
TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 30.299/15

ACÓRDÃO

Moto  aquática  “LELETY”  e  lancha  “GRIPP  II”.  Abalroamento.  Moto

aquática conduzida por criança de 13 anos de idade, filho do proprietário.

Negligência para com a guarda da embarcação.  Condenação.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos do abalroamento entre uma lancha e uma moto aquática,

ocorrido  no  dia  28 de  dezembro  de  2015,  por  volta  das  17h30min,  na  área  de

aproximação  do  Condomínio  Porto  Caieira  II,  Angra  dos  Reis,  RJ,  que  teve  por

conseqüência apenas danos materiais em ambas as embarcações. 

 Envolveram-se no acidente a moto aquática “LELETY” e a lancha “GRIPP

II”, sendo a moto aquática da marca Sea Doo com 260hp de força, medindo 3,31m de

comprimento,  classificada  para  atividade  de  esporte  e  recreio  em área  de  navegação

interior, casco de fibra de vidro de cor amarela, inscrita na Delegacia da Capitania dos

Portos em Angra dos Reis sob a propriedade do Sr. Paulo Rodrigues de Mello Filho e era

conduzida pelo filho do proprietário, um menino de 13 anos. A lancha era um casco de

fibra construído pela Power Boats Indústria Náutica Ltda. movido por um motor com 200

hp, medindo 7,43m de comprimento, 2,54m de boca e 2,6 AB, classificada para atividade

de esporte e recreio em área de navegação interior – área 1, inscrita na Capitania dos

Portos do Rio de Janeiro sob a propriedade do Sr. Ronaldo Gripp Bezerra e era conduzida

pelo Sr. Bruno de Melo Barreto Koenigsdorf, novo proprietário da lancha. 

Durante  o  IAFN  somente  os  documentos  da  lancha  foram  apresentados,

havendo  entre  eles  o  Recibo  de  Compra  e  Venda  e  o  pedido  de  transferência  da

propriedade e jurisdição da embarcação,  além da GRU paga.  O proprietário  da moto

aquática  não  compareceu  à  Delegacia  da  Capitania  para  prestar  esclarecimentos  e

apresentar os documentos da embarcação. 

Segundo  apurou  o  IAFN  a  lancha  “GRIPP  II”  estava  em  manobra  de

atracação no cais do Condomínio Porto Caieira II com o proprietário/condutor e mais três

passageiros  a  bordo,  quando  a  moto  aquática  “LELETY”  aproximou-se

perpendicularmente em alta velocidade e a abalroou na alheta de bombordo, provocando

um furo  no  costado  que  a  levou  ao  naufrágio.  Em seu  depoimento  o  proprietário  e

condutor da lancha relatou que a moto aquática estava sendo conduzida pelo filho do

proprietário, um menino de 12 anos (idade depois retificada para 13 anos pelo pai da

criança em depoimento prestado ao Juiz Relator do presente Processo, fl. 84). 

A  lancha  foi  resgatada  no  mesmo  dia  e  colocada  em  vaga  seca  no

condomínio,  tendo tido  avarias  em toda  a  parte  elétrica,  estofamento,  motor,  rádio  e
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caixas de som, além do casco. A perícia demonstrou, ademais, que não houve poluição

hídrica e tampouco feridos, que as condições climáticas não influenciaram e que a causa

do acidente foi o erro de manobra do condutor da moto aquática. 

Durante o IAFN ouviu-se somente o Sr. Bruno de Melo Barreto Koenigsdorf,

condutor da lancha, uma vez que o proprietário da moto aquática, Sr. Paulo Rodrigues de

Mello Filho, se recusou a comparecer à Capitania, não obstante ter sido intimado quatro

vezes (fls. 16 a 19, verso). 

Com base nessas provas o encarregado do inquérito concluiu que o condutor

da  moto  aquática  “LELETY”  cometeu  um  erro  de  manobra  e  causou  o  acidente,

destacando que se tratava de um menino de 12 anos, filho do proprietário.

Indiciou o proprietário da moto aquática, Sr. Paulo Rodrigues de Mello Filho,

por ter permitido que seu filho menor conduzisse a embarcação.  

O indiciado foi devidamente notificado do resultado do IAFN (fl. 47), mas

não apresentou defesa previa.  

Os autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo que os encaminhou à PEM,

que ofereceu representação em face de Paulo Rodrigues de Mello Filho (proprietário da

moto aquática “LELETY”),  com fulcro nos artigos 14,  alínea “a” (abalroação),  e  15,

alínea “e”, (exposição das vidas e fazendas de bordo a risco) ambos da Lei nº 2.180/54.

Depois de resumir os principais fatos narrados no inquérito, a PEM afirmou

que o Sr. Paulo Rodrigues de Mello Filho teria agido de forma imprudente e negligente

ao permitir que seu filho, um menino de 12 anos de idade, conduzisse sua embarcação,

assumindo o risco na produção de um resultado danoso, expondo a risco a vida de seu

filho, das pessoas presentes no local, bem como da própria embarcação, expondo a grave

risco a segurança do tráfego aquaviário, não respeitando a salvaguarda da vida humana

no mar. Pediu sua condenação nas penas da Lei e ao pagamento das custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do dia 27 de abril de 2017,

o representado foi citado pelos correios e apresentou contestação tempestiva por meio de

advogado particular devidamente constituído.

A  defesa  inicia  afirmando  que  o  alegado  naufrágio  não  teria  acontecido,

assim  como  não  teria  ocorrido  nenhuma  contribuição  sua,  ainda  que  omissiva,  no

abalroamento. Afirma que seu filho menor, sem sua permissão, teria tomado a direção da

moto aquática e se envolvera no acidente marítimo, mas esse não teria sido culpa do

menino, mas da lancha, que teria interrompido o curso da moto aquática. Afirmou que

como  resultado  teria  havido  somente  o  adernamento  da  lancha,  reparado  em poucas

horas. Assim, por não ter contribuído para o acidente, pede para que a representação seja

julgada improcedente. Afirma, por fim, que produzirá provas testemunhal e documental e

somente juntou a procuração passada ao advogado que assina a defesa depois de intimado

pessoalmente.
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Aberta  a  instrução  a  PEM  afirmou  que  não  produziria  provas  e  o

representado  apresentou  um  rol  com  duas  testemunhas  afirmando  que  ambas

compareceriam independentemente de intimação.

Na data da audiência compareceu o Sr. Paulo Rodrigues de Melo Filho, que

prestou depoimento pessoal e afirmou que seu filho P.M., com 13 anos à época, pegou a

moto aquática sem sua autorização enquanto a mesma estava atracada no flutuante do

condomínio com a chave na ignição. Disse que ele estava em seu apartamento e cerca de

15 minutos depois de o menino ter começado a navegar ele se chocou contra a lancha que

estaria do outro lado da baia da Ribeira preparando-se para atracar. Segundo ele teria

ouvido de um senhor de nome Vinícius, a moto aquática navegava normalmente quando

a lancha teria lhe cruzado a proa no intuito de encostar e a moto aquática tentou se

desviar,  mas  não  teve  sucesso.  Disse  que  o  avisaram  e  ele  correu  para  o  local

imediatamente a tempo de ajudar na retirada da lancha da água, tendo o reparo no casco

da lancha sido feito por sua conta e essa teria voltado a navegar vinte e quatro horas

depois. Disse que ele se prontificou a resolver o problema da lancha, mas, segundo o Sr.

Vinícius, o acidente teria sido causado por culpa da lancha.

Ao término da audiência o patrono do representado reiterou o pedido para

ouvir  a  testemunha  Vinícius  Bruno  Gavião,  uma  vez  que  o  mesmo  teria  ficado

impossibilitado  de  comparecer  àquele  ato,  o  que  foi  deferido.  Nova  audiência  foi

designada, mas ao ato somente compareceu a representante da D. PEM, estando ausentes

tanto a testemunha como também o representado e seu patrono (fl. 131). Assim, deu-se

por encerrada a instrução.

Em  alegações  finais  a  PEM  reportou-se  aos  elementos  dos  autos  e  o

representado insistiu novamente em ouvir a testemunha, pedido indeferido pela decisão

de fl. 145 não recorrida.

É o relatório.

Decide-se:

A acusação que pesa sobre o representado é que teria sido a um só tempo

imprudente e negligente ao permitir que seu filho, um menino com 13 anos de idade,

conduzisse sua moto aquática, tendo o menino provocado o acidente.

Em sua  defesa  o representado afirma que  o  menino teria  se  apossado da

embarcação  sem  sua  permissão  e  que  o  acidente  teria  sido  causado  pela  outra

embarcação, que teria cruzado a proa da moto aquática. Disse que provaria por meio de

testemunha que o abalroamento seria resultado da culpa do condutor da lancha e não de

seu filho menor, mas negligenciou todas as oportunidades para fazer tal prova, desde o

inquérito na Capitania, quando deixou de comparecer depois de ter sido intimado quatro

vezes.

A  prova  dos  autos  é  mais  que  suficiente  a  comprovar  a  negligência  do
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representado para com a guarda de sua embarcação, havendo, inclusive, sua confissão em

depoimento  pessoal.  Afirmou  o  representado  perante  este  Juízo  que  deixara  sua

embarcação atracada junto ao píer flutuante do condomínio com a chave na ignição, seu

menino de 13 anos se apoderou da mesma sem sua autorização e 15 minutos depois se

envolveu no acidente. Melhor convite para uma aventura não há para um menino de 13

anos, do que a moto aquática do pai na água com a chave na ignição. Era mais que

previsível  que ele a tomaria para navegar.  Era provável que o faria,  assim como era

perfeitamente previsível e provável que se envolveria em um acidente, pois embarcações

não são brinquedos e nas mãos de crianças são tão perigosas quanto uma arma de fogo.

Esse  Tribunal  Marítimo tem dezenas  de exemplos  em que crianças  morreram nessas

pequenas aventuras ante a negligência de seus pais com a guarda de suas embarcações.

No caso presente pelo menos o representado teve a sorte de seu filho não ter se ferido

nem ferido alguém. Essa negligência para com a guarda da embarcação configura o fato

da navegação capitulado no art. 15, alínea “e”, da Lei 2.180/54 – exposição das vidas e

fazendas  de bordo a risco,  e  por isso a representação deve ser julgada integralmente

procedente.

A prova dos autos, ademais, consubstanciada no resultado do IAFN, é capaz

de  apontar  o  condutor  da  moto  aquática  como  o  causador  do  abalroamento.  Sua

embarcação tinha melhor manobrabilidade, estava navegando dentro de uma área em que

lanchas manobram para atracar e, por isso, deveria estar atento para se manter fora do

alcance dessas e, ademais, o choque se deu contra a alheta de bombordo da lancha. O

representado  afirmou  que  faria  prova  que  contrariaria  a  conclusão  do  IAFN,  mas

negligenciou as oportunidades que teve. Deve, desse modo, ser o representado também

responsabilizado pelo abalroamento, uma vez que seu filho menor, depois de tomar a

embarcação para um passeio pois a chave havia sido deixada na ignição, provocou o

choque entre sua embarcação e a alheta de bombordo da lancha que manobrava para

atracar.

Assim,  o  acidente  da  navegação  que  se  caracterizou  nesses  autos  pelo

abalroamento entre uma moto aquática e uma lancha seguido do naufrágio dessa e o fato

da navegação que se caracterizou pelo uso da moto aquática pelo filho do proprietário,

um menino de 13 anos de idade e que teve por consequência danos materiais na lancha e

na moto aquática, teve por causa determinante a negligência na guarda da embarcação

por parte do representado. 

Deve,  assim,  ser  a  representação  julgada  integralmente  procedente,  para

responsabilizar o representado pelo acidente e pelo fato da navegação.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente e do fato da navegação: abalroamento envolvendo uma
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moto aquática e uma lancha seguido do naufrágio da lancha e exposição das vidas e

fazendas a risco em razão da condução da moto aquática por um menino de 13 anos de

idade, com danos materiais nas duas embarcações, sem danos pessoais ou poluição; b)

quanto à causa determinante: abalroamento causado pelo erro de manobra do condutor da

moto  aquática  e  fato  da  navegação  causado  pela  omissão  do  proprietário  da  moto

aquática na correta guarda de sua embarcação ao deixá-la pronta para navegar com a

chave  posicionada  na  ignição;  c)  decisão:  julgar  o  acidente  e  o  fato  da  navegação

constantes dos art. 14, alínea “a” e 15, alínea “e”, como decorrentes da negligência do

representado, Sr. Paulo Rodrigues de Mello Filho, aplicando-lhe pena de repreensão e

multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 121, incs. I e VII, c/c

art. 124, incisos I e IX e § 1º, todos artigos da Lei nº 2.180/54 e ao pagamento das custas

processuais; e d) medidas preventivas e de segurança: enviar cópia dos autos ao MPRJ

para analisar eventual cometimento do crime previsto no art. 261, do Código Penal por

parte do proprietário da moto aquática.

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

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

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 5 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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