurar a causa determinante do incêndio, não se podendo
apontar responsáveis.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza
e extensão do acidente da navegação: incêndio seguido de naufrágio com perda total da embarcação; b)
Quanto à causa determinante: não apurada; e c) Decisão: julgar o acidente da navegação previsto no
art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causas não apuradas, mandando arquivar os
autos conforme promoção da PEM.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 23 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Nelson Cavalcante e Silva Filho, Juiz, em 20/04/2022,
às 11:51, 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 0018163 e o código CRC 89B7C2BF.
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