
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 29.987/15

ACÓRDÃO

N/T “GUARITA”. Explosão. Morte de um profissional não tripulante e danos

materiais de grande extensão na embarcação. Acúmulo de gases explosivos

apesar  da  ventilação  forçada.  Falha  no  monitoramento  da  atmosfera  no

ambiente onde se fazia uso de maçarico. Condenação.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos da explosão ocorrida a bordo de um navio tanque enquanto

estava atracado no Terminal da empresa Guarita S/A, em Porto Alegre, RS, ocorrido na

tarde do dia 08 de novembro de 2014, que resultou na morte de uma pessoa e danos

materiais na embarcação.

Envolveu-se no acidente o N/T “GUARITA”, com 91,5m de comprimento,

2063 AB, classificado para o transporte de produtos químicos em área de navegação

interior, inscrito em Porto Alegre sob a propriedade de Guarita S/A.

Segundo  apurou  o  inquérito  às  15h  do  dia  08  de  novembro  de  2014  a

Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Alegre recebeu uma ligação da imprensa

local pedindo informações sobre uma explosão que teria ocorrido em uma embarcação no

terminal da empresa Navegação Guarita. Dez minutos depois o próprio comandante do

navio telefonou para a Delegacia avisando que acontecera uma explosão a bordo e que

havia uma vítima fatal. Uma equipe de inspeção foi deslocada para o local, chegando às

15h28min e constatou que a explosão no tanque nº 5 de boreste do N/T “GUARITA”

causou danos abrangendo as cavernas 49 a 68 do tanque nº 5 de boreste e danos também

no tanque nº 5 de bombordo, além da morte do Sr. Flávio Silva Souza, soldador não

tripulante, vítima de politraumatismo aos 43 anos de idade (Certidão de Óbito de fl. 202).

Os peritos da Delegacia da Capitania disseram que a causa determinante da

explosão  teria  sido  o  descumprimento  da  NR’s  33  (relativa  ao  trabalho  em  área

confinada) e 34 (relativa à Indústria da Construção Naval), detalhando em que aspectos

teriam sido descumpridas, em especial a alínea “h”, do item 33.3.2, da NR 33, que obriga

o monitoramento permanente da atmosfera em ambientes confinados, que a vítima não

estava  vestida  com todos os  equipamentos  de  proteção individual  necessários  para  o

trabalho  com  solda  e  que  a  empresa  não  apresentou  a  certificação  que  confirme  a

capacitação da vítima para trabalhar em espaços confinados.

Foram ouvidas oito testemunhas. 

O comandante do navio, PFL Maurício Antonio Rickes, disse que o navio
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largou em lastro do Terminal da Brasken, em Rio Grande, no dia 06 de novembro de

2014, por volta das 18h40min, fazendo ventilação forçada dos porões e atracou cerca de

24h  depois  no  Terminal  da  Guarita,  em Porto  Alegre,  ainda  mantendo  a  ventilação

forçada dos porões até as 23h desse dia. No início da manhã do dia 08 de novembro o

imediato  fez  a  verificação de  explosividade  de  todos  os  tanques,  conforme  manda  o

procedimento  da  empresa.  Aproximadamente  às  14h50min  houve  a  explosão.  Disse

também que havia uma PT (permissão de trabalho) emitida para o trabalho da vítima,

mas não soube afirmar se a vítima tinha a devida qualificação técnica para o trabalho.

O  imediato,  MCB Adir  Manoel  Nunes  fez  as  mesmas  afirmações  que  o

comandante, inclusive repetindo não saber exatamente o que a vítima iria fazer a bordo,

mas afirmou que havia uma PT emitida.

O  CMF  Leandro  Castro  Beleia,  Oficial  Bombeiro  a  bordo  do  N/T

“GUARITA”, afirmou que foi ele quem conferiu com uso de oxímetro que as condições

do ambiente de trabalho estavam seguras, que verificou na manhã do dia 08 de novembro

o  grau  de  explosividade  dos  tanques  e  que  naquela  mesma  manhã  haviam efetuado

serviços de corte a quente nos tanques 3 e 4. Tampouco soube dizer se a vítima tinha

qualificação técnica para fazer a soldagem. Todas essas afirmações foram repetidas pelo

CMF Igor Cristiano de Almeida Bubolz, também qualificado como bombeiro de bordo. 

O Supervisor de Manutenção Raimundo Nonato da Costa também repetiu as

informações passadas pelas demais testemunhas, afirmando que o trabalho foi liberado

depois de verificada a inexistência de gases nos porões que pudessem causar explosões e

acrescentou que na manhã do dia 08 de novembro haviam feito trabalho à quente no paiol

do mestre e, com base na mesma leitura de explosividade feita pela manhã, a vítima foi

autorizada a fazer um trabalho de solda numa rachadura existente no convés principal.

O Técnico de Segurança Luis Filipe Samrsala disse que o soldador Flávio

Silva Souza era qualificado para a função, além de repetir as demais informações já antes

passadas pelas demais testemunhas.

Por fim o Gerente Operacional José Antonio Prates Kraemer reafirmou que

os porões foram ventilados forçadamente antes do início dos trabalhos a quente e que a

leitura de explosividade feita pela manhã foi considerada pela tripulação como suficiente

e  que  nova  leitura  seria  desnecessária.  Afirmou  também  que  o  Sr.  Flávio  era  um

profissional qualificado pela empresa e que utilizava os EPI’s corretamente.

O Encarregado do Inquérito com base nessas provas afirmou que a causa

determinante  da  explosão  seria  “possivelmente”  o  descumprimento  das  Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR 34, uma vez

que somente uma leitura de explosividade foi realizada na parte da manhã, deixando de
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fazer outra no segundo período de trabalho, apontando como possíveis responsáveis os

tripulantes  Maurício  Antonio  Rickes,  Adir  Manoel  Nunes,  Leandro  Castro  Beleia  e

Raimundo Nonato da Costa.

A  armadora  Navegação  Guarita  SA  encaminhou  para  a  Delegacia  da

Capitania um Laudo de Vistoria inicial feito pela Brasil Salvage SA, no qual detalha a

operação  de  carga  e  descarga  do  navio  antes  da  viagem em lastro  que  antecedeu  o

acidente,  afirmando que o navio  havia  transportado MTBE (Éter  Metil-Terc-Butílico,

utilizado na mistura da  gasolina para aumentar-lhe a octanagem) e MEK (Metil-Etil-

Acetona, utilizado como solvente),  ambos altamente voláteis e inflamáveis.  Relatou a

perícia os detalhes da operação de ventilação dos tanques, de medição de gases com uso

de  um  equipamento  portátil  chamado  explosímetro  e  do  preenchimento  da  Lista  de

Verificação nas Operações de Gasfreeing antes da emissão da PT. Afirmou também que

todos os tripulantes do navio e os funcionários de terra da empresa seriam treinados para

o trabalho especial com navios tanque usados no transporte de produtos químicos e, por

isso, as medições de explosividade teriam sido feitas pelos tripulantes. 

Os  peritos  afirmaram que  a  explosão  teria  sido  resultado  do  contato  das

faíscas produzidas pelo processo de solda e vapores de MTBE e oxigênio em proporção

explosiva que ainda havia no local do serviço. Anotaram detalhadamente os danos, que

foram estimados  pelos  peritos  em US$ 2.500,000.00 (dois  milhões  e  quinhentos  mil

dólares americanos). Esse laudo é ilustrado com fotografias e farta documentação.

Os indiciados foram notificados através da empresa e apresentaram defesa

prévia:

Adir Manoel Nunes e Leandro Castro Beleia, em defesas separadas com teor

semelhante por meio dos mesmos advogados, em resumo, atribuíram à própria vítima

culpa pelo acidente, pois não teria verificado se haviam feito nova medição na parte da

tarde quando voltou ao serviço.

Maurício  Antonio  Rickes,  por  seu  advogado,  disse  que  efetuou  toda  a

preparação necessária para que o serviço tivesse início, não havendo máculas em sua

conduta que permitissem ser indiciado.

Raimundo Nonato da Costa afirmou, também através de advogado próprio,

que o dever de preparar a embarcação para manutenção é do comandante, do imediato e

do oficial  bombeiro  e eles  teriam emitido a  PT,  documento necessário  ao início dos

trabalhos.

Os  autos  do  inquérito  foram  encaminhados  à  PEM,  que  pleiteou  novas

diligências,  no  sentido  de  que fossem juntados os  autos  do  inquérito  produzido pela

Polícia Civil. 
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Com  a  juntada  dos  documentos  pedidos  pela  PEM  esta  ofereceu

representação em face de Maurício Antonio Rickes, Adir Manoel Nunes, Leandro Castro

Beleia e Raimundo Nonato da Costa, por entendê-los responsáveis pelo acidente previsto

no art. 14, alínea “a” e pelo fato da navegação previsto no art. 15, alínea “e”, da Lei

2.180/54.

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

que o serviço de solda que resultou na explosão foi feito em um porão onde não havia

sido feita  a medição da presença de gases e,  assim, aponta ao comandante do navio,

Maurício  Antonio  Rickes  e  ao  imediato  Adir  Manoel  Nunes  responsabilidade  pelo

acidente, pois teriam sido negligentes e imprudentes, pois em seus depoimentos nenhum

dos dois assume ter dado autorização para o início da faina e ambos se omitiram no dever

de verificar as condições do ambiente onde seria feita a solda, expondo a risco as vidas e

fazendas  de  bordo.  Com  relação  aos  representados  Leandro  Castro  Beleia,  Oficial

Bombeiro e Raimundo Nonato da Costa, Responsável pela manutenção, a PEM afirmou

que teriam sido negligentes, imprudentes e imperitos, por não verificarem as condições

que envolviam aquele serviço a quente deixando de cumprir as normas constantes das NR

33 e 34.  Pediu a  condenação de todos nas  penas  da Lei  e  ao pagamento das  custas

processuais.

Por fim foram juntados aos autos cópias de ações trabalhistas movidas por

familiares da vítima em face da armadora.

A representação foi  recebida na Sessão Ordinária  do dia 21 de março de

2017,  os  representados  foram  regularmente  citados  pela  via  postal  e  apresentaram

contestação  conjunta,  por  meio  dos  mesmos  advogados  que  estão  devidamente

constituídos nos autos.

A defesa se inicia com um resumo dos fatos narrados no IAFN e na acusação

e passa em seguida à defesa indireta com uma preliminar de nulidade do processo em

razão de a perícia que instrui o Inquérito da Capitania dos Portos não conter o currículo

dos peritos e, assim, não permitir a aferição da aptidão técnica dos oficiais que o assinam,

levando à nulidade do IAFN e, ademais, que o acidente que vitimou o soldador Flávio

Silva Souza seria um acidente do trabalho, mas não um acidente marítimo, carecendo

competência do Tribunal Marítimo para decidir a questão. 

No  mérito  fizeram  uma  análise  do  acidente  à  luz  das  Normas

Regulamentadoras 33 e 34 afirmando que “uma correta hermenêutica das NR’s é de suma

importância à defesa dos Representados”, na medida em que toda a representação estaria

baseada em um possível descumprimento dessas. Destacam, assim, o trecho da perícia

constante do IAFN em que os  peritos teriam afirmado que “o trabalho a quente  não
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deveria ter sido realizado sem que fosse feita a medição atmosférica dos gases antes da

operação  no  segundo  período,  assim  como,  somente  poderia  ter  sido  realizado  com

acompanhamento de um profissional capacitado pela empresa durante toda a atividade de

solda”, sendo este, segundo a defesa, o embasamento jurídico em que a representação

estaria assentada. 

Nesse sentido, ainda segundo a defesa, o laudo pericial apontaria três partes

das  normas que teriam sido descumpridas  pelos  representados:  a  alínea “d”,  do item

34.2.1 da NR-34 (elaboração de Análise Preliminar de Risco - APR e de Permissão de

Trabalho - PT); a alínea “f”, do item 33,2,1, da NR 33 (responsabilidade do empregador

para somente permitir o ingresso do trabalhador ao espaço confinado depois de emitida a

PT) e item 33.3.3.1,  da NR 33 (validade da PT para cada entrada do trabalhador no

espaço confinado). Assim, afirmaram que a APR seria parte integrante da PT025/2014

(fl. 210, verso) e essa teria sido emitida antes da realização das tarefas com solda nos

tanques  da  embarcação,  destacando  o  item  6  do  referido  documento,  que  trataria

especificamente dessa modalidade de trabalho. Segue a defesa afirmando que a medição

do  oxímetro,  com  validade  de  calibração  até  18  de  novembro  de  2014,  permitia  a

realização do trabalho naquele espaço, não havendo, assim, qualquer impedimento para

sua realização. Teriam, ademais, feito a medição dos índices de vapores e de oxigênio na

parte da manhã depois de um mínimo de duas horas de ventilação e teriam encontrado

20,8% de oxigênio, dentro, portanto, do parâmetro aceitável entre 19,5 e 23,0% e, ainda,

a o limite de explosividade era de 0% (nulo para o risco de explosão), inexistindo perigo

para o trabalho de solda a bordo. 

A defesa destaca que os porões teriam sido ventilados durante a viagem até

Porto Alegre, conforme disseram as testemunhas ouvidas durante o inquérito e conforme

confirmaram as medições que constam da PT e, assim, não prosperaria a acusação de que

teriam descumprido a alínea “f”, do item 33.2.1 da NR 33. 

Com relação à acusação de descumprimento do item 33.3.3.1 da NR 33, em

que os peritos teriam afirmado que a PT emitida pela manhã já não seria válida na parte

da tarde, afirma a defesa que essa seria uma interpretação equivocada da norma. Segundo

a  defesa  na  línea  “d”,  do  item  34.4.2,  da  NR  34,  que  deveria  ser  analisada

concomitantemente com a NR 33, constaria que a PT seria válida para cada turno de

trabalho e, assim, a PT estava válida no momento do acidente, uma vez que não teria

havido qualquer modificação nas condições do ambiente quando da emissão da PT pela

manhã,  não  havendo qualquer  motivo  para  que  fosse  realizada  uma nova  medição e

emissão de uma nova PT.

Assim, afirma a defesa, que ao contrário do que teria sido dito pelos peritos
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da  Capitania,  teria  havido  sim  a  emissão  da  APR  e  NE  constavam  as  condições

favoráveis para a execução dos serviços de solda nos tanques da embarcação.

A defesa em seguida traça argumentos acerca da inexistência de nexo causal

entre ações ou omissões dos representados e o acidente, apontando este como resultado

de  causa  indeterminada.  Reforçam que  os  porões  da  embarcação teriam passado por

ventilação forçada pelo período de 24 horas desde a saída de Rio Grande até a chegada

em  Porto  Alegre  e  que  medições  por  meio  de  um  oxímetro  teriam  sido  feitas  e

consideradas aptas para a emissão da PT e para o início dos trabalhos. Dessa maneira não

haveria nenhum ato omissivo que se pudesse apontar aos representados, uma vez que

teriam tomado todas as medidas de precaução para o trabalho do Sr. Flávio antes de ele

ingressar no espaço confinado. Assim, consideram que o acidente teria sido resultado de

um  caso  fortuito,  uma  vez  que  o  acidente  ocorreu  de  maneira  completamente

imprevisível  e  fora  dos  padrões  esperados,  pois  medidas  de  precaução  haviam  sido

tomadas na parte da manhã e não se esperaria que os parâmetros se alterariam na parte da

tarde, pois a norma estabelece que a PT tem validade por todo o turno de trabalho. 

Na eventualidade de o Tribunal Marítimo não entender que o acidente tenha

se dado por um caso fortuito e, assim, que haveria responsabilidade dos representados a

averiguar,  afirmam que não teriam agido com negligência,  imprudência ou imperícia,

uma  vez  que  a  faina  de  solda  teria  sido  efetivada  após  o  integral  atendimento  das

disposições  legais  e  normativas  e  todas  as  precauções  para  a  permissão  do  trabalho

haviam sido tomadas. 

Com relação ao Comandante, Sr. Maurício Antonio Rickers, afirma a defesa

que ele teria delegado corretamente o cumprimento das obrigações e, dessa forma, não

poderá  ser  considerado  culpado  por  eventual  falha  de  terceiros  no  cumprimento  das

Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego. A ele caberia determinar

a ventilação forçada dos porões durante a viagem, o que teria sido feito, demonstrando

zelo  com relação às  suas  atribuições  decorrentes  da  função  de  comandante  a  bordo.

Igualmente, em Porto Alegre teriam sido feitas medições na atmosfera do tanque por

meio de aparelhos e esses resultaram em números satisfatórios para os limites previstos

na NR-15, não se podendo, assim, afirmar que o comandante tenha falhado nos cuidados

normais para permitir o trabalho de solda naquele ambiente.

Com relação  ao  Imediato,  Sr.  Adir  Manoel  Nunes,  tampouco  haveria  na

representação qualquer conduta atribuível a ele que pudesse ser considerada negligente,

imprudente ou imperita pelas mesmas razões defendidas pelo comandante, ou seja, todas

as medidas de segurança que lhe cabiam haviam sido tomadas, como a ventilação forçada

dos tanques de carga por um período superior a 24 horas e a emissão de uma Permissão
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de Trabalho que ainda estava válida quando o acidente aconteceu. 

Come relação ao Oficial Bombeiro Leandro Castro Beleia, não procederia a

acusação de que ele não teria seguido à risca as regras de segurança previstas nas NR’s

33 e 34 do MTE, pois não estaria entre suas funções o dever de emitir Permissões de

Trabalho para o trabalho confinado. 

Por fim, com relação ao responsável pela manutenção, Sr. Raimundo Nonato

da Costa, não estariam entre suas funções o dever de fazer aferições, medições ou emitir

laudos  para  fins  de  trabalho  em  ambiente  confinado.  Não  lhe  caberia  verificar  as

condições de segurança dos trabalhadores, nem fazer a medição de gases no interior do

tanque. 

Pedem, ao final, que a preliminar seja acolhida, anulando desse modo o IAFN

e os atos dele subseqüentes e, caso ultrapassada, que no mérito julgue-se improcedente a

representação seja porque o acidente se deu por um caso fortuito  ou por causas  não

determinadas, seja porque não há culpa atribuível a nenhum dos representados. Por fim,

caso o Tribunal Marítimo entenda por condenar os representados, que a eles seja aplicada

a benesse do art. 143, da Lei nº 2.180/54, em razão de seu trauma pela perda de um

amigo e colega de trabalho. Pedem para produzir provas, juntam a procuração passada

por cada um aos advogados que assinam a defesa e cópia de partes das NR’s 33 e 34.

Aberta a instrução a PEM afirmou que não produziria provas e se manifestou

sobre a preliminar, pedindo que fosse rejeitada.

A preliminar foi rejeitada por meio de Despacho Saneador (fl. 533), decisão

esta que não foi recorrida.

Os representados pediram que fosse trazido aos autos o currículo dos peritos

da  Capitania  dos  Portos,  que  foram juntados  entre  as  fls.  544  e  592.  Disseram que

produziriam  prova  testemunhal  por  delegação  de  atribuições  de  instrução,  mas  não

apresentaram quesitos, nem fizeram o preparo, não obstante terem sido intimados para tal

(certidão de fl. 593).

Em  alegações  finais  a  PEM  reiterou  os  argumentos  constantes  da

representação e  os  representados reapresentaram os  argumentos  constantes  da  defesa.

Porém, em seguida juntaram documentos novos, produzidos depois da fase de instrução

do presente processo administrativo, concernente à absolvição de todos os representados

na esfera criminal (fls. 645 a 652 e 658 a 662), tendo a PEM se manifestado sobre os

documentos,  mantendo o pedido original  de  condenação dos  representados perante  o

Tribunal  Marítimo,  afirmando que o desfecho do processo criminal  não repercute  na

esfera administrativa, a teor do que diz o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório. 
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Decide-se:

O acidente da navegação está bem caracterizado nesses autos pela explosão

ocorrida a bordo de um navio tanque durante faina de solda realizada dentro de um dos

tanques de carga e teve por extensão a morte do soldador, Sr. Flávio Silva de Souza. 

A  defesa  conjunta  dos  representados  traçou  argumentos  que  levariam  à

conclusão  de  que  o  acidente  teria  sido  decorrente  de  um  caso  fortuito  ou,

alternativamente, que não teria sua causa determinante devidamente apurada por falta de

uma prova capaz de afirmar sem sombra de dúvidas por que a explosão teria acontecido.

Com isso, acolhida essa tese de defesa, haveria a exclusão de nexo de causalidade entre

ações ou omissões dos representados e os danos decorrentes do acidente. 

Após  o  encerramento  da  fase  instrutória,  mas  ainda  antes  da  decisão

colegiada desta Corte Marítima, os representados juntaram documentos que comprovam

que eles teriam sido absolvidos na esfera criminal a pedido do próprio Ministério Público

que, segundo consta textualmente da sentença, “foi dito pela juíza quem diante do pedido

absolutório do Ministério Público, que é o titular da ação penal, em fase do princípio

acusatório, passo a julgar o mérito, dispensado o relatório e os interrogatórios. Embora a

gravidade do fato, que resultou a morte de um trabalhador,  essa magistrada deixa de

considerar as provas produzidas, ou seja, de analisá-las, na medida em que a função do

Poder judiciário não se sobrepõe à do órgão estatal encarregado da acusação. Assim, e

diante da imparcialidade reservada ao Poder Judiciário, resta apenas acolher o pedido

absolutório. Isto posto, julgo improcedente a ação penal, para absolver os denunciados

nos termos do art. 386, VII do CPP. Publicado em audiência. Registre-se. Com trânsito

em julgado, arquive-se com baixa”. 

Juntaram, ademais, as certidões de trânsito em julgado da referida sentença

nominalmente  dirigida  aos  representados  Raimundo  Nonato  da  Costa,  Adir  Manoel

Nunes, Maurício Antonio Rickes e Leandro Castro Beleia. 

Inicialmente  deve-se  ficar  ressaltado  de  que  somente  a  absolvição  dos

representados na esfera criminal por negativa de autoria poderia influenciar de forma

absoluta  o  julgamento  nessa  esfera  marítimo  administrativa.  Não  foi  esse  o  caso.  O

processo crime que responderam foi arquivado por falta  ou insuficiência de provas a

pedido do Órgão Acusador. No Tribunal Marítimo a Procuradoria Especial da Marinha -

PEM exerce  a  função  de  Órgão  Acusador  e,  ao  contrário  do  que  teria  entendido  o

Ministério  Público,  encontrou  nesses  autos  elementos  de  prova  suficientes  para  o

prosseguimento do feito até a decisão final de mérito e, assim, pediu a continuidade do

feito.

Não se consegue deduzir com base nos poucos documentos que dão notícia
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do processo  criminal  juntados  nesses  autos  pelos  representados,  que  provas  faltaram

naquele procedimento criminal que deixaram o Ministério Público sem elementos para

dar continuidade à ação, obrigando-o a pedir seu arquivamento. Nesses autos de processo

administrativo, porém, encontram-se provas da causa determinante da explosão, que são

capazes  de  indicar  o  caminho  da  culpa  dos  agentes  que  provocaram  o  acidente  da

navegação. Vejamos:

A explosão teve sua causa determinante devidamente apurada, não somente

pelos peritos da Capitania, mas também pela Brasil Salvage, empresa especializada em

peritagem contratada pela seguradora do navio, Alianz do Brasil Seguros S/A e juntado

aos autos pela própria armadora às fls. 109 e seguintes. No laudo consta que “a explosão

foi resultado do contato entre as faíscas produzidas pelo processo de solda que estava

sendo executado na área do Convés do Tronco próximo à casaria da Central de Controle

Operativo  e  o  espaço  interno  do  Tanque  de  Carga  nº  5  de  BE,  que  evidentemente

continha uma mistura de vapores de MTBE e oxigênio em proporção explosiva”. Não se

pode dizer, portanto, que a causa seria indeterminada ou que o acidente da navegação se

deu por um fortuito. A explosão se deu, como de regra é o que acontece em acidentes

assim, pela ignição causada por uma fagulha liberada durante a operação de solda que

encontrou  o  combustível  MTBE  e  o  comburente  oxigênio  misturados  na  proporção

correta. Essa foi a causa determinante da explosão e está explicitada na prova dos autos. 

Ultrapassada essa questão, analisemos as defesas individualmente de maneira

a definir o grau de responsabilidade de cada um dos representados. 

A PEM afirmou que o serviço de solda que resultou na explosão foi feito em

um porão onde não havia sido feita a medição da presença de gases e, assim, acusou o

comandante  do  navio,  Maurício  Antonio  Rickes  e  o  imediato  Adir  Manoel  Nunes,

primeiro e segundo representados, de terem sido negligentes e imprudentes, pois nenhum

dos dois teria assumido ter dado autorização para o início da faina e ambos se omitiram

no dever de verificar as condições do ambiente onde seria feita a solda, expondo a risco

as vidas e fazendas de bordo.

Tanto a defesa individual do Comandante Maurício Antonio Rickers como a

do  imediato  Adir  Manoel  Nunes,  primeiro  e  segundo  representados,  afirmou  que  a

emissão de Permissão para o Trabalho em local confinado não seria um de seus deveres,

menos ainda o dever de fazer as medições de gases nos porões do navio. Com relação ao

Comandante, sua defesa afirma que ele teria delegado corretamente o cumprimento das

obrigações e,  dessa forma,  não poderá ser considerado culpado por eventual falha de

terceiros  no  cumprimento  das  Normas  Regulamentares  do  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego. A ele caberia determinar a ventilação forçada dos porões durante a viagem, o

9/12



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 29.987/2015........................................)
===============================================================

que teria sido feito, demonstrando zelo com relação às suas atribuições decorrentes da

função de comandante a bordo. Igualmente, em Porto Alegre teriam sido feitas medições

na  atmosfera  do  tanque  por  meio  de  aparelhos  e  esses  resultaram  em  números

satisfatórios para os limites previstos na NR-15, não se podendo, assim, afirmar que o

comandante  tenha  falhado  nos  cuidados  normais  para  permitir  o  trabalho  de  solda

naquele ambiente.

O  Imediato  Adir  Manoel  Nunes,  por  sua  vez,  disse  em  sua  defesa  que

tampouco haveria na representação qualquer conduta atribuível a  ele que pudesse ser

considerada negligente,  imprudente ou imperita  pelas mesmas razões  defendidas  pelo

comandante, ou seja, todas as medidas de segurança que lhe cabiam teriam sido tomadas,

como a ventilação forçada dos tanques de carga por um período superior a 24 horas e a

emissão  de  uma  Permissão  de  Trabalho  que  ainda  estava  válida  quando  o  acidente

aconteceu.

A  tese  das  defesas  do  primeiro  e  do  segundo  representados  não  deve

prosperar e a representação deve ser julgada totalmente procedente com relação a eles.

Ao comandante compete superintender os serviços de reparos e manutenção,

sendo seu dever visar todos os documentos necessários para o cumprimento desse dever,

conforme prescreve a alínea 29, do item 0401, da NORMAM 13. Desse modo caberia ao

primeiro representado o dever de chefiar a faina, designando responsáveis por cada tarefa

e, mais ainda, se certificar que seu comando havia sido bem entendido e estava sendo

bem  cumprido.  Não  foi  o  que  aconteceu,  pois  a  medição  de  gases  não  foi  feita

adequadamente e o serviço de solda foi feito em um ambiente explosivo. 

Ao  imediato,  por  sua  vez,  compete,  entre  muitas  outras  tarefas,  a  de

programar, dirigir e fiscalizar a limpeza, a conservação e a desgaseificação dos tanques,

conforme alínea 28, do item 0403, da NORMAM 13. Tal dever independe que exista em

uma Norma Regulamentadora do extinto Ministério do Trabalho, pois é um dever de

bordo. A medição de gases não foi feita a contento e houve uma explosão que vitimou

uma pessoa, por isso deve recair sobre o imediato também parcela da culpa. 

A  PEM  acusou,  ainda,  o  terceiro  e  o  quarto  representados,  o  Oficial

Bombeiro,  CMF Leandro Castro Beleia,  e  o  responsável  pela  manutenção Raimundo

Nonato da Costa, de terem sido negligentes, imprudentes e imperitos, por não verificarem

as condições  que envolviam aquele  serviço a quente deixando de cumprir  as  normas

constantes das NR 33 e 34 do MTE.

O Oficial Bombeiro afirmou que não estaria entre suas funções o dever de

emitir  Permissões  de  Trabalho  para  o  trabalho  confinado  e  o  responsável  pela

manutenção  disse  que  não  estariam  entre  suas  funções  o  dever  de  fazer  aferições,
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medições ou emitir laudos para fins de trabalho em ambiente confinado. Não lhes caberia

segundo  a  tese  de  defesa,  portanto,  nem  verificar  as  condições  de  segurança  dos

trabalhadores, nem fazer a medição de gases no interior do tanque. 

O  terceiro  representado,  CMF  Leandro  Castro  Beleia,  afirmou  em  seu

depoimento que foi ele, juntamente com o imediato, segundo representado, quem fez a

medição com o oxímetro que resultou na emissão da PT depois que eles afirmaram que as

condições eram seguras. 

A  defesa  afirma  ainda  que  a  medição  do  oxímetro,  com  validade  de

calibração até 18 de novembro de 2014, permitia a realização do trabalho naquele espaço,

não havendo, assim, qualquer impedimento para sua realização. Teriam, ademais, feito a

medição dos índices de vapores e de oxigênio na parte da manhã depois de um mínimo

de duas horas de ventilação e teriam encontrado 20,8% de oxigênio, dentro, portanto, do

parâmetro aceitável  entre 19,5 e 23,0% e,  ainda,  que o risco de explosão seria  nulo,

inexistindo perigo para o trabalho de solda a bordo. 

Ora,  se o oxímetro estava calibrado e as condições eram seguras por que

aconteceu a explosão durante a faina de solda? Se o oxímetro estava calibrado a ordem

passada do imediato ao terceiro representado não foi adequadamente cumprida, pois de

outro modo não haveria a explosão.

Por fim, quanto ao quarto representado, o não tripulante Raimundo Nonato da

Costa, responsável pela manutenção em terra, não há elementos nos autos que indiquem

com precisão se seria seu o dever de verificar as medições de gases e permitir a solda.

Houve a explosão a bordo e havia tripulantes que tinham como dever evitar que essa

acontecesse.  Para  que um não tripulante  pudesse  estar  entre  os  responsáveis,  deveria

haver com maior clareza nos autos quais seriam suas funções a bordo e de que maneira

deveria tê-las cumprido. Dessa forma, por faltar nos autos tal prova de responsabilidade,

deve o quarto representado ser exculpado.

Assim,  o  acidente  da  navegação  caracterizado  nos  autos  pela  explosão

ocorrida a bordo de um navio tanque durante uma faina de solda na área do Convés

próximo à casaria da Central de Controle Operativo e o espaço interno do Tanque de

Carga nº  5  de  BE,  que teve por  conseqüência  danos de grandes  proporções  entre  as

cavernas 49 e 68 e no tanque de carga nº 5 e na morte por politraumatismo do soldador

não tripulante Flávio Silva de Souza, com 43 anos no dia de seu falecimento, teve por

causa  determinante  o contato  entre  as  faíscas  produzidas  pelo  processo  de solda  e  a

mistura de vapores de MTBE e oxigênio em proporção explosiva. Devem ser por tal

acidente  serem  responsabilizados  os  dois  primeiros  representados  por  sua  conduta

negligentes e o terceiro representado por sua imperícia, devendo ser exculpado o quarto

11/12



(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 29.987/2015........................................)
===============================================================

representado.

Na aplicação das penas deve-se levar em consideração a agravante de que

houve uma morte.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: explosão durante uma faina de solda, que

teve  por  consequência  danos de grandes  proporções  ao  navio  e na morte do soldador;

b) quanto à causa determinante:  contato entre as faíscas produzidas pelo processo de

solda e a mistura de vapores de MTBE e oxigênio em proporção explosiva; e c) decisão:

julgar o acidente da  navegação capitulado no art.  14,  alínea “a” como decorrente  da

negligência dos Srs. Maurício Antonio Rickes e Adir Manoel Nunes e da imperícia do Sr.

Leandro Castro Beleia,  condenando-os  às penas de suspensão por 15 (quinze)  dias e

multa no valor  de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada,  além do pagamento das custas

processuais divididas em partes iguais, com fulcro no art. 121, incisos II e VII, c/c art.

124,  inciso  IX e  135,  inciso II,  todos artigos  da Lei  nº  2.180/54.  Exculpar  o  quarto

representado, Raimundo Nonato da Costa.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 08 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 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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