
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 30.905/16

ACÓRDÃO

B/P “MARCELINO”. Colisão com o banhista Amilton Fernando da Silva,

com 69 anos  de  idade,  vítima  não fatal,  que  sofreu  rotura  traumática  do

tendão do bíceps braquial do membro superior direito,  sendo submetido a

cirurgias, sem registro de danos ambientais. Erro de navegação do condutor

do barco de pesca, por falha na vigilância da navegação, trafegando em área

reservada a banhistas, a cerca de 60 metros de distância da areia, e sob efeito

de bebida alcoólica. Negligência. Agravante. Infrações ao RLESTA. Medidas

preventivas e de segurança. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Consta que cerca das 18h30min, do dia 29 de janeiro de 2016, ocorreu uma

colisão com o banhista Amilton Fernando da Silva, com 69 anos de idade, vítima não

fatal,  envolvendo  o  B/P  “MARCELINO”,  conduzido  por  seu  proprietário,  Vilmar

Marcelino da Silveira, Pescador Profissional, POP, na área de aproximação da praia da

Pinheira, Palhoça, SC, sem registro de danos ambientais.

O  B/P  “MARCELINO”,  nº  de  inscrição  461-009418-5,  tem  casco  de

madeira, de 9,6m de comprimento e 3,33m de boca, 5,8 AB, motor de 45 HP, ano de

construção  2000,  classificado  para  pesca,  navegação  interior,  era  de  propriedade  de

Vilmar Marcelino da Silveira.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos de Santa Catarina foram

ouvidas cinco testemunhas e anexados os documentos de praxe.

Nas fls. 68 e 69 consta o Boletim de Informações Ambientais.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 70 a 77, elaborado no dia 19 de abril de

2016,  consta que a embarcação,  de construção artesanal,  se encontrava em condições

satisfatórias,  mas seu tanque de combustível  estava desativado e  eram utilizadas  três

bobonas de plástico de 50 litros e uma de 30 litros, de combustível, distribuídas sobre o

convés, não possuía extintor de incêndio e a partida do motor era realizada por ligação

manual entre a bateria e as velas, sem chave de ignição para a partida do MCP. 
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Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 29

de janeiro de 2016, no período da tarde, a embarcação “MARCELINO” deixou a praia da

Pinheira,  localizada  no  município  de  Palhoça,  SC,  com  4  (quatro)  pessoas  a  bordo

(incompatível com a atividade e lotação da embarcação), se dirigindo inicialmente para

pesca nas proximidades, regressando, posteriormente para a praia de Pinheira. No retorno

para a área de fundeio a embarcação “MARCELINO”, navegava a aproximadamente 60

metros da praia, o condutor da embarcação havia ingerido bebida alcoólica, conforme

Registro  de  Prisão/Apreensão  da  Polícia  Militar  de  Santa  Catariana  –PMSC,  nº do

registro 02095-2016-00708 e protocolo nº  1582042,  da Delegacia da Polícia Civil  de

Palhoça/SC,  onde  consta  o  teste  de  alcoolemia.  Não  foi  possível  avistar  o  banhista

Amilton Fernando da Silva em sua rota, atropelando-o e lhe causando a ruptura do tendão

do bíceps direito, conforme o Prontuário nº 863551 do Hospital Regional de São José. A

vítima, Amilton Fernando da Silva foi retirado da água e transportado até a praia pelos

guarda-vidas,  em  seguida,  por  helicóptero  do  Corpo  de  Bombeiros  até  o  Hospital

Regional de São José, em São José, SC, onde foi submetido a cirurgias, permanecendo

internado até o dia 30 de janeiro de 2016. Vilmar Marcelino da Silveira foi conduzido

para Delegacia da Polícia Civil de Palhoça. 

Os Peritos consideraram que o fator humano contribuiu, visto que o condutor

do barco, Vilmar Marcelino da Silveira,  não avistou o banhista Amilton Fernando da

Silva na rota da embarcação, devido ao seu estado de embriaguez e que esta foi a causa

determinante da colisão com o banhista.

Nas fls. 78 a 87 constam fotos da embarcação “MARCELINO”.

O Encarregado do IAFN, fls. 91 a 97, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial  e  os  depoimentos,  acompanhando  os  Peritos,  apontou  Vilmar  Marcelino  da

Silveira como possível responsável pela colisão com o banhista Amilton Fernando da

Silva, lhe causando lesões graves, por não avistar o banhista em sua rota de navegação,

devido ao seu estado de embriaguez.

O Indiciado apresentou Defesa Prévia, fls. 104 a 107, alegando em síntese

que o banhista estava a mais de 200 metros da linha da praia e não pode ser visto; que o

condutor  não  estava  sob  efeito  de  bebida  alcoólica,  não  existindo  provas  lícitas  e

fidedignas que comprovem o contrário; que o acusado não é obrigado a provar a sua

inocência, mas o órgão acusador de provar a culpa, por fato típico, antijurídico, ou seja o
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ônus da prova cabe a quem alega e, no caso em exame, nenhuma prova fez, apenas se

apoio na versão da vítima, requerendo o arquivamento dos presentes autos.

A D. Procuradoria, fls. 117 a 120, em uniformidade de entendimento com o

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

representou  em  face  de  Vilmar  Marcelino  da  Silveira,  na  qualidade  de  condutor  e

proprietário do B/P “MARCELINO”, com fulcro no art. 14, letra “a” (colisão), e art. 15,

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

Transcrevendo  trechos  dos  depoimentos  e  do  Laudo  de  Exame  Pericial,

alegou  estar  provado  o  seu  estado  de  embriaguez,  ficando  evidente  sua  negligência

navegando em área reservada para banhistas, não avistando a vítima, Amilton Fernando

da  Silva  na  rota  de  sua  embarcação,  causando  lesão  corporal,  requerendo  a  sua

condenação.

Por oportuno apontou infrações ao RLESTA art. 13, III e 22, II, pois estava

com apenas um POP, quando deveria ter a bordo 1 POP e 1 MOP, mas tinha outras

pessoas não qualificadas e com lotação acima do permitido.

Recebida  a  Representação  na  Sessão  Ordinária  nº  7.245ª,  de  14/06/18,  o

Representado que não tem condenação neste E.  Tribunal  foi  regularmente citado,  via

Capitania, fl. 140, em 11/10/18, mas não apresentou Defesa, conforme Certidão de fl.

142, e foi declarado revel, fl. 150, notificado via Capitania, fl. 160, em 02/11/19.

Aberta a Instrução, fl. 154, às Partes para Provas (publicado no e-DTM nº

174, de 19/11/19), a PEM declarou que se louvava nas provas dos autos, fl. 155 verso, e o

Representado não se manifestou, conforme Certidão de fl. 158, em 04/02/2020.

Encerrada a Instrução, fl. 161, às Partes para Alegações Finais (publicado no

e-DTM nº 04, de 10/02/2020), a PEM reiterou os termos de sua exordial, fl. 162 verso, e

o Representado não se manifestou, conforme Certidão de fl. 164. 

É o Relatório.

Decide-se:

De  tudo  o  que  consta  dos  presentes  autos,  temos  que  a  D.  Procuradoria

representou  em  face  de  Vilmar  Marcelino  da  Silveira,  na  qualidade  de  condutor  e

proprietário do B/P “MARCELINO”, com fulcro no art. 14, letra “a” (colisão), e art. 15,

letra “e” (exposição a risco), ambos da Lei nº 2.180/54, por estar provado o seu estado de

embriaguez,  ficando  evidente  sua  negligência  navegando  em  área  reservada  para
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banhistas, não avistando a vítima, Amilton Fernando da Silva na rota de sua embarcação,

causando lesão corporal, requerendo a sua condenação.

O Representado que não tem condenação neste E. Tribunal foi regularmente

citado, via Capitania, mas não apresentou Defesa e não mais se manifestou, atraindo para

si os efeitos da revelia.

Das provas dos autos temos um Laudo de Exame Pericial, cinco depoimentos

e  documentos  juntados  da  Polícia  Militar  de  Santa  Catarina,  inclusive  com Prisão  e

Apreensão, fls. 27 a 37. Na fl. 32 consta que o Representado foi submetido à teste de

alcoolemia na Delegacia e o aparelho bafômetro indicou o índice de 0,57 mg de álcool

por litro de ar expelido pelos pulmões.

No Laudo de Exame Pericial, na fl. 76 consta que o Representado estava com

índice de teor alcoólico de 0,57 mg por litro, quando o limite era de 0,3 mg por litro,

conforme item 0309b, da NORMAM-07/DPC (limite da época) e os Peritos concluíram

que ele não avistou a vítima devido ao seu estado de embriaguez.

No depoimento da vítima, Amilton Fernando da Silva, fls. 23 e 24, consta

que este estava nadando a cerca de 60 metros da areia quando foi atropelado pelo barco

de pesca, sofrendo rotura traumática do tendão do bíceps braquial do membro superior

direito.

As testemunhas Raul Aldair Caetano, fl. 44, e Paulo Ricardo Corrêa, fl. 49,

ambos guarda vida civil, que estavam de serviço, declaram em síntese que observaram a

movimentação do barco indo em direção ao banhista a cerca de 60 metros da faixa de

areia, área reservada aos banhistas e prestaram socorro à vítima.

Gisela Mallmann, fls. 60 e 61, em síntese declarou que se encontrava a bordo

do B/P “MARCELINO”, juntamente com a Marcia, o Gabriel e o condutor do barco,

Vilmar; que saíram para fazer um arrasto de peixes; que a depoente e a Marcia beberam

no almoço, assim como o condutor que também ingeriu bebida na hora do almoço e tinha

a bordo latas de bebida e que isto pode ter contribuído para o acidente.

O Representado, Vilmar Marcelino da Silveira, Pescador Profissional, fls. 54

e  55,  em  síntese,  contrariando  as  demais  provas,  negou  que  tenha  ingerido  bebida

alcoólica e que não tinha bebida a bordo; que o acidente ocorreu a cerca de 200 metros da

praia; que não deu tempo de evitar o acidente, pois estava de cabeça baixa retirando água

do porão quando foi surpreendido pelos gritos; sabia que a bordo deveria ter 1 POP e 1
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MOP, mas tinha pessoas não qualificadas a bordo e acima da lotação.

Em sua Defesa Prévia, patrocinada por I. Advogado, também negou os fatos

apresentados no IAFN e que a prova caberia a quem acusava, mas não apresentou Defesa,

nem prova alguma do que alegou, sendo declarado revel.

Todas  as  provas  confirmam  as  acusações  da  PEM  e  as  negativas  do

Representado afastam a  possibilidade da aplicação da atenuante  prevista  no art.  139,

inciso IV, letra “d”, além de ter ficado provada a agravante prevista no art. 135, inciso

XI, pelo uso de bebida alcoólica. O seu  depoimento, de que “estava de cabeça baixa

retirando água do porão quando foi surpreendido pelos gritos”, demonstra sua falta de

atenção com a navegação que empregava, pois, no mínimo, como era o único habilitado a

bordo, deveria ter parado a embarcação antes de fazer qualquer esgoto do porão deixando

de efetuar  vigilância  ininterrupta  da  navegação (Vigilância  – Regra  5 do RIPEAM –

Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar).

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

confirmam as acusações da PEM, devem ser acolhidos os termos da Representação e

responsabilizar o Representado por sua conduta negligente, que resultou no acidente da

navegação tipificado no art. 14, letra “a” (colisão).

Na aplicação da pena, deve ser considerado o fato de o Representado não ter

antecedentes neste E. Tribunal, mas, também, a agravante de estar sob efeito de bebida

alcoólica, art. 135, inciso XI, e as sérias lesões sofridas pela vítima não fatal.

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  colisão  do  B/P  “MARCELINO”,

conduzido por seu proprietário, nas proximidades da praia da Pinheira, Palhoça, SC, com

o banhista Amilton Fernando da Silva, com 69 anos de idade, vítima não fatal, que sofreu

rotura  traumática  do  tendão  do  bíceps  braquial  do  membro  superior  direito,  sendo

submetido  a  cirurgias,  sem  registro  de  danos  ambientais;  b)  quanto  às  causas

determinantes: erro de navegação do condutor do barco de pesca, por falha na vigilância

da navegação, trafegando em área reservada a banhistas e sob efeito de bebida alcoólica;

c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (colisão), da Lei

nº  2.180/54,  como decorrente  de  negligência  do  Representado,  Vilmar  Marcelino  da

Silveira,  Pescador  Profissional,  proprietário  e  condutor  do  B/P  “MARCELINO”,
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acolhendo  os  termos  da  Representação  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha  e,

considerando as circunstâncias, consequências e agravante, com fulcro nos artigos 58,

121, incisos II e VII, 124, incisos I e IX e § 1º, 127 e 135, inciso XI, todos os artigos da

Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena de suspensão por três meses, cumulativamente com a

pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas processuais na forma da Lei; e d)

medidas  preventivas  e  de  segurança:  com fulcro  no  parágrafo  único,  do  art.  33,  da

LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Capitania dos Portos de Santa Catarina, agente da

Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis, as infrações ao RLESTA, Decreto nº

2.596/98,  da  responsabilidade  do  proprietário  e  condutor  do  B/P  “MARCELINO”,

Vilmar Marcelino da Silveira,  Pescador Profissional:  art.  13,  inciso III  (não dispor a

bordo de todos os tripulantes exigidos) e art. 22, inciso II (exceder a lotação autorizada).

Enviar cópia do Acórdão ao D. Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 04 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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