
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/AHC PROCESSO Nº 33.425/19

ACÓRDÃO

Moto aquática “GATTAZ”. Acidente da navegação. Colisão de embarcação

brasileira com banhista em águas interiores, sem registro de danos materiais e

nem ambientais. Rio Paraná, Icaraína, Paraná. Causa não apurada. Infrações

ao RLESTA. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes Autos.   

Consta  dos  Autos  que  no  dia  30/12/2018,  cerca  de  18h30min,  ocorreu  a

colisão da embarcação “GATTAZ” com a banhista Lauane Valdivieso, quando navegava

no rio Paraná, nas proximidades da prainha, Icaraína, PR, caracterizando o acidente da

navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54. Não houve registro de

danos materiais nem ambientais.

A embarcação “GATTAZ” do tipo moto aquática é de propriedade de Paulo

Eduardo Gattaz, entretanto Eder Servidone da Silva declarou-se proprietário de fato (fl.

24), era conduzida por Cleiton Evangelista Gil, possui casco de fibra de vidro, 2,7 metros

de comprimento e está classificada para a atividade de esporte e recreio e navegação

interior.

No Inquérito instaurado pela Delegacia Fluvial de Guaíra foram prestados

três depoimentos, elaborado o Laudo de Exame Pericial e anexados os documentos de

praxe.   

No  Laudo  de  Exame  Pericial  Direto,  fls.  08  a  10v,  efetuado  no  dia

30/12/2018,  os  Peritos  concluíram  que  a  causa  determinante  do  acidente  foi  que  a

banhista Lauane não respeitou a sinalização realizada pelo corpo de bombeiros do local.

Dos  depoimentos  colhidos,  em  síntese,  extrai-se  que  Lauane  Valdivieso

declarou (fls. 22 e 23) que não sabe como ocorreu o acidente; que foi socorrida, porém

não sabe como foi, pois estava desmaiada; que não lembra porque o acidente ocorreu.

Eder Servidone da Silva declarou que (fls. 24  e 24v) é o proprietário da Moto

Aquática; que se encontrava na área destinada aos banhistas quando ocorreu o acidente;

que não sabe como ocorreu o acidente; que o condutor era seu amigo Cleiton; que o

depoente não é habilitado; que, segundo o bombeiro que prestou socorro à vítima, além

da  vítima  ultrapassar  a  área  destinada  aos  banhistas,  ela  estava  alcoolizada;  que  o
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responsável pelo acidente é o Cleiton, por não ser habilitado; que o Cleiton não deveria

ter pego a Moto Aquática sem autorização.  

Cleiton  Evangelista  Gil  declarou  (fls.  28  e  28v)  que,  ao  se  aproximar  da

margem, desligou a Moto Aquática e uma outra embarcação provocou uma marola ao

passar ao lado e a empurrou em cima da Senhora; que a ela estava no local destinado às

embarcações; que não possui habilitação para conduzir moto aquática; que não sabia ser

necessário; que solicitou socorro para a vítima ao bombeiro local que fazia patrulha; que

a responsável pelo acidente foi a senhora Lauane. 

No Relatório  de  IAFN, fls.  36 a  37v,  o  Encarregado concluiu  que o fator

operacional contribuiu para o acidente, pois o condutor Cleiton Evangelista Gil, por não

ser habilitado, não sabia que deveria manter distância segura de praias e de banhistas.

Apontou Cleiton Evangelista Gil como possível responsável pelo acidente da

navegação.

Notificado  da  conclusão  do  Inquérito  (fl.  44),  o  Indiciado  não  apresentou

defesa prévia.

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

que  a  colisão  decorreu  de  culpa  exclusiva  da  própria  vítima.  Assim,  opina  pelo

arquivamento dos Autos (fls. 55 a 58). 

Publicada  Nota  para  Arquivamento  em  08/11/2019.  Prazos  preclusos  sem

manifestações de terceiros interessados, conforme a certidão à fl. 61.

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

do acidente não foi apurada com a devida precisão, portanto é de se deferir o requerido

pela PEM e mandar arquivar os Autos.

Constatou-se, ainda, que o Condutor da Embarcação não era habilitado e o

proprietário  de  fato  não  formalizou  a  transferência  da  propriedade  na  Capitania  dos

Portos. Embora tais fatos não guardem relação de causalidade com os acidentes e fatos da

navegação, configuram infrações aos art. 11 e art. 16, inciso I, do RLESTA, que devem

ser oficiadas ao agente da Autoridade Marítima.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: colisão da moto aquática “GATTAZ” com

a banhista  Lauane  Valdivieso,  quando navegava  no rio  Paraná,  nas  proximidades  da

Prainha, Icaraína, PR, sem registro de danos materiais e nem ambientais; b) quanto à

causa determinante: não apurada com a devida precisão; c) decisão: julgar o acidente da

2/3



(Continuação do Acórdão referente ao Processo n° 33.425/2019...........................................)
===============================================================

navegação capitulado no art.  14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como de origem não

apurada,  mandando arquivar  os Autos,  conforme a promoção da PEM; e  d)  medidas

preventivas e de segurança: oficiar à Delegacia Fluvial de Guaíra, agente da Autoridade

Marítima, as infrações ao art. 11 e art. 16, inciso I, do RLESTA, cometidas por Eder

Servidone  da  Silva  e  Cleiton  Evangelista  Gil,  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 22 de abril de 2020.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 04 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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