
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 30.525/16

ACÓRDÃO

L/M  “RESSACA”  e  L/M  “STAR”.  Abalroamento  contra  lancha  parada.

Navegação noturna em velocidade incompatível. Luzes de bordo da lancha

abalroada consideradas suficientes para acusarem sua posição. Procedência

parcial  da  Representação.   Condenação  de  um  e  absolvição  de  outro

condutor.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos do abalroamento entre duas lanchas com danos materiais em

ambas as embarcações e ferimentos leves no condutor e na passageira de uma delas, sem

notícia de poluição. 

 Envolveram-se  no  acidente  a  L/M  “RESSACA”,  medindo  6,6m  de

comprimento, 2,48m de boca, 2AB, classificada para atividade de esporte e recreio em

área de navegação interior, construída em fibra de vidro, movida por um motor com 225

HP, inscrita  em Brasília  sob a propriedade do Sr.  Frederico Coelho Krause e a  L/M

“STAR”,  também  denominada  nos  autos  como  “JAQUIRANA”,  medindo  9,35m  de

comprimento, 3,15m de boca, 7AB, classificada para atividade de esporte e recreio em

área de navegação de mar aberto, construída em fibra de vidro, movida por um motor

com 400 HP, inscrita em Brasília sob a propriedade do Sr. Sergio Mauro Gonçalves. 

Segundo apurou o IAFN, na madrugada do dia 05 de setembro de 2015, por

volta da 01h30min, a L/M “RESSACA”, comandada pelo CMG Diller Abreu Junior, que

se  encontrava  parada  com o motor  desligado sem estar  fundeada,  próxima à  Marina

Premium, no Lago Paranoá, foi abalroada pela L/M “STAR” que se aproximava do píer

da marina sob a condução do ARA Sergio Mauro Gonçalves, que afirmou que a lancha

“RESSACA”  estaria  com  as  luzes  apagadas,  fato  negado  pelo  comandante  daquela

lancha.

Durante o inquérito foram ouvidas quatro testemunhas tendo os condutores

das lanchas responsabilizado um ao outro pelo acidente, um funcionário da marina, Sr.

José Paulino da Costa, confirmou que o farol da lancha “RESSACA” estava aceso, mas

não viu acesas as luzes de navegação e uma passageira da lancha “STAR”, que disse que

a lancha abalroada não estava iluminada.

Os peritos apuraram que as condições  climáticas  não teriam influenciado,
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pois o tempo estava bom, sem vento e sem chuva, apesar de o acidente ter ocorrido no

período noturno. Apuraram também que a lancha “RESSACA” teve avarias no través por

bombordo, seguido pelo verdugo de bombordo até a popa e que a embarcação “STAR”

teria arranhões  na bochecha de boreste  e um vidro da janela do passadiço quebrado.

Houve ainda ferimentos  leves  no condutor  e  em uma passageira  da  lancha “STAR”.

Concluíram que o Sr. Sergio Mauro Gonçalves, proprietário e condutor da L/M “STAR”,

teria descumprido a Regra nº 05 (Vigilância) e a Regra nº 06 (Velocidade de Segurança)

do RIPEAM-72 e que o Sr. Diller Abreu Junior, condutor da L/M “RESSACA”, teria

violado a Regra nº 05 (Vigilância) do RIPEAM-72. 

O Encarregado do Inquérito concluiu que o fator operacional contribuiu para

o  acidente,  tendo em vista  o  erro  de  manobra  e  falta  de  emprego de  velocidade  de

segurança aliada à falta de vigilância/atenção por parte do condutor da lancha ”STAR”,

somando-se à falta de vigilância/atenção por parte do condutor da lancha “RESSACA”.

Como consequência do acidente destacou os danos anotados pelos peritos e concluiu que

o  Sr.  Sérgio  Mauro  Gonçalves  seria  o  possível  responsável  direto  pelo  acidente  da

navegação por conduzir  a  lancha sem respeitar  a  velocidade de segurança e por  não

manter  a  devida  vigilância  e  atenção,  condutas  indispensáveis  à  direção  segura  e

responsável da embarcação, infringindo assim as Regras nº 5 e 6 do RIPEAM, c/c com o

artigo 23, inciso IV, do Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário (Decreto nº

2.596/1998)  e  como  responsável  indireto  o  Sr.  Diller  Abreu  Junior,  pela  falta  de

vigilância e por não manter a atenção à navegação da área e não utilizar meios para

alertar a embarcação que vinha em rota de colisão, infringindo assim a Regra nº 5 do

RIPEAM, c/c com o artigo 23,  inciso IV, do Regulamento de Segurança do Tráfego

Aquaviário (Decreto nº 2.596/1998). Ambos foram notificados do resultado do IAFN,

mas não apresentaram defesa prévia.  

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

que ofereceu representação em face somente de  Diller Abreu Junior,  na qualidade de

condutor da L/M “RESSACA”, com fulcro nos artigos 14, alínea “a” e 15, alínea “e”,

ambos da Lei nº 2.180/54.

Depois de resumir os principais fatos narrados no inquérito disse que “em

que pese às conclusões dos peritos e do encarregado do IAFN, conclui tão somente pela

responsabilização do Sr. Diller Abreu Junior, tendo em vista que desligou os motores da

embarcação  nas  imediações  da  Marina  Premium  e  deixou  a  lancha  sem  luzes  de

navegação noturna em local de grande tráfego de embarcações por ser perto do local de
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atracação da marina,  expondo a risco o tráfego aquaviário e culminando no presente

acidente da navegação”, pedindo sua condenação nas penas da Lei e ao pagamento das

custas processuais.

Na Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo do dia 24 de agosto de 2017 a

representação não foi recebida e foi devolvida à PEM para que analisasse a possibilidade

de incluir no pólo passivo da representação também o piloto da outra lancha envolvida,

ARA Sergio  Mauro  Gonçalves,  pois  a  prova  do  inquérito  levantaria  indícios  de  sua

corresponsabilidade no acidente.

A PEM, então, apresentou uma nova Representação, desta vez em face de

Diller  Abreu  Junior,  condutor  da  L/M  “RESSACA”  e  de  Sergio  Mauro  Gonçalves,

condutor da L/M “STAR”, com fulcro nos artigos 14, alínea “a” e 15, alínea “e”, ambos

da Lei nº 2.180/54.

A nova peça enalteceu trechos de depoimentos tomados e afirmou que o Sr.

Diller Abreu Junior, condutor da Lancha “RESSACA”, deve ser responsabilizado por ter

imprudente e negligentemente desligado os motores da embarcação nas imediações da

Marina Premium, local de grande tráfego de embarcações por ser local de atracação, e

por tê-la deixado sem as luzes de navegação acesas, descumprindo a Regra 5 do RIEAM.

Disse, ademais, que ao não alertar a outra embarcação que vinha em rota de colisão teria

exposto a risco o tráfego aquaviário. Afirmou a PEM, ainda, que o Sr. Sérgio Mauro

Gonçalves,  condutor  da  Lancha  “STAR”,  teria  sido  imprudente  ao  desrespeitar  a

velocidade de segurança de modo a lhe possibilitar a ação apropriada e eficaz para evitar

a colisão. Disse que ele também teria descumprido a Regra 5 do RIPEAM ao não manter

vigilância  e  atenção  a  fim  de  obter  a  inteira  apreciação  da  situação  de  risco  de

abalroamento e, assim, evitar o acidente.

Ressaltou  na  peça,  ademais,  que  a  lancha  Star  também  é  por  vezes

denominada “JAQUIRANA” no inquérito,  mas que se trata  da  mesma embarcação e

pediu a condenação de ambos nas penas da Lei e ao pagamento das custas processuais.

A nova representação foi recebida na Sessão Ordinária do dia 31 de outubro

de 2017, os representados foram citados e apresentaram contestação tempestiva, através

de duas advogadas particulares distintas,  mas com escritório no mesmo endereço que

firmam peças de defesa separadas, mas de conteúdo muito semelhante em que resumem

os fatos narrados na inicial, tendo Diller de Abreu Junior (fls. 115 e segts.) em sua defesa

afirmado que estaria com sua lancha parada, porém com as luzes de navegação acesas, a

uma distância que calculou ser de 350m da marina e que, tendo o acidente acontecido à
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01h30min,  não  se  poderia  dizer  que  estaria  em  um  lugar  de  grande  tráfego  de

embarcações. Afirmou também que sua embarcação estava com motores desligados, o

que impossibilitava, por óbvio, seu movimento, estando comparado, desse modo, a uma

embarcação  sem  governo  que  outras  embarcações  deveriam  se  manter  fora  de  seu

caminho, na forma das Regras 3, “f” e 18, “a”, I, do RIPEAM, destacando, ainda nesse

aspecto,  que por se  tratar  de um lago com águas  muito calmas,  seria  normal  que as

embarcações  parem,  mas  não joguem o ferro.  Afirmou que  o  segundo  representado,

condutor da outra lancha, teria descumprido as regras 5, 6 e 18 do RIPEAM e que as

testemunhas que disseram que não viram as luzes de navegação da lancha “RESSACA”

devem ter seus depoimentos sopesados pelo fato de que não são navegadores experientes

e pode ser que não soubessem identificar as luzes de navegação de uma lancha de esporte

e recreio. Encerrou a defesa afirmando ser Capitão de Mar e Guerra da Armada, formado

em ciências náuticas e, ademais, com habilitação de Capitão Amador e, dessa maneira,

jamais negligenciaria procedimentos básicos para uma navegação segura como luzes de

navegação e observação de locais de parada e fundeio. Pediu que a representação fosse

julgada  improcedente  e  juntou  uma  fotografia  de  satélite  do  local  com  uma  escala

demonstrando a distância entre o lugar onde teria acontecido o acidente e a marina, além

da procuração passada à advogada que assina a defesa e uma cópia de sua Carteira de

Identidade.

O  segundo  representado,  Sergio  Mauro  Gonçalves,  também  começa  a

contestação com um resumo dos argumentos que dão base à acusação e em sua defesa

afirmou que,  conforme  teria  apurado  o  inquérito,  a  lancha  do  primeiro  representado

estaria parada com o motor e as luzes de navegação desligados, enquanto sua lancha

navegava  em  velocidade  adequada  para  o  local,  uma  vez  que  estava  fazendo  a

aproximação  da  marina  para  atracar.  Pediu  que  a  representação  fosse  julgada

improcedente, juntando a procuração passada à advogada que assina a defesa e uma cópia

das suas carteiras de habilitação para conduzir carros e a de Arrais Amador e Motonauta.

Aberta  a  instrução  a  PEM  afirmou  que  não  produziria  provas  e  os

representados nada requereram.

Em alegações finais, igualmente, apenas a PEM se manifestou reportando-se

à inicial.

É o relatório.

Decide-se:

É incontroverso nos  autos,  seja  pela  prova testemunhal  colhida durante  o
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IAFN, seja pelo teor da acusação e das defesas, que o acidente aconteceu na madrugada

do dia 05 de setembro de 2015, que a lancha “RESSACA” estava parada e a lancha

“STAR” a teria abalroado. A controvérsia consiste apenas em saber se a lancha abalroada

estaria  visível,  com luzes  acesas  que permitisse  a  um condutor  de  outra  embarcação

qualquer identificá-la de longe.

A  primeira  testemunha  ouvida,  Sr.  José  Paulino  da  Costa,  às  fls.  33/34,

afirmou que estava no píer para ajudar a atracação da lancha “RESSACA” e observou

uma luz acesa na proa, mas não viu acesas as luzes de navegação, chamadas por ele por

luz verde e vermelha. Ele também afirmou que viu que a lancha “STAR” estava com

todas as luzes ligadas quando lhe perguntaram se as luzes de navegação dessa lancha

eram visíveis.  Não lhe  perguntaram acerca  da  velocidade  de  aproximação da  lancha

“STAR”, mas quando perguntaram o que poderia ter sido feito para evitar o acidente,

disse que “se o condutor da lancha ‘RESSACA’ não tivesse fundeado no meio do lago o

acidente não teria ocorrido”.

Os  dois  representados  em  seus  depoimentos  afirmaram  que  as  luzes  de

navegação de  suas  lanchas  estavam acesas,  tendo o  Sr.  Diller  de  Abreu Junior  dito,

ademais,  que  também as  luzes  internas  estavam acesas,  pois  fazia  buscas  dentro  da

embarcação por seu aparelho de celular e que apenas ouviu o barulho do motor da outra

embarcação pouco antes do abalroamento.

O segundo representado, Sr.  Sergio Mauro Gonçalves, condutor da lancha

“STAR”, afirmou que sua namorada, Sra. Rosilene Moura Santos, é quem gritou que

havia  à  proa  uma  lancha,  tendo  ele  dito  “estou  vendo”,  guinado  para  boreste,  mas

abalroando-a  mesmo  assim.  Com  o  choque  ele  e  sua  namorada  teriam  ficado

desacordados por cerca de 40 minutos, pois ele teria batido com a cabeça no vidro do

lado esquerdo e sua namorada teria batido com a cabeça e trincado dois dentes. Ambos os

ocupantes da lancha “STAR” afirmaram que só conseguiram ver a lancha “RESSACA”

quando já estavam muito próximos, pois estaria apagada.

Vê-se que a prova colhida durante o IAFN é contraditória, como de regra

acontece  nesse  tipo  de  acidente,  mas  suficiente  para  desvendar  quem  teve

responsabilidade pelo acidente. 

As pessoas ouvidas que estavam a bordo da lancha “STAR”, embarcação que

abalroou, disseram que não avistaram a outra embarcação com antecedência, pois aquela

estaria às escuras e a pessoa que estava a bordo da lancha “RESSACA”, embarcação

abalroada, disse o contrário, ou seja, que estava com todas as luzes acesas, pois estava
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procurando um aparelho celular. O Sr. José Paulino, única pessoa que não estava a bordo

de nenhuma das lanchas, disse que não viu as luzes “verde e vermelha”, mas que havia

uma luz acesa na proa da lancha “RESSACA”, que estava parada no meio do lago. 

Segundo a Regra 30, “b”, do RIPEAM, apenas aplicável a embarcações com

comprimento inferior a 7m quando essa se encontrar parada (a regra diz “fundeada ou

encalhada”)  dentro  das  rotas  normalmente  utilizadas  por  outras  embarcações,  uma

embarcação parada pode exibir uma luz circular branca onde melhor possa ser vista. Essa

luz havia, conforme se lê do depoimento do Sr. José Paulino. Não se trata, ressalte-se, das

luzes  de  navegação  verde  e  encarnada,  que  são  obrigatórias  para  embarcações  em

movimento,  mas quando parada deve exibir  uma luz clara o suficiente para que seja

avistada pelas embarcações  que estão em movimento.  Desse modo,  estando a  lancha

“RESSACA” parada e iluminada como mandam as regras de navegação, seu condutor, o

CMG Diller de Abreu Junior, não pode ser responsabilizado pelo acidente.

O  condutor  da  lancha  “STAR”,  por  sua  vez,  o  ARA  Sergio  Mauro

Gonçalves,  deve  ser  responsabilizado,  pois  não  estava  atento  devidamente  para  uma

navegação noturna. Observa-se em seu depoimento e no depoimento de sua namorada

que  foi  ela  quem  avistou  a  lancha  “RESSACA”  e  gritou  para  alertá-lo.  A  lancha

“RESSACA” estava parada com pelo menos uma luz acesa que era visível ao longe,

desde  a  marina  e,  assim,  deveria  ter  sido  avistada  também  ao  longe  pelo  segundo

representado se estivesse atento. A navegação no lago Paranoá à noite pode ser traiçoeira,

em razão das muitas luzes que existem ao seu redor, que podem camuflar as luzes de uma

embarcação e confundir quem dela se aproxime. Por isso esse tipo de navegação deve ser

feita com atenção redobrada e velocidade muito baixa, de modo a evitar acidentes como

esse que ora se julga.

Deve-se ressaltar, por fim, que a lancha “RESSACA” não estava parada em

um lugar estreito, de difícil visualização ou na rota de passagem de outras embarcações.

Estava no meio do lago Paranoá a  cerca  de 100m (segundo depoimento do Sr.  José

Paulino), 200m (segundo depoimento de seu condutor) ou 350m (segundo cálculo feito

por sua defesa), mas longe o suficiente para a aproximação segura do píer por qualquer

embarcação,  que  poderiam também passar  safas  por  qualquer  dos  lados  durante  seu

deslocamento.

Dessa maneira, o acidente da navegação que nesses autos se caracterizou pelo

abalroamento entre duas lanchas no lago Paranoá, em Brasília, DF, e que causou danos

nas duas embarcações e ferimentos nos ocupantes de uma das lanchas, teve por causa
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determinante a falha na vigilância do condutor da lancha que abalroou a outra que estava

parada. 

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

responsabilizar  o  segundo representado e  exculpar  o  primeiro.  Na  aplicação da  pena

deve-se levar em consideração que o segundo representado não responde ou respondeu

outros processos nesta Corte.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: abalroamento entre duas lanchas no Lago

Paranoá, Brasília, DF, com danos materiais nas duas lanchas e ferimentos leves em duas

pessoas; b) quanto à causa determinante: navegação desatenta do condutor da lancha que

abalroou a outra que estava parada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação constante

do art.  14,  alínea “a”,  da Lei nº 2.180/54,  como decorrente da imprudência do ARA

Sérgio Mauro Gonçalves, aplicando-lhe a pena de repreensão e multa no valor de R$

500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 121, incisos I e VII c/c art. 124, inciso I e ao

pagamento das custas processuais. Exculpar o CMG Diller de Abreu Junior.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 16 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

7/7

AUTENTICADO DIGITALMENTE


		2020-09-02T11:14:09-0300
	COMANDO DA MARINHA




