
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 30.002/15

ACÓRDÃO

Moto aquática “MORENNA”. Emborcamento lançando os três ocupantes na

água. Óbito da passageira Tatiane de Oliveira Siebre. Condutor inabilitado,

realizando manobras na represa de Jurumirim, Paranapanema, SP, com duas

passageiras sem coletes salva-vidas. Imperícia do condutor e imprudência do

condutor e do proprietário da embarcação. Agravantes e atenuante. Medida

preventiva e de segurança. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Consta  que cerca  das  17h45min,  do dia  22 de março de 2014,  ocorreu a

queda  na  água  dos  três  ocupantes  da  moto  aquática  “MORENNA”,  conduzida  por

Emerson Luiz  Nabosne,  não habilitado,  na  represa  de Jurumirim,  Paranapanema,  SP,

resultando no emborcamento da embarcação e no óbito de uma das passageiras, Tatiane

de Oliveira Siebre (20 anos de idade), mas sem registro de danos ambientais.

A  moto  aquática  “MORENNA”,  nº  de  inscrição  401M2009010856,  tem

casco de fibra de vidro, de 3,22m de comprimento, motor de 155 HP, ano de construção

2008, classificada para esporte e recreio, navegação interior, capacidade para 1 tripulante

e 2 passageiros, era de propriedade de Ângelo Alessandro Bueno.

No  Inquérito  instaurado  pela  Capitania  Fluvial  do  Tietê-Paraná  foram

ouvidas 4 (quatro) testemunhas e anexados documentos de praxe.

Nas fls.  13 a 20 constam as comunicações acerca do incidente SAR SSE

014/2014.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 23 a 30, com fotografias da embarcação e

do cenário, fls. 29 e 30, elaborado no dia 23 de março de 2014, consta que a embarcação

se encontrava em boas condições de manutenção e conservação, mas estava, por ocasião

do acidente em pauta, com apenas um colete salva-vidas, em desacordo com a legislação

em vigor, faltando dois para os passageiros transportados; e que as condições ambientais

eram de tempo nublado, mas com boa visibilidade.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 22
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de março de 2014, no local denominado Condomínio Riviera de Santa Cristina XIII, na

represa de Jurumirim, município de Paranapanema, SP, mais precisamente no km 266 da

rodovia Raposo Tavares, cerca das 17h45min, Emerson Luiz Nabosne, condutor da moto

aquática “MORENNA”, de propriedade do senhor Ângelo Alessandro Bueno, conforme

relatou,  estava  navegando  com Karen  Fernanda  Bento  e  Tatiane  de  Oliveira  Siebre,

quando fez uma “curva à esquerda” e a Tatiane, que estava sentada no último lugar, caiu

na água;  o  condutor  da  moto aquática,  em um dado momento,  perdeu o controle  da

embarcação,  que  adernou,  fazendo  com que  os  ocupantes  caíssem na  água.  Tatiane,

vítima fatal, chegou a agarrar a senhora Karen, mas não houve como resgatar a vítima.

Emerson estava usando colete salva-vidas, mas as duas caronas não faziam uso do colete

salva-vidas. Emerson conseguiu socorrer Karen, mas Tatiane não conseguiu sobreviver à

queda na água, em virtude de seu corpo ter afundado, pelo fato de a vítima não estar

portando o colete salva-vidas, mesmo tendo iniciada a busca imediata, não foi possível

localizá-la. O corpo de Tatiane foi encontrado no dia 24 de março de 2014, pela equipe

de Inspeção Naval da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP).

Os Peritos consideraram que os fatores material e operacional contribuíram,

pois houve negligência do condutor da embarcação na dotação de material de salvatagem,

contrariando  o  preconizado  no  item  0434  da  NORMAM-03/DPC,  pois,  somente  o

condutor estava vestido com o colete salva-vidas, enquanto que as duas passageiras não,

o que contribuiu para a morte da vítima fatal, e houve imperícia do condutor da moto

aquática  “MORENNA”,  não  habilitado,  ao  efetuar  uma  curva  para  a  “esquerda”,

perdendo o controle da embarcação, o que ocasionou a queda dos ocupantes da moto

aquática,  em decorrência,  causando  o  emborcamento  da  embarcação e  o  afogamento

seguido de morte da senhora Tatiane. Os Peritos concluíram que a causa determinante do

acidente da navegação, emborcamento da moto aquática “MORENNA”, foi a imperícia

do condutor, não habilitado, ao efetuar uma curva para bombordo, perdendo o controle da

embarcação,  o  que  ocasionou  a  queda  dos  ocupantes  da  moto  aquática,  e  a  sua

negligência na dotação do material de salvatagem.

Nas fls. 62 a 64 consta o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil do Estado de

São Paulo; nas fls. 65 e 66 consta o Exame Necroscópico referente à vítima fatal Tatiane

de Oliveira Siebre, tendo como causa da morte “asfixia mecânica por afogamento”; na fl.

70 consta o Auto de Apreensão referente à moto aquática “MORENNA” e na fl.  71
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consta o Termo de Fiel  Depositário desta embarcação,  tendo seu proprietário  Ângelo

Alessandro Narciso como fiel depositário.

Na fl. 85 consta o Boletim de Informações Ambientais com a informação que

a área estava sob a influência da circulação de um sistema de alta pressão pós-frontal,

apresentando céu quase encoberto e ventos SW com 2 a 3 nós e rajadas de 7 nós na hora

do acidente em pauta.

Na fl. 93 consta o Recibo de Compra referente à operação de venda da moto

aquática  “MORENNA”,  em 20 de  novembro  de  2013,  tendo  como vendedora  Katia

Cilene da Silva Aleman e como comprador Ângelo Alessandro Bueno; e na fl. 94 consta

a respectiva “Autorização para Transferência de Propriedade” na Capitania dos Portos de

São Paulo, em 20 de novembro de 2013. Na fl. 120 consta Certidão para fins de seguro

obrigatório DPEM.

O Encarregado do IAFN, fls. 101 a 113, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, acompanhando as considerações dos Peritos, apontou como

possíveis  responsáveis  Emerson  Luiz  Nabosne,  condutor  da  moto  aquática

“MORENNA”, não habilitado, por imperícia, ao efetuar uma curva para a “esquerda”,

perdendo o controle da embarcação, o que ocasionou a queda dos ocupantes da moto

aquática, e, em decorrência, causando o emborcamento da embarcação e o afogamento

seguido de morte da senhora Tatiane, e negligência na dotação de itens de salvatagem da

embarcação, pois somente o condutor estava portando o colete salva-vidas, contrariando

o  preconizado  no  item  0434  seção  V  da  NORMAM-03/DPC  e,  por  conseguinte,  o

preconizado no art. 23 do RLESTA, Decreto nº 2.596/1998; e Ângelo Alessandro Bueno,

proprietário da moto aquática “MORENNA”, por imprudência ao ceder sua embarcação

para o condutor não habilitado - “O proprietário responde administrativamente, civil ou

penalmente pelas consequências do uso da embarcação por ele próprio, por prepostos ou

por terceiros a quem vier a ceder seu uso, em desacordo ou violação às leis e normas em

vigor, referentes à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana nas águas e à

prevenção da poluição hídrica, em particular, das Normas da Autoridade Marítima para

Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento

das Marinas,  Clubes e Entidades Desportivas Náuticas – NORMAM-03/DPC”. Dessa

forma,  foi  contrariado  o  art.  11  do  Regulamento  da  Lei  de  Segurança  do  Tráfego

Aquaviário  (RLESTA),  Decreto  nº  2.596/98:  “Conduzir  embarcação  ou  contratar
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tripulante sem habilitação para operá-la”.

Os Indiciados apresentaram Defesas Prévias, fls. 123 a 128 e 131 a 139.

A D. Procuradoria, fls. 147 a 148 verso, em uniformidade de entendimento

com o Encarregado do IAFN, depois de resumir os principais fatos apurados nos autos,

representou  em face  de  Emerson  Luiz  Nabosne,  na  qualidade  de  condutor  da  moto

aquática “MORENNA”, e de Ângelo Alessandro Bueno, na qualidade de proprietário

desta embarcação, com fulcro no art. 14, letra “a” (emborcamento/naufrágio), e art. 15,

letra “e” (exposição a risco), ambos da Lei nº 2.180/54, fundamentando.

Alegou, em síntese, que o primeiro foi negligente e imprudente ao conduzir

após ter ingerido bebida alcoólica e imperito ao não ser habilitado e realizar manobra e

perder o controle da embarcação provocando a queda na água dos três ocupantes e que

tais condutas culminaram no emborcamento da moto aquática e na morte de uma das

passageiras,  Tatiane de Oliveira Siebre;  e  que o segundo Representado também deve

responder por imprudência ao emprestar sua embarcação para pessoa sem habilitação,

expondo a segurança da navegação e das vidas de bordo, requerendo a condenação de

ambos.

Emerson Luiz Nabosne, fls.161 a 172 e Ângelo Alessandro Bueno, fls. 178 a

183, citados, foram defendidos pelo mesmo I. Patrono, regularmente constituído.

Emerson  Luiz  Nabosne,  fls.161  a  172,  condutor  da  MTA  “MORENA”,

apresentou preliminar de “intempestividade da Representação”, com fulcro no art. 42, da

Lei nº 2180/54, requerendo a extinção do feito pela intempestividade.

No Mérito, apresentou a tese de culpa da própria vítima, Tatiane, que, assim

como a  outra  “tripulante”  não faziam uso do colete  salva-vidas  e  que teria  caído da

embarcação ao se desequilibrar.

Alegou  que  a  PEM  requereu  a  condenação  por  ter  o  Representado,

supostamente, conduzido a moto aquática sem a devida habilitação, após ter ingerido

bebida alcoólica e por realizar manobra perdendo o controle da moto aquática.

O Representado não negou a existência do fato, em que no dia 22 de março

de 2014 ocorreu o acidente com a moto aquática “MORENA”; não negou que estava na

condução desta moto aquática, nem que se apossou da embarcação quando o proprietário

Sando  se  ausentou  e  salientou  que  utilizou  a  moto  aquática  contrariando  ordem do

proprietário.
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Alegou que após um longo dia “ambas as tripulantes estavam sempre vestidas

com os coletes salva-vidas, uma vez que era regra rígida de conduta o uso obrigatório do

equipamento”; que tanto o Representado quanto o proprietário da embarcação orientavam

e obrigavam Karen e Tatiane a fazer uso daquele equipamento, mas, por diversas vezes

“elas  se  engraçavam com o  intuito  de  montar  na  moto  aquática  para  tirar  fotos  por

diversão,  porém sem a  devida  proteção.  Momentos  estes  que  foram advertidos  pelo

proprietário, uma vez que o colete salva-vidas era indispensável para os passeios”.

Alegou  não  saber  informar  “tendo  em  vista  que  realmente  foge  do  seu

controle, o momento exato em que as tripulantes deixaram os coletes para trás, uma vez

que a partir do instante em que este inicia a navegação, é totalmente inviável que se exija

a fiscalização dos equipamentos de segurança daqueles que estão na parte posterior da

moto, já que estaria sendo negligente ao pilotar olhando para a traseira”.

Alegou que “Punir o Representado por ausência de colete salva-vidas pela

tripulação, é a mesma coisa que punir o motorista de veículo automotor que, em uma

colisão, percebe que o passageiro do banco de trás havia tirado o sinto de segurança”.

Alegou que “O simples fato de fazer uma manobra em curva, ou seja, uma

circunferência, não é motivo exclusivo para a dedução de culpa”; e que “a manobra foi

perfeitamente lícita e de acordo com a lei”; que o desequilíbrio da vítima foi fundamental

para a ocorrência do acidente, que causou um efeito cascata, pois, o correto seria a garupa

agarrar-se na alça de segurança traseira, mas não estavam adequadamente ajustadas nas

posições, com a Tatiana agarrada ao corpo da segunda tripulante,  do meio, e,  ao cair

causou o efeito cascata, arrastando os outros dois, “uma vez que um segurava no outro”.

Quanto “à condução após ingerir bebida alcoólica, não consta em nenhum

momento da investigação que o condutor  havia ingerido tal  substância,  uma vez que

apenas Karen expressou tal fato”.

Requereu  a  improcedência  da  Representação,  com  a  absolvição  do

Representado que alegou que “além de conduzir a moto aquática sem habilitação, não

feriu  nenhum outro  dispositivo  legal  que  seja  passível  de  pena,  pois  não  teve  culpa

alguma no incidente”,  assim como não deverá responder como incurso no art.  23 do

RLESTA ou do art. 8º da LESTA, ressaltando que não se admite a presunção de culpa.

Juntou rol de testemunhas, fl. 172; Termo de Declaração na Polícia Civil do

Estado de São Paulo, de Karen Fernanda Bento, fl.  174, que confirmou que tanto ela
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quanto a vítima estavam sem colete salva-vidas.

Ângelo Alessandro Bueno, fls. 178 a 183, proprietário da MTA “MORENA”,

com o mesmo patrono,  mas em peças separadas,  também apresentou a preliminar de

Intempestividade da Representação com fulcro no art. 42, da Lei nº 2.180/54, requerendo

a extinção do feito pela intempestividade.

No Mérito, alegou que não autorizou a saída de sua embarcação por pessoa

não habilitada.

Alegou  que  a  PEM  requereu  a  condenação  por  ter  o  Representado,

supostamente, permitido que outra pessoa inabilitada conduzisse a sua moto aquática.

O Representado não nega ser o proprietário da MTA “MORENNA”, mas que

não deu autorização expressa, nem tácita para que sua embarcação fosse usada naquele

exato “último passeio”, juntando trechos de depoimentos.

Finalizou requerendo a improcedência da Representação, com a absolvição

do  Representado,  pois  ficou  devidamente  comprovado  que  não  autorizou  (contratou)

condutor  inabilitado,  como previsto  no  art.  11,  do  RLESTA,  ressaltando que  não se

admite a presunção de culpa.

Aberta a Instrução, fl. 184 (publicado no e-DTM nº 04, de 10/02/17), a D.

Procuradoria  apresentou  manifestação  acerca  das  preliminares,  fls.  189  a  192,

reconhecendo que, de fato, a propositura da Representação excedeu ao prazo estipulado

na Lei nº 2.180/54, contudo, tal inobservância se configura mera irregularidade, sendo

descabida a pretensa extinção do processo por este fundamento.

Citou o exemplo do Código de Processo Penal,  art.  46, que estabelece os

prazos para o oferecimento de Denúncia pelo Ministério Público, entretanto, sedimentado

na doutrina e na jurisprudência que tal excesso não implica em nulidade do processo,

tampouco de perda de legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação

penal, citando julgado do Superior Tribunal de Justiça (HC 115076 RN 2008/0198229-7,

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 11/11/2008, T5 – QUINTA TURMA,

DJe 19/12/2008).

Sustentou que o prazo de 10 dias previstos visa exclusivamente a dinamizar o

processo  administrativo,  conferindo-lhe  celeridade,  citando  jurisprudência  (NEVES,

Daniel  Amorim  Assumpção,  Manual  de  Direito  Processual  Civil,  2ª  ed.  São  Paulo,

Método, 2010, p. 71).
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Alegou, ainda, que a Representação promovida pela PEM descreveu os fatos

de forma objetiva e minuciosa,  com todos os elementos e circunstâncias que lhe são

essenciais,  foi  submetida  a  criterioso  juízo  de  admissibilidade  deste  E.  Tribunal

Marítimo, que a recebeu (fl. 152, verso), por unanimidade e, diante do exposto, requereu,

nos termos do art. 66, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, por analogia, proferir despacho

saneador rechaçando de imediato a arguição preliminar presentada nas Defesas.

Por  derradeiro,  se  manifesta  por  não  haver  mais  provas  a  produzir,  se

reportando as existentes nos autos.

Em despacho saneador, fl. 193 (publicado no e-DTM nº 37, de 07/04/17), não

recorrido, a preliminar de intempestividade da Representação foi indeferida.

Em Provas os Representados não se manifestaram, conforme Certidão de fl.

195.

Encerrada a Instrução, fl. 195 (publicado no e-DTM nº 58, de 17/05/17), a

PEM reiterou os termos de sua Exordial, fl. 196 verso.

Em Alegações Finais para os Representados, fl. 197 (publicado no e-DTM nº

82,  de 27/06/17),  o Representado Emerson Luiz Nabosne,  fls.  200 a 204,  apresentou

preliminar de cerceamento de Defesa, alegando que juntou rol de testemunhas, conforme

art.  56,  da  Lei  nº 2.180/54 “Art.  56.  Dentro em quinze dias  da notificação poderá  o

notificado oferecer defesa escrita, juntando e indicando os meios de prova que entender

convenientes” e, como se vê ao final da Defesa foi juntado o rol com três testemunhas:

Ângelo Alessandro Bueno, Karen Fernanda Bento e Elcio da Silva (que foram ouvidos

no IAFN, fls.  43, 48 e 53),  presumindo que tais testemunhas serão ouvidas na forma

legal,  qual  seja  através  de  audiência  de  instrução,  entretanto,  a  fase  probatória  foi

encerrada, abrindo prazo para as partes se manifestarem em Alegações Finais, ignorando

o pedido de prova, requerendo a nulidade do feito e designar a audiência de Instrução,

retornando os autos ao estágio anterior para a oitiva das testemunhas.

Apresentou novamente a preliminar de intempestividade da Representação da

PEM, já indeferida e não recorrida.

Ainda,  no  mérito,  reforçou  os  termos  de  sua  defesa,  atribuindo  culpa

exclusiva da própria vítima fatal e ainda da outra “tripulante” por não estarem com os

coletes salva-vidas.

Ângelo Alessandro Bueno, fls. 205 a 207, voltou a apresentar a preliminar de
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intempestividade da Representação, já indeferida em despacho saneador não recorrido e,

no mérito, reforçou sua tese de defesa de que não autorizou o uso de sua embarcação por

pessoa não habilitada.

A  PEM  se  manifestou  novamente,  fls.  213  a  216,  sustentando  o  não

cabimento  da  reiterada  “intempestividade  da  Representação”,  assim  como  da  não

ocorrência de nulidade por Cerceamento de Defesa, eis que não é automática a coleta de

provas, mas, na Instrução o 1º Representado deixou decorrer o prazo sem se manifestar

em provas.

O  Processo  foi  chamado  à  ordem,  fl.  222,  para  que  o  1º  Representado

cumprisse o determinado no art. 110 do RIPTM e a juntada do respectivo comprovante

do pagamento do preparo.

Cumprido  o  determinado  no  Despacho  de  fl.  222,  o  1º  Representado

apresentou  relação  de  perguntas  iniciais,  fls.  225  e  226,  e  a  PEM,  chamada  a  se

manifestar, fl. 227, não apresentou perguntas às testemunhas arroladas.

Foi apresentado o comprovante do pagamento do preparo, fl. 235.

Foi  dada Delegação de Atribuição de Instrução,  fl.  236,  para a oitiva das

pessoas arroladas.

Nas  fls.  236  a  279  constam  as  diversas  tentativas  de  ouvir  as  pessoas

arroladas.

Na  fl.  280  consta  o  Despacho  para  que  os  Representados  tomassem

conhecimento dos documentos acostados às fls. 236 a 279, inclusive do Of. 631, da fl.

244, Certificando que “após reiterados contatos com os envolvidos, mesmo assim, não

compareceram para depoimento” e, querendo se manifestarem (publicado no e-DTM nº

133, de 11/09/19), mas os Representados não se manifestaram, conforme Certidão de fl.

282.

A Instrução foi novamente encerrada, fl. 282 (publicado no e-DMT nº 149,

de 08/10/19), a PEM reiterou os termos de sua inicial, fl. 283 verso, e, novamente, em

Alegações  Finais  para  os  Representados,  fl.  284  (publicado  no  e-DTM  nº  162,  de

29/10/19), os Representados reforçaram seus argumentos de Defesa, fls. 287 a 293.

É o Relatório.

Decide-se:

De  tudo  o  que  consta  dos  presentes  autos,  temos  que  a  D.  Procuradoria
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representou  em face  de  Emerson  Luiz  Nabosne,  na  qualidade  de  condutor  da  moto

aquática “MORENNA”, e de Ângelo Alessandro Bueno, na qualidade de proprietário

desta embarcação, com fulcro no art. 14, letra “a” (emborcamento/naufrágio), e art. 15,

letra “e” (exposição a risco), ambos da Lei nº 2.180/54, sendo o 1º Representado por

negligência e imprudência ao conduzir a embarcação sem ser habilitado, após ter ingerido

bebida alcoólica e por realizar manobra perdendo o controle da embarcação provocando a

queda na água dos três ocupantes, resultando no óbito de uma das passageiras; e que o 2º

Representado foi imprudente ao emprestar sua embarcação para pessoa sem habilitação,

expondo a segurança da navegação e das vidas de bordo, requerendo a condenação de

ambos.

Os Representados  que  não constam do rol  de  culpados  neste  E.  Tribunal

apresentaram defesas pelo mesmo I. Advogado regularmente constituído.

Apresentaram preliminar de intempestividade da Representação,  indeferida

em despacho saneador não recorrido.

No mérito, em síntese, não negaram o fato em si, a condução da embarcação

pelo 1º Representado, quando da queda na água dos três ocupante e óbito de uma das

passageiras, mas apresentaram a tese de culpa exclusiva da própria vítima, que, assim

como  a  outra  passageira,  não  fazia  uso  do  colete  salva-vidas  e  que  teria  caído  da

embarcação ao se desequilibrar; que não houve ingestão de bebida alcoólica alegando que

tal afirmação não consta em nenhum momento da investigação, “uma vez que apenas

Karen expressou tal fato”; que por diversas vezes orientava e obrigava as passageiras a

usarem o equipamento de segurança, colete salva-vidas; que após a saída da embarcação

não pode o condutor se virar para verificar se as passageiras deixaram os coletes para trás

e  que  não o  2º  representado  não deu autorização  expressa,  nem tácita  para  que  sua

embarcação  fosse  usada  naquele  exato  “último  passeio”  em  que  houve  o  óbito  da

passageira.

Na Instrução nenhuma prova adicional foi produzida e em Alegações Finais

as partes reforçaram os seus argumentos de acusação e defesa.

Não  podem  ser  aceitos  os  argumentos  das  defesas  para  exculpar  os

Representados.

Das  provas  dos  autos,  temos  um  Laudo  de  Exame  Pericial  e  quatro

depoimentos, que provam fartamente que o 1º Representado, não habilitado, deu várias
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voltas  com a  embarcação  ao  longo  do  dia,  com o  conhecimento  do  proprietário,  2º

Representado,  devendo  ambos  ser  responsabilizados  pela  condução  por  pessoa  sem

habilitação, por imprudência.

O 2º  Representado,  que  também não era  habilitado,  declarou,  fl.  43,  que

“navegava na região há cerca de 5 meses”; e “que o grupo passeou com a moto aquática,

durante o dia inteiro. Eles usavam o colete todo o tempo, por volta das 18h, quando

resolveram guardar as embarcações, o Sr. Emerson, juntamente com a Sra. Karen e a Sra.

Tatiane, resolveram dar uma última volta. O Sr. Emerson estava vestindo o colete, porém

as duas moças não estavam, no momento do acidente”.

A  passageira  sobrevivente,  fls.  48  a  50,  Karen  Fernanda  Bento,  em  seu

depoimento confirmou o dito pelo proprietário da embarcação, “estavam durante todo o

dia que aconteceu o acidente navegando. Até então todos navegavam de coletes. No final

da  tarde,  quando  o  Sandro,  proprietário  da  moto  aquática,  resolveu  guardar  as

embarcações,  o Emerson foi  dar uma última volta,  junto com ele foi  a  depoente e a

Tatiane saíram em direção ao meio da represa e quando resolveram voltar, ao fazer a

curva a Tatiane se desequilibrou e ao cair se segurou na depoente, que por consequência

se segurou no Emerson, que se segurou na moto aquática. A moto então emborcou e o

grupo caiu na água”.

O  1º  Representado,  fls.  56  e  57,  confirmou  os  depoimentos  anteriores  e

declarou que não era habilitado e que conduzia a moto aquática com as passageiras Karen

e Tatiane, esta última se desequilibrou quando o depoente fez uma curva para voltar para

a marina e, para não cair se segurou na Karen e esta se segurou no depoente o que levou

ao emborcamento da moto aquática e a queda dos três na água.

Ficou provado que a embarcação emborcou devido à  curva efetuada pelo

condutor, que resultou no desequilíbrio da última passageira que se agarrou na passageira

que estava no banco do meio, que se agarrou no condutor e resultou na queda dos três na

água,  devendo  o  1º  Representado  ser  responsabilizado  pelo  emborcamento  da

embarcação, por imperícia.

As passageiras não estavam vestindo coletes salva-vidas, o que contribuiu

para  o  resultado  morte  de  Tatiane  de  Oliveira  Siebre,  pois  o  condutor,  que  estava

vestindo colete salva-vidas só conseguiu socorrer a  outra passageira,  Karen Fernanda

Bento.
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Também ficou provado que não houve o alegado na defesa, de que não foi

autorizado o uso da moto aquática, pois, ao contrário, ficou fartamente provado que o

condutor navegou durante todo o dia com o consentimento do proprietário.

Quanto  à  falta  dos  coletes  salva-vidas,  do  que  consta  dos  autos,  apenas

naquela “última volta” é que as passageiras embarcaram sem os coletes salva-vidas, o que

se deu com o consentimento do condutor, que também deve ser responsabilizado por isso.

Quanto à acusação de que o condutor havia ingerido bebida alcoólica não

restou  suficientemente  provada,  constando esta  informação apenas  no  depoimento  da

passageira sobrevivente e não havendo prova técnica a sustentar esta acusação.

Por todo o exposto, com base no conjunto probatório dos autos, devem ser

acolhidos em parte os termos da Representação da D. Procuradoria Especial da Marinha e

responsabilizar os Representados por suas condutas imprudentes e pela imperícia do 1º

Representado.

Na aplicação das penas, deve ser considerado o fato de os Representados não

terem antecedentes neste E. Tribunal, de terem contribuído para elucidar os fatos, com

seus depoimentos, e a ação do 1º Representado, condutor da moto aquática, em tentar

minimizar  o  resultado,  socorrendo  uma  das  passageiras,  mas,  também,  a  agravante,

resultado óbito de uma pessoa.

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  acidente  e  dos  fatos  da  navegação:  emborcamento  da  moto

aquática “MORENNA”, conduzida por inabilitado, transportando passageiras sem coletes

salva-vidas, lançando na água seus três ocupantes, resultando em danos materiais e no

óbito da passageira Tatiane de Oliveira Siebre, mas sem registro de danos ambientais; b)

quanto às causas determinantes: condutor inabilitado, realizando manobras na represa de

Jurumirim, Paranapanema, SP, com duas passageiras sem coletes salva-vidas; c) decisão:

julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14,  alínea “a” (emborcamento), como

decorrente  de  imperícia  do  condutor  da  moto  aquática  “MORENNA”,  e  os  fatos  da

navegação tipificados no art.  15,  alínea “e” (exposição a risco),  como decorrentes de

imprudência  dos  Representados,  Emerson  Luiz  Nabosne,  condutor  da  embarcação,  e

Ângelo Alessandro Bueno, proprietário da moto aquática “MORENNA”, acolhendo em

parte  os  termos da Representação da D.  Douta  Procuradoria  Especial  da  Marinha,  e,
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considerando as circunstâncias,  consequências,  atenuante e agravante,  com fulcro nos

artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, incisos I e IX, 127, 135, inciso II e 139, inciso IV,

alíneas “a” e “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhes a pena de multa de

R$1.000,00 (mil reais), cumulativamente com a pena de repreensão para ambos. Custas

processuais divididas; e d) medidas preventivas e de segurança: enviar cópia do Acórdão

ao D. Ministério Público do estado de São Paulo.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 10 de junho de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
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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