
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 30.409/16

ACÓRDÃO

Comboio  formado  pelo  R/E  “KARAI  GUASU”,  a  barcaça  “TOUAX  –

W721” e mais onze barcaças. Colisão com a margem seguida do naufrágio de

uma  barcaça.  Erro  de  manobra  do  comandante  ao  cruzar  a  margem  em

velocidade excessiva para a manobra. Informações colhidas pelo Encarregado

do IAFN do AIS que comprovam a dinâmica do acidente. Condenação.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos do naufrágio de uma barcaça no Rio Paraguai depois de

haver colidido com a margem nas proximidades de Forte Coimbra, na altura do Passo

Piuvas,  Km 1330, Corumbá, MS, ocorrido no dia 19 de abril  de 2015, por volta das

10h30min, causando danos à embarcação e a perda da carga.

O comboio armado por P&O Maritime Services PY S.A era formado por 12

(doze)  barcaças  de  bandeira  paraguaia,  montadas  com 3  barcaças  de  largura  e  4  de

comprimento,  empurradas  pela  popa  pelo  R/E  “KARAI  GUASU”,  com  38,1  m  de

comprimento, 10,36 m de boca e 402 AB. Foi a barcaça denominada “TOUAX – W721”

que naufragou. Tinha 61,5m de comprimento, 16,6m de boca e 1.350 AB e era a primeira

barcaça  à  boreste  da  popa  do  comboio.  O  comboio  era  comandado  pelo  aquaviário

paraguaio Gustavo Ramon Maldonado Roa,  auxiliado pelo prático também paraguaio

Salustiano Ramon Jara.

Segundo relatou o comandante do comboio, o aquaviário paraguaio Gustavo

Ramon Maldonado Roa, em seu depoimento perante a Capitania Fluvial  do Pantanal,

vinham navegando próximos ao KM 1331 se preparando para adentrar o Passo Piuval

quando recebeu a informação pelo Marinheiro Cristian Morales que alguns cabos que

amarravam a barcaça “TOUAX – W721” ao R/E “KARAI GUASU” se romperam, pois

havia  se  partido  ao  meio,  provavelmente  em  razão  do  peso  da  carga  de  minério

embarcada  e  da  qualidade  do  chapeamento.  As  barcaças  teriam  capacidade  para  o

transporte de 2.600 toneladas métricas e estavam todas carregadas, totalizando 30.996

toneladas  de  minério.  Disse  que  barcaças  e  empurrador  calavam  10  pés

(aproximadamente  3,3m) e  que a régua em Forte  Coimbra seria  de  2,38m.  Declarou

também  que  no  local  do  naufrágio  o  ecobatímetro  marcava  14  pés  (4,8  metros

aproximadamente). Segundo seu entendimento o que teria causado o naufrágio teria sido

provavelmente a má distribuição da carga e a baixa qualidade do material de construção

da barcaça,  acrescentando que não aquela não era a primeira vez que isso acontecia.
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Negou que tenha colidido com qualquer coisa antes do naufrágio e afirmou que houve

poluição causada pelo minério. Finalizou dizendo que tudo aconteceu muito rápido e que

para que a barcaça não ficasse no meio do canal de navegação soltou a amarração das

outras barcaças e rebocou a “TOUAX – W721” até a margem esquerda.

O prático paraguaio Salustiano Ramon Jara em seu depoimento confirmou a

mesma dinâmica do acidente e do encalhe voluntário da barcaça que se rompia e também

negou que o comboio houvesse se chocado com algo antes do naufrágio.

Além deles foram ouvidos  também dois tripulantes  o Chefe de Máquinas

Edmundo Francisco Miltos Aguero, que estava na Praça de Máquinas e nada viu e o

Marinheiro de Convés Cristhian Ramon Morales Chaparro, que foi quem primeiramente

viu o rompimento dos cabos que amarravam a barcaça ao empurrador e confirmou que

esse foi resultado do rompimento da estrutura da barcaça, sem que houvesse um choque

do comboio com nada.

O Sr.  Fadil  Bahmad, qualificado nos autos  como proprietário  da empresa

Prestadora  de  Serviços  Fadil  ME  e  supervisor  do  carregamento,  afirmou  que  foi  o

responsável pelo carregamento, que tem 35 anos de experiência, que distribuiu a carga

uniformemente pela barcaça “TOUAX – W721” até o limite da capacidade, conforme

tabela apresentada pela empresa Engeserv, até o limite seguro de 10 pés, carregamento

que correu sem anormalidades. Disse que a causa do colapso da barcaça pode ter sido o

toque  da  mesma  em  algum  banco  de  areia  e  que  apesar  de  não  ter  um  plano  de

carregamento escrito, apenas verbal, esse foi realizado sem comprometer a segurança da

operação ou da barcaça. 

Outros dois empregados da mesma empresa responsável pelo carregamento

foram  ouvidos,  o  Sr.  Raphael  da  Silva  Bahmad,  filho  do  Sr.  Fadil  Bahmad  que  se

apresentou  também  como  supervisor  do  carregamento  e  Izael  Castelom  de  Souza,

controlador  de  carga.  Ambos  confirmaram  as  declarações  do  Sr.  Fadil  Bahmad,  no

sentido  de  que  o  carregamento  seguiu  os  limites  estabelecidos  pela  empresa

ENGESERV. 

Foi  juntado  aos  autos  o  plano  de  carregamento  de  algumas  barcaças,  o

Boletim de Informações Ambientais e cópia das telas do AIS do R/E “KARAI GUASU”,

com destaque para a variação de velocidade do comboio até sua total paralisação depois

de ter colidido com a margem da Ilha Piuvas (fls. 190 a 195), além de alterações na hora

da gravação, começando às 10h18min, passando para 13h45min e depois para 09h45min,

e também na retomada da velocidade, estando a 0,19 nós às 11h36min e a 11,5 nós às

11h38min, causando perplexidade no Encarregado do IAFN.

Depois  da  juntada  desses  documentos  foi  ouvido  também  o  Chefe  de
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Operações da armadora P&O Maritime Service PY, Sr. Hugo Ricardo Rolon Chaves, que

foi indagado sobre aquelas alterações nas informações reveladas pelo AIS e ele não soube

informar os motivos daquelas alterações, afirmando que a empresa tinha muitas dúvidas

sobre as causas desse acidente, pois de um lado havia o depoimento do comandante e de

outro tinham o track recuperado pelo AIS.

Foi  enviada  para  a  armadora  uma  notificação  para  que  apresentassem

novamente  o comandante  do comboio para ser  reinquirido e a Capitania recebeu em

resposta a informação de que ele não mais trabalhava na empresa. Em seguida enviou-se

uma correspondência a seu endereço intimando-o à comparecer na Capitania, mas ele não

compareceu.

O  IAFN  contém,  ainda,  troca  de  correspondências  entre  a  Capitania,  a

armadora e o Clube de P&I acerca da remoção da barcaça.

Na  perícia  que  acompanha  o  IAFN  consta  a  seguinte  sequência  de

acontecimentos:  “...  o  comboio  tinha  procedência  de  Ladário  –  MS e  encontrava-se

navegando em águas brasileiras com destino ao Paraguai. Quando no dia 19 de abril de

2015, põr volta das 10h30min, o comboio do R/E ‘KARAY GUASU’ e suas barcaças

encontrava-se descendo o rio nas proximidades do KM 1330 do Rio Paraguai, próximo a

Forte Coimbra, município de Corumbá – MS, quando ocorreu a colisão com a margem

seguido de naufrágio da barcaça ‘TOUAX W-721’,  e  foram encontradas avarias com

deformação a meia nau de outra barcaça ‘TOUAX W 705’”. 

Os  peritos  descreveram  as  avarias  na  barcaça  “TOUAX  W  705”  como

“contra alquebramento em sua estrutura a meia nau, com 12 cm de deformação e vários

rompimentos do chapeamento na parte superior da braçola do porão de carga”. Em razão

dessas avarias a Capitania teria determinado o transbordo de sua carga, tendo os peritos

destacado que,  mesmo depois  de  descarregada,  ainda  havia  uma deformação em sua

estrutura a meia nau com 7cm, não tendo o convés retornado ao seu estado original, não

ficando totalmente linear.

Concluíram os peritos que contribuiu para o acidente o fator material, pois

constataram vários reparos em sua estrutura, ficando perceptível que a estrutura daquela

barcaça  seria  mais  frágil  que  a  estrutura  de  outras  apropriadas  para  o  transporte  de

minério  de  ferro,  havendo  indícios  de  que  as  barcaças  tipo  “TOUAX”  teriam  sido

fabricadas originalmente para o transporte de soja, cujo peso específico seria de 0,75t/m³,

enquanto  o  minério  de  ferro  teria  peso  específico  de  2,8t/m³.  Igualmente,  teria

contribuído  o  fator  operacional,  afirmando  os  peritos  que  o  piloto  navegava  em

velocidade  excessiva,  impedindo-o  de  manter  o  comboio  no  canal  de  navegação,

causando a colisão. Encerram a perícia afirmando que, em razão de a barcaça “TOUAX
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W-721”  não  ter  sido  reflutuada  por  ocasião  da  perícia,  não  puderam  certificar  se

realmente teria havido uma colisão ou se haveria indícios de que não seria apropriada

para o de transporte de minério de ferro, bem como avaliar a extensão das avarias, mas

afirmaram que o acidente teria sido causado pela imprudência do comandante, ao navegar

em velocidade incompatível para a passagem do Passo Piuvas e que teria colidido ali.

O Encarregado do IAFN afirmou que de acordo com as provas colhidas por

meio da oitiva de testemunhas, perícia, inspeções no local, documentos das embarcações,

livros de bordo, registros fotográficos, imagens aéreas, registro do arquivo eletrônico dos

dados de navegação do AIS (Traick) e a carta eletrônica utilizada a bordo do empurrador,

a provável causa determinante para o naufrágio da barcaça “TOUAX W-721” seria a

colisão do comboio com a margem esquerda do rio. Destacou a especificidade daquela

passagem, que obriga a mudança de margem das embarcações que ali navegam e que, de

acordo com os  dados  do  AIS,  o  comboio  estaria  navegando entre  10  e  11  km/h no

momento  em  que  colidiu,  impossibilitando  o  comandante  de  efetivar  a  manobra  de

travessia entre as margens com segurança. Disse que a velocidade que o comandante

afirmou que estava, entre 3 e 4 km/h e a manobra que teria afirmado que fez, 180º em

direção à barcaça que estava afundando, não estariam registradas, nem teriam ressonância

nos demais depoimentos. 

Assim, concluiu que a provável causa determinante teria sido a colisão do

comboio  contra  a  margem  esquerda  do  rio,  decorrente  da  manobra  de  mudança  de

margem,  que  seria  obrigatória  naquele  local,  feita  com  excesso  de  velocidade  pelo

comandante,  impossibilitando-o  de  fazer  a  travessia  com  segurança.  Indiciou  o

comandante paraguaio Gustavo Ramon Maldonado Roa, afirmando que teria agido com

imperícia e imprudência ao conduzir o comboio com excesso de velocidade, agravado

pelo fato de que o local é sinalizado com placas de travessia de margem obrigatória,

impedindo-o de manobrar para evitar a colisão. 

Acompanha o relatório do IAFN um infográfico com a simulação do evento

segundo o depoimento do indiciado (fls. 293/311), outro segundo os fatos apresentados

pela  armadora  (fls.  312/324)  e,  por  fim,  uma simulação segundo o  entendimento  do

Encarregado do IAFN (fls. 325/351), ilustrada com fotos tiradas a bordo da aeronave da

Marinha do Brasil. 

Os autos do IAFN foram enviados ao Tribunal Marítimo, que os encaminhou

à  PEM,  que  apresentou  representação  em face  de  Gustavo  Ramon  Maldonado  Roa,

comandante  paraguaio  do  comboio  formado  pelo  R/E  “KARAY  GUASU”  e  doze

barcaças, com base no artigo 14, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 2.180/54.

Na representação a PEM resume os fatos descritos no IAFN com destaque
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para a parte do relatório em que o Encarregado do IAFN ressalta que o trecho onde

ocorreu  o  acidente  da  navegação  seria  um  trecho  seguro,  de  boa  navegabilidade  e

profundidade que variariam entre 3,6m e 7,4m em seu canal bem balizado e sinalizado,

mas que tem uma mudança obrigatória de margem de acordo com a sinalização existente,

manobra  que  deve  ser  feita  a  baixa  velocidade,  conforme  consta  da  Carta  nº  3354.

Embora  a  velocidade  de  3km/h  a  4km/h  declarada  pelo  representado  possa  ser

considerada  boa  para  a  manobra  o  extrato  do  AIS  teria  demonstrado  que  de  fato

navegavam seria maior.  Assim, a PEM afirmou que o representado seria responsável

pelos acidentes da navegação, pois teria agido com imprudência e imperícia ao conduzir

o comboio com excesso de velocidade em local devidamente sinalizado com placas de

travessia obrigatória de margem. Pediu sua condenação nas penas da Lei e ao pagamento

das custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo em

09 de maio de 2017, o representado, por ser estrangeiro e residir fora do Brasil, foi citado

por  edital  na  forma  do  Regimento  Interno  do  Tribunal  Marítimo e  não respondeu  à

representação no prazo assinalado no Edital, sendo declarado revel. Assim, revel e citado

por edital, a ele foi concedido um curador, múnus cumprido pela DPU-RJ.

A contestação apresentada pela PEM foi por negativa geral, na forma do art.

341, parágrafo único, do CPC.

Aberta a instrução nenhuma prova foi produzida e em alegações finais a PEM

e a DPU reportaram-se às suas peças.

É o relatório.

Decide-se:

A acusação que pesa sobre o representado é que teria, a um só tempo, agido

com  imprudência  e  imperícia,  conduzindo  com  excesso  de  velocidade  um  comboio

formado  por  um empurrador  e  12  barcaças  carregadas  de  minério  de  ferro  pelo  Rio

Paraguai, não conseguindo efetuar a manobra de troca de margens, colidindo contra a

margem esquerda na altura da Ilha Piuvas, causando danos a uma e o naufrágio em outra

barcaça.

A defesa por negativa geral devolve à PEM o dever de provar os fatos que

dão base à acusação, mas há no IAFN a confirmação, por meio de imagens das telas do

AIS,  que a embarcação de fato colidiu com a margem da Ilha Piuvas e que foi  essa

colisão que provocou os danos nas duas barcaças, sendo que uma delas naufragou. 

Provou-se que ao fazer a passagem pelo Passo Piuvas, local onde se deve

cruzar o rio e passar a navegar próximo à margem oposta, o comboio comandado pelo

representado navegava a cerca de 10km/h, velocidade incompatível para fazerem aquela
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manobra, deixando o representado sem condições de impedir que o comboio seguisse na

direção da margem e contra ela colidisse.

Desta maneira, o acidente da navegação que nesses autos se caracterizou pela

colisão de um comboio contra a margem do rio, seguido do naufrágio de uma barcaça e

danos  estruturais  em outra,  teve  por  causa  determinante  a  navegação  em velocidade

excessiva  para  a  manobra  de  cruzamento  de  uma  margem  para  a  outra,  ação  de

responsabilidade do representado, devendo a representação ser julgada procedente.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: Colisão de comboio contra a margem do

rio, com danos na estrutura de uma barcaça, o naufrágio de outra e a perda da carga de

minério  nesta  embarcada;  b)  quanto  à  causa  determinante:  Cruzamento  do  rio  em

velocidade superior à de segurança para a manobra; e c) decisão: Julgar o acidente da

navegação  constante  do  art.  14,  alínea  “a”  como  decorrente  da  imprudência  e  da

imperícia do aquaviário paraguaio  Gustavo Ramon Maldonado Roa,  cominando-lhe a

pena de repreensão e multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e ao pagamento das

custas processuais, com fulcro nos artigos 121, incisos I e VII, c/c art. 124, inciso I, todos

artigos da Lei nº 2.180/54. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 26 de maio de 2020.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz-Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 5 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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