
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.206/19

ACÓRDÃO

L/M  “LIBERAL”.  Colisão  com  uma  coluna  da  ponte  Getúlio  Vargas.

Equiparado aos casos cujas circunstâncias determinantes não foram apuradas

com a necessária precisão. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria

Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que no dia 12 de janeiro de 2018, cerca das 14h, ocorreu a colisão com

uma coluna da ponte Getúlio Vargas, da L/M “LIBERAL”, sob a condução de José Aldo

da Silva, que sofreu fratura no úmero do braço direito, no canal de Santa Cruz, Itapissuma,

PE, com danos materiais, mas sem registro de danos ambientais.

A L/M “LIBERAL”,  nº de  inscrição 221-015971-7,  tem casco de fibra  de

vidro, de 16,75m de comprimento e 3,7m de boca, dois motores de 200 HP cada, ano de

construção  2011,  classificada  para  esporte  e  recreio,  navegação  interior,  era  de

propriedade de Romulo Liberal Guerra.

No  Inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  de  Pernambuco  foram

ouvidas três testemunhas e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 32 a 36, realizado no dia 27 de fevereiro, de

2018, consta que a embarcação sofreu um rasgo de cerca de 5,0m por 0,7m no costado de

bombordo.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 12 de

janeiro de 2018, cerca das 10h30min, o condutor da lancha “LIBERAL”, José Aldo da

Silva, ligou para o proprietário da embarcação, Romulo Liberal Guerra, informando que ia

abastecer a lancha e, após o abastecimento, realizar um teste de funcionamento da lancha;

cerca das 11h45min, o condutor ligou novamente para o proprietário informando sobre a

colisão  da  embarcação com uma  coluna  na  ponte  Getúlio  Vargas,  Itapissuma,  PE.  A

Capitania dos Portos de Pernambuco tomou conhecimento do acidente às 11h49min, haja

vista que uma equipe de Inspetores Navais se encontrava em diligências na Colônia de

Pescadores de Itapissuma e se deslocou para o local do acidente para os procedimentos

iniciais. No dia 17 de dezembro de 2018, a Capitania dos Portos instaurou o Inquérito

Administrativo.

Na Análise dos dados obtidos consta que a embarcação se encontrava com a

documentação em dia, o condutor era habilitado como Marinheiro Auxiliar de Convés e

sua  CIR  dentro  do  prazo  de  validade.  De  acordo  com  o  proprietário  da  lancha
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“LIBERAL”,  a  embarcação passou por  revisão  geral  do  motor,  troca  de  óleo,  filtros,

correia,  quinze  dias  antes  do  acidente,  porém  este  informou  que  não  tinha  nenhum

documento relativo a esta revisão. A embarcação possuía seguro pelo Bradesco Seguro

Auto, RE, apólice nº 867000334 e se encontra no Estaleiro Ecomariner, para vistoria da

seguradora. A embarcação possuía uma plataforma articulada usada para aumentar a altura

do  condutor  nas  ocasiões  em  que  este  tenha  que  ficar  em  pé.  Ressaltaram que  esta

plataforma  não  possuía  nenhum  dispositivo  de  fixação,  tornando-a  vulnerável  e,

aleatoriamente,  propiciava  cair  para  o  lado  esquerdo  do  local  onde  o  condutor  se

encontrava manobrando a embarcação, conforme foto nº 9 e 10, anexas. Na ocasião do

acidente  esta  plataforma cedeu e  o  condutor  se  desequilibrou  e  perdeu o  controle  da

embarcação. Foi informado pelo condutor que não era comum a plataforma desarmar,

mas já ocorreu duas vezes, uma com a embarcação parada, pois estava em manutenção, e

outra quando o condutor estava manobrando com a embarcação para atracação num píer,

mas, nessas duas ocasiões não houve acidente.

Os Peritos consideraram que o fator material contribuiu e concluíram que a

causa determinante da colisão foi a desmontagem da plataforma que serve de apoio aos

pés  do  condutor,  por  ocasião  em  que  este  necessitou  ficar  de  pé  para  melhorar  a

visualização da navegação.

Nas fls. 38 a 40 constam fotos da embarcação avariada e da plataforma nas

posições aberta e rebatida.

Na fl. 82 consta a Declaração da INPA Indústria Naval da Paraíba Ltda. ME,

informando  que  o  apoio  articulado  para  os  pés  do  piloto  nas  embarcações  “55

ECOMARINER” foram instalados nas unidades  fabricadas até o  ano de 2012,  que as

fabricadas após esta data foram alteradas para outro tipo de sistema, para atualização do

modelo,  salientando que este equipamento era um opcional colocado nas embarcações

com marinheiro de estatura mais baixa.

Nas fls. 95 a 97 constam cópias do Laudo Médico, receituário e foto da lesão

sofrida pelo condutor da embarcação, José Aldo da Silva.

Na fl. 98 consta um CD-R com vídeo da simulação do desarme da plataforma

da L/M “LIBERAL”.

No Relatório, fls. 99 a 105, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos  e  o  Laudo  de  Exame Pericial,  considerou  que  a  causa  da  desmontagem

repentina da plataforma que desequilibrou o condutor da L/M “LIBERAL”, que perdeu o

controle e colidiu com a coluna da ponte Getúlio Vargas foi indeterminada, não apontando

possíveis responsáveis.

A Douta Procuradoria, fls. 112 a 114, em uniformidade de entendimento com

o Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar que
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as provas coligidas no IAFN são inconclusivas.

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: colisão da L/M “LIBERAL” com uma

coluna da ponte Getúlio Vargas, Itapissuma, PE, com danos materiais na lancha e lesões

leves no seu condutor, José Aldo da Silva, MAF, mas sem registro de danos ambientais; b)

quanto à causa determinante: desmontagem repentina da plataforma de apoio dos pés do

condutor, que se desequilibrou, perdendo o controle da lancha e colidindo com a coluna da

ponte, por causa indeterminada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no

art.  14,  letra  “a”  (colisão),  da  Lei  nº  2.180/54,  como  equiparado  aos  casos  cujas

circunstâncias determinantes não foram apuradas com a necessária precisão, mandando

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

Marinha, de fls. 112 a 114.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 19 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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