
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 31.109/16

ACÓRDÃO

N/M “PEBBLE BEACH”. Encalhe. Ordem passada pelo prático ao timoneiro

não bem entendida, levando o navio a guinar mais do que o esperado pelo

prático. Erro do timoneiro não detectado pelo prático nem pelo comandante

que  acompanhava  a  manobra  no  passadiço.  Navegação com os  ferros  no

escovém que impediu seu uso em qualquer manobra que pudesse evitar o

encalhe. Condenação. 

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os  autos  do encalhe de um navio durante  manobra com prático a

bordo, ocorrido no dia 26 de agosto de 2015, aproximadamente às 06h40min, no canal de

Itapuã/Campista,  Rio Guaíba,  Porto Alegre,  RS, sem causar  danos materiais,  danos a

pessoas ou poluição.

Envolveu-se no acidente o N/M “PEBBLE BEACH”, de bandeira maltesa,

graneleiro com 189,99m de comprimento, 28,3m de boca e 24.195 AB, construído em

2013, registrado em Valeta sob a propriedade da empresa maltesa Sithonia Shipholding

SA e armada pela empresa grega Evalend Shipping Co. SA. Era comandado pelo CLC

filipino Vergel Lacre Pabatao, que era assessorado pelo prático Luiz Antonio Hormain.

Segundo apurou o IAFN, o N/M “PEBBLE BEACH” recebeu prático a bordo

e içou o ferro às 06h12min do dia 26 de agosto de 2015, dando início à navegação em

direção ao porto de Porto Alegre. Às 06h32min passou pela primeira boia, às 06h40min

passou pelo Farol  de Itapoã e começou a navegar  pelo canal,  constando da perícia a

seguinte  anotação:  “canal  de  navegação  difícil,  muito  assoreado  e  com  diversas

embarcações menores navegando na região”. Às 06h42min o navio encalhou. 

Foram feitas as checagens de praxe nos tanques de lastro e de óleo e nos

porões, mas nenhuma avaria foi encontrada. Verificou-se que o fundo era composto de

lodo. 

Às 23h do dia 27 de agosto de 2015 chegaram os rebocadores “SN ABBAIS”

e “SN DAVID” que trabalharam no desencalhe até a manhã do dia 28 de agosto, tendo o

navio atracado finalmente no porto às 09h40min. Nenhum dano foi causado pelo encalhe,

salvo o atraso na operação.

Os peritos da Capitania Fluvial anotaram que o navio era novo, com todos os

equipamentos em funcionamento e tripulantes embarcados segundo o CTS. No passadiço

estavam o Comandante,  o  Imediato  exercendo a  função de  Oficial  de  Navegação,  o
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Prático  e  o  Timoneiro.  O  Prático  passava  as  orientações  de  rumo  diretamente  ao

Timoneiro e teria dado uma correção de rumo de 005º a boreste,  tendo o Timoneiro

entendido 055º a boreste, levando o navio para fora do canal. O Timoneiro nega que a

ordem tenha sido 005º e os peritos disseram que qualquer que tenha sido a ordem o

Comandante deveria ter observado que uma guinada de 055º era muito acentuada para

uma  simples  correção  de  rumo  e  deveria  ter  interferido  na  manobra.  As  fotos  que

instruem  a  perícia  mostram  o  navio  encalhado  completamente  fora  do  canal  de

navegação.

Anotaram  os  peritos,  ademais,  que  o  tempo  era  de  chuva  e  visibilidade

moderada, com vento de força 6 da escala Beaufort e que o navio calava 5,12m a vante e

5,11m a ré, enquanto o canal tem profundidade que varia entre 6m a 7m. O navio tinha a

bordo  9.804,8  toneladas  métricas  de  cevada  a  granel,  máquinas  e  equipamentos  de

governo funcionavam perfeitamente e navegava a cerca de 10 nós. Concluíram a perícia

afirmando que as condições climáticas não interferiram no acidente, tendo como fator

principal a falha na comunicação no passadiço entre o prático e o timoneiro, sendo essa a

causa determinante do encalhe.  

O Encarregado do IAFN ouviu os tripulantes que estavam no passadiço, um

tripulante de  máquinas  e  o  prático.  O tripulante  de máquinas nada relatou que tenha

ajudado nas investigações, os três tripulantes que estavam no passadiço disseram que o

prático deu uma primeira ordem de curso a 003 a vante e depois curso 055, comando que

teria sido confirmado duas vezes.  O Timoneiro teria colocado o leme a 15º,  o navio

começou a se movimentar para boreste e quando o Comandante e o Oficial de Navegação

foram abordar o prático, o navio encalhou. 

O prático,  por  sua vez  disse  que passou a  ordem ao timoneiro  de 005 a

boreste, que apenas quebraria uma guinada e quando percebeu que o navio havia passado

notou que o leme estava marcado a 20º a boreste,  quando deveria estar a bombordo.

Determinou todo leme a bombordo para quebrar a guinada e retornar ao canal,  parar

máquinas e máquinas a ré. Disse que o encalhe foi causado por erro do timoneiro, uma

vez que nunca teria ordenado 055, uma vez que ajustes de rumo naquele canal, apenas

para evitar o Baixio do Campista, são de 7º a 8º. Disse ainda que ao ver que o navio havia

encalhado repetiu para o timoneiro o rumo 005 e ele teria pedido desculpas pelo erro.

O Encarregado do IAFN conclui que a falha de comunicação entre o prático e

o timoneiro teria causado o encalhe. Indiciou o prático Luiz Antonio Hormain, afirmando

que teria sido imperito e negligente ao ter faltado com o cuidado ao transmitir a ordem de

rumo ao timoneiro e por ter demorado ao aplicar os meios adequados para corrigir o erro

no rumo. Indiciou também o comandante Vergel Lacre Pabatao por não ter mantido o
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ferro fora do escovém durante a manobra a fim de estar pronto para ser largado em caso

de emergência e também por ter demorado a tomar uma atitude quando o navio saiu do

canal de navegação.

A notificação dando ciência do fim do inquérito foi enviada ao Agente de

Navegação do armador e a do prático foi entregue pessoalmente, que apresentou Defesa

Prévia, na qual afirma que as conclusões do IAFN foram tomadas apenas com base nos

depoimentos  dos  tripulantes,  faz  considerações  acerca  dos  conceitos  jurídicos  de

negligência e de imperícia,  destaca trechos dos depoimentos que demonstram que ele

teria tomado as ações corretas antes e depois de o navio ter saído do rumo e encerra a

defesa  afirmando que  seria  impróprio  seu indiciamento com base nos  elementos  dos

autos do IAFN, pedindo para que não sejam consideradas as conclusões do Encarregado

do IAFN.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo que os encaminhou à PEM,

que de plano pediu que fosse trazida aos autos a transcrição do Voice Data Recorder –

VDR, o que foi deferido. O agente do armador remeteu aos autos a informação que a

qualidade da gravação do VDR era ruim e que o tradutor juramentado contratado não

conseguiu, assim, fazer a transcrição pedida. 

A PEM foi intimada para se manifestar sobre os documentos recebidos da

Capitania Fluvial  de Porto Alegre e ofereceu Representação em face do Prático Luiz

Antonio  Hormain,  do  comandante  e  do  timoneiro  do  N/M  “PEBBLE  BEACH”,  os

aquaviários filipinos Vergel Lacre Pabatao e Ervin Piansay Garriel. 

Depois de resumir os principais fatos narrados no inquérito a PEM afirmou

que o primeiro representado teria sido a um só tempo imperito e negligente ao transmitir

uma  ordem  ao  timoneiro  que  não  foi  compreendida  e  por  não  ter  confirmado  a

informação por meio da repetição da ordem pelo timoneiro, o que seria uma prática usual

em manobra com prático no passadiço. Teria o primeiro representado, ademais, deixado

de orientar a correção de rumo do navio com eficácia de modo a evitar o encalhe. 

Com  relação  ao  segundo  representado  a  PEM  afirmou  que  teria  sido

imprudente e negligente ao não manter os ferros suspensos fora do escovém aguardando

para qualquer emergência durante a passagem pelo canal, também por não estar atento à

manobra, pois se estivesse teria percebido que uma guinada a 055 provocaria a saída do

navio do canal, por não ter advertido o Timoneiro por não ter confirmado a guinada e

também  porque  a  presença  do  prático  no  passadiço  não  retira  do  comandante  seus

deveres  para  com  a  segurança,  obrigando-o  a  monitorar  a  manobra  do  prático

permanentemente.

Por fim, o terceiro representado teria sido negligente ao não perceber que
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uma guinada a 055 faria com que o navio saísse do canal, pois não se tratava de uma

simples  correção  de  rumo,  executando  a  ordem  sem  verificá-la,  demonstrando  estar

desatento às ordens de manobra.

Pediu a condenação de todos nas penas da Lei e ao pagamento das custas

processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo do

dia 07 de junho de 2018, o prático Luiz Antonio Hormain foi citado pelos Correios e o

comandante  Vergel  Lacre  Pabatao  e  o  timoneiro  Ervin  Piansay  Garriel,  por  serem

estrangeiros e residirem fora do Brasil, foram citados por edital, na forma do Regimento

Interno desta Corte. Os estrangeiros não contestaram a representação no prazo anotado no

edital, foram declarados revéis e, nessa condição de revéis citados por edital, a eles foi

indicado  um  Curador  Especial,  múnus  cumprido  pela  DPU-RJ,  que  contestou  a

representação por negativa geral.

O prático Luiz Antonio Hormain apresentou contestação tempestiva por meio

de advogada devidamente constituída, na qual afirma que ele seria um aquaviário com 36

anos de experiência numa área sujeita ao assoreamento constante do canal, nevoeiros,

boias que se deslocam de sua posição e forte correnteza. Ainda segundo a defesa, a causa

do acidente  teria  sido  o  erro  do  timoneiro,  que  não teria  atendido  à  sua  orientação,

comando que teria sido registrado pelo VDR, cuja transcrição teria sido requerida pela

PEM, mas o armador não a teria fornecido para instruir o processo. Reafirma a seguir o

erro do timoneiro, que teria sido relatado, inclusive, pelo comandante em seu depoimento

durante o IAFN, transcrevendo na defesa as partes do depoimento que confirmam essa

afirmação. Encerra a defesa ressaltando que a transcrição do VDR não foi trazida aos

autos e que essa seria uma prova de suma importância para se confirmar que ele teria

dado a ordem correta, que não foi atendida pelo timoneiro. Pede para ser exculpado e faz

a juntada da procuração que passou para a advogada que assina a defesa.

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

e a DPU reportaram-se às suas peças e a defesa do prático repisou os fundamentos da

contestação.

É o relatório.

Decide-se:

A PEM acusou o primeiro representado, o prático Luiz Antonio Hormain, de

ter sido a um só tempo imperito e negligente ao transmitir a ordem ao timoneiro e não

observar que essa não havia sido compreendida corretamente, além de não ter orientado a

correção de rumo do navio com eficiência, de modo a evitar o encalhe. Sua defesa não

nega tais afirmações, apenas dirigem ao timoneiro toda a responsabilidade pelo erro. 
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O  prático,  portanto,  foi  acusado  de  não  ter  observado  a  tempo  que  o

timoneiro não compreendeu sua ordem, permitindo, assim, que o navio saísse do canal e,

em seguida,  ao observar  que encalhariam, não teria tomado as medidas corretas para

evitar o encalhe.

A PEM, por sua vez, acusou o comandante do navio, segundo representado,

de imprudência e negligência por não ter mantido os ferros “pelos cabelos”, ou seja,

suspensos já fora do escovém durante a passagem pelo canal e por não estar atento à

manobra, não percebendo que a guinada dada pelo timoneiro provocaria a saída do navio

do canal, afirmando que a presença do prático no passadiço não retiraria do comandante

seus deveres. A PEM acusou o timoneiro, terceiro representado, por fim, de negligência

ao não perceber que uma guinada a 055 tiraria o navio do canal e que esse não seria uma

simples  correção  de  rumo,  executando  a  ordem  sem  verificá-la,  demonstrando

desatenção.

A defesa do segundo e do terceiro representados contestou essas acusações

por negativa geral, devolvendo à acusação o ônus de provar os fatos que alegou apesar da

revelia dos representados. A prova dos autos, porém, confirma tais fatos, ou seja, que o

comandante estava no passadiço e não notou que a guinada que o timoneiro deu em seu

navio o tiraria do canal, que os ferros não estavam pendurados “pelos cabelos”, prontos a

serem lançados em uma emergência como a que se viu nesses autos e que o timoneiro, de

fato, tomou o rumo 055º, quando a rumo passado pelo prático era de 005º.

O fato é que a manobra revelou-se desastrosa, pois nenhuma das pessoas que

estavam  no  passadiço  estava  de  fato  atenta  ao  que  estava  se  passando,  talvez  por

confiarem demais um no trabalho do outro, talvez por fadiga, mas o fato é que ao receber

a ordem de corrigir o rumo em 005º o timoneiro guinou a 055º, um erro tão grosseiro que

deveria  ter  sido  detectado imediatamente  pelo  prático,  que  estava  ali  para  auxiliar  o

comandante, e também pelo comandante, que tem o dever de tomar a manobra para si,

caso o prático cometa algum erro. 

Tem  razão  a  defesa  do  prático  quando  atribui  o  acidente  a  um  erro  do

timoneiro, mas esse erro não o exime completamente de culpa.

Desse modo, o acidente da navegação que nesses autos se caracterizou pelo

encalhe de um navio mercante e como consequência teve somente o atraso na operação,

teve por causa determinante o erro de comunicação entre o prático e o timoneiro, que

guinou o navio num ângulo que o retirou do canal de navegação sem que o comandante,

presente no passadiço, tomasse qualquer atitude.

Deve,  assim,  a  representação  ser  julgada  totalmente  procedente,  para

responsabilizar os três representados pelo acidente da navegação.
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Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: encalhe de navio mercante, com danos

apenas  referentes  ao  atraso  na  operação,  sem danos materiais, pessoais ou poluição;

b) quanto à causa determinante: erro na comunicação entre o prático e o timoneiro não

percebida  pelo  comandante  do  navio  que  estava  presente  no  passadiço  durante  a

manobra; e c) decisão: julgar o acidente da navegação constante do art. 14, alínea “a”, da

Lei nº 2.180/54, como decorrente da negligência do primeiro e do segundo representados,

o prático Luiz Antonio Hormain e do CLC filipino Vergel Lacre Pabatao, e da imperícia

do  timoneiro  filipino  Ervin  Piansay  Garriel,  condenando-os  às  penas  individuais  de

repreensão e multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 121,

incisos, I e VII, c/c art. 124, inciso I. Custas processuais divididas em partes iguais. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 02 de junho de 2020.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 24 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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