
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.220/19

ACÓRDÃO

L/M  “SOPHIA  VII”.  Incêndio.  Causa  indeterminada.  Com  pedido  de

arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 23 de janeiro de 2017, cerca das 8h30min, ocorreu um

incêndio na L/M “SOPHIA VII”, enquanto atracada na marina Tropical Náutica Ltda.,

município de Bertioga,  SP,  resultando na sua perda total,  mas sem registro de danos

pessoais ou meio ambiente hídrico.

A L/M “SOPHIA VII”, nº de inscrição 403-913799-0, tem casco de fibra de

vidro, de 15,8m de comprimento e 5,15m de boca, de 41,1 AB, dois motores de 179 HP

cada, ano de construção 1998, classificada para esporte e recreio,  navegação em mar

aberto, de propriedade de Nero Participações e Empreendimentos Ltda.

No  Inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  de  São  Paulo  foram

ouvidas três testemunhas e anexados os documentos de praxe.

No  Laudo  de  Exame  Pericial,  fls.  5  a  7,  consta  que  a  embarcação  foi

totalmente  consumida  pelo  incêndio  e  os  Peritos  consideraram que  não  foi  possível

apurar com precisão se os fatores humano, material ou operacional contribuíram para o

incêndio e concluíram que não foi possível determinar a causa do incêndio.

Dos depoimentos se extrai que a embarcação já estava parada na marina, sem

uso, a cerca de 6 meses.

Ailton Santos Lopes, funcionário da Marina Tropical, fls. 35 e 36, em síntese,

declarou que havia um fio ligado a um ponto de energia e que, na sexta-feira anterior, um

marceneiro esteve a bordo fazendo tratamento de marcenaria e contra cupim, sem saber

informar seu nome, e que a embarcação estava em estado de conservação muito ruim e o

incêndio começou na parte do comando da lancha.

Alexandre Zalcman, Advogado, fls. 65 e 66, se declarou proprietário da L/M

“SOPHIA  VII”,  que  se  encontrava  em  nome  de  sua  empresa;  confirmou  que  sua

embarcação estava sendo mantida na Marina a cerca de seis meses sem uso; não estava
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coberta por nenhum seguro; somente o pessoal da Marina estava autorizado a entrar na

lancha; foi informado do incêndio pelo pessoal da Marina, que lhe enviou um filme por

WhatsApp;  não  autorizou  a  utilização  de  nenhuma  ligação  elétrica  de  terra,  mas,

posteriormente, ficou sabendo que foi utilizada uma bomba elétrica para a retirada de

água da embarcação.

Rogério  Segovia  dos  Santos,  fls.  71  e  72,  em  síntese,  declarou  que  era

autônomo e fazia serviços gerais nas embarcações, há cerca de 10 anos, como limpeza,

descida e subida dos barcos; não viu o início do incêndio, mas passava a cerca de 15

metros da lancha quando viu fumaça saindo das vigias, gritou pelo nome do segurança,

Sr. Ailton, que é a pessoa que faz ronda na Marina e, quando eles se aproximaram da

lancha  não  havia  mais  nada  a  fazer  e  chamaram o  Corpo  de  Bombeiros;  não  havia

ninguém a bordo prestando serviço na lancha.

Na fl. 40 consta Ofício da 1ª Vara Cível do Foro de Guarujá, São Paulo, do

MM Dr. Juiz de Direito Ricardo Fernandes Pimenta Justo, à Capitania dos Portos de São

Paulo, em 09 de outubro de 2018, requerendo informações acerca do incêndio em pauta.

Nas fls. 41 a 49 consta cópia da Ação de Indenização Por Danos Materiais,

de Nero Participações Empreendimentos Ltda. em face de Marina Tropical Náutica Ltda.,

pela perda da sua lancha.

Nas fls. 51 a 61 consta um Laudo emitido por Leoncio de Rezende Neto,

Eng.  Naval,  e  Norival  Gonçalves,  Eng.  Mecânico,  referente  ao  acidente  em  pauta,

concluindo, em síntese, que a L/M “SOPHIA VII” sofreu perda total enquanto atracada

no píer das dependência da Marina Tropical Náutica Sociedade Empresarial Ltda. – EPP,

e que, do início do incêndio, cerca das 7h45min, até a chegada dos Bombeiros, cerca das

8h27min,  “ninguém tentou  dar  início  ao  combate  das  chamas,  o  que  de  uma  forma

minimizaria a destruição da embarcação”.

No Relatório, fls.  77 a 82, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, acompanhando os Peritos, concluiu que não

foi possível determinar a causa do incêndio na L/M “SOPHIA VII”, que teve destruição

total, mas sem poluição hídrica.

A Douta Procuradoria, fls. 89 e 90, em uniformidade de entendimento com o

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

o acidente em pauta decorreu de causa indeterminada.
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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:  incêndio  na  L/M  “SOPHIA  VII”,

enquanto atracada na Marina Tropical, em Bertioga, SP, com destruição total, mas sem

registro de danos pessoais ou ao meio ambiente hídrico; b) quanto à causa determinante:

indeterminada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra

“a” (incêndio), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causa indeterminada, mandando

arquivar  os  presentes  autos,  conforme  promoção  da  Douta  Procuradoria  Especial  da

Marinha, de fls. 89 e 90.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 14 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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