
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 32.510/18

ACÓRDÃO

Bote  “AVEMARAU”.  Avaria  na  parte  elétrica,  deixando a  embarcação à

deriva,  sem registro  de  danos  pessoais  ou  ambientais.  Caso  fortuito.  Não

receber a Representação da D. Procuradoria Especial da Marinha. Infração ao

RLESTA. Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Consta que cerca das 11h55min, do dia 30 de junho de 2017, ocorreu falha de

máquina e a deriva do bote “AVEMARAU” (nº de inscrição 442M200200272-6, casco

de  alumínio,  de  4,60m de  comprimento,  motor  de  25  HP,  ano  de  construção  1995,

classificado para navegação interior, atividade de esporte e recreio, de propriedade de

Daniel Augusto de Galassini), sob a condução de Oscar José Galassini, Arrais Amador,

nas  proximidades  da  ilha  Feia,  Penha,  SC,  mas  sem  registro  de  danos  pessoais  ou

ambientais.

No Inquérito instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí,

foram ouvidas duas testemunhas e anexados documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 30 a 38, elaborado no dia 05 de setembro

de 2017 (cerca de dois meses depois dos fatos), consta que a embarcação apresentava

bom estado de conservação, conforme relatório de fotos, fls. 33 a 35.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 30

de  junho  de  2017,  por  volta  das  07h,  a  embarcação bote  “AVEMARAU” saiu  para

pescar, conforme relato do tripulante, o Sr. Oscar José Galassini. Ao retornar, quando deu

partida, o motor não correspondeu. Como havia material sobressalente na embarcação, o

Sr. Oscar realizou a troca do cabo de vela e não deu partida, o que deu problema foi a

caixa  do  CDI,  que  fica  ao  lado do motor  (lado direito).  Como não conseguiu  dar  a

partida, realizou contato telefônico (sem rádio VHF, pois o mesmo estava no conserto)

para seu vizinho, que estava fora da cidade. Então, ligou para o Corpo de Bombeiros,

que, por sua vez, repassou para Marinha, que ficou em constante contato. O tripulante foi

resgatado nas proximidades da ilha Feia e levado para terra.

Os Peritos consideraram que o fator material e o operacional contribuíram, e

concluíram que a causa determinante do acidente em pauta foi a avaria na caixa elétrica

da CDI, que está relacionada ao problema de manutenção da parte elétrica da embarcação

“AVEMARAU”, por falta de manutenção adequada, tendo em vista que o Sr. Oscar José
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Galassini  fez  os  reparos  sem  procurar  um  especialista  para  verificar  o  que  estava

acontecendo com a sua embarcação.

O Encarregado do IAFN, fls. 63 a 69, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, acompanhando os Peritos, concluiu que o fator material e o

operacional contribuíram e apontou como o possível responsável “indireto” o Sr. Oscar

José Galassini, por negligência, “por ter assumido o risco de navegar para a prática de

pesca  esportiva,  com  uma  embarcação  que  apresentava  sinais  de  anomalias  (parte

elétrica), não resolvendo essa questão, e ‘se fez’, de modo caseiro, não procurando um

profissional para verificar onde havia ‘escape’ da energia elétrica, fazendo com que a

CDI, tivesse pane, ocasionando a parada do motor e consequentemente a sua deriva”.

O Indiciado apresentou Defesa Prévia, fls.73 a 81 alegando que o trecho do

seu depoimento, qual seja, “disse que já havia acontecido anteriormente a avaria com o

CDI, que ele mesmo já havia trocada a CDI dois meses antes, era uma peça nova” deve

ter sido interpretado de forma equivocada, pois, na realidade, foi feito uma revisão no

motor da embarcação em 10 de abril de 2017, conforme recibo de serviços prestados da

(BUKA M. POPA), fl. 81; que o problema no CDI só foi constatado com a realização da

troca da referida peça após o ocorrido de 30 de julho de 2017, que não tinha ciência do

que era um CDI anteriormente e que isso o foi explicado pelo mecânico. Que não teve a

intenção de causar transtornos ao sistema Salvamar Brasil, mas, infelizmente, aconteceu

um problema técnico que já foi devidamente sanado. Ressaltou, também, que trabalhou

profissionalmente no mar por vinte e cinco anos, sempre ficando atento ao material de

salvatagem e manutenção das embarcações antes de se lançar ao mar e que jamais sairia

com  uma  embarcação  para  uma  viagem  sabendo  que  a  mesma  encontrava-se  com

qualquer tipo de problema.

A D. Procuradoria, fls. 88 a 90, em uniformidade de entendimento com o

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

representou  em  face  de  Oscar  José  Galassini,  na  qualidade  de  condutor  do  bote

“AVEMARAU”, com fulcro no art. 14, letra “b” (avaria ou defeito do navio), da Lei nº

2.180/54, fundamentando.

Alegou, em síntese, que Oscar José Galassini foi negligente com a necessária

manutenção preventiva da embarcação, consoante restou comprovado nos autos. Que o

mesmo foi também imprudente ao se lançar nas águas a despeito da não realização da

correta  manutenção preventiva  a  bordo do bote,  requerendo,  assim,  a condenação do

Representado.

É o Relatório.

Decide-se:
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Apresentada  em  plenário  na  Sessão  Ordinária  nº  7.362ª,  do  dia  19  de

setembro  de  2019,  decidiu  o  Tribunal  Marítimo,  por  unanimidade,  “não  receber  a

Representação  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha,  de  fls.  88  a  90,  mandando

publicar Nota para Arquivamento”.

Foi publicada Nota para Arquivamento, fl. 97 (publicado no e-DTM nº 158,

de 22 /10/19) e notificada a PEM, fls. 99 e 100, decorrendo o prazo em 04/02/2020 sem

que possíveis interessados se manifestassem, conforme Certidão de fl. 101.

Não se trata de embarcação para uso comercial, mas de um pequeno bote de

casco de alumínio utilizado para pesca recreativa.

Consta no depoimento do Representado, fl. 24, que cerca de dois meses antes

do acidente em pauta ocorreu avaria na CDI, que, segundo o Relatório do IAFN, fl. 78, “é

um mini  computador,  tem uma programação  e  sua  função é  regular  a  intensidade  e

distribuir  a  corrente  elétrica  pelo  motor,  o  que  dará  o  ritmo  pelo  qual  estas  serão

distribuídas pelas bobinas, até as velas enfim, ele controla toda a parte elétrica, por isso,

mau  contato  no  sistema  elétrico,  fuga  de  corrente,  centelhamento,  podem  afetá-lo,

desregula tudo, e ele é lacrado, não tem como se fazer reparo”.

Embora conste no depoimento do Representado que ele tinha sobressalente a

bordo, esta peça, CDI, do que consta, não admite reparos a bordo, ficando a embarcação

sem propulsão.

O  Representado,  ao  ser  notificado  das  conclusões  do  IAFN  apresentou

Defesa Prévia, fl. 73, alegando que houve interpretação de forma equivocada do que ele

declarou; juntou documentos e apresentou prova que a embarcação sofreu manutenção

periódica  por  especialista  no dia  10 de abril  de  2017,  cerca  de  dois  meses  antes  do

acidente da navegação em pauta, fl. 81, onde consta que “foi realizado os devidos reparos

e  motor  permaneceu  funcionando  perfeitamente”,  assinado  por  Buka  M.  Popa,  não

havendo indícios de que o problema ocorreria.

Por  todo o exposto,  tendo em vista  não  haver  elementos  suficientes  para

sustentar a acusação que a PEM promoveu em face do Representado e sendo publicada

Nota  para  Arquivamento  sem  manifestação  de  possíveis  interessados,  não  deve  ser

recebida a presente representação, mandando arquivar os presentes autos, pela natureza

de fortuidade do evento.

Por oportuno, há informação de infração ao RLESTA, por falta de marcação

do nome da embarcação em seu costado.

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  acidente  da  navegação:  avaria  na  parte  elétrica  do  bote
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“AVEMARAU”, com danos materiais, ficando a embarcação à deriva, nas proximidades

da ilha Feia, Penha, SC, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à

causa determinante:  avaria na caixa elétrica da CDI (sistema de ignição por descarga

capacitiva); c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “b”

(avaria ou defeito), como decorrente de caso fortuito, não recebendo a Representação da

D. Procuradoria Especial da Marinha, fls. 88 a 90, mandando arquivar os presentes autos;

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

LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, para as

sanções aplicáveis, a infração ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, apontada nos autos, da

responsabilidade do proprietário do bote “AVEMARAU”, Daniel Augusto de Galassini:

art. 17, inciso III (falta da marcação do nome da embarcação no costado).

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

Rio de Janeiro, RJ, em 19 de março de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz-Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 8 de julho 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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