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ACÓRDÃO

E/M “MEPLA I”. Colisão com eclusa. Erro de manobra. Imperícia. Condenação.

Lidos, relatados e discutidos os autos.

No dia 08/07/2019, por volta das 18h30min, na margem esquerda a jusante da eclusa
de Promissão - SP ocorreu a colisão do comboio formado pelo Empurrador “MEPLA I” com as chatas
“LINDSAY CRISTINA”, “JULIANA” e “ELISA” contra o muro guia, com danos materiais.

No  inquérito,  realizado  pela  CFTP,  foram  ouvidas  testemunhas,  realizado  laudo
pericial e juntada a documentação de praxe.

Consta dos autos que no dia 08 de julho de 2019, por volta das 18h30min, ocorreu a
colisão do comboio formado pelo Empurrador “MEPLA I” com as chatas “LINDSAY CRISTINA”,
“JULIANA” e “ELISA”, que estava sob o comando do CFL HELIO CARLOS AJALA RODRIGUES,
contra o muro guia da margem esquerda a jusante da eclusa de Promissão - SP. Segundo relatado, o
acidente  ocorreu  durante  manobra  de  aproximação  para  eclusagem no  sentido  de  jusante  para  a
montante.

Após o choque o comboio foi autorizado a seguir viagem para a eclusa de Bariri - SP.
O  Comandante  do  comboio  declarou,  em  depoimento,  a  seguinte  dinâmica  dos  acontecimentos:
“Perguntado o senhor poderia relatar o acidente ocorrido, respondeu que então foi assim, a vazão tava
mil cento e noventa e um, vazão muito forte, aí eu teria que vir mais perto dos ‘dolfe defensa’, só que
eu não vim, vim mais perto do muro guia de bombordo, já tinha passado duas chatas do muro guia de
bombordo, aí a vazão me jogou para o muro guia de bombordo, batendo a meia nau, ou seja na segunda
e terceira chata e abrindo a pro do lado de boreste indo para o muro guia de boreste, aí como foi para o
lado de boreste e até eu desengatar foi cinco segundo mais cinco segundo para engatar na ré, não deu
para segurar, aí veio a colidir com o muro guia de boreste, fazendo avaria na pro da chata ‘LINDSAY’
[…].  Perguntado  houve  alguma  ocorrência  anormal  na  praça  de  máquinas,  no  dia  do  acidente,
respondeu que não, exceto dois motores novos de primeira viagem, onde com os manetes demorando
cinco segundos para desengatar e cinco segundos para engatar, assim levando dez segundos para ir de
maquinas  a  vante  para  maquinas  a  ré,  e  cinco  segundos  na  navegação  e  uma  eternidade  [...];
Perguntado o operador da eclusa comunicou ao Comandante alguma alteração na vazão da eclusa,
respondeu que não, só falou a vazão, passou os dados tudo certinho da eclusa, até a colisão; perguntado
o comandante do empurrador observou o correto cumprimento da NPCF em relação ao ângulo de
aproximação  para  eclusagem,  respondeu  que  sim;  perguntado  o  senhor  poderia apontar  algum
responsável pelo acidente ocorrido, respondeu que creio que fiz um cálculo equivocado e esse cálculo
junto com outros fatores, levou ao ocorrido; perguntado o senhor poderia apontar a causa do acidente,
ou seja, por que ocorreu, respondeu que é o que nós estamos falando, por causa da vazão muito forte
me jogou no muro guia, e por causa dos manetes, do atraso do engate e desengate”(SIC).

Do evento em exame não resultaram acidentes pessoais ou poluição hídrica, mas há
registro de danos materiais na proa da chata “LINDSAY”.

Extrai-se do Laudo de Exame Pericial que as embarcações estavam em bom estado de
conservação, com a documentação regular e tripulação devidamente habilitada.



A prova técnica não teve acesso às imagens da eclusa do momento do acidente,
concluindo assim pela indeterminação da causa do acidente. As testemunhas afirmaram que o operador
da Eclusa transmitiu todas as informações de praxe a respeito da Eclusagem, inclusive sobre a vazão
para efetuar a manobra.

O Comandante em depoimento reconheceu que teria cometido um erro de cálculo na
manobra de aproximação. Alegou ainda que o demorado tempo de resposta das manetes dos motores,
que eram novos, teria dificultado a manutenção do comboio no rumo para a eclusagem.

O Imediato do Comboio, Piloto Fluvial, Sr. EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, que
se encontrava na proa do empurrador, declarou em depoimento que, segundo sua análise, o ângulo na
manobra de aproximação deveria ser maior.

O  Encarregado  do  IAFN  concluiu  que:  “Conclui-se,  portanto,  que  a  causa
determinante do acidente da navegação de colisão da chata ‘LINDSAY’, componente de um comboio,
com o muro ala, durante seguimento para a eclusagem, foi a imprudência do Comandante do comboio,
o Capitão Fluvial, Sr. HELIO CARLOS AJALA DE RODRIGUES, pois sendo conhecedor das suas
máquinas e operações de eclusagem efetuou uma análise operacional equivocada na escolha do rumo
de aproximação”.

O indiciado foi  devidamente notificado acerca das conclusões do Encarregado do
IAFN e apresentou defesa prévia tempestiva.

A  PEM  ofereceu  representação  em  face  de  HELIO  CARLOS  AJALA  DE
RODRIGUES, Capitão Fluvial, com fulcro no art. 14, “a” da LOTM.

A Defesa alegou que: “O Relatório do Inquérito é inconclusivo, pois, por problemas
técnicos, não conseguiu os dados acerca da vazão que contribuiu para o acidente, e foi a causa única
que contribuiu para a colisão da chata durante a eclusagem. Todos os procedimentos foram tomados
pelo Recorrente, o que facilmente se verifica pelo depoimento da tripulação, Sr. Eduardo, Sr. Kyelce e
Sr.  Jessé,  nos  documentos  que  fazem  parte  do  Inquérito.  Não  houve  negligência  por  parte  do
Recorrente, como narrado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no Inquérito, atribuindo-se à
vazão muito forte que deu causa ao acidente. Oportuno ressaltar que o Inquérito é claro no sentido de
que não houve dano algum, seja ao patrimônio público, seja ao meio ambiente, tanto é que o comboio
seguiu viagem, sem risco algum a quem quer que seja. O acidente foi um fato isolado, SEM DANO
ALGUM.”

Na fase de instrução nenhuma prova foi produzida.

Em alegações finais manifestaram-se as partes.

É o relatório.

Decisão.

De tudo o que consta nos presentes autos, verifica-se que a colisão decorreu de um
erro de manobra praticado pelo representado.

O presente processo é de fácil solução visto que o próprio representado descreveu o
acidente e reconheceu a sua responsabilidade em depoimento, qual seja: “a vazão tava mil cento e
noventa e um, vazão muito forte, aí eu tinha que vir mais perto dos ‘dolfe defensa’, só que eu não vim,
vim mais perto do muro guia de bombordo, já tinha passado duas chatas do muro guia de bombordo, aí
a vazão me jogou para o muro guia de bombordo, batendo a meia nau, ou seja na segunda e terceira
chata e abrindo a proa do lado de boreste indo para o muro guia de boreste, aí como foi para o lado de
boreste e até eu desengatar foi cinco segundos mais cinco segundos para engatar na ré, não deu para
segurar, aí veio a colidir com o muro guia de boreste, fazendo avaria na pro da chata ‘LINDSAY’(SIC).

Assim como o próprio representado reconheceu sua falha, que caracteriza erro de
manobra e imperícia, na mesma forma que concluíram o laudo pericial e o relatório do inquérito, deve
ser responsabilizado, assim como reconhecida sua atitude honesta de contribuir  para a solução do
processo.



Diante  do  exposto,  deve  ser  julgada  integralmente  procedente  a  representação,
condenando o representado pela sua conduta imperita.

Assim,

Quanto à natureza e extensão do acidente da navegação: a) colisão de comboio com
eclusa, com danos materiais; b) Quanto à causa determinante: erro de manobra; e c) Decisão: julgar o
acidente  da navegação capitulado no  art.  14,  alínea  “a”  da  Lei  nº  2.180/54,  como decorrente  da
imperícia do representado, condenando-o, à pena de repreensão, isento de custas, com fundamento no
art. 121, I da LOTM.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 09 de março de 2022.
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