
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/AHC PROCESSO Nº 33.293/19

ACÓRDÃO

FPSO “ESPIRITO SANTO”. Fato da navegação. Acidente com tripulante a bordo

sem registro de danos materiais  e nem ambientais.  Bacia Petrolífera  do Espírito

Santo. Infortúnio da própria vítima. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes Autos.

Consta dos Autos que no dia 31/03/2018, cerca de 09:26 h, ocorreu acidente com

tripulante  a  bordo  da  embarcação  “ESPIRITO  SANTO”,  na  Bacia  do  Espírito  Santo,

caracterizando fato da navegação capitulado no art.  15,  alínea “e”,  da Lei n° 2.180/54.  Não

houve registro de danos materiais e nem ambientais.

A embarcação “ESPIRITO SANTO” do tipo FPSO é de propriedade da Companhia

BRAZILIAN  DEEPWATER  PRODUCTION  LTD,  tendo  como  operador  OPERAÇÕES

MARÍTIMAS EM MAR ABERTO PROFUNDO BRASILEIRO LTDA e afretada pela SHELL

DO BRASIL LTDA, operando sob a gerência do Sr. John Lodge, possui bandeira de Bahamas,

casco de aço, 316 metros de comprimento, 138.160 AB e está inscrita em caráter temporário

(emissão de atestado de Inscrição Temporária) na Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES)

com autorização Produção, Armazenamento em Plataforma de mar Aberto.

No Inquérito instaurado pela CPES foram prestados quatro depoimentos, elaborado

o Laudo de Exame Pericial e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial Indireto, fls. 09 a 14, efetuado no dia 5 de abril de

2018,  os  Peritos  concluíram  que  a  causa  determinante  do  fato  da  navegação  foi  o  não

cumprimento  na  íntegra  da  análise  de  risco  previamente  discutida  entre  os  participantes  da

atividade de movimentação de um guincho, por meio de uma palheteira sobre uma rampa no

deque principal por bombordo, guincho este que seria utilizado na operação do ROV (Remotely

Operated Vehicle),  quando um tripulante contratado tropeçou durante a atividade e, ao tentar

agarrar o equipamento transportado para não cair, forçou o braço, deslocando o ombro, sendo a

seguir socorrido e removido para terra para atendimento médico.

Dos depoimentos colhidos, em síntese, extrai-se que o Sr. Rafael de Aquino Cruz,

acidentado, declarou (fls. 75 e 76) que no dia 31 de março de 2018, por volta de 9hl5, recebeu a

ordem  do  Supervisor  de  transportar  o  guincho  de  ROV,  de  um  ponto  a  outro  no  convés,

juntamente com outros tripulantes, e ao se aproximar de uma passarela, tropeçou em uma bomba

que se encontrava próxima, desequilibrando-se e vindo a luxar o ombro esquerdo.

Os demais depoentes corroboraram a descrição do fato pelo Sr Rafael.

No  Relatório  de  IAFN,  fls.143  e  144,  o  Encarregado  concluiu  que  o  fator

operacional contribui para ocorrência do fato da navegação, apontando como causa determinante

a negligência do Supervisor de ROV e do próprio acidentado tendo em vista o não cumprimento
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análise de risco, pois não foram removidos objetos que poderiam causar o tropeço de algum

tripulante durante a faina.

A Douta Procuradoria Especial da Marinha, após análise dos Autos, concluiu que, a

despeito da conclusão do Encarregado do IAFN, promove pelo seu arquivamento, uma vez que o

desequilíbrio  sofrido  pelo  Sr.  Rafael  de  Aquino  Cruz,  tripulante  acidentado,  decorreu  de

infortúnio da própria vítima. Assim, opina pelo arquivamento dos Autos (fl. 159).

Publicada Nota para Arquivamento em 19 de novembro de 2019. Prazos preclusos

sem manifestações de terceiros interessados, conforme a certidão à fl. 163.

Diante dos elementos trazidos aos Autos, constata-se que a causa determinante do

fato foi fortuita, portanto é de se deferir o requerido pela PEM e mandar arquivar os Autos.

Assim,

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

e extensão do fato da navegação: acidente com pessoas em geral a bordo, com dano pessoal leve

(luxação do ombro esquerdo) mitigado pelo posterior atendimento médico; b) quanto à causa

determinante: caso fortuito; e c) decisão: julgar o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea

“e”,  da  Lei  n°  2.180/54,  como  infortúnio  da  própria  vítima,  mandando  arquivar  os  Autos,

conforme a promoção da PEM.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 28 de maio de 2020.

ATTILA HALAN COURY
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 04 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

2/2

AUTENTICADO DIGITALMENTE


		2020-09-02T11:04:32-0300
	COMANDO DA MARINHA




