
1/3 

TRIBUNAL MARÍTIMO 
JN/SBM PROCESSO Nº 33.315/19 

ACÓRDÃO 

 

 

Embarcação sem nome. Fato da navegação. Queda na água do condutor de 

embarcação brasileira em águas interiores, sem registro de danos pessoais, 

materiais e nem ambientais. Florianópolis, Santa Catarina. Desequilíbrio 

involuntário do Condutor. Infrações ao RLESTA. Arquivamento.  

 

Vistos e relatados os presentes Autos.  

Consta dos Autos que no dia 23/09/2018, cerca de 11h40min, ocorreu a 

queda na água do condutor da embarcação sem nome, quando navegava nas 

proximidades da Orla Marítima da Avenida Beira Mar Norte, Florianópolis, SC, 

caracterizando o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54. 

Não houve registro de danos pessoais, materiais e nem ambientais. 

A embarcação sem nome do tipo barco a motor é de propriedade de fato de 

Renato Gomes, era por este conduzida, possui casco de alumínio, 3 metros de 

comprimento e características para a atividade de esporte e recreio e navegação interior. 

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos de Santa Catarina foram 

prestados dois depoimentos, elaborado o Laudo de Exame Pericial e anexados os 

documentos de praxe.  

No Laudo de Exame Pericial Indireto, fls. 44 a 48, efetuado no dia 

14/01/2019, os Peritos concluíram que a causa determinante do fato foi a imprudência e 

imperícia do Condutor ao lançar uma tarrafa na extremidade do Barco, além de não 

utilizar colete salva-vidas, o que teria feito o Condutor cair na água e não conseguir 

retornar à Embarcação. 

Dos depoimentos colhidos, em síntese, extrai-se que Renato Gomes declarou 

(fls. 27 e 28) que o barco de alumínio com cerca de 3 metros de comprimento e motor é 

de sua propriedade; que já vendeu o Barco, mas não possui comprovante; que não possui 

habilitação; que estava com sua irmã à bordo em atividade de pesca; que foi lançar a 

tarrafa na água e desequilibrou-se e caiu na água; que por estar sem coletes, a correnteza 

o afastou do barco; que conseguiu boiar até ser resgatado pelos Bombeiros; que o fato 
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ocorreu cerca de 11h40min e o resgate às 15h; e que não deveria ter lançado a tarrafa na 

extremidade do Barco, por ser mais instável.  

No Relatório de IAFN, fls. 52 a 56, o Encarregado concluiu que apenas o 

fator operacional contribuiu para o fato, pois o Condutor não possui habilitação. 

Apontou Renato Gomes como possível responsável pelo fato da navegação. 

Notificado da conclusão do Inquérito (fl. 60), o Indiciado não apresentou 

defesa prévia. 

A Douta Procuradoria Especial da Marinha, após análise dos Autos, concluiu 

que o desequilíbrio e a consequente queda na água decorreram de infortúnio da própria 

vítima e apontou infrações ao RLESTA. Assim, opina pelo arquivamento dos Autos (fls. 

74 a 76).  

Publicada Nota para Arquivamento em 16/10/2019. Prazos preclusos sem 

manifestações de terceiros interessados, conforme a certidão à fl. 79. 

Constatou-se, ainda, que Renato Gomes, condutor e proprietário de fato, não 

possui habilitação e não formalizou a propriedade na Capitania dos Portos. Embora tais 

fatos não guardem relação de causalidade com o fato da navegação, configuram infrações 

aos art. 11 e art. 16, inciso I, do RLESTA, que devem ser oficiadas ao agente da 

Autoridade Marítima. 

Diante dos elementos trazidos aos Autos, constata-se que a causa 

determinante do fato foi o desequilíbrio involuntário do Condutor, portanto é de se 

deferir o requerido pela PEM e mandar arquivar os Autos. 

Assim, 

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

natureza e extensão do fato da navegação: queda na água do condutor da embarcação sem 

nome, quando navegava nas proximidades da Orla Marítima da Avenida Beira Mar 

Norte, Florianópolis, SC, sem registro de danos pessoais, materiais e nem ambientais; b) 

quanto à causa determinante: desequilíbrio involuntário do Condutor; c) decisão: julgar o 

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

de infortúnio da própria vítima, mandando arquivar os Autos, conforme a promoção da 

PEM; e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar à Capitania dos Portos de Santa 

Catarina, agente da Autoridade Marítima, as infrações ao art. 11 e art. 16, inciso I, do 
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RLESTA, cometidas por Renato Gomes, para as providências cabíveis, com fundamento 

no art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 03 de março de 2020. 
 
 
 
 

SERGIO BEZERRA DE MATOS 
Juiz Relator 

 

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

 

Rio de Janeiro, RJ, em 16 de março 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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