
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MDG PROCESSO Nº 29.843/15

ACÓRDÃO

Moto aquática “MLV” e canoa “BINÉ E JÓ”. Abalroação. Falta de luzes de

navegação. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

No  dia  17  de  agosto  de  2014,  cerca  das  18h30min,  no  rio  Tocantins,

Imperatriz,  MA, ocorreu a abalroação envolvendo a moto aquática “MLV” e a canoa

“BINÉ E JÓ” com danos materiais.

No inquérito, realizado pela Capitania Fluvial do Araguia-Tocantins, foram

ouvidas cinco testemunhas, realizado laudo pericial e juntada a documentação de praxe.

Jeferson  Araújo  Elias,  afirmou  que  estava  dentro  de  uma  lancha  a

contrabordo  do  flutuante  “Restaurante  o  Perfil”  realizando  o  desembarque  de  quatro

passageiras e que dentro desta lancha havia também mais dois amigos de nome Marcos e

Romário.  Que  após  o  desembarque  das  passageiras  viu  o  abalroamento  e  que  neste

instante desatracou a lancha do flutuante e o condutor, Sr. Marcos, se deslocou até o local

com a lancha e ao se aproximar foi informado pelo condutor da moto aquática que havia

abalroado em uma canoa e neste exato momento viu a canoa se afastando do local. Que

não conhece  o  barqueiro  e  que  não verificou as  condições  da moto aquática  após o

abalroamento. Que conhece o condutor da moto aquática há mais de cinco anos. Que o

acidente ocorreu por volta das dezoito horas e trinta minutos e que já estava escuro no

local. Que as cores da moto aquática envolvida são branco, preto e detalhes em laranja e

que não viu de perto a moto aquática para esclarecer quais foram os danos na mesma.

Que ao chegar ao Iate Clube de Imperatriz o condutor lhe confessou que perdeu a tampa

frontal do Jet ski no abalroamento. Que estava em uma pequena praia formada no meio

do rio Tocantins,  a montante da ponte,  aproximadamente três quilômetros da mesma,

saindo  da  praia  por  volta  das  dezessete  horas  e  trinta  minutos.  Que  soube  de  outro

acidente  ocorrido  próximo a  ponte  no dia  seguinte.  Que o condutor  da  canoa estava

sozinho e o da moto aquática também.

Romário Nogueira  Silva,  técnico de segurança do trabalho,  passageiro da

lancha que acompanhava a moto aquática, afirmou que estava dentro da lancha, modelo
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Focker 200, que estava a contrabordo do flutuante realizando o desembarque de quatro

mulheres. Que naquele dia chegou ao Iate Clube de Imperatriz por volta das quinze horas

e que por volta das dezesseis horas saíram do Iate dentro de uma lancha com o condutor,

o  Sr.  Marcos  Eduardo,  seu primo de nome Gabriel  e  um amigo de  nome Jefersson.

Acompanhando estava uma moto aquática conduzida pelo também amigo Jonathas. Que

após saírem do Iate Clube rumaram em direção ao flutuante restaurante “O Perfil” para o

embarque de quatro amigas a fim de irem a uma praia. Após o embarque das amigas,

rumaram em direção a um banco de areia localizado no meio do rio Tocantins, situado a

montante  três  quilômetros  da  ponte  Dom  Felipe  Gregori  onde  permaneceram  por

aproximadamente até às dezessete horas e vinte e cinco minutos. Em seguida deixaram a

praia rumo ao flutuante para procederem o desembarque das amigas, passando por baixo

da  ponte  por  volta  das  dezessete  horas  e  quarenta  e  cinco  minutos.  Ao  chegar  a

contrabordo do flutuante,  durante o desembarque das mulheres,  afirma que ouviu um

barulho de colisão. Imediatamente o condutor da lancha Sr. Marcos, irmão do condutor

da moto aquática, gritou pelo nome do Jonathas como se algo houvesse ocorrido. Nesse

momento desatracou a lancha e rumou em direção ao barulho, aproximadamente doze

metros de distância. Ao chegar ao local, viu que o condutor da moto aquática havia caído

da mesma e estava novamente se recompondo para assumir a condução. Afirma que o

condutor da moto aquática conversou por alguns instantes com o condutor da canoa e em

seguida voltaram para o Iate Clube de Imperatriz  por volta das dezoito horas e doze

minutos. Verificou que a canoa estava totalmente escura, sem luzes de navegação e que a

moto  aquática  estava  com  as  luzes  de  navegação  acesas.  Que  a  lancha  tem  a  cor

predominante  branca  com uma faixa  preta  e  a  moto  aquática  de  cor  branca,  preta  e

vermelha. Que não percebeu avarias aparente na moto aquática e que ficou sabendo de

um outro acidente por sua genitora assim que chegou em casa.

Jonathas de  Sá Marinho,  empresário.  Afirmou que estava conduzindo sua

moto aquática no momento em que houve o abalroamento de sua embarcação com uma

canoa,  aproximadamente  cinquenta  metros  do  flutuante  restaurante  “O  Perfil”.  Que

estava em um banco de areia formado no meio do rio Tocantins, juntamente com seu

irmão, Sr. Marcos Eduardo o qual estava em uma lancha modelo focker 200 com o Sr.

Jeferson, o primo Sr. Gabriel e um amigo de nome Romário e quatro garotas. Que por

volta das dezessete horas e vinte minutos saíram desse banco de areia, com destino ao

flutuante e que tanto a moto aquática como a lancha retornou somente com os motores
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ligados em baixa velocidade, aproveitando a corrente a favor. Que passou por baixo da

ponte  durante  o  retorno,  ainda  com o  tempo  claro,  por  volta  das  dezessete  horas  e

cinquenta minutos e que chegou no flutuante por volta das dezoito horas e vinte minutos

para  realizar  o  desembarque  das  mulheres  que  estavam  na  lancha.  Que  a  lancha

desatracou a fim de seguirem ao Iate Clube de Imperatriz, e, pouco tempo depois, na

tentativa  de alcançá-la  efetuou uma aceleração brusca para  acompanhá-la  e foi  nesse

momento que sem perceber e nem ouvir qualquer barulho verificou que havia colidido

em algo e foi lançado ao rio. Sem perceber em que havia colidido, pois não viu nenhuma

embarcação próxima, nem tampouco pedido de socorro por qualquer pessoa. Então subiu

novamente  na  moto  aquática  e  seguiu  em direção ao  Iate  Clube.  Ao chegar  no  Iate

comentou com o mecânico conhecido como “Gordo” que havia colidido em algo e não

pôde identificar no momento o objeto. Que pediu ao mecânico que verificasse os danos

causados na  embarcação e  que  no outro  dia  iria  encaminhar  a  moto aquática  a  uma

oficina. Que durante o trajeto para sua residência, seu irmão, Sr. Marcos Eduardo recebeu

um telefonema  do  “Gordo”  informando  que  no  acidente  o  condutor  da  canoa  havia

falecido e solicitou que o depoente lhe retornasse a ligação. Que ligou para o mecânico e

ouviu do mesmo que o barqueiro havia falecido no acidente. Ligou para seu advogado e

foi auxiliado a ir para casa e ficar tranquilo que o aguardasse, pois estava em viagem e

que  promoveria  sua  apresentação.  Recebeu  novamente  uma  ligação  do  “Gordo”

indagando onde havia ocorrido o acidente com sua moto aquática, respondendo que foi

próximo ao flutuante restaurante “O Perfil”. Que após sua resposta foi informado pelo

“Gordo” que não foi então a embarcação que ocasionou o desaparecimento do barqueiro

e que a pessoa envolvida em seu acidente estava do seu lado no Iate Clube, solicitando

informações sobre seu paradeiro para realizar os acertos referentes ao prejuízo de sua

canoa. Que realizou contato telefônico com o Sr. Berto, proprietário e condutor da canoa

para que no dia seguinte realizassem os acertos necessários, ficando feliz por não ser sua

moto aquática envolvida no acidente que ocasionou o desaparecimento de um barqueiro.

Que as condições de tempo na hora do acidente era de baixa visibilidade, estava escuro e

que não ouviu e nem percebeu aproximação de outra embarcação. Que não ingeriu bebida

alcoólica na ocasião em que houve o abalroamento. Que as luzes de identificação da

moto aquática estavam acesas e que foi informado pelo condutor da canoa que portava

uma lanterna e que a mesma apresentava falhas no funcionamento. Que não viu o estado

da canoa após o abalroamento. Que é habilitado para conduzir embarcação desde 2012.

3/8



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 29.843/2015....................................................)
=====================================================================

Berto Sousa Santos, lavrador e condutor da canoa. Afirmou conduzia a canoa

envolvida no abalroamento aproximadamente trinta metros do restaurante flutuante “O

Perfil” quando ocorreu o acidente. Que estava no porto da Balsa de Imperatriz, MA por

volta das dezenove horas e que pegou a embarcação que estava sob sua tutela e rumou em

direção ao cais da Beira Rio para realizar abastecimento. Foi quando dez minutos após

sua saída repentinamente uma moto aquática abalroou a embarcação lançando o condutor

da moto aquática na água e causando danos materiais à canoa. Nesse momento começou

a embarcar água na canoa e percebeu que o condutor da moto aquática nadou em direção

à embarcação, subiu na mesma, deu a partida e rumou em direção ao Iate Clube, sem

verificar  em  que  colidiu  e  os  danos  causados.  Então  conduziu  sua  embarcação  ao

flutuante, fez pequenos tampões nos buracos do casco para impedir a entrada de água e se

dirigiu ao cais da Beira Rio para abastecer a mesma. Durante seu retorno para o porto da

balsa, passou pelo flutuante novamente para verificar se alguém conhecia o condutor da

moto  aquática  e,  como  obteve  resposta  negativa  foi  até  o  porto  da  Balsa  obter

informações sobre um conhecido que trabalhava no Iate Clube e em seguida se dirigiu ao

Iate Clube a fim de informar-se sobre o condutor da moto aquática. Chegando ao Iate

conseguiu falar com um funcionário chamado de “Gordo” e que o esmo afirmou que

conhecia o condutor do Jet e que estava com o contato telefônico do mesmo. Foi então

que o condutor da moto aquática foi acionado onde se encontraram dia seguinte para

discutirem sobre o ocorrido. Que a canoa que conduzia não tem luz de navegação e que

naquele momento estava apenas com uma lanterna seguindo em direção à Beira Rio. Que

utilizava  colete  salva-vidas  e  estava  sozinho  em  sua  embarcação.  Que  percebeu  a

aproximação da moto aquática e viu as luzes de navegação acesas. Que é habilitado desde

o ano de dois mil e doze e que a canoa é inscrita junto à Marinha do Brasil. Que a canoa

pertence ao Sr. Wilson Sousa Silva e que não tem conhecimento se a embarcação possui

a apólice do seguro DPEM. Que o tempo no momento em que houve o acidente era

desfavorável, pois estava escuro. Que não sofreu nenhum dano físico e que foi atingido

por BE no abalroamento.

Marcos Eduardo de Sá Marinho, contador e condutor da lancha. Afirmou que

estava realizando o desembarque de quatro mulheres da lancha “DALIA” para o flutuante

quando ocorreu o abalroamento da moto aquática com a canoa. Que o passeio se iniciou

quando colocou a embarcação no Rio Tocantins, no Iate Clube de Imperatriz por volta

das quinze horas e trinta minutos. Que seguiu rumo ao flutuante para embarcar quatro
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mulheres  para  realizar  o  passeio  como  havia  anteriormente  combinado.  Ao  chegar

atracou a embarcação e as mulheres embarcaram. Afirmou que seu irmão, Sr. Jonathas,

nesse momento pilotava uma moto aquática. Que partiram em direção a um banco de

areia  localizado  no  meio  do  rio  Tocantins,  aproximadamente  quatro  quilômetros  da

ponte. Que por volta das dezessete horas e trinta minutos guarneceram as embarcações

para voltarem do passeio. Que quinze minutos após, passava por baixo da ponte com o

tempo ainda claro e, por volta das dezoito horas e quinze minutos, atracou no flutuante

para realizar o desembarque das mulheres. Quando começou a desatracação, ouviu um

barulho e uma das mulheres que havia desembarcado gritou para que verificasse o que

havia  ocorrido.  Então,  deslocou-se  em direção  ao  barulho com a  lancha,  que  estava

aproximadamente  vinte  e  cinco  metros  de  distância.  Ao  chegar  próximo  ao  local,

verificou que seu irmão, que conduzia a moto aquática, havia caído na água e estava

subindo na embarcação.  Que viu também uma canoa conduzida por um barqueiro se

distanciando  do  local  normalmente  e,  como  não  viu  ninguém  solicitando  socorro

continuou sua trajetória até o Iate Clube. Chegando ao local, por volta das dezoito horas e

cinquenta minutos, solicitou ao tratorista conhecido como “Gordo”, que guardasse tanto a

lancha como a moto aquática. Que seu irmão informou ao tratorista sobre a colisão que

ocorreu. Ao deixarem o Iate Clube, recebeu um telefonema do “Gordo” informando que

havia um senhor no Iate informando que o Jet havia colidido com a canoa de seu filho e

que o mesmo estava desaparecido. Foi quando informou ao “Gordo” que a moto aquática

havia abalroado em uma canoa nas proximidades do flutuante com apenas um barqueiro.

Então ouviu do “Gordo” que não se tratava de sua embarcação. Que é habilitado para

conduzir embarcação desde dois mil e doze. Que a lancha possui luzes de navegação e

estavam acesas e que a moto aquática também estava com as luzes de navegação acesas.

Que a canoa estava totalmente escura e que o barqueiro admitiu para seu irmão no dia

seguinte que estava apenas com uma lanterna e ainda apresentava problemas.

O Laudo  Pericial  concluiu  que  diante  da  perícia  realizada  no  local  onde

ocorreu o fato da navegação, nas embarcações envolvidas e análise dos dados obtidos, a

embarcação “BINÉ E JÓ” trafegava durante o período noturno fazendo apenas o uso de

uma lanterna, a moto aquática possuía somente indicação nos punhos (GUIDON), não

tinha a luz de alcançado, portanto a causa determinante para o referido fato da navegação

foi a imprudência de ambos os condutores.

No Relatório o Encarregado concluiu que de tudo quanto contêm os presentes
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autos, conclui-se:

I) fatores que contribuíram para o acidente: 

a) Fator humano – O fator humano não contribuiu para ocorrência do fato;

b) Fator material – O fator material não contribuiu; e

c) Fator Operacional – A canoa conduzida pelo Sr. Berto, embora habilitado,

embarcação inscrita junto à Marinha do Brasil, iniciou a singradura no período noturno,

sendo que sua embarcação não era dotada de luzes de navegação. Assumindo os riscos

decorrentes da falta de luzes de navegação.

A  moto  aquática  conduzida  pelo  Sr.  Jonathas,  embora  não  apresentando

limitação para sua navegabilidade, deixou de observar as cautelas necessárias atinentes a

vigilância  visual  e  auditiva  previstas  na  Regra  5  do  RIPEAM.  O  fator  operacional

contribuiu para o acidente da navegação.

II) Que, em consequência, houve o abalroamento da moto aquática na canoa

causando danos materiais (fls. 21 e 22).

III) É o possível responsável direto pelo acidente:

O condutor da canoa o Sr. Berto, sendo imprudente quando decidiu efetuar a

navegação noturna sem que sua embarcação fosse dotada de luzes de navegação; e 

O  condutor  da  moto  aquática  por  falta  de  cautela  necessária,  durante  a

navegação, contrariando a regra 5 supra mencionada, sendo imprudente.

IV) foram apuradas as seguintes infrações, às quais NÃO foram aplicadas

sanções,  tendo  em vista  o  parágrafo  único  do  artigo  33  da  Lei  n°  9.537,  de  11  de

dezembro de 1997 (LESTA).

a) O Sr. Berto Sousa Santos conduziu embarcação no período noturno, sem

equipar  sua  embarcação com luzes  de  navegação contrariando o  art.  20,  inciso  I  do

Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998 (RLESTA); e 

1) Deixar de contratar seguro DPEM infringindo a art.  15, da Lei nº

8.374 de 30 dezembro de 1991; e

b) O Sr. Jonathas de Sá Marinho por não observar as cautelas necessárias à

navegação, infringiu a art. 23, inciso lV do Decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998

(RLESTA); e

l) Deixar de contratar seguro DPEM infringindo a art.  15, da Lei nº

8.374 de 30 dezembro de 1991.

A PEM ofereceu representação em face dos indiciados, com fulcro no art. 14,
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“a” da Lei nº 2.180/54.

Citados o 1º representado foi declarado revel.

A defesa do 2º alega que ocorre que em nenhum momento da representação

se demonstrou a negligência ou imperícia do Representado, que teria sido determinante

para  o  acidente  de  navegação envolvendo a  canoa  “BINE E JÓ” e  a  moto  aquática

“MLV” e para o fato de navegação, nos termos dos arts. 14, letra “a”, da Lei nº 2180/54.

O simples fato de ter ocorrido o acidente de navegação não significa afirmar

que houve por parte do envolvido o desrespeito às regras, uma vez que podem ocorrer

acidentes não obstante a diligência do Representado, como ocorreu no caso dos autos.

Cumpre  salientar  que  em  nenhum  dos  depoimentos  das  testemunhas

acostados aos autos foi relatado qualquer fato passível de imputar responsabilização ao

ora representado. Destaca-se, ainda, que as consequências do abalroamento não foram

graves, uma vez que ambas as embarcações seguiram em funcionamento normal após o

ocorrido, sem qualquer lesão aos condutores ou passageiros.

Além disso,  conforme  demonstrado  nos  depoimentos  de  fls.  35/37  e  fls.

47/48, o outro representado, Sr. Jonathas, admitiu ter realizado aceleração de saída para

acompanhar a lancha conduzida por seu irmão instantes antes do alegado abalroamento,

enquanto o Sr. Berto conduzia sua canoa em velocidade constante. Ora, fica claro que o

condutor  que  realizou  manobra  repentina  antes  do  acidente  foi  o  Sr.  Jonathas,  não

podendo o Sr. Berto ser responsabilizado pela conduta do condutor do outro veículo.

Assim, deve ser julgada improcedente a representação em relação a  Berto

Souza  Santos,  uma  vez  que  não  restou  comprovada  a  negligência  na  sua  conduta,

devendo o mesmo ser absolvido das penas e custas processuais.

Na fase de instrução nehuma prova foi produzida.

É o Relatório.

De  tudo  o  que  consta  nos  presentes  autos  verifica-se  que  a  causa

determinante do acidente foi a navegação, em período noturno, de ambas as embarcações

sem atenderem às obrigatórias luzes de navegação.

O  conjunto  probatório  deu  conta  de  demonstrar  que  a  moto  aquática

navegava  em período  noturno,  descumprindo  as  regras  de  navegação,  assim como a

canoa abalroada visto que não possuía luzes de navegação.

Assim as duas embarcações eram verdadeiros estorvos à navegação noturna e

seus responsáveis,  ora representados,  assumiram um alto risco,  não sendo capazes de
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evitar a abalroação, que felizmente somente provocou danos materiais.

Assim,  restou  indubitavelmente  demonstrado  a  imprudência  dos

representados, ao navegarem em período noturno sem luzes de navegação, devendo ser

julgada integralmente procedente a representação, condenando-os.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: abalroação entre bote e moto aquática com

danos materiais; b) quanto à causa determinante: navegação em período noturno sem as

luzes de navegação; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, como decorrente da

imprudência dos representados, condenando-os à pena de repreensão, isentos das custas,

na forma do art. 121, inciso I, da LOTM. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 13 de fevereiro de 2020.

MARCELO DAVID GONÇALVES
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 18 de junho 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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