
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/MDG PROCESSO Nº 29.914/15

ACÓRDÃO

Moto  aquática  “CAMALEÃO”.  Colisão  com  banhista.  Entrega  de

embarcação à pessoa inabilitada. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

No dia 09 de janeiro de 2015, cerca das 15h, no rio Paraná, Prainha de Porto

Camargo, Icaraíma, PR, ocorreu a colisão do cabo de reboque de um esqui, puxado pela

moto  aquática  “CAMALEÃO”  com  o  banhista  Diogo  Moris  Ceranto,  causando-lhe

lesões corporais.

No inquérito, realizado pela Delegacia Fluvial de Guaíra, foram ouvidas (02)

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

James Dinis informou que estando de serviço de chefe de equipe e ronda dos

postos na prainha de Porto Camargo, PR, presenciou o acidente em que o condutor da

embarcação,  rebocava  um esqui  aquático  em área  demarcada  para  banhistas,  quando

atingiu com a embarcação o Sr. Diogo Moris Ceranto, o que lhe causou lesões corporais

nas costas,  conforme foto em anexo. Relata ainda que o condutor da embarcação foi

imprudente ao conduzi-la na área demarcada para banhistas e a menos de 10 metros da

areia, confirmando que havia a devida sinalização da área demarcada.

A  segunda  testemunha,  o  Sr.  Jonney  Norio  Miyasato,  informou  que  se

encontrava em seu lazer sendo rebocado em um prancha de wake próximo da prainha de

Porto Camargo, PR, e que o cabo da embarcação que o rebocava arranhou as costas da

vítima o Sr. Diogo Moris Ceranto. Relata que entregou a embarcação a uma pessoa que

fazia parte de um grupo de amigos para que o rebocasse mas não tinha amizade com o

mesmo e por isso não se recorda o nome do condutor, porém informou que o mesmo era

habilitado.  Afirma  ainda  que  a  vítima  encontrava-se  fora  da  área  demarcada  para

banhistas. E informou que como médico prestou atendimento à vítima e verificou que

não precisaria de atendimento de maior complexidade avaliando como lesão leve. Relata

que a  causa do acidente se deu porque a  vítima estava fora da área demarcada para

banhistas e mergulhado, o que dificultou sua visualização por parte do condutor.

O Laudo Pericial concluiu que: o piloto da moto aquática, ao invadir área
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destinada exclusivamente aos banhistas realizando reboque de esqui aquático, manobra

não permitida, deixando de cumprir o item 109 da NORMAM-03. (As embarcações de

propulsão  a  motor,  reboque  de  esqui  aquático,  paraquedas  e  painéis  de  publicidade,

poderão trafegar a partir de duzentos (200) metros da linha base), aliado ao fato de não

possuir um vigia, foram as causas determinantes.

No Relatório o Encarregado concluiu que de tudo quanto contêm os presentes

autos, conclui-se:

Fator humano:

Contribuiu.  A evasão do condutor sem a devida identificação no local  do

acidente,  demonstra que o mesmo não estava disposto a prestar esclarecimentos, bem

como  efetuar  por  amostra  a  devida  habilitação  para  conduzir  a  embarcação,

desconhecendo assim as normas e os procedimentos de segurança a bordo, navegando em

área proibida.

Fator material: Não contribuiu.

Fator operacional:  Contribuiu. O proprietário da embarcação ao entregar a

embarcação a pessoa não identificada e não comprovar que a mesma era habilitada, bem

como trafegar com a embarcação em área reservada para banhistas, e ainda não dispor de

outro tripulante a bordo a fim de observar o esquiador de modo que o condutor possa

estar  com  sua  atenção  permanentemente  voltada  para  as  manobras  da  embarcação,

contribuíram para a ocorrência do acidente, causando lesões corporais na vítima o Sr.

Diogo Moris Ceranto.

Conclui-se que as causas determinantes do acidente que resultaram nas lesões

corporais  na  vítima  o  Sr.  Diogo  Moris  Ceranto  foi  a  negligência  do  proprietário  da

embarcação Sr. Jonney Norio Miyasato ao entregar a embarcação a pessoa identificada, e

nem  comprovada  sua  habilitação,  aliado  ao  fato  da  embarcação  navegar  em  área

exclusiva para banhistas, a menos de 200 metros da linha base.

A PEM, em conformidade com o relatório, ofereceu representação em face

do indiciado, com fulcro no art. 15, “e” da Lei nº 2.180/54.

Citados o representado regularmente defendido.

A defesa alega que o artigo 129, do Código Penal estabelece que a pena para

quem ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem é de detenção de três meses a

um ano, e, no caso de lesão culposa, estabelece o § 6° do artigo 129, que a pena será de

detenção de dois meses a um ano. (Vide Lei n° 4.611, de 1965).
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De todo modo a prescrição ocorre pelo dobro da pena em abstrato, o que

importa dizer que está prescrita a pretensão punitiva do Estado, impondo seja declarada,

considerado que o fato ocorreu em 09 de janeiro de 2015,  prescrevendo a  pretensão

punitiva do Estado em 09 de janeiro de 2017.

No mérito a defesa alegou que com a devida venia, os fatos não ocorreram da

forma anunciada na peça vestibular. Esclareça-se, policiais do Corpo de Bombeiros, se

encontravam no local prestando assistência a todas as pessoas que se encontravam na

ilha.  Além disso,  os  policiais  bombeiros,  que  se  encontravam no local  velando pela

segurança de todos os banhistas, fiscalizando balizas limitadoras, não encontraram, nem

identificaram nenhum ato infracional na condução da moto aquática e esqui utilizado

pelo  acusado.  Some-se  mais,  os  policiais  bombeiros  conheciam o  condutor  da  moto

aquática que rebocava o acusado, não se concebendo a justificativa deles no sentido de

que o condutor da moto aquática se evadira do local, uma ilha.

Além disso, o condutor da moto aquática que teria evadido do local, foi quem

conduziu (depois do acidente) todas as pessoas que se encontravam na ilha, retornando

para a margem do Rio Paraná (continente), usando a própria embarcação. Como então,

poderia se afirmar ter o condutor da moto aquática se evadido do local? Arrematado

absurdo e inverdade, venia.

Sucedeu  que  a  moto  aquática  era  conduzida  pelo  mesmo  condutor,

proprietário do barco que transportara as pessoas até a prainha da ilha (portanto pessoa

habilitada na condução de embarcações e conhecido dos policiais militares e bombeiros

que se encontravam no local, fiscalizando e fazendo serviço preventivo), depois de ter

feito percurso e traçado permitidos, rebocando esqui utilizado pelo acusado, se dirigiu

para a ilha para atracar, em velocidade extremamente baixa e adequada de aproximação.

Esclareça-se,  os  policiais  militares  do  Corpo  de  Bombeiros  que  se

encontravam  na  ilha  pra  fiscalizar,  dar  segurança  e  socorro  a  todos,  a  exemplo  do

acusado, também não avistaram a vítima que retornava de um mergulho no rumo do cabo

do esqui,    distanciada do grupo de banhistas    que estavam próximos à Prainha e em  

segurança, ocasião em que abalroou o cabo do reboque do esqui utilizado pelo acusado,

em velocidade moderada de aproximação à prainha,  dando causa ao acidente.  Esta a

única verdade, foi a própria vítima quem deu causa ao acidente, de pequenas proporções,

registre-se.

Foi a vítima, portanto, quem contribuiu decisivamente para a ocorrência do
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acidente, sendo certo que os policiais militares, bombeiros, que tudo fiscalizavam  não

encontraram nenhuma    conduta culposa do acusado  ,  assim como do condutor da moto

aquática, conhecido dos policiais bombeiros.

Foi a vítima Diogo Moris Ceranto, em verdade, quem deu causa ao acidente e

foi o maior culpado pelo evento que, guardada as proporções, só não foi maior, dadas a

prudência  e  perícia da  manobra  do  acusado  e  do  condutor  na  aproximação  para

afracamento, na   ilha  .

Ademais, os policiais bombeiros (que se encontravam no sítio do acidente

para procederem a segurança e a garantia de todos os usuários do local), foi quem em

verdade se  omitiram do dever de sinalizarem aos banhistas para não se afastarem da

Prainha,  assim  como,  não  poderiam  esperar  a  ocorrência  de  acidente  para,  enfim,

informarem as infrações e condutas culposas que contribuíram para o acidente. Ora, os

policiais  bombeiros  se  encontravam  no  local  para  assegurarem  que  os  banhistas  e

usuários  da  Prainha  se  divertissem,  com  segurança,  prestando  a  todos  o  socorro

necessário.

Esclareça-se,  em  nenhum  momento    o     condutor  da  moto  aquática  ou  o  

acusado   foram advertidos  , de qualquer forma, sobre suas conduções e manobras, do que

se  tem  absoluta  certeza  que  os  mesmos  estavam  perfeitamente  dentro  de  absoluta

regularidade na condução dos veículos náuticos. Não fosse assim, por certo teriam sido

interceptados ou advertidos pelos policiais bombeiros.

De tal  modo,  irrogar a culpa no condutor da moto aquática e também no

acusado vem pela  contramão do direito  e  dos  fatos,  até  porque,  repita-se,  depois  de

concluído  o  percurso,  tanto  a  moto  aquática  quanto  o  esqui  se  aproximaram  em

velocidade moderada para atracarem na Prainha, no lado oposto onde se encontravam

os banhistas, assegurado o espaço suficiente de segurança para aqueles.

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  fato  da  navegação,  caracterizado  como  entrega  de  moto  aquática  à

pessoa inabilitada decorreu do descumprimento à legislação em vigor.

O presente  processo  é  de  fácil  solução,  visto  que  o  próprio  representado

assumiu que entregou a condução de sua moto aquática à pessoa que sequer conhecia e

não se lembrava do nome, assumindo um risco, que não tardou a ocorrer, provocando
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lesões corporais a um banhista.

Diante  do  exposto,  deve  ser  julgada  integralmente  procedente  a

representação, responsabilizando-se o representado devido à sua conduta imprudente.

Assim,

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

natureza e extensão do fato da navegação: colisão de cabo de reboque de uma moto

aquática  com  banhista,  causando  lesões  corporais;  b)  quanto  à  causa  determinante:

entrega  de  embarcação  à  pessoa  não  identificada;  e  c)  decisão:  julgar  o  fato  da

navegação,  previsto  no  art.  15,  alínea  “e”  da  Lei  nº  2.180/54,  como  decorrente  da

imprudência do representado, condenando-o à pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil

reais) e ao pagamento das custas, na forma do art. 121, inciso VII da LOTM.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 11 de fevereiro de 2020.

MARCELO DAVID GONÇALVES
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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