
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 31.094/16

ACÓRDÃO

Unidade de acomodação móvel offshore “ARENDAL SPIRIT” e FPSO “P-

48”.  Abalroamento  da  plataforma  contra  a  passarela  da  unidade  móvel.

Decisão do comandante de manter a passarela ligando as embarcações apesar

dos  sucessivos  alarmes.  Interrupção  do  içamento  automático  determinada

pelo Comandante, que retira a culpa do operador. Julgamento parcialmente

procedente da representação em decisão não unânime. 

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos do abalroamento entre uma peça denominada nos autos por

“gangway” (uma passarela) que ligava um navio de apoio a uma plataforma de petróleo,

ocorrido em 02 de setembro de 2015, no Campo de Caratinga, Bacia de Campos, RJ,

causando danos materiais nas duas embarcações.

Envolveram-se  no  acidente  a  embarcação  “ARENDAL  SPIRIT”,  com

bandeira  de  Bahamas,  74,3m de  comprimento  e  40.938AB,  classificada  como “outra

atividade/serviço”, utilizada como unidade de acomodação móvel offshore, registrada sob

a  propriedade  de  Logitel  Offshore  Rig  1  PTE.  Ltd.  e  armada  por  Teekay  do  Brasil

Serviços Marítimos Ltda., denominada no Relatório de Investigação de Acidente feito

pela PETROBRAS como “UMS PRAIA DE ITAIPU” e a Plataforma FPSO “P-48”, de

bandeira  do Panamá,  com 320,8m de comprimento e  135.729AB, sem propulsão,  de

propriedade  de  Petróleo  Brasileiro  S/A –  PETROBRAS e  armada  por  PETROBRAS

Netherland B. V.

Segundo consta do Relatório de Investigação de Acidente da PETROBRAS,

a Unidade de Manutenção e Segurança (UMS) é conectada à plataforma através de uma

passarela  denominada  “gangway”,  através  da  qual  os  operários  atravessam  de  uma

embarcação para a outra quando o sinal de tráfego está verde. A passarela conta com

alarmes que soam segundo a velocidade do vento, angulação das plataformas e altura das

ondas  e  quando um desses  alarmes é  acionado o  sinal  de  tráfego fica  vermelho e  a

travessia fica interrompida. O sinal verde é novamente acionado depois de verificadas as

condições  no  passadiço  e  ordem  expressa  do  comandante.  A  “gangway”  deve  ser

desconectada prioritariamente por ação manual segundo orientação do passadiço, mas se

tal desconexão manual não é feita a peça pode se desconectar automaticamente, ação

denominada de “autolift” em que a lança é içada e girada para a esquerda. No dia 02 de

setembro de 2015 a “gangway” fez um “autolift”, porém fez somente o movimento de
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içar a lança, vindo abalroar a “P-48” provocando uma série de avarias.

Ainda segundo o relatório, no dia do acidente às 18h o ângulo de aproamento

da UMS era de 77º, o da “P-48” era de 213º, a força do mar (soma da correnteza com as

ondas) era de 27,1 toneladas a 93º somado ao vento de 4,2m/s e swell de 4m a 5m vindo

do Sul.  O alarme tocou pela primeira vez e fez-se preventivamente a desconexão do

mangote de diesel que estava interligado entre as embarcações e o calado da UMS foi

aumentado de 14m para 15m. O alarme tocou outras vezes, tendo o comandante dito que

analisava  a  cada  alarme  as  condições  climáticas,  porém  para  ele  não  estavam

desfavoráveis  a  ponto  de  determinar  a  desconexão  da  passarela,  tendo  orientado  os

operadores a normalizarem os alarmes. O operador da passarela que assumiu o posto às

19h disse que as condições climáticas seriam as piores que já havia presenciado e que a

passarela,  a  seu  ver,  deveria  ser  desconectada,  porém confiava  na  avaliação feita  no

passadiço. Tanto ele como o operador da passarela do turno do dia disseram que eram

orientados a assumir a operação da passarela caso esta entrasse em “autolift”.

Entre as causas do acidente detectadas pela PETROBRAS consta que apesar

dos repetidos alarmes, decidiu-se no passadiço que esses deveriam ser normalizados e a

conexão  entre  as  embarcações  ser  mantida,  destacando-se  que  “o  protocolo  de

comunicação prevê a autonomia do Capitão para a tomada de decisão de desconexão da

gangway em caso de situação adversa”. Há, ademais, entre as causas do acidente, ainda

segundo o mesmo relatório, que os operadores receberam orientação para assumirem o

controle da gangway durante o autolift.

No relatório consta que apesar das condições climáticas adversas foi decidido

que a passarela deveria ser mantida conectada e apesar dos seguidos alarmes vermelhos;

que o operador do Posicionamento Dinâmico da UMS e o operador da passarela não

falavam  o  mesmo  idioma,  sendo  necessária  a  intervenção  do  imediato  para  que  se

comunicassem; e que seria uma prática errada o operador assumir o controle da passarela

em caso de “autolift”. Anotou-se, ainda, que a extensão da passarela excedeu a distância

entre  as  embarcações,  pois  a  UMS perdeu o  posicionamento em razão da altura  das

ondas,  que  chegaram  a  7,7m  e  também  em  razão  dos  padrões  de  posicionamento

diferentes entre as duas embarcações. 

Entre as recomendações que encerram o relatório da PETROBRAS (fl. 167)

consta:  “Revisar  o  Location  Specific  Operation  Guideline  –  LSOG  incluindo  novos

parâmetros para decisão de desconexão manual da gangway, considerando o número de

alarmes vermelhos sucessivos e atuados em condições adversas, evitando o autolift”.  E

também: “Elaborar procedimento operacional claro proibindo o operador da gangway de

atuar  no  joystick em caso de  autolift.  O operador irá  assumir  o  comando do  joystick
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somente caso algo errado ocorra durante o processo de autolift ou com ordens da ponte

de comando. Um novo treinamento deverá ser dado aos operadores”.

No relatório elaborado pela empresa armadora, a Teekay do Brasil Serviços

Marítimos Ltda. (fls. 174 e seguintes) consta o horários das oito vezes que a luz vermelha

foi acionada na passarela naquele dia, tendo a primeira sido acionada entre 18h32min e

18h34min em razão de a extensão máxima da passarela ter sido atingida e a partir daí a

passagem  foi  impedida  pelo  sinal  vermelho  às  19h28min,  20h13min,  21h18min,

21h25min, 21h54min, 21h59min e, finalmente, às 22h06min, todos esses em razão da

elevação da  gangway causada pelas ondas, que no início da noite já eram de 5,5m de

altura e a desconexão automática ocorreu quando as embarcações foram atingidas por

uma onda de 7,7m de altura.

Entre as causas do acidente apuradas pela armadora consta que a decisão de

manter  a  gangway conectada  apesar  do  clima adverso  e  dos  alarmes  vermelhos  e  o

bloqueio  do  autolift feito  pelo  operador  da  gangway,  constando  que  no  manual  da

gangway estaria expresso que o operador não pode intervir no processo de autolift. 

Consta desse mesmo relatório que o autolift havia sido testado nos dias 07 de

junho,  21  de  julho  e  18  de  agosto,  todos  com resultado  positivo,  tendo  a  gangway

respondido conforme o manual. Consta, ademais, que não havia uma diretriz clara acerca

dos  limites  para  a  desconexão  em  razão  das  condições  climáticas  nos  manuais  da

PETROBRAS “P-48” e,  assim,  teria sido tomada a  decisão de se  manter  a  gangway

conectada, apesar das condições do mar e dos seguidos alarmes vermelhos.

Assim, recomendaram, entre as ações corretivas, que fossem estabelecidos os

limites  para  condições  climáticas  severas  e  alarmes  vermelhos  para  realizarem  a

desconexão;  que  fossem  estabelecidos  os  procedimentos  para  os  casos  em  que  seja

necessária a avaliação das condições do mar em relação à operação da gangway, quando

um membro da equipe de marinha deverá se encaminhar até a cabine de comando da

gangway para avaliar e fornecer subsídios para a decisão do passadiço sobre desconectar

ou manter a passarela conectada e elaborar o procedimento operacional informando como

o operador da gangway deve proceder em caso de autolift. 

Os peritos da Delegacia da Capitania dos Portos em Macaé descreveram os

acontecimentos da seguinte maneira (fls. 23 a 25):

“No  dia  02  de  setembro  de  2015  o  navio  ‘ARENDAL  SPIRIT’  estava

conectado  à  plataforma  PETROBRAS ‘P-48’  através  de  um dispositivo  denominado

gangway, pelo qual os profissionais atravessam de uma embarcação para outra através

desse dispositivo”. Segundo informações coletadas no momento da perícia, as condições

climáticas durante o dia do acidente pioraram no decorrer do tempo, e com isso, houve a
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ocorrência, em intervalo de tempo distintos, de alarmes na  gangway, que impediam a

travessia  dos  profissionais  entre  as  embarcações,  porém,  a  situação  era  normalizada,

permitindo novamente a travessia.

“Em  função  dos  alarmes  ocorridos  na  gangway,  o  navio  ‘ARENDAL

SPIRIT’ desconectou, horas antes do acidente, o mangote de diesel que estava ligado na

plataforma PETROBRAS ‘P-48’, por medida de segurança. aumentando seu calado para

15 metros (estava em 14 metros)”.

“Mesmo com as condições climáticas apresentadas, não houve determinação

para  desconexão da  gangway no  navio  ‘ARENDAL SPIRIT’  e,  aproximadamente  às

22h06min, a mesma, devido influências dos fatores climáticos, veio a entrar em processo

de  desconexão  automática  (auto  lift),  que  compreende  no  processo  automático  de

içamento, retração e recolhimento desse equipamento. Logo após o início do processo de

auto  lift,  o  Operador  da  gangway tentou  assumir  o  controle  manual  do  dispositivo,

todavia, os comandos aplicados não responderam e o dispositivo ficou travado na posição

em que içou. Devido a posição estática da gangway naquele momento e ao movimento

relativo  entre  o  navio  ‘ARENDAL  SPIRIT’  e  a  plataforma  PETROBRAS  ‘P-48’,

ocasionados  pelas  condições  de  mar  desfavoráveis,  houve  o  abalroamento  desse

equipamento nos Dutos de Insuflação de Ar da Sala de Geradores de Gases Inertes (GGI)

e  em  outras  partes  da  plataforma  PETROBRAS  ‘P-48’.  Os  dutos  de  insuflação  da

plataforma,  juntamente  com  a  gangway do  navio,  foram  danificados  devido  ao

abalroamento”.

“Após  o  abalroamento,  o  navio  ‘ARENDAL  SPIRIT’  se  afastou  da

plataforma PETROBRAS ‘P-48’ e o Operador da gangway conseguiu retomar o controle

desse  dispositivo,  direcionando  o  mesmo  para  o  berço  no  navio.  Deu-se  início  a

verificação dos danos causados, através da avaliação dos locais atingidos. O acidente não

ocasionou  acidentes  pessoais,  tendo  somente  ocorrido  danos  materiais  em  ambas  as

embarcações”.

Ao final da perícia afirmaram que a causa determinante para o acidente da

navegação  foi  a  condição  climática  desfavorável  que  se  abatia  sobre  a  região,  que

afetaram  os  parâmetros  de  segurança  da  passarela,  que  teria  se  desconectado

automaticamente e, alguns instantes depois, teria causado o choque entre as embarcações.

O processo de desconexão automática (“autolift”) teria sido interrompido pelo operador

da passarela  que tentou assumir  o  controle  manual,  mas a  passarela  teria  travado na

posição em que foi içada. Ressaltaram que as condições climáticas estavam previstas em

avisos de mau tempo, além de o alarme da passarela tersido acionado diversas vezes

durante  o  dia  antes  da  desconexão  automática,  porém  a  ordem  de  se  proceder  a
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desconexão manual que deveria partir do comando da embarcação não foi dado.

Durante  o  IAFN  foram  tomados  oito  depoimentos  entre  tripulantes  da

plataforma  e  da  UMS  que  descreveram  os  acontecimentos  como  consta  acima  e

acrescentaram que com o choque houve danos aos dutos de insuflação de ar da sala de

geradores de gases inertes da plataforma e que a passarela teve danos na base de conexão

do telescópio. Todos afirmaram que as condições do mar pioraram muito rápido e que

essa teria sido a causa do acidente.

O Encarregado do IAFN, com base na oitiva das testemunhas e nos relatórios

das  perícias  feitas  pela  Capitania  e  pelas  empresas  PETROBRAS,  Teekay  Shipping

Norway AS e General Eletric Co., concluiu que o acidente decorreu da imprudência do

comandante da UMS “ARENDAL SPIRIT”, o norueguês Bjarne Olsen, empregado da

empresa  Teekay  do  Brasil  Serviços  Marítimos  Ltda.,  por  não  ter  determinado  a

desconexão da passarela  apesar  de  o alarme ter  soado várias  vezes  ao longo do dia,

conforme comprovaram os laudos periciais juntados ao inquérito. Afirmou, ademais, que

mesmo depois de desconectada automaticamente a passarela permaneceu estendida na

direção da plataforma, causando os danos relatados no inquérito e que tal fato se deu em

razão da atitude do operador da passarela, Sr. Jorge Luis Pereira, que assumiu o controle

manual da passarela depois da desconexão automática, interrompendo, dessa forma, o

processo que faria com que a passarela se alojasse em seu berço, longe da plataforma.

Ambos foram notificados do resultado do IAFN através de sua empregadora, mas não

apresentaram defesa prévia.

Os  autos  do  inquérito  foram  remetidos  ao  Tribunal  Marítimo  que  os

encaminhou à PEM, que ofereceu representação em face do comandante da plataforma

Bjarne Olsen e do operador da passarela Jorge Luis Pereira, com fulcro no art. 14, alínea

“a”, da Lei nº 2.180/54.

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

que o primeiro representado, como responsável pela segurança das operações a bordo,

teria desrespeitado as normas de segurança e desconsiderado os boletins meteorológicos,

agindo  de  modo  imprudente  e  negligente  no  desempenho  de  suas  funções  ao  não

determinar a desconexão imediata da passarela, causando com isso o dano. Com relação

ao segundo representado, disse a PEM que ele teria sido negligente na execução de seu

serviço no instante em que assumiu o controle manual da passarela depois de esta ter

entrado em processo automático de desconexão, contrariando as orientações constantes

do manual de operações do equipamento. Pediu a condenação de ambos nas penas da Lei

e ao pagamento das custas processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do dia 08 de maio de 2018,
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os representados foram citados regularmente e apresentaram contestação tempestiva, por

meio de advogados devidamente constituídos.

O comandante do navio “ARENDAL SPIRIT”, o norueguês Bjarne Olsen

fundamentou seu pedido para ser exculpado afirmando que o acidente resultou da fortuna

do mar. Afirmou que as condições do mar permitiam a operação, mas que teriam piorado

repentinamente  e,  assim  que  ele  teve  conhecimento  dessa  piora,  determinou  a

desconexão,  momento  em  que  as  embarcações  foram  açoitadas  por  um  swell  de

proporções inesperadas, que causou os danos. Nesse sentido destaca a anotação contida

no laudo pericial (fls. 27/28) em que há a afirmação de que o Boletim de Informações

Ambientais nº 156/2015 (juntado às fls. 77/79) indicaria ondas de até 3m e ventos de até

10 nós, o que não seria um problema para a passarela, uma vez que seu manual afirma

que essa poderia operar com ventos de até 35 m/s (equivalentes a 68 nós). Em seguida

destaca  pontos  dos  depoimentos  colhidos  durante  o  IAFN  que  confirmariam que  as

condições climáticas teriam piorado de forma bruta e imprevisível, especificamente os

depoimentos  do  GEPLAT  (fl.  112),  de  seu  próprio  depoimento  (fls.  116/117),  dos

Operadores de DP (fl. 121 e fl. 124), do Operador da  gangway (fl. 128) e do Imediato

(fls.  136/137).  Colaciona  também  as  partes  dos  depoimentos  das  testemunhas  que

afirmaram que  tão  logo as  condições  climáticas  se  alteraram foi  dada  a  ordem para

desconexão, mas que o choque entre a passarela e a plataforma teria acontecido antes de

terminada a operação de retirada da  gangway.  Desse  modo inexistiria  imprudênciado

comandante,  conforme  alegado  na  acusação,  sendo  o  evento  resultado  de  um  caso

fortuito. Pede para ser exculpado ou, alternativamente, caso condenado, pede que a pena

seja  branda,  uma  vez  que  o  acidente  não  resultou  em danos  a  pessoas  ou  ao  meio

ambiente, e os danos materiais teriam sido reparados em poucas horas, em nada afetando

a operação das embarcações envolvidas. 

Jorge Luis Pereira, operador da passarela, baseou sua defesa na tese do caso

fortuito,  pois  teria  ocorrido  uma  falha  no  sistema  da  passarela  e,  ademais,  não  fora

negligente  ao  assumir  o  controle  manual  da  passarela,  pois  teria  agido  conforme  as

instruções que recebera quando ocorresse uma desconexão automática. Repete a narrativa

contida na defesa do comandante com relação à piora brusca das condições climáticas,

destacando os mesmos trechos dos depoimentos citados na defesa do comandante. Em

seguida contraria frontalmente a afirmação contida na peça de acusação,  de que teria

falhado  ao  assumir  o  controle  manual  da  gangway quando  aquela  já  iniciara  o

procedimento  automático  de  recolhimento,  dizendo  que  teria  sido  instruído  a  agir

exatamente dessa maneira em caso de desconexão de emergência. Ainda nesse tópico

afirma que houve falha na gangway, conforme afirmado na própria perícia da Capitania,
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que incluiu esse defeito entre os fatores contribuintes para o acidente. Destacou também

que  esses  eventos  aconteceram  em  poucos  segundos,  tendo  recebido  a  ordem  para

efetivar a desconexão quando o comandante tomou ciência da piora do tempo, fatos esses

confirmados nos depoimentos do comandante e do imediato. Afirma em seguida que não

haveria comprovação de que teria agido com imprudência, como alegado na acusação e,

assim, inexistiria  culpa de sua parte,  sendo o acidente resultado de um caso fortuito.

Pede, assim, para ser exculpado e, alternativamente, caso seja condenado, pede que na

aplicação da pena seja levada em consideração a atenuante de que o acidente causou

danos de pequena monta.

Aberta a instrução nenhuma prova foi  produzida e em alegações finais  as

partes ressaltaram os termos de suas peças.

É o relatório.

Decide-se:

A acusação que pesa sobre o primeiro representado é que ele, o responsável

pela segurança das operações a bordo, teria desrespeitado as normas de segurança ao

desconsiderar os boletins meteorológicos, agindo de modo imprudente e negligente no

desempenho de  suas  funções  ao não determinar  a  desconexão imediata  da  passarela,

causando com isso o dano.

Em sua defesa o primeiro representado afirmou que o acidente decorreu da

fortuna do mar, pois inicialmente os boletins meteorológicos previam uma condição de

mar que seria suportável pela plataforma com boa margem de segurança, mas que teria

acontecido uma inesperada mudança brusca nas condições do tempo e que, não obstante

seus esforços, teria acontecido o acidente, que, entretanto, não teve consequências muito

graves. Disseram, ademais, que o travamento da gangway durante o içamento não seria

atribuível à ação ou omissão dos representados.

O  relato  do  acidente  constante  da  perícia  da  Capitania  dos  Portos  e  as

conclusões dos relatórios de análise do acidente feitos tanto pela PETROBRAS como

pela armadora do navio, a Teekay do Brasil Serviços Marítimos Ltda., contrariam a tese

da  defesa,  de  que  inicialmente  as  condições  do  mar  não  eram  mandatórias  para  a

desconexão da passarela e que essas condições sofreram uma brusca alteração, causando

o  acidente.  Conforme  se  verifica  da  sequência  de  alarmes  constante  de  fl.  182,  as

condições  adversas  de  tempo  tiveram  início  próximo  das  18h30min,  quando  as

embarcações sofreram um afastamento e o alarme vermelho da plataforma foi acionado,

momento em que as ondas já estavam com 6,2m de altura e a partir dali as condições

foram só piorando, até que às 22h06min, depois de o alarme vermelho ter soado outras

cinco vezes, a plataforma iniciou o processo automático de içamento. 
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Agravando a situação houve a intervenção do Operador da  gangway que,

seguindo orientação passada pelo passadiço a ele e ao Operador que estava no posto antes

dele,  passou  o  içamento  de  automático  para  manual,  travando  a  passarela  entre  as

embarcações, o que provocou o choque entre elas e os danos apurados.

Com relação ao segundo representado, Operador da  gangway, disse a PEM

que ele teria sido negligente na execução de seu serviço no instante em que assumiu o

controle  manual  da  passarela  depois  de  esta  ter  entrado  em processo  automático  de

desconexão,  contrariando  as  orientações  constantes  do  manual  de  operações  do

equipamento.  Ocorre que ele cumpriu as orientações que lhe foram passadas por  seu

superior.  Observa-se  pelos  relatórios  produzidos  tanto  pela  PETROBRAS como pela

armadora Teekay do Brasil Serviços Marítimos Ltda. conclui-se que havia a necessidade

de se elaborar procedimentos no sentido de orientar os Operadores da gangway de como

devem proceder quando essa entra em autolift. Em outras palavras, nenhuma orientação o

segundo representado tinha no sentido de não interferir no auto içamento da passarela, ao

contrário, recebera orientação expressa no sentido de que se a passarela começasse a se

recolher automaticamente ele deveria intervir. Portanto não se pode atribuir ao Operador

da  gangway nenhuma  responsabilidade  pelo  acidente  da  navegação.  Destaca-se,  por

oportuno, que se torna irrelevante o argumento de sua defesa no sentido de que houve um

travamento inesperado da passarela durante o auto içamento.

Assim,  o  acidente  da  navegação  que  nesses  autos  se  caracterizou  pelo

abalroamento  entre  a  passarela  instalada  em  uma  embarcação  de  serviços  e  uma

plataforma do tipo FPSO e que teve por consequência danos nos dutos de insuflação de ar

da sala de geradores de gases inertes da plataforma e danos na passarela, teve por causa

determinante  a  manutenção da conexão da passarela  à  plataforma apesar  das  severas

condições  do  mar  constantes  de  boletim  meteorológico,  cujas  ondas  provocaram  o

acionamento  do  alarme  vermelho  da  passarela  repetidas  vezes,  somada  à  ação  do

operador  de  interromper  o  içamento  automático  da  mesma  em obediência  às  ordens

recebidas do passadiço.

Deve,  assim,  a  representação  ser  julgada  parcialmente  procedente,

responsabilizando o primeiro representado, comandante da embarcação e exculpando o

segundo representado, operador da passarela. 

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: colisão entre uma passarela instalada em

uma embarcação  de  serviços  e  uma  plataforma  tipo  FPSO,  com danos  materiais  de

pequena  monta  nas  duas  embarcações;  b)  quanto  à  causa  determinante:  decisão  do
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comandante em manter a passarela conectada à plataforma apesar do clima severo com

ondas  de  grande  altura,  que  provocou  o  acionamento  da  desconexão  e  içamento

automático da passarela, que foi interrompido por ação do Operador da plataforma em

obediência à ordem recebida do passadiço; c) decisão: por maioria, nos termos do voto do

Sr. Juiz-Relator, julgar o acidente da navegação constante do art. 14, alínea “a”, da Lei nº

2.180/54,  como  decorrente  da  imprudência  do  primeiro  representado,  o  comandante

norueguês Bjarne Olsen, condenando-o à pena de repreensão, com fulcro no art.  121,

inciso I c/c art. 124, inciso I e ao pagamento das custas processuais. Exculpar o segundo

representado, Operador de  gangway Jorge Luis Pereira, sendo acompanhado pelos Srs.

Juízes  Attila  Allan  Coury  e  Marcelo  David  Gonçalves.  O Sr.  Juiz-Revisor  julgava  o

acidente  da  navegação  previsto  no  art.  14,  alínea  “a”,  da  Lei  nº  2.180/54,  como

decorrente de fortuna do mar, exculpando os representados Bjarne Olsen e Jorge Luis

Pereira, mandando arquivar os autos do processo, sendo acompanhado pelos Srs. Juízes

Fernando Alves  Ladeiras  e  Maria  Cristina  de Oliveira  Padilha.  O Sr.  Juiz-Presidente

desempatou, com fulcro no art. 70, da Lei nº 2.180/54, acompanhando o voto do Sr. Juiz-

Relator.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 11 de agosto 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 outubro 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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