
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 30.698/16

ACÓRDÃO

Balsa “URUCUIANA” e o Conjunto formado pela balsa “FORTALEZA I” e

o REM “NETUNO”. Queda na água de Manoel  Messias  Alves  da  Silva,

Marinheiro  Fluvial  de  Convés,  vítima  não  fatal,  tripulante  da  balsa

“FORTALEZA I”. Desatenção do tripulante, batendo com a sua cabeça na

torre da balsa “URUCUIANA” e caindo na água, por demora para guarnecer

seu posto na proa, para atracação, por ficar “catando latinhas” deixadas pelos

passageiros.  Exculpar  o  condutor  do  REM  “NETUNO”.  Imprudência  do

tripulante  da  balsa.  Atenuante.  Infrações  ao  RLESTA  e  à  LESTA.

Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Trata-se de analisar o fato da navegação ocorrido cerca das 22h30min do dia

27 de dezembro de 2015, caracterizado pelo acidente de trabalho com Manoel Messias

Alves  da Silva,  Marinheiro Auxiliar  de  Convés,  vítima não fatal,  tripulante  da  balsa

“FORTALEZA I”,  que era  empurrada pelo E/M “NETUNO”, conduzido por Marcos

Antônio Aparecido Souza, Marinheiro Fluvial  de Convés, na área de aproximação do

Porto Fluvial, São Francisco, MG, sem registro de danos ambientais.

A balsa “FORTALEZA I”, nº de inscrição 944-000923-3, tem casco de aço,

de  30,0m  de  comprimento,  59  AB,  sem  propulsão,  classificada  para  transporte  de

passageiros  e  cargas,  navegação interior,  e  o  E/M “NETUNO”,  nº  de  inscrição 944-

000661-7, tem casco de aço, de 8,0m de comprimento e 3,0m de boca, 8,2 AB, motor de

133 HP, ano de construção 1979, classificado para rebocador e empurrador, navegação

interior, ambas as embarcações de propriedade da Prefeitura Municipal de São Francisco.

No  Inquérito  instaurado  pela  Capitania  Fluvial  do  São  Francisco  foram

ouvidas quatro testemunhas e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 17 a 24, com fotos das embarcações e do

cenário, fls. 26 e 27, realizado em 13 de janeiro de 2016, consta que as embarcações se

encontravam  em  boas  condições  de  conservação,  com  seu  material  de  salvatagem

completo, não sendo constatada nenhuma avaria em suas estruturas.
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Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: cerca das

22h do dia 27 de dezembro de 2015, a balsa “FORTALEZA I”, empurrada pelo R/E

“NETUNO”, tendo como condutor o MFC Marcos Antônio Aparecido Souza, atracou no

porto  fluvial  de  São  Francisco,  MG,  desembarcando  os  veículos  e  passageiros,  após

travessia do rio São Francisco; em seguida, conduziu a balsa rio acima, margeando o

barranco para o local de pernoite, na distância de cerca de 500 metros, devido ao horário

de funcionamento ser até 23h e, neste percurso, o MAF Manoel Messias Alves da Silva,

responsável pela amarração da balsa, se encontrava catando as latinhas deixadas pelos

passageiros, na popa, no convés da balsa e pediu ao MAF Uilton Ferreira Nepomuceno

para desenrolar a corrente de amarração da proa da balsa “FORTALEZA I”, para que ele

executasse a amarração na torre de sustentação de içar e arriar da prancha da popa da

balsa “URUCUIANA”, também do mesmo proprietário, mas que se encontrava fora de

operação na margem direita do rio São Francisco, cujo ferro (torre) era utilizado para a

amarração da embarcação. O Sr. Uilton então abriu a cancela de acesso à prancha da proa

e  embarque  e  desembarque  da  embarcação  e  desenrolou  parcialmente  a  corrente  e

aguardou  o  Sr.  Manoel  Messias  posicionar  a  popa  da  balsa  “FORTALEZA  I”,

precisamente na prancha de embarque e desembarque, para lhe entregar a corrente. No

momento em que o Sr. Uilton se virou para fechar a cancela da embarcação, escutou um

grito e, ao se virar, foi até a ponta da prancha da balsa e avistou com a lanterna o Sr.

Manoel  Messias  desmaiado  dentro  da  água.  Imediatamente  chamou  o  Sr.  Marcos

Antônio,  que se encontrava no rebocador e ambos pularam na água resgatando o Sr.

Manoel Messias, sendo-lhe prestados os primeiros socorros, reativando seus sinais vitais.

Em  seguida  o  Sr.  Uilton  entrou  em  contato  por  telefone  com  o  encarregado  das

embarcações, Sr. João Lourenço, relatando o ocorrido e este, imediatamente, se dirigiu ao

local  com  seu  carro  conduzindo  a  vítima  para  o  hospital  da  cidade,  onde  recebeu

atendimento  médico  e  foi  diagnosticado  “traumatismo  craniano  leve”,  ficando  em

observação e recebendo alta em trinta de dezembro de 2015.

Os  Peritos  consideraram  que  o  fator  material  contribuiu,  pois  a  vítima,

Manoel Messias bateu com sua cabeça na torre de sustentação de içar e arriar a prancha

da popa da balsa “URUCUIANA”, que se encontrava fora de operação, abarrancada na

margem direita do rio São Francisco, e que o fator operacional também contribuiu, pela

não  observação  das  normas  de  segurança  da  navegação  por  parte  do  condutor  do
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rebocador “NETUNO”, ao realizar atracação da balsa (“FORTALEZA I”) em local não

apropriado (popa da balsa “URUCUIANA”), aliado à pouca visibilidade no local do fato

e concluíram que estas foram as causas determinantes do fato da navegação em pauta.

O Encarregado do IAFN, fls. 83 a 92, depois de resumir os depoimentos e o

Laudo de Exame Pericial, considerou que os fatores material e operacional contribuíram

e apontou como possíveis responsáveis diretos o condutor do rebocador, MFC Marcos

Antônio  Aparecido  Souza,  por  imprudência,  por  ter  efetuado  a  atracação  da  balsa

“FORTALEZA I” na popa da balsa “URUCUIANA”, abarrancada e fora de operação, na

margem direita do rio São Francisco, local impróprio e em baixa visibilidade; e o MAF

Manoel Messias Alves da Silva, por negligência, por ser o responsável pela amarração da

balsa “FORTALEZA I”, que não se encontrava na proa da balsa, guarnecendo a corrente

apenas  no momento para  execução da amarração,  desatento  ao ferro  (torre)  da  balsa

“URUCUIANA”, local onde ia passar a corrente de amarração.

Apontou ainda infrações ao RLESTA, cometidas pela proprietária e armadora

das embarcações, a Prefeitura Municipal de São Francisco, MG: art. 13, III, c/c o art. 7º

da Lei nº 9.537/97, por trafegar com tripulante de habilitação inferior à exigida no CTS;

art. 14, I, não possuir Rol de Equipagem, art. 16, II, não apresentação do TIE – Título de

Inscrição de Embarcação do rebocador “NETUNO”; não portar documento de registro ou

de  inscrição  da  embarcação,  NORMAM  02/DPC,  não  apresentação  do  Termo  de

Responsabilidade do empurrador “NETUNO” e o disposto no art. 8º, V, “b”, da Lei nº

9.537/97, não comunicação do fato da navegação em pauta.

Os Indiciados não apresentaram Defesa Prévia.

A D. Procuradoria, em primeira manifestação, requereu diligências, fls. 111 a

114, deferidas à fl. 115, que já tinham sido parcialmente atendidas, fls. 98, 99, 101 e 107

e Certidão fl. 118 e além dos documentos de fls. 127 a 130.

A D. Procuradoria, fls. 122 a 125, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado  do  IAFN,  representou  em  face  de  Marcos  Antônio  Pereira  Souza,

Marinheiro Fluvial de Convés, condutor do empurrador “NETUNO”, e Manoel Messias

Alves da Silva, Marinheiro Auxiliar de Convés, tripulante da balsa “FORTALEZA I”,

vítima  não  fatal,  pelo  fato  da  navegação  em  pauta,  tipificado  no  art.  15,  letra  “e”

(exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, fundamentando no IAFN.

Após resumir os principais fatos apurados no IAFN considerou que Marcos
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Antônio Pereira Souza, condutor do empurrador “NETUNO”, foi imprudente ao decidir

atracar  a  balsa  “FORTALEZA  I”  na  popa  da  balsa  “URUCUIANA”  em  local  não

apropriado e com baixa visibilidade, sem o cuidado que a situação exigia, incorrendo em

erro ao descumprir as boas práticas operacionais, expondo a risco as vidas e a segurança

da navegação, que se materializou na queda na água do tripulante, e Manoel Messias

Alves da Silva, tripulante da balsa “FORTALEZA I” responsável pela sua amarração o

qual só guarneceu o local no instante que deveria executar a amarração, faltando com

dever de cuidado, contribuindo com sua queda na água.

Citados,  os  Representados  que  não  constam do  rol  de  culpados  neste  E.

Tribunal foram defendidos por I. Advogados regularmente constituídos, fls. 151 e 168.

Marcos Antônio Pereira Souza, Marinheiro Fluvial de Convés, condutor do

empurrador  “NETUNO”,  fls.  148  a  150,  alegou,  em  síntese,  que  não  havia  provas

capazes  de  responsabilizar  o  Representado,  não passando de testemunhos insipientes,

contraditórios e dúbios, requerendo seja exculpado devido à negativa de autoria do delito.

Alternativamente, não sendo rejeitada a denúncia (Representação), requereu

provas, incluindo relação de testemunhas, fl. 150.

Manoel Messias Alves da Silva, Marinheiro Auxiliar de Convés, tripulante da

balsa  “FORTALEZA I”,  fls.  165 a 167,  alegou que não procede a Representação da

PEM, que não ocorreu o que consta na exordial; que ele não estava “catando latinhas

deixadas pelos passageiros”, ao contrário, estava na proa da balsa, tanto é que caiu na

frente da balsa, conforme relatos.

Alegou que o Sr. Uilton Ferreira Nepomuceno também é auxiliar de travessia

e estava licenciado a efetuar o auxílio na travessia, tendo também a função de desenrolar

e amarração da corrente da balsa.

Alegou que,  o  que de fato ocorreu foi  que o Representado desamarrou a

balsa, depois de ter descarregado os veículos e passageiros, e passou para o ponto na proa

da  balsa,  para  que  o  conjunto  margeasse  o  rio  e  atracasse  próximo  à  balsa

“URUCUIANA”, para pernoite, tendo sofrido o acidente não por falta de atenção, mas

porque o rebocador estava em alta velocidade, vindo a balsa a se chocar com a balsa

“URUCUIANA”, momento que ele se descontrolou com a batida e caiu na água em

frente da balsa, requerendo a improcedência da Representação.

Aberta a Instrução, fl.173 (publicado no e-DTM nº 15, de 26/02/19), a PEM
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declarou que se louvava nas provas dos autos, fl. 174 verso.

Em Provas, para os Representados, fl. 175 (publicado no e-DTM nº 45, de

18/04/19),  e  para  que  ratificassem  as  provas  que  declararam  pretendiam  produzir,

juntando relação das perguntas iniciais às testemunhas arroladas, conforme art. 110, do

RIPTM, mas deixaram decorrer o prazo sem manifestação, conforme Certidão de fl. 177.

Encerrada a Instrução, fl. 180 (publicado no e-DTM nº 69, de 31/05/19), a

PEM reiterou os termos de sua exordial.

Em Alegações Finais, para os Representados, fl. 182 (publicado no e-DTM nº

84, de 26/06/19), deixaram decorrer o prazo sem manifestação, conforme Certidão de fl.

184.

É o Relatório.

Decide-se:

De  tudo  o  que  consta  dos  presentes  autos,  temos  que  a  D.  Procuradoria

representou em face de Marcos Antônio Pereira Souza, Marinheiro Fluvial de Convés,

condutor  do  empurrador  “NETUNO”,  e  Manoel  Messias  Alves  da  Silva,  Marinheiro

Auxiliar  de  Convés,  tripulante  da  balsa  “FORTALEZA  I”,  pelo  fato  da  navegação,

tipificado no art. 15, letra “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, alegando que o 1º

Representado foi imprudente ao decidir atracar a balsa “FORTALEZA I” na popa da

balsa “URUCUIANA”, em local não apropriado e com baixa visibilidade, sem o cuidado

que a situação exigia, incorrendo em erro, e que o 2º representado só guarneceu o local

no  instante  que  deveria  executar  a  amarração,  faltando  com  dever  de  cuidado,

contribuindo com sua queda na água.

Os  Representados  contestaram  os  fatos,  alegando  que  não  houve  o  que

declarou a PEM; que não há provas contra o Comandante do rebocador e que o vitimado

alegou que não estava catando latinhas e que, ao contrário, estava na proa da balsa, mas

se  desequilibrou  e  caiu  na  água  no  momento  em  que  houve  o  choque  entre  as

embarcações, porque o rebocador estava em alta velocidade.

Não podem ser aceitos os argumentos da Defesa do 2º Representado, vítima

não fatal.

Das  provas  dos  autos  temos  quatro  depoimentos,  um  Laudo  de  Exame

Pericial e um Relatório fotográfico.

Não há referência nos depoimentos a um suposto abalroamento entre a balsa
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“FORTALEZA  I”  e  a  balsa  “URUCUIANA”,  como  alegado  na  defesa  do  2º

Representado, vítima não fatal.

Uilton Ferreira Nepomuceno, Marinheiro Auxiliar de Convés, declarou que

estava na proa da embarcação, mas não presenciou o fato da navegação, exercia a bordo

da balsa a função de Marinheiro Auxiliar Fluvial (cobrador) da balsa há cerca de um ano;

no  momento  da  ocorrência  estava  fechando  a  cancela  da  balsa;  as  condições  eram

normais, ventando com pouca intensidade; tinha apenas luzes do rebocador e da balsa,

por ser  à noite; é comum atracar a balsa no local da ocorrência, mas somente após o

término do expediente; havia iluminação suficiente para a manobra de atracação da balsa;

havia apenas os três tripulantes a bordo, por já ter encerrado o expediente; ouviu o grito

da vítima, às 22h30min, do dia 27 de dezembro de 2015; o depoente gritou acionando o

Comandante da embarcação que se encontrava no rebocador e ambos pularam na água; a

profundidade no local estava no joelho, aproximadamente 60 centímetros; e que a balsa

sempre atracava no barranco a contrabordo da balsa “URUCUIANA”, no término do

expediente. 

Marcos Antônio Pereira Souza, Marinheiro Fluvial de Convés, declarou que

se encontrava conduzindo o rebocador;  sabia que teria que ser um Contramestre para

comandar  embarcação acima de 50 AB;  estava realizando atracação para  término do

expediente; condições normais de tempo, ventando com pouca intensidade, visibilidade

com auxílio do farol do rebocador e luzes de navegação da balsa; não presenciou o fato

da navegação, pois se encontrava aproximadamente a 30 metros do ocorrido; a queda do

Sr. Manoel Messias na água foi por ele estar fora do local correto para atracação e ter se

deslocado segundos antes para efetuar a amarração da balsa, podendo ter ocorrido seu

desequilíbrio em seguida; a balsa foi atracada pouco acima do porto, na popa da balsa

“URUCUIANA”,  onde  tinha  autorização  para  atracar,  por  pertencer  ao  mesmo

proprietário da balsa “FORTALEZA I”; havia iluminação suficiente para a manobra de

atracação da balsa, com iluminação do rebocador da balsa; o procedimento de atracação

da balsa foi feita de modo correto; a queda na água foi por ele não estar no local correto

para exercer a atividade de atracação, devido se encontrar próximo à popa segundos antes

recolhendo latinhas deixadas pelos passageiros e,  nesse momento, o Sr.  Uilton estava

desenrolando a corrente que seria usada para atracar a balsa,  função que seria do Sr.

Manoel Messias, que só chegou a tempo de finalizar, mas caiu na água; a profundidade
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no local da queda do acidentado era de aproximadamente 80 (oitenta) centímetros, com a

água um pouco abaixo do joelho; o Sr. Uilton avisou ao depoente, da queda, e pularam na

água, retirando-o da água e não foi usado nenhum recurso de salvatagem, devido à pouca

profundidade do local da queda do acidentado. 

Manoel Messias Alves da Silva, vítima não fatal, declarou que se encontrava

em pé na ponta da prancha da proa da balsa “FORTALEZA I”, no lugar de encostar;

amarrou o reboque atrás, após isso recolheu umas latinhas que o povo bebe e joga no

convés e, como a balsa tem mais ou menos uns 30 metros, se dirigiu para a proa andando

para o local da atracação; como o Uilton já estava na proa, o depoente pediu para ele ir

desenrolando a  corrente,  que  depois  o  depoente  pegou para  aguardar  o  momento  de

amarração. Não soube informar como ocorreu a sua queda na água, pois, como estava

escuro,  com  a  aproximação  da  balsa,  não  viu  o  ferro  (torre)  da  prancha  da  balsa

“URUCUIANA”; o rio estava normal, o tempo estava bom e ventando, mas a visibilidade

estava ruim, somente com a luz do reboque no momento; sempre atracavam no barranco;

não havia iluminação suficiente para a manobra de atracação da balsa, só tinha a luz do

rebocador que não era suficiente para ele visualizar o local, mas que o procedimento de

atracação da balsa estava correto; não sentiu nada capaz de o desequilibrar e o lançar na

água do rio; o ferro (torre) da balsa “URUCUIANA” que bateu nele primeiro, e não

soube informar quem seria o responsável pela sua queda na água, durante o procedimento

de atracação da balsa “FORTALEZA I”.

João Lourenço Souza de Oliveira, empresário, Supervisor das embarcações

que  estava  próximo  ao  local  do  ocorrido,  no  porto  da  embarcação,  só  tomou

conhecimento  através  dos  tripulantes;  o  fato  ocorreu  no  momento  da  atracação;  o

acidentado catou algumas latas de cervejas, que era de costume, então pediu ao outro

tripulante que fizesse a sua função no momento da atracação, que era soltar a corrente,

assim o Sr. Uilton soltou a corrente; o Sr. Messias correu para assumir a função que era

prender  a  corrente  a  outra  embarcação,  nesse  momento  a  balsa  “FORTALEZA  I”,

encostou na balsa “URUCUIANA”, ocorrendo a queda do Sr. MESSIAS na água; a balsa

“URUCUIANA”, foi retirada de tráfego para que fosse realizada medição de espessura

do  casco,  por  ultrassom  e  era  comum  atracar  a  balsa,  no  local  da  ocorrência;  os

tripulantes  têm  autorização  pela  proprietária  e  armadora  da  balsa,  pois  a  balsa

“URUCUIANA” pertence a mesma proprietária; o fato da navegação em pauta ocorreu
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pelo fato do tripulante acidentado se encontrar exercendo tarefa não relacionado com a

atracação, isto é, recolhendo latas de cerveja; e que o fato foi comunicado ao Ministério

do Trabalho e do Emprego, no dia seguinte. 

Por  todo o  exposto,  ficou  provado que  a  manobra  de  atracação  naquelas

circunstâncias era comum e autorizada pela empresa, foi realizada sob tempo bom e sem

anormalidade, como consta em todos os depoimentos, afastando a acusação da PEM em

face do 1º Representado, que deve ser exculpado do que foi acusado na exordial e, quanto

ao  2º  Representado,  as  provas  demonstram  que  ele  foi  imprudente  ao  demorar  a

guarnecer seu posto na atracação, faltando com seu dever de cuidado, pois ficou “catando

latinhas”, como o próprio também declarou, confirmando os demais depoimentos, não

vendo a barra de ferro da outra embarcação, batendo nela com a sua cabeça, caindo na

água  e sendo socorrido pelos outros dois tripulantes.

Na  aplicação  da  pena,  deve  ser  levado  em  consideração  que  o  2º

Representado não tem condenação neste E. Tribunal, que ajudou a esclarecer os fatos

com seu depoimento e de ter sofrido o resultado de sua imprudência, mas sem registro de

sequelas.

Assim,

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

natureza  e  extensão  do  fato  da  navegação:  queda  na  água  do  tripulante  da  balsa

“FORTALEZA I”, em conjunto com o  REM “NETUNO”, Manoel Messias Alves da

Silva, Marinheiro Fluvial de Convés, vítima não fatal, diagnosticado com “traumatismo

craniano leve”, durante manobra de atracação da balsa, porto Fluvial, São Francisco, MG,

sem  registro  de  danos  ambientais;  b)  quanto  à  causa  determinante:  desatenção  do

tripulante, batendo com a cabeça na torre da balsa “URUCUIANA” e caindo na água, por

demora para guarnecer seu posto na proa, “catando latinhas” deixadas pelos passageiros;

c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no art. 15, letra “e” (exposição a risco),

da  Lei  nº  2.180/54,  como  decorrente  de  imprudência  do  2º  Representado,  Manoel

Messias Alves da Silva, Marinheiro Fluvial de Convés, acolhendo, em parte, os termos da

representação  da  D.  Douta  Procuradoria  Especial  da  Marinha,  e,  considerando  as

circunstâncias, consequências e atenuante, com fulcro nos artigos 58, 121, inciso I, 124,

inciso IX, 127 e 139, inciso IV, alínea  “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-

lhe  a  pena  de  repreensão.  Custas  processuais  na  forma  da  Lei.  Exculpar  o  1º
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Representado, Marcos Antônio Pereira Souza, Marinheiro Fluvial de Convés, condutor

do rebocador “NETUNO”, por não ter ficado provado o que lhe foi acusado na exordial

da PEM; e d) medidas preventivas e de segurança: com fulcro no parágrafo único, do art.

33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar a Capitania Fluvial do São Francisco, Agente da

Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis as infrações ao RLESTA,  Decreto nº

2.596/98, cometidas pela armadora das embarcações, Município de São Francisco, e pelo

condutor do rebocador “NETUNO”, Marcos Antônio Pereira Souza, Marinheiro Fluvial

de Convés: art.  11 (conduzir embarcação ou contratar tripulante não habilitado para a

função); art.  14, inciso I ,  (não possuir Rol de Equipagem ou Rol Portuário), art.  16,

inciso II (não portar documento de inscrição na embarcação, do rebocador “NETUNO”) e

art. 19, inciso II (não portar Termo de Responsabilidade do rebocador “NETUNO”), e,

ainda, art. 8º, inciso V, alínea “b”, da LESTA, Lei nº 9.537/97 (não comunicar ao agente

da Autoridade Marítima o fato da navegação em pauta).

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

Rio de Janeiro, RJ, em 16 de junho de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
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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