
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 31.378/17

ACÓRDÃO

N/M “THRASHER”.  Embarque  de  um clandestino  estrangeiro,  em navio

estrangeiro, encontrado em viagem e desembarcado em porto nacional. Falha

na vigilância e na inspeção da embarcação visando coibir práticas ilegais, em

especial da entrada de clandestinos a bordo, descumprindo também o ISPS

Code. Negligência. Atenuante. Condenação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Trata-se de analisar o fato da navegação caracterizado pelo embarque de um

clandestino, localizado no dia 20 de setembro de 2016, em viagem do porto de Conacri,

Guiné, para o porto de Praia Mole, Vitória, ES, a bordo do N/M “THRASHER”, sob o

comando de Igor Drozdov, russo, sem registro de avaria ao navio ou de danos pessoais ou

ambientais.

O N/M “THRASHER”, bandeira das ilhas Marshall, nº IMO 9347932, com

189,99m de comprimento, 31.135AB, classificado para transporte de granel, navegação

de longo curso, ano de construção 2010, era de propriedade de Thrasher Shipping LLC.

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Espírito Santo, foram

ouvidas quatro testemunhas e anexados documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 10 a 18, elaborado no dia 23 de setembro

de 2016, consta que a embarcação estava em boas condições de flutuação e estabilidade. 

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 16

de setembro de 2016, o N/M “THRASHER” atracou no porto de Conacri, Guiné, a fim

de realizar operação de descarga, que foi concluída às 14h.  Sucede que entre 17h e 18h

deu-se início a revista e busca de clandestinos e drogas em todos os compartimentos de

bordo,  não  sendo constatada nenhuma anormalidade  na  inspeção.  No dia  seguinte,  o

navio suspendeu às 14h30min do porto de Conacri e, entre 15h25min e 16h25min, deu-se

início novamente  a  revista  de  clandestinos  e  drogas  em todos os  compartimentos  de

bordo. Finalizada a inspeção, não foi constatada nenhuma anormalidade. No dia 20 de

setembro de 2016, cerca das 22h, o clandestino foi encontrado pela tripulação no convés.

Os Peritos consideraram que o fator operacional contribuiu, pois houve falha

na vigilância e também na patrulha, e concluíram que a causa determinante do ingresso

do clandestino a bordo do N/M “THRASHER” foi a falha na vigilância do convés e

acesso aos compartimentos habitáveis do navio.
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Sr.  Igor  Drozdov,  Comandante,  declarou,  fls.  48  a  52,  que  no  dia  20  de

setembro de 2016, por volta das 20h (UTC), meia-noite (hora local), navio na posição

LAT: 03º 20’6 S e LONG: 024º 16’3 W, cerca de 1.200 MN da costa brasileira, o 3º

Oficial  de  Náutica  encontrou  um clandestino  a  bordo,  que  havia  se  escondido  num

compartimento  especial  do  guincho  do  Guindaste  nº  2.  O  referido  Oficial  subiu

imediatamente  ao  passadiço  para  comunicar  o  fato  ao  depoente  e,  logo  em seguida,

desceu, juntamente com o Comandante, para fechar todos os camarotes vazios, ao mesmo

tempo em que o depoente se dirigia ao clandestino para fazer-lhe algumas perguntas e

inteirar-se melhor da situação. No primeiro momento, ofereceu-lhe água, alimento, toalha

e  a  oportunidade  de  se  lavar,  pois  não  cheirava  muito  bem.  Antes,  porém,  que  o

clandestino se afastasse para o banho, examinou-lhe os olhos, que estavam claros, e os

braços, para verificar se havia alguma picada, eventualmente indicativa do uso de drogas.

Nada  tendo  encontrado,  percebeu  que  o  clandestino  apresentava  ferimento  na  perna

direita e, ao ser indagado sobre o referido ferimento, respondeu que havia se machucado

jogando futebol. Ressaltou que o clandestino é falante da língua francesa e que conseguia

responder apenas a algumas perguntas em inglês precário.  Dizia chamar-se “Almamy

Bad”, ter 25 anos, ser da Guiné e estar sozinho no navio. Em paralelo, o Comandante

reuniu  a  Tripulação  determinando  que  se  fizesse  uma  busca  por  todo  o  navio,  para

confirmar  se  havia  realmente  só  um clandestino  a  bordo,  inclusive  no  local  onde  o

“Almamy” disse estar escondido foi cuidadosamente inspecionado, pois é um local de

difícil acesso e, até a luz de lanterna, à primeira vista, torna-se impraticável encontrar

alguém escondido.  Isto  feito,  o  depoente  informou ao  Armador  sobre  a  presença  do

clandestino,  deixando-o  surpreso.  Em  35  anos  de  experiência  como  marítimo,  era  a

primeira  vez  que  o  depoente  enfrentava  uma situação tão  absurda.  Após  o  banho,  o

clandestino foi mantido em um camarote fechado e o tempo todo foi bem tratado pela

Tripulação.  No  momento  da  localização  do  clandestino  o  navio  navegava  em águas

internacionais;  o  navio  possuía  um checklist  e/ou  um conjunto  de  procedimentos  da

operadora  do  navio  para  a  prevenção  de  passageiros  clandestinos,  inclusive  aqueles

previstos dentro do Sistema de Gestão da Segurança exigido pelo Código ISM; o navio

possui  Plano  de  Proteção  do  Navio,  elaborado  com vistas  a  garantir  a  aplicação  de

medidas a bordo do navio criadas para proteger pessoas a bordo, cargas, unidades de

transporte de cargas, provisões do navio ou o próprio navio dos riscos de um incidente de

proteção,  conforme  previsto  no  art.  9.1  do  Código  Internacional  para  a  Proteção  de

Navios e Instalações Portuárias (Código ISPS). O Plano de Proteção do Navio contém

medidas para prevenir o acesso não autorizado ao navio; o único acesso ao navio era a

escada de portaló, inclusive, há segurança, tanto por parte de tripulantes, internamente,
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quanto por parte do porto, externamente. Que são monitoradas todas as áreas de acesso

restrito ao navio, a fim de assegurar que somente pessoas autorizadas tenham acesso às

mesmas. Esse monitoramento é feito em turnos de uma hora, nos quais se verificam as

condições  dos  cabos de  amarração,  os  compartimentos  do  navio,  e,  inclusive,  a  área

externa  do  mesmo.  Que  todos  os  movimentos  de  embarque  e  desembarque  são

registrados. Os conveses e potenciais pontos de acesso são bem iluminados; a iluminação

desses  pontos  é boa;  as  amarras  são equipadas  com rateiras,  para  evitar  o  acesso de

intrusos a bordo por meio delas; as escadas de prático e outras escadas são mantidas

voltadas  para  o  interior  do  navio  quando  não  estão  em  uso;  as  entradas  para  os

compartimentos habitáveis de bordo, tais como alojamentos e camarotes, cozinha, paióis,

praças de máquinas, passadiço e espaços de carga entre outras, são mantidas fechadas; as

tampas  de  escotilhas  são  fechadas  quando  o  trabalho  é  interrompido  ou  concluído.

Inclusive, possuem lacres que se rompem mediante qualquer tentativa de abertura. Que o

compartimento  onde  o  clandestino  foi  localizado  estava  lacrado.  Após  o  término  de

qualquer operação, o operador do guindaste, que é empregado do porto, deixa a cabine e

um tripulante,  após  verificar  cuidadosamente  o  compartimento  do  guindaste,  lacra  o

acesso ao mesmo. No caso em questão, o depoente acredita que o clandestino tenha se

escondido com o guindaste ainda em operação, o que, aliás, é muito perigoso. Foram

realizadas buscas por clandestinos simultaneamente nos alojamentos, camarotes, praças

de máquinas, espaços de carga e convés principal,  imediatamente antes da partida do

navio  e  não  apenas  antes  da  partida,  como  momentos  depois,  com  o  navio  já  em

singradura.  O  Termo  de  Busca  de  Clandestinos  apresentando  os  seus  resultados  foi

registrado  no  Diário  de  Bordo.  O  clandestino  foi  devidamente  registrado,  conforme

previsto no art. 10.1.3 do Código ISPS. Não foram confiscados materiais que estavam de

posse do clandestino que poderiam ser utilizados como potenciais armas, pois além da

roupa do corpo, o clandestino possuía apenas dois anéis que permaneceram com ele. Os

detalhes  relevantes  sobre  o  clandestino  a  bordo  foram  comunicados,  no  primeiro

momento, ao Armador e, dois dias depois, também ao representante do Clube P&I e ao

Agente,  para as providências cabíveis.  O Oficial  de Proteção do navio é o Imediato,

responsável  perante  o  Comandante  e  designado  pela  Companhia  como  a  pessoa

responsável pela proteção do navio, incluindo a implementação e manutenção do plano

de proteção do navio, e pela ligação com o funcionário de proteção da companhia e os

funcionários de proteção das instalações portuárias; o Imediato é devidamente qualificado

para o exercício da função e provê palestras e treinamentos para a Tripulação sobre a

proteção do navio contra o acesso de passageiros clandestinos, a fim de intensificar a

conscientização e vigilância da proteção a bordo. O Oficial de Proteção do Navio executa
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inspeções  regulares  da  proteção  do  navio  com  vistas  a  assegurar  que  as  medidas

adequadas de proteção sejam mantidas e que essas inspeções são registradas. Não houve

nenhum tripulante do navio envolvido com o acesso do clandestino a bordo, direta ou

indiretamente.  O  depoente  e  o  proprietário  do  navio  tinham  conhecimento  dos

dispositivos  das  Resoluções  A 20 e  871 de  05  de  dezembro de  1997,  da  IMO,  que

apresenta  as  Diretrizes  para  a  partilha  de  responsabilidades  para  assegurar  a  solução

satisfatória dos casos de passageiro clandestino. Que a presença do clandestino sempre

representa risco para a segurança da embarcação, das vidas e fazendas de bordo. Que o

clandestino desembarcou no dia 28 de setembro de 2016, às 10h50min, e foi entregue ao

Representante  P&I,  juntamente  com  os  Agentes  do  navio  e  a  Polícia  Federal

(Departamento de Imigração).

Alexander Evdokimov, russo, Imediato e Oficial de Proteção do navio, fls. 81

a 84, realizou declaração em consonância ao exposto no depoimento do Comandante do

N/M “THRASHER”.

Almamy Camara, guineense, clandestino, declarou, fls. 118 e 189, que entrou

no N/M “THRASHER” enquanto este estava atracado no porto de Conacri, Guiné. Não

recordava a data, porém lembrava que era uma quarta-feira do mês de setembro. Que

entrou no navio pela espia da parte de ré e estava sozinho; acrescentou que, como reside a

bordo de um pequeno barco de pesca de nome “SUNI PECHE”, ouviu por trabalhadores

do  porto  que  o  destino  do  navio  era  o  porto  de  Vitória,  Brasil.  Que  pretendia

desembarcar, efetivamente, no porto de Vitória, Brasil, por ter ouvido de amigos, outros

clandestinos, que a cidade era muito boa e que o brasileiro é muito bom. Que ficou no

porão do navio por seis  dias,  sem comer e nem beber água; foi  encontrado por dois

tripulantes, do qual não se recorda os nomes, após ter saído do porão e ter ido ao convés

superior  para encontrar comida e água; os tripulantes informaram ao Comandante do

navio, o qual desceu e mandou preparar uma bandeja de comida e água; lhe ofereceram

sabonete e toalha e o colocaram em um camarote fechado; foi bem tratado a bordo e

acrescentou que o Comandante do navio se preocupava em perguntá-lo, todos os dias, se

havia se alimentado bem. Declarou ainda que fosse conduzido à enfermaria de bordo,

onde foi feito curativo em sua perna direita, a qual estava machucada desde a Guiné,

quando se machucou em uma partida de futebol; e, por fim, que não possuía nenhum

material.

O Encarregado do IAFN, fls. 158 a 168, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, acompanhando os Peritos, concluiu que o fator operacional

contribuiu,  pois  houve  falha  na  vigilância  do  convés  e  acesso  aos  compartimentos

habitáveis, bem como, nas buscas por clandestinos, antes e depois da partida do navio do
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porto  de  Conacri-Guiné.  Apontou  como  possíveis  responsáveis  Igor  Drozdov,

Comandante do N/M  “THRASHER”, e Alexander Evdokimov, Imediato e Oficial  de

Proteção do navio,  por  negligência  no cumprimento das  medidas  previstas  no  “ISPS

Code”.

Os Indiciados não apresentaram Defesa Prévia.

A D. Procuradoria, fls. 182 a 185, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado  do  IAFN,  depois  de  resumir  os  principais  fatos  apurados  nos  autos,

representou  em  face  de  Igor  Drozdov,  na  qualidade  de  Comandante,  e  em  face  de

Alexander Evdokimov, na qualidade de Imediato, ambos com fulcro no art. 15, letra “e”,

da Lei nº 2.180/54, fundamentando.

Alegou, em síntese, que Igor Drozdov, na qualidade de Comandante do N/M

“THRASHER”, bem como Alexander Evdokimov, na função de Imediato e Oficial de

Proteção do navio, deveriam assegurar a execução de todas as tarefas relacionadas com a

proteção  da  embarcação,  mas  foram negligentes  para  com suas  funções  a  bordo,  no

instante em que restou comprovada a falha de segurança, vigilância e inspeção do navio

enquanto encontrava-se atracado no porto de Conacri, Guiné, denotando a desatenção e a

execução ineficaz quanto aos procedimentos descritos nos itens 7.2 e 8.9 do ISPS-CODE,

mesmo sabendo da prática de ingresso dos clandestinos em navios atracados em portos

do continente africano, devendo adotar medidas mais criteriosas, requerendo, por fim, a

condenação dos Representados.

Citados  por  Edital,  fl.  191,  os  Representados  que  não constam do rol  de

culpados neste E. Tribunal foram defendidos pela D. Defensoria Pública da União, fls.

198  a  201,  com Negativa  geral,  requerendo  a  improcedência  da  Representação  e  os

benefícios da gratuidade de justiça.

Aberta a  Instrução,  fl.  202 (publicado no e-DTM nº 162,  de  29/10/19),  a

PEM, fl. 203 verso, e a DPU, fl. 204 verso, declararam que se louvavam nas provas dos

autos.

Encerrada a Instrução, fl. 205 (publicado no e-DTM nº 180, de 28/11/19), a

PEM, fl. 205 verso, e a DPU, fl. 206 verso, reiteraram os termos de sua inicial e defesa,

respectivamente.

É o Relatório.

Decide-se:

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

representou em face de Igor Drozdov, Comandante do N/M “THRASHER”, e em face de

Alexander Evdokimov, Imediato e Oficial de Proteção do navio, ambos com fulcro no

art. 15, letra “e”, da Lei nº 2.180/54, alegando que caberia a eles assegurar a execução de
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todas as tarefas relacionadas com a proteção da embarcação, mas foram negligentes para

com suas funções a bordo, no instante em que restou comprovada a falha de segurança,

vigilância e inspeção do navio enquanto encontrava-se atracado no porto de Conacri,

Guiné, denotando a desatenção e a execução ineficaz quanto aos procedimentos descritos

nos  itens  7.2  e  8.9  do  ISPS-CODE,  mesmo  sabendo  da  prática  de  ingresso  dos

clandestinos  em  navios  atracados  em  portos  do  continente  africano,  devendo  adotar

medidas mais criteriosas, requerendo, por fim, a condenação dos Representados.

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

Tribunal foram defendidos pela D. Defensoria Pública da União, com Negativa Geral.

Não  pode  ser  aceita  a  Defesa,  por  negativa  geral,  para  exculpar  os

Representados.

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

Pericial  que  descreveram os  fatos  como  constam na  exordial  da  PEM,  inclusive  no

depoimento dos Representados.

O  clandestino  declarou  que  entrou  a  bordo  e  se  escondeu  em  um

compartimento no convés sem ser visto e sem ser detectado nas buscas, evidenciando que

estas não foram eficazes e que não havia controle de entrada de pessoas a bordo.

Por todo o exposto, com base no conjunto probatório dos autos, devem ser

acolhidos  os  termos  da  Representação  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha  para

responsabilizar os Representados, com fulcro no art. 15, letra “e” (exposição a risco), da

Lei nº 2.180/54, por suas negligências quanto à segurança do navio, ficando provada a

falha no controle de acesso de pessoas a bordo e, principalmente, na necessária inspeção

antes e depois de suspender, pois o local onde o clandestino se escondeu seria de fácil

localização, caso executado com o mínimo de cuidado esperado para o caso.

Na aplicação da pena, deve ser considerado que os Representados não têm

antecedentes neste E. Tribunal e de terem contribuído para a elucidação dos fatos, com

seus depoimentos.

Assim, 

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

natureza e extensão do fato da navegação: um clandestino, Almamy Camara, encontrado

a bordo do N/M “THRASHER”, bandeira das Ilhas Marshall, em viagem do porto de

Conacri,  Guiné,  para  o  porto  de  Vitória,  ES,  sem  registro  de  danos  pessoais  ou

ambientais; b) quanto à causa determinante: falha na vigilância e inspeção na embarcação

visando  coibir  práticas  ilegais,  em  especial  da  entrada  de  clandestinos  a  bordo,

descumprindo, também, o ISPS Code; e c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado

no  art.  15,  alínea  “e”  (exposição  a  risco),  da  Lei  nº 2.180/54,  como  decorrente  de
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negligência dos Representados, Igor Drozdov, Comandante do N/M  “THRASHER”, e

Alexander Evdokimov, Imediato e Oficial de Proteção do navio, acolhendo os termos da

Representação  da  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-

lhes a pena de repreensão, isentos das custas processuais, como requerido por sua Defesa

conjunta, patrocinada pela D. Defensoria Pública da União.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 30 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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