
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.119/19

ACÓRDÃO

N/M  “JPO  SCORPIUS”.  Lesões  sofridas  pelo  estivador  Francisco  das

Chagas Ferreira de Melo, que sofreu esmagamento de quatro quirodáctilos da

mão  direita.  Infortúnio  da  própria  vítima,  que  teve  sua  mão  direita

imprensada entre contêineres, durante faina de peação, ao escapar um varão

de peação e tentar segurá-lo. Caso fortuito. Com pedido de arquivamento da

D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta  que  cerca  das  11h50min do dia  19  de  abril  de  2017,  o  estivador

Francisco das Chagas Ferreira de Melo sofreu ferimentos na sua mão direita, a bordo do

N/M “JPO SCORPIUS”, sob o comando de Sergiy Gromov, ucraniano, durante operação

de contêineres no Terminal da Santos Brasil, Santos, SP, mas sem registro de poluição ao

meio ambiente.

O N/M “JPO SCORPIUS”, bandeira liberiana, nº IMO 9307279, de 210m de

comprimento e 30,1m de boca, 27.100 AB, ano de fabricação 2006, tipo porta contentor,

capacidade  para  2.572  TEUs,  era  de  propriedade  de  Scorpius  Schiffahrtsgesellschaft

NBH & CO. KG/Hamburg Sud.

No  Inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  de  São  Paulo  foram

ouvidas seis testemunhas e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 5 a 9, realizado no dia 19 de abril de 2017,

consta que o navio se encontrava em bom estado de conservação.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: no dia 19

de abril de 2017, o N/M “JPO SCORPIUS” se encontrava em operação de embarque de

contêineres  no  tampão  do  porão,  na  Bay  22;  cerca  das  10h50min,  depois  de  vários

embarques na referida Bay, carregando as colunas (row), do mar para terra, quando o

estivador Francisco das Chagas Ferreira de Melo estava realizando peação do contêiner
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da 1ª row e, ao fixar o varão de peação no contêiner estivado esse teria escapado e, ao

tentar pegá-lo, colocou sua mão na borda do contêiner momento em que sua mão ficou

imprensada  nos  contêineres.  O  estivador  foi  socorrido  a  bordo  e,  em  seguida,

encaminhado para o hospital Santa Casa de Santos.

Na análise dos dados, os Peritos consideraram que não foi possível apurar se

os fatores material e operacional contribuíram, nem determinar com precisão a causa do

fato em pauta, uma vez que não houve testemunha presencial, nem imagens do ocorrido,

pois o parceiro do acidentado se encontrava de costas, apertando o macaco esticador, o

operador do portêiner não tinha visão da área, nem o sinaleiro.

Nas fls. 24 e 25 consta a comunicação deste acidente de trabalho à Capitania

dos Portos de São Paulo, Santos, SP, na qual foi informado que o estivador Francisco das

Chagas Ferreira de Melo sofreu esmagamento dos quatro quirodáctilos da mão direita ao

ser imprensada entre contêineres e que foi imediatamente socorrido; que seu parceiro de

trabalho,  o  estivador  Francisco  Martins  dos  Santos,  ambos  Trabalhadores  Portuários

Avulsos, de Bloco, apenas ouviu um grito do acidentado e,  ao olhar,  percebeu que a

vítima havia sofrido o acidente.

No Relatório, fls.  88 a 95, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos  e  o  Laudo  de  Exame  Pericial,  acompanhando  os  Peritos,  não  apontou

possível responsável pelo fato da navegação em pauta, por entender que não foi possível

apurar com precisão a causa do fato da navegação em pauta.

A  Douta  Procuradoria,  fls.  102  e  103,  concordando  em  parte  com  o

Encarregado do IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar que

a lesão corporal sofrida pelo estivador Francisco das Chagas Ferreira de Melo, enquanto

realizava  faina  de  peação de  contêineres  na  Bay nº  22,  do  N/M “JPO SCORPIUS”,

quando escapou de sua mão um varão de peação e ele, ao tentar segurar a peça, teve sua

mão prensada  entre  os  contêineres,  portanto,  um caso  fortuito,  infortúnio  da  própria

vítima.

Foi publicada Nota para Arquivamento, tendo decorrido o prazo legal sem

que possíveis interessados se manifestassem.

Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.
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Assim,

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

natureza e extensão do fato da navegação: esmagamento de quatro quirodáctilos da mão

direita do estivador Francisco das Chagas Ferreira de Melo, vítima não fatal, mas sem

registro de poluição ao meio ambiente; b) quanto à causa determinante: infortúnio da

própria vítima, que teve sua mão direita imprensada entre contêineres, durante faina de

peação, ao escapar um varão de peação e tentar segurá-lo; e 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 caso fortuito, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção

da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 102 e 103.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 17 de março de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 8 de julho 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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