
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 29.604/15

ACÓRDÃO

N/M “MARFRET GUYANE”. Acidente com trabalhador do porto durante

amarração. Rompimento de espia que atingiu trabalhador que encontrou a

rota de fuga tomada por equipamentos do porto. Trabalhador em desvio de

função, exercendo função no cais sem ter sido treinado para a faina, com

idade avançada e deficiência visual.  Negligência para com a formação de

mão de obra comprovada. Condenação.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos de um acidente de trabalho ocorrido no cais do porto de

Natal, RN, por volta das 17h30min do dia 24 de outubro de 2010, durante manobra de

atracação/amarração de um navio mercante, que veio a causar o óbito de um trabalhador

do porto.

A embarcação envolvida foi o N/M “MARFRET GUYANE”, de bandeira

francesa,  um  porta  container  com  170,06m  de  comprimento,  27,24m  de  boca  e

21.268AB, construído em 2007 pela Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. com capacidade

para  o  transporte  de  1.691 TEUS,  de  armação e  propriedade  de  Marseille  Fret  A/S,

comandado pelo CLC francês Charles Antoine Thierry Gauthier. Toda a documentação

da embarcação estava de acordo e em dia, bem como a documentação de toda tripulação.

Segundo apurou o inquérito o N/M “MARFRET GUYANE” encontrava-se

em manobra  de atracação no berço nº  1  do  porto  de  Natal  com o prático  Sebastião

Rodrigues  Leite  a  bordo  auxiliando  o  comandante.  Com  o  navio  já  na  posição

perpendicular  ao  berço,  espias  passadas,  rebocador  dispensado,  bow e  sternthrusters

parados e primeira amarração concluída, deram início ao reforço de amarração, passando

lançantes  na  proa  e  na  popa.  O  3ON  francês  David  Lothe  era  o  responsável  pela

amarração da popa do navio e pela operação do molinete utilizado para colher e tencionar

a espia e estava sendo auxiliado por outros três tripulantes. No cais havia uma equipe de

quatro pessoas responsável pela amarração do meio para a popa chefiada pelo Sr. João

Batista da Silva Neto e formada pelo trabalhador portuário James Tibúrcio de Souza, pelo

Eletricista de Manutenção Hudson Santos de Araujo e pelo Ajudante de Pedreiro João

Luiz de Souza. A retinida foi colhida no cais e a espia foi encapelada no cabeço, tendo o
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3ON David Lothe começado a entrar com a mesma verificando a acomodação do cabo na

saia do tambor do molinete. No entanto o excesso de cabo que se encontrava flutuando

foi levado pela corrente de vazante para além da extremidade do cais e se prendeu ali. Os

trabalhadores do cais gritaram e o 3ON David Lothe parou o molinete, mas a espia se

rompeu mesmo assim e atingiu o Sr. João Luiz de Souza pelas costas levando-o a óbito

imediatamente. 

Os peritos apuraram que a espia era certificada e era submetida a manutenção

de acordo com o Sistema de Gerenciamento do Navio, além de aparentar bom estado de

conservação,  tendo  sido  atribuído  ao  atrito  com a  aresta  inferior  da  extremidade  da

estrutura  do  cais  a  causa  de  seu  rompimento.  Acrescentaram que  não  perceberam a

atuação  do  Serviço  Especializado  em  Segurança  e  Saúde  do  Trabalhador  Portuário

(SESSTP) que a NR 29 do MTE e também que o Sr. João Luiz de Souza tentou se afastar

da espia, mas deparou-se com um container, um spreader e grades de proteção que o

deixaram sem rota de fuga.  Ressaltaram que o Sr.  João Luiz era funcionário da Cia.

Docas do RN (CODERN) aposentado na função de Auxiliar de Pedreiro, profissão que

seguia exercendo naquela Companhia. Ele tinha sessenta e oito anos de idade e estava

escalado naquela tarde entre os amarradores. Utilizava EPI’s, mas não há registro de que

tenha recebido treinamento específico para exercer a função.

Além de a espia ser nova e de não haver sinais de falha em sua manutenção

os  peritos  destacaram,  ainda,  que  os  procedimentos  regulares  para  atracação  foram

cumpridos, mas que a equipe de bordo responsável pela manobra de amarração estava

com a  atenção  voltada  para  o  interior  do  navio,  acomodando  a  espia  no  tambor  do

molinete, desatentos ao que se passava no cais, tendo o lapso de comunicação entre as

equipes também contribuído para o acidente.

Anotaram também  que  a  vítima  estava  equipada  com  EPI’s  e  teria  sido

alertada pelo supervisor da equipe para se afastar ante a possibilidade de rompimento do

cabo, mas ele se deparou com obstáculos em seu caminho, o que evidencia a falta de uma

verificação prévia das condições de acesso seguro antes da manobra de atracação, além

de ressaltarem o fato de que o Sr. João Luiz estar com o Atestado de Serviço Ocupacional

vencido, de não haver registros de seu treinamento para exercer a função de amarrador e

de  ser  registrado  na  CODERN  em  outra  função,  além  de  o  cabeço  onde  faziam  a

amarração ser improvisado, fora do padrão dos demais, mais distante da extremidade do

cais.

Assim, concluíram que o fator determinante para o acidente que vitimou o Sr.
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João Luiz de Souza teria sido o rompimento da espia em razão do atrito sofrido ao roçar

na  estrutura  do  cais,  mas  que  teriam contribuído  para  o  acidente  também a falta  de

verificação pré-operacionais de acesso seguro e o desenvolvimento de mapas de risco

com determinação de rotas de fuga desimpedidas.

O laudo é instruído com documentos de saúde da vítima, com croquis que

apresentam a forma como os cabeços estavam alinhados e de que maneira a espia passou

por baixo do cais e ali se rompeu, além de fotos, inclusive do corpo da vítima no local

onde foi colhida pelo cabo em que são evidentes os obstáculos para sua fuga.

O  Encarregado  do  IAFN  ouviu  oito  testemunhas  entre  tripulantes  e

trabalhadores da CODERN, que descreveram o acidente conforme narrado acima. 

O Sr.  João Batista da Silva Neto,  Encarregado de Operações do Porto de

Natal e que coordenava pessoalmente os trabalhos no momento do acidente, acrescentou

em seu depoimento (fls. 193/194) que a espia teria ficado presa sob o cais e enquanto os

trabalhadores tentavam safá-la ele fez contato via rádio com o prático que ainda estava a

bordo, de modo que ele pedisse que o cabo fosse solecado pelo tripulante, no entanto

prosseguiram tesando o cabo, uma vez que a popa do navio não estava de todo alinhada

com o cais, tendo ele determinado que os trabalhadores se afastassem ante o risco de o

cabo se romper, mas este se rompeu e atingiu o Sr. João Luiz pelas costas. Afirmou que a

vítima era cega de um olho e que em sua rota de fuga havia obstáculos que dificultaram

seu caminho e que não há na CODERN pessoal qualificado para atuar nas manobras de

atracação,  sendo  a  faina  feita  de  modo improvisado com o uso  de  funcionários  que

exercem outras funções. Disse também que a Cia. Docas havia contratado recentemente

um técnico e um engenheiro de segurança, mas que no momento do acidente nenhum

deles estava presente e que há na Cia. Docas do RN dois encarregados de operação no

porto,  ele  e  o  Sr.  Antonio  Carlos  Alves  Duarte  e  que  seriam  eles  quem  escalam

trabalhadores para fazer as atracações e desatracações de navios, tendo sido ele mesmo

quem escalou o Sr. José Luiz naquele dia, depois de receber a requisição de atracação do

Gerente de Infraestrutura Portuária, Sr. Vinícius Guilherme. 

Os  outros  trabalhadores  que  participavam  da  faina  e  que  também foram

ouvidos, os Srs. Janes Tiburcio de Souza (fls. 47/48) e Hudson Santos de Araujo (fls.

51/52) confirmaram em seus depoimentos que no caminho de fuga do Sr. João Luis de

Souza  havia  três  equipamentos  (spreads)  utilizados  para  içar  containers  e  ele  não

conseguiu se afastar a tempo do cabo que em seguida se rompeu e o atingiu pelas costas,

vitimando-o.  Acrescentaram  que  o  último  cabeço  do  cais  não  era  alinhado  com  os
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demais, o que contribuiu para a dificuldade no manuseio com o cabo e concordaram que

o Sr. João Luis tinha idade mais avançada para aquele tipo de serviço, 68 anos, além de

ser deficiente visual e ser um profissional pedreiro, fatores que juntamente com a falha de

comunicação e os obstáculos na rota de fuga teriam sido determinantes para a fatalidade.

O Sr.  Hudson ressaltou,  ademais,  a  falta  de treinamento do pessoal por parte da Cia

Docas do Rio Grande do Norte, afirmando que ele próprio trabalharia no porto havia 4

meses, sendo contratado como eletricista e que não recebera nenhum treinamento para

aquela tarefa no cais.

Foram ouvidos, ademais, o Gerente de Infraestrutura e Suporte Operacional,

Sr. Vinícius Guilherme Cavalcante (fls. 199/200), o Técnico de Segurança do Trabalho,

Francisco  Teixeira  da  Costa  Junior  (fls.  208/209)  e  o  Engenheiro  de  Segurança  do

Trabalho da CODERN, Sr. Eric Gomes Chao (fls. 212/213) que confirmaram que o Sr.

João Luis de Souza era pedreiro, que tinha idade avançada e deficiência visual e que não

teria passado por nenhum treinamento para aquele tipo de trabalho no cais e que a não

realização de um levantamento das condições da área antes de iniciarem a manobra com

os cabos por parte do coordenador da faina, Sr. João Batista da Silva Neto, teria sido a

causa  do  acidente,  uma vez que  havia  obstáculos  na  rota  de  fuga dos  trabalhadores.

Acrescentaram que depois do acidente passaram eles próprios a fazer a análise preliminar

de risco antes de começarem os trabalhos e que vêm alertando a direção da CODERN

acerca da necessidade de contratarem um médico do trabalho para avaliar as condições de

saúde dos trabalhadores portuários. Recomendaram que as atracações sejam feitas com o

auxílio  de  um rebocador,  uma vez  que  a  amarração sem esse  auxílio  exigiria  muito

esforço físico da equipe de terra chegando a alguns casos de exaustão e, ademais, que os

trabalhadores empregados nessas operações sejam qualificados e habilitados para tanto,

pois a equipe atual não teria qualificação técnica, nem condições físicas, uma vez que

teriam  idade  avançada  e  que  pedreiros  e  eletricistas  vinham  sendo  recrutados  para

compor  as  equipes.  O  Sr.  Vinícius  Guilherme  Cavalcante  afirmou,  ainda,  que  “tem

encaminhado pleitos a administração do porto, chamando atenção para o estado físico do

pessoal envolvido nas operações portuárias, considerando que 80% dos trabalhadores tem

idade em torno de 55 a 60 anos e grande parte da mão de obra é constituída de pessoas

aposentadas; que as operações são realizadas utilizando funcionários da CODERN que

exercem originalmente  outras  funções,  mas por falta  de  mão de obra  específica  esse

pessoal supre essa necessidade, considerando que há um acordo coletivo firmado entre

Sindicato dos Portuários e CODERN”.
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Com base nessas provas o Encarregado do IAFN concluiu que o rompimento

da espia se deveu ao atrito com a parte inferior do cais durante o recolhimento pelo

operador do molinete localizado a bordo do navio. Apontou como contribuintes o fator

humano, ante a idade avançada e deficiência visual da vítima, pois esse tipo de manobra

exigiria grande esforço físico, além de reflexos apurados e o fator operacional, em razão

da não implementação de procedimentos pré operacionais para a verificação de acessos

seguros, confecção de mapas de risco e determinação de rotas de fuga.

Indiciou  a  Cia.  Docas  do Rio  Grande  do Norte  (CODERN),  por  ter  sido

imprudente e negligente, ao empregar pessoal de outras funções para exercer trabalhos no

cais  sem  que  esses  tivessem  passado  por  qualquer  treinamento  especializado,  em

desacordo com a NR 29/MTE e o Sr. João Batista da Silva Neto, coordenador da equipe

de cais, por ter agido com displicência, sem precaução e com indiferença para o perigo,

tendo deixado de verificar as condições pré-operacionais da área onde o navio atracaria,

de modo a identificar e neutralizar os riscos que envolviam a manobra.

Ambos os indiciados foram notificados do resultado do IAFN, mas somente a

CODERN apresentou defesa prévia por meio de seu Diretor Presidente, na qual nega que

a vítima estaria em função diversa da que teria sido contratado, afirmando que quando da

implementação  do  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e  Salários  daquela  Cia.  ele  teria  sido

enquadrado na função de Auxiliar de Suporte Técnico Administrativo, função esta que

inclui a atribuição de amarração e desamarração de navios, função que a vítima exercia

havia pelo menos dez anos. Afirmou que a CODERN contaria com um SESSTP, tendo o

acidente sido uma fatalidade. Pede que o IAFN seja arquivado e junta, além da Ata de

Eleição do Presidente da Cia. Docas, o relatório de horas trabalhadas pela vítima, de

modo a  demonstrar  que  o  mesmo era  experiente  na  função,  seu  Atestado  de  Saúde

Ocupacional datado de 07/12/2013 em que constava estar apto para o exercício de sua

função e as informações prestadas ao Ministério Público do Trabalho em razão deste

acidente.

Os  autos  do  IAFN  foram  remetidos  ao  Tribunal  Marítimo,  que  os

encaminhou  à  PEM,  que  inicialmente  pediu  diligências  complementares,  tendo  sido

juntados novos documentos e foi ouvido o prático que estava na manobra.

Retornando os autos à PEM, esta ofereceu representação em face da Cia.

Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) e de João Batista da Silva Neto, com fulcro

no art. 15, alínea “e”, da Lei 2.180/54. 

Afirmou na inicial  que a vítima encontrava-se com seu atestado de saúde
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ocupacional vencido e sem registro de treinamento para a atividade que exercia, tendo a

CODERN empregado funcionários desviados de outras funções para executar operações

portuárias,  denotando  atitudes  de  negligência  e  imprudência  e  que  o  Segundo

representado,  coordenador da equipe de cais,  não adotou os cuidados imprescindíveis

para a faina que permitiriam uma operação segura, além de ter escalado trabalhador que

não tinha condições físicas para executá-la, expondo a risco o trabalhador que foi vítima,

assim como todos os demais envolvidos.

Pediu a condenação de ambos nas penas da lei e ao pagamento das custas

processuais, além da produção de provas.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do dia 25 de abril de 2017,

a primeira representada foi citada pela via postal e apresentou contestação tempestiva por

meio de advogado próprio devidamente constituído. 

Quando da tentativa de citação pessoal do segundo representado obteve-se a

informação de que o mesmo falecera em 13 de setembro de 2015, tendo a PEM pedido

que  fosse  declarada  a  extinção da  punibilidade  do  mesmo,  na  forma do art.  107 do

Código Penal, subsidiariamente aplicável ao processo nessa Corte. Foi declarada extinta a

punibilidade do segundo representado por decisão de fl. 514, prosseguindo o feito apenas

com relação à primeira representada.

Em  sua  contestação  a  CODERN  argúi  em  preliminar  a  incompetência

absoluta  do  Tribunal  Marítimo  sob  o  argumento  de  que  o  acidente  de  trabalho  que

vitimou  o  Sr.  João  Luiz  de  Souza  não  se  caracterizaria  como nenhum dos  fatos  da

navegação elencados no art. 15, da Lei 2.180/54. Fundamenta sua tese no fato de que o

acidente se dera na faixa do cais e não a bordo do navio ou no meio aquático e, por isso,

não pode ser considerado um fato da navegação e transcreve doutrina nacional em que

embasaria sua tese. Segue afirmando que o acidente ocorreu em local não abrangido por

atividades  de  navegação,  afirmando  que  navegação  significaria  a  arte  de  conduzir

embarcações e que, assim, fatos da navegação devem ocorrer no âmbito dessa atividade,

seja em uma embarcação ou sobre a água, o que não seria o caso. Destaca, ainda nesse

contexto, que o art. 20, da Lei 2.180/54 ao tratar da prescrição contém o termo “acidentes

ou fatos da navegação por água” em sua redação, de concluindo, assim, que se o acidente

se deu em terra o Tribunal Marítimo não seria competente para julgá-lo. Pede que o

Tribunal Marítimo se declare incompetente para julgar o caso.

A prejudicial  relativa  à  incompetência  do Tribunal  Marítimo foi  levada a

plenário e na Sessão Ordinária de julgamento do dia 04 de outubro de 2018 decidiu-se
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por  rejeitá-la,  firmando  a  competência  desta  Corte,  uma  vez  que  o  acidente  teria

envolvido  um  equipamento  do  navio  durante  manobra  de  atracação  e  envolveu  um

trabalhador que estava diretamente  ligado a  esta.  O acórdão foi  publicado em 22 de

fevereiro de 2019 e transitou em julgado em 14 de março de 2019, por não ter sido

interposto nenhum recurso pelas partes.

Em uma segunda preliminar, a CODERN afirmou que a inicial seria inepta

por não especificar as provas que pretende produzir, em contraste com o art. 62, inciso

“V”, do Regimento Interno do Tribunal Marítimo, nem as circunstâncias atenuantes e

agravantes aplicáveis ao caso, o que lhe inviabilizaria o pleno exercício do direito de

defesa. Pediu que a Procuradoria Especial da Marinha fosse intimada para emendar a

inicial  especificando  as  provas  que  pretendia  produzir  e  indicando  as  circunstâncias

agravantes  e  atenuantes  porventura  ocorridas,  reabrindo-se,  em seguida,  o  prazo para

apresentação da defesa.

No mérito a CODERN afirmou que não teria culpa pelo acidente, sendo esse

de  responsabilidade  do  comandante  do  navio,  Charles  Antoine  Thierry  Gauthier,  do

oficial que operava o molinete, David Lothe e da empresa estrangeira SNC CypresBail 2,

armadora e proprietária do navio. A armadora/proprietária por ser proprietária do cabo de

amarração que se rompeu e atingiu o trabalhador, causando sua morte e o comandante e o

oficial que operava o molinete por agirem como prepostos da armadora/proprietária do

navio. Nesse sentido afirma que a responsabilidade por colher e tencionar o cabo é do

oficial supervisor da manobra e o IAFN teria sido categórico ao determinar como causa

do rompimento  do  cabo o  fato de  esse  ter  sofrido  atrito  com a extremidade do cais

associado ao excesso de cabo que estaria  flutuando e foi  levado pela  maré,  sendo o

responsável pelo rompimento, assim, o operador do molinete. Ressalta que antes mesmo

de  se  sopesar  a  idade  ou  as  condições  de  saúde  da  vítima  ou  qualquer  outra

responsabilidade da CODERN, deve-se tomar em consideração o fato de que o acidente

não ocorreria caso o cabo não tivesse se rompido. Destaca mais uma vez que o cabo

pertencia ao navio e que mesmo se estivesse em excelentes condições se romperia caso o

molinete não fosse corretamente operado durante a atracação. Argumenta ainda sobre a

possibilidade de serem responsabilizados simultaneamente o armador e os aquaviários

embarcados, em especial o comandante, pois todos a bordo estão sujeitos às suas ordens.

Encerra o tópico reafirmando que a culpa pelo acidente deve recair  sobre a empresa

armadora do navio, do comandante e do oficial que operava o molinete e supervisionava

a atracação.
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Em tópico seguinte a CODERN argumenta a ausência de nexo de causalidade

entre  a  morte  do  Sr.  João  Luiz  de  Souza  e  qualquer  conduta  sua,  pois  dos  quatro

empregados seus envolvidos na amarração do navio, somente a vítima não teria escutado

o  brado  do  Sr.  João  Batista  da  Silva  Neto  alertando-os  que  o  cabo  iria  se  romper,

transcrevendo trechos dos depoimentos colhidos durante o inquérito que confirmariam tal

assertiva. Desse modo, afirma a defesa, o acidente teria sido causado por culpa da própria

vítima,  por  ter  permanecido  na  área  desprotegida,  mesmo  depois  de  alertado  pelo

encarregado da operação. 

Em seguida afirma que o Sr. João Luiz de Souza não trabalhava em desvio de

função, pois a representada teria promovido a reclassificação de seus empregados durante

o que chamou de PUCCS – Plano Unificado de Cargos, Carreiras e Salários, tendo o Sr.

José  Luiz  sido  reenquadrado  por  sua  opção  livre  na  função  de  Auxiliar  de  Suporte

Técnico  Administrativo,  em  cujas  funções  consta  a  atribuição  de  amarração  e

desamarração de navios, função que ele já exercia havia pelo menos dez anos, posto que

teria aderido ao PUCCS em 01 de julho de 2002, conforme comprovariam documentos

juntados. Afirma, assim, que a vítima não poderia ser considerada despreparada, pois

tinha experiência naquele tipo de faina. 

Traz  notícias  sobre  a  prova  produzida  na  ação  indenizatória  que  correu

perante a Justiça do Trabalho, onde teria ficado demonstrado por meio dos depoimentos

das testemunhas que a vítima não trabalhava em desvio de função e que o rompimento do

cabo de amarração que atingiu e acabou vitimando o Sr. João Luiz de Sousa deveu-se a

um erro na manobra de atracação, que fez com que o mesmo ficasse muito esticado. 

Impugna  os  depoimentos  dos  tripulantes  do  navio,  pois  eles  teriam sido

prestados sob o temor de serem indiciados.

Pede a produção de nova perícia e de novas oitivas na fase de instrução e, por

fim, pede que sejam citados para figurarem no pólo passivo da demanda a armadora, o

comandante do navio e o oficial  de náutica  que supervisionava a atracação,  além do

operador do molinete. 

Juntou  a  procuração  passada  aos  advogados  que  firmam  a  defesa

acompanhada do Estatuto Social, extratos da NORMAM 13/DPC e de peças constantes

do  IAFN,  além  de  cópia  da  Ata  de  Audiência  promovida  nos  autos  do  processo

trabalhista n.º 0001332-33.2-16.5.21.001, que tramitou perante a 7ª Vara do Trabalho de

Natal, RN.

Aberta a instrução a PEM afirmou não ter mais provas a produzir e intimada
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a representada a dizer se pretendia produzir provas pediu a produção de prova pericial a

fim  de  destruir  aquela  outra  constante  do  IAFN  e  prova  testemunhal  para  ouvir  as

testemunhas  arroladas  na  peça  de  defesa,  mas  quando  foi  novamente  intimada  para

adequar seus pedidos aos ditames do Regimento Interno do Tribunal Marítimo, nada fez,

tendo sido encerrada a instrução.

Em alegações finais, somente a PEM se manifestou, reportando-se à inicial.

É o relatório.

Decide-se:

A PEM acusou primeira representada de dar causa ao acidente, uma vez que

a vítima encontrava-se com seu atestado de saúde ocupacional vencido e sem registro de

treinamento para a atividade que exercia, além de estar sendo usado em desvio de sua

função  para  executar  operações  portuárias,  denotando  atitudes  de  negligência  e

imprudência.

A  CODERN  defendeu-se  com  extensa  peça  de  contestação,  em  que

constavam duas preliminares, a primeira acerca da incompetência da Corte Marítima, já

decidida pelo Colegiado em Sessão Ordinária e uma segunda, em que diz que a inicial

seria inepta por não especificar as provas que pretende produzir, em contraste com o art.

62,  inciso  “V”,  do  Regimento  Interno  do  Tribunal  Marítimo,  nem as  circunstâncias

atenuantes e agravantes aplicáveis ao caso, o que lhe inviabilizaria o pleno exercício do

direito de  defesa.  Pediu que a Procuradoria  Especial  da  Marinha fosse intimada para

emendar  a  inicial  especificando  as  provas  que  pretendia  produzir  e  indicando  as

circunstâncias agravantes e atenuantes porventura ocorridas, reabrindo-se, em seguida, o

prazo para apresentação da defesa.

Na verdade, a questão levantada pela representada como preliminar não pode

ser enquadrada como tal, motivo por que deve ser rejeitada. Não lhe prejudica a defesa

constar da inicial que a PEM pretende a condenação dos representados com base nas

provas juntadas aos autos. Ademais, as circunstâncias atenuantes e agravantes devem ser

anotadas pelo Juiz Relator ao julgar o processo, não cabendo às partes tal obrigação,

podendo  apenas,  querendo,  enaltecê-las  na  acusação  as  agravantes  e  na  defesa  as

atenuantes.

Rejeita-se também a segunda preliminar. 

No mérito a representada afirma que o acidente foi  causado por culpa da

vítima, que não atendeu ao chamado do responsável pela operação e também por culpa

dos  tripulantes  do  navio.  Disse,  também,  que  a  vítima não trabalhava  em desvio  de
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função nem estaria com seus atestados médicos fora da validade.

A  prova  carreada  aos  autos  pela  representada  para  confirmar  seus

argumentos, um documento que traz toda a gama de atividades que compõe a função

exercida pela vítima, não é suficiente para afastar as razões da acusação, motivo pelo qual

a representação deve ser julgada procedente.

Às fls. 284/288 consta a descrição da função de “Auxiliar de Suporte Técnico

Administrativo”, função que exercia a vítima no dia do acidente. A descrição sumária do

cargo é a seguinte:

“[...] executar tarefas de natureza técnica e administrativa e nas diversas áreas

da  Companhia,  envolvendo preparação atividades  básicas  de  manutenção mecânica  e

elétrica de máquinas, equipamentos e instalações e de conservação predial; condução de

veículos;  operação de máquinas  e equipamentos  de movimentação de carga;  serviços

auxiliares  de  operação  portuária  e  demais  atividades  inerentes  aos  serviços  de  copa,

cozinha,  organização  e  limpeza  em  geral;  bem  como  registro  de  dados,  cálculos

lançamentos;  transmitindo  informações,  separando,  classificando  e  conferindo

documentos  e  correspondências;  organizando  arquivos  e  fichários;  digitando  cartas,

minutas, mapas, planilhas e outros textos; recebendo e distribuindo correspondências e

documentos, seguindo processos e rotinas estabelecidas para atender as necessidades da

área de atuação”.

A  descrição  da  função  “Auxiliar  de  Suporte  Técnico  Administrativo”,

portanto, enquadra todo e qualquer serviço auxiliar a ser exercido no seio da Cia. Docas.

Obviamente que não é essa descrição genérica de todo e qualquer serviço auxiliar que dá

permissão para a representada colocar um trabalhador em qualquer função. Não se deve

recrutar, por exemplo, os trabalhadores ou trabalhadoras que exercem regularmente as

atividades inerentes aos serviços de copa, cozinha, organização e limpeza em geral para

operarem  máquinas  e  equipamentos  de  movimentação  de  carga  ou  para  fazerem  a

manutenção mecânica e elétrica de máquinas, equipamentos e instalações. Não deviam

ter recrutado um trabalhador de manutenção predial para exercer funções no cais sem

antes tê-lo treinado e, mais ainda, sem antes terem preparado o ambiente para o trabalho.

A fotografia de fl. 181 mostra do alto o local onde o acidente ocorreu, em que se vê ainda

o spread e um container posicionados na rota de fuga dos trabalhadores. Vê-se na mesma

foto que o cabeço onde passaram a última espia era bastante desalinhado em relação aos

demais cabeços. 

O Sr. João Luiz de Sousa era pedreiro, apesar de seu contrato de trabalho o

10/12



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 29.604/2015.......................................)
==============================================================

qualificar  pomposamente  de  “Auxiliar  de  Suporte  Técnico  Administrativo”,  mesma

qualificação,  aliás,  que  tinham  as  copeiras,  os  mecânicos,  os  empilhadeiristas,  os

motoristas, o pessoal de escritório e também o eletricista que dividia com ele a faina. Ele

não era um trabalhador portuário, que também na CODERN é chamado por “Auxiliar de

Suporte  Técnico  Administrativo”  e,  assim  como  os  demais  “Auxiliares  de  Suporte

Técnico Administrativo” membros do grupo que participavam daquela derradeira faina,

não  recebeu  treinamento  para  fazer  o  trabalho.  No  depoimento  do  Gerente  de

Infraestrutura e Suporte Operacional da representada há a afirmação de que as operações

do  porto  de  Natal  eram  executadas  por  funcionários  da  CODERN  que  exerciam

originalmente outras funções por falta de mão de obra específica.

Finalmente, com relação ao Atestado de Saúde Ocupacional, há nos autos um

com validade de um ano (fl. 259) firmado por médico do trabalho em 07 de dezembro de

2012. O acidente aconteceu em 24 de outubro de 2014 e não há nos autos nenhum outro

que confirme que o trabalhador estava apto para exercer a função na data do acidente. 

Assim, o fato da navegação nesses autos se caracterizou pela exposição a

risco  das  vidas  dos  trabalhadores  envolvidos  na  amarração  do  N/M  “MARFRET

GUYANE” ao cais do porto de Natal, RN, e culminou na morte do ajudante de pedreiro

João Luis de Souza, com 68 anos de idade no dia do acidente. A causa do acidente foi a

somatória do emprego de trabalhadores não especializados e sem treinamento específico

para executarem a faina, a adiantada idade e o defeito visual do trabalhador vítima do

acidente  de  trabalho  e  a  completa  falta  de  planejamento,  que  permitiu  que  objetos

obstruíssem as possíveis rotas de fuga dos trabalhadores. A prova dos autos confirmou os

fundamentos da acusação, motivo pelo qual a representação deve ser julgada procedente

para responsabilizar a representada pelo fato da navegação.

Na aplicação da pena deve-se levar em consideração que a representada com

sua omissão acabou por causar a morte de um trabalhador.

Assim,

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

natureza e extensão do fato da navegação: exposição a risco das vidas dos trabalhadores

envolvidos na amarração do N/M “MARFRET GUYANE” ao cais do porto de Natal,

RN, que culminou na morte do ajudante de pedreiro João Luis de Souza, com 68 anos de

idade no dia do acidente; b) quanto à causa determinante: emprego de trabalhadores não

especializados e sem treinamento específico para executarem a faina, somado à adiantada

idade e ao defeito visual do trabalhador vítima do acidente de trabalho e à completa falta
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de planejamento, que permitiu que objetos obstruíssem as possíveis rotas de fuga dos

trabalhadores; e c) decisão: rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa da representada

e  julgar  o  fato  da  navegação  constante  dos  art.  15,  alínea  “e”,  como  decorrente  da

negligência da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, condenando-a à

pena  de  multa  no  valor  de  R$ 10.000,00 (dez mil  reais)  e  ao pagamento  das  custas

processuais, com fulcro nos artigos 121, inciso VII, c/c art. 124, inciso IX e § 1º, art. 127,

inciso  II, § 2º e art. 135, inciso II, todos artigos da Lei nº 2.180/54. Declarar extinta a

punibilidade de João Batista da Silva Neto em razão de seu falecimento. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 28 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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