
TRIBUNAL MARÍTIMO
PT/MDG PROCESSO Nº 33.175/19

ACÓRDÃO

Navio  “MSC  ELODIE”.  Rompimento  do  segundo  lançante  de  proa,

provocando a  amputação  de  uma das  pernas  e  quebra  da  outra  perna  do

funcionário de amarração da TCP, sem poluição ambiental. Não apurada com

a devida precisão. Arquivamento. 

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Paraná,

para apurar as causas da ruptura de cabos a bordo do navio “MSC ELODIE”, ocorrido

em 10 de outubro de 2018, no Porto de Paranaguá, PR. 

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que no horário e

local citado acima, o navio  “MSC ELODIE”,  estava atracado no berço 217 do TCP do

Porto de Paranaguá e  durante a manobra  de amarração a equipe de amarração havia

acabado de posicionar no cabeço o segundo lançante de proa e o tensionado, quando a

equipe ouviu estalos vindo do lançante.

Ato contínuo a equipe retirou-se do local, porém um dos funcionários não

conseguiu sair de perto do cabeço antes da ruptura. Nesse momento, o lançante rompeu e

fraturou uma perna e amputou a outra perna do funcionário, o Sr. Bruno Keddler das

Graças Neves.

Ainda, na trajetória do “chicote”, a ponta do cabo voltou para o deck de proa

do navio e atingiu uma barra de ferro e, em seguida o capacete do Sr. Sychov Pavlo,

causando leve ferimento no nariz. 

 Documentação de praxe anexada. 

 O  Laudo  de  Exame  Pericial  (fls.  184/196)  relatou  que  houve  acidentes

pessoais  porque  houve  amputação  de  uma  das  pernas  e  quebra  da  outra  perna  do

funcionário de amarração da TCP, danos materiais pelo rompimento do segundo lançante

de proa e não houve poluição ambiental. Concluiu que o acidente da navegação com o

“MSC  ELODIE”,,  se  deu  por  causa  indeterminada,  razão  da  ausência  de  dados

suficientes para obter uma conclusão técnica. 

O Encarregado do IAFN (fls. 197/207) relatou em igualdade de entendimento

com os peritos, considerando todos os elementos comprobatórios nos autos, entendeu que

o  desfazimento  da  costura  do  segundo  lançante  de  proa  do  navio  “MSC ELODIE”,

ocorreu por causa determinada, bem como apontou a impossibilidade de indicar motivos

que possam ter ocasionado o acidente. O encarregado não apontou possíveis responsáveis

pelo acidente da navegação ocorrido com o graneleiro “MSC ELODIE”.

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à
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PEM  que  pugna  pelo  arquivamento,  por  entender  não  restar  comprovado  falha  ou

deficiência dos equipamentos de bordo ou do comportamento culposo dos envolvidos

capaz de ter desencadeado o fato da navegação examinado.

Publicada  nota  de  arquivamento  em 06 de  agosto  de  2019,  o  prazo  para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 05 de outubro de

2019 (fl. 219).

Sendo assim, deve ser deferido o requerimento da D. Procuradoria Especial

da Marinha quanto ao arquivamento, mandando arquivar os presentes autos, em face de

ausência de elementos de prova necessários, ficando caracterizada a ausência de justa

causa para acusação.

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: rompimento do segundo lançante de proa,

provocando a amputação de uma das pernas e quebra da outra perna do funcionário de

amarração da TCP, sem poluição ambiental; b) quanto à causa determinante: não apurada

com a devida precisão; c) decisão: julgar o acidente da navegação capitulado no art. 14,

alínea “b” da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar os

autos como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 26 de maio de 2020.

MARCELO DAVID GONÇALVES
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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