
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.197/19

ACÓRDÃO

Moto  aquática  “DED  IV”.  Suposta  colisão  com  pedras  e  naufrágio.

Materialidade dos acidentes não confirmada. Com pedido de arquivamento

da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 14 de janeiro de 2018, cerca das 11h, teria ocorrido uma

colisão com pedras e posterior naufrágio da moto aquática “DED IV”, supostamente sob

a condução de Renato Del Rei de Sá Bitencourt Câmara Neto, não habilitado, no rio

Jacuípe, nas proximidades da Marina Pouso de Jacú, Fazenda Pouso do Jacú, município

de  São  Gonçalo  dos  Campos,  BA,  sem  confirmação  da  materialidade  dos  fatos

informados.

A moto aquática “DED IV”, nº de inscrição 281M2011003556, tem casco de

fibra de vidro, de 3,37m de comprimento, motor de 180 HP, ano de construção 2011,

classificada para esporte e recreio, navegação interior, era de propriedade de Robson de

Amorim Alves.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos da Bahia foi ouvida apenas

uma  única  testemunha,  que  desconhecia  os  fatos  informados.  Foram  anexados  os

documentos de praxe.

Nas fls. 3A e 3B constam as mensagens trocadas entre a Capitania dos Portos

da Bahia e o denunciante Renato Del Rei de Sá Neto, acerca de uma colisão de uma moto

aquática com pedras e naufrágio, por ele informada por e-mail, pois o mesmo necessitava

de uma ocorrência formal do acidente.

Na Prova Testemunhal Supletiva (por falta de Laudo de Exame Pericial), fls.

19 a 23, realizada no dia 25 de maio de 2018, consta que a moto aquática “DED IV” não

pode ser periciada.

Na Análise dos dados obtidos, os Peritos consideraram que: “De acordo com

os dados obtidos, após visita ao local apontado pelo Sr.  RENATO DEL REI DE SÁ

BITENCOURT CÂMARA NETO, onde a embarcação ‘DED IV’ teria naufragado, após

se chocar com uma pedra, o mesmo não apresentou pedras aparentes e em consulta a

moradores da região, a navegação é segura e livre de empecilhos, também não tivemos

resposta positiva em relação ao acidente ocorrido como relatado pelo Sr. RENATO DEL

REI  DE  SÁ  BITENCOURT  CÂMARA  NETO.  O  mesmo  também  não  apresentou

documentos que constatassem atendimento médico por conta das escoriações sofridas no
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acidente”.

Os Peritos consideraram que os fatores humano, material e operacional não

contribuíram e concluíram que ocorreu um caso fortuito.

Robson  de  Amorim Alves,  fls.  37  e  38,  em síntese,  declarou  que  era  o

proprietário  da  moto  aquática  “DED  IV”  e  que  esta  foi  retirada  de  sua  posse  em

dezembro  de  2015,  pelo  Sr.  Renato  Del  Rei  de  Sá,  mediante  ordem judicial  e  que

desconhecia qualquer informação acerca do suposto acidente em pauta.

Nas  fls.  39  a  47  consta  cópia  dos  “Embargos  de  Terceiro”,  tendo  como

embargante Robson de Amorim Alves, comerciante, e como embargado, Renato Del Rei

de  Sá  Bitencourt  Câmara  Neto,  Advogado,  referente  à  Ação  Cautelar  de  Busca  e

Apreensão  nº  0807340-76.2015.8.05.0080,  na  4ª  Vara  dos  Feitos  das  Relações  de

Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, em Petrolina, 14 de

dezembro de 2015.

Nas fls. 58 a 61 consta a r. Sentença (Processo 0807340-76.2015.8.05.0080),

referente aos Embargos de Terceiro, dando provimento e determinado ao embargado a

apresentação em juízo, no prazo de 10 dias, da moto aquática YAMAHA, azul, ano 2011,

casco/chassi  USYAMA2143B11,  sob  pena  de  multa  diária  e  de  instalação  de

procedimento criminal e, após a devolução, para que se entregue ao embargante e se lavre

o termo-auto de reintegração de posse, em 08 de junho de 2017.

Nas fls. 62 e 63, consta a r. Sentença de Embargos de Declaração, rejeitando

os embargos, mantendo a decisão e condenando o embargado em litigância de má-fé, em

24 de julho de 2017.

Nas  fls.  48  a  55  consta  o  r.  Acórdão  da  Apelação  nº  0811387-

93.2015.8.05.0080, da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

(referente à Ação Cautelar nº 0807340-76.2015.8.05.0080, com Embargos de Terceiro),

que decidiu, por unanimidade conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento,

em 20 de fevereiro de 2018, mantendo a decisão da r. Sentença acima.

No Relatório, fls. 92 a 96, o Encarregado do IAFN, depois de resumir o único

depoimento,  a  Prova  Testemunhal  Supletiva,  em  substituição  ao  Laudo  de  Exame

Pericial, ressaltando que o denunciante Renato Del Rei de Sá Bitencourt Câmara Neto foi

chamado a depor, por várias tentativas, por notificações, e-mail e telefonemas, a fim de

prestar esclarecimentos sobre a sua denúncia de suposta colisão e naufrágio, mas não

compareceu à Capitania dos Portos, tampouco se propôs a prestar esclarecimentos sobre

o fato,  ou de conduzir  os  Peritos  ao local  do suposto sinistro.  Concluiu que não foi

possível  confirmar que houve a suposta colisão da moto aquática “DED IV” e o seu

naufrágio.
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Observou,  ainda  que  “Não  foi  emitido  o  Questionário  de  Prevenção  de

Acidentes e a respectiva Ficha de Colisão em virtude das informações obtidas indicarem

que não houve a suposta colisão”.

A Douta Procuradoria, fls. 104 a 107, em uniformidade de entendimento com

o Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar

que não ficou provada a materialidade do suposto acidente em pauta.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem

que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: suposta colisão e posterior naufrágio da

moto  aquática  “DED  IV”;  b)  quanto  à  causa  determinante:  materialidade  não

comprovada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a”

(colisão e naufrágio), da Lei nº 2.180/54, como não comprovada a sua materialidade,

mandando  arquivar  os  presentes  autos,  conforme  promoção  da  Douta  Procuradoria

Especial da Marinha, de fls. 104 a 107.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 21 de maio 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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