
TRIBUNAL MARÍTIMO
PT/MDG PROCESSO Nº 33.323/19

ACÓRDÃO

Navio Petroleiro “MR PAT BROWN”. Acidente pessoal de tripulante. Ação

voluntária  do  vitimado,  provocando  deslocamento  do  cotovelo  esquerdo.

Provável imprudência da própria vítima. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos de São

Paulo para apurar as causas e responsabilidades acerca do fato da navegação envolvendo

o Navio Petroleiro “MR PAT BROWN”, ocorrido no dia 15 de setembro de 2019, às

14h08min, durante a travessia entre São Sebastião e o Porto de Santos, SP.

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

horário mencionado acima,  durante a singradura do Porto de São Sebastião, SP, para o

Porto  de Santos,  SP,  o  Sr.  Danny David  Tumlos,  veio  a  se  acidentar  quando estava

realizando  conserto  de  uma  bomba,  e  em  certo  momento  que  tentou  pegar  um

componente do equipamento que iria possivelmente cair ao mar, bateu sua perna em uma

rampa existente no local, vindo então a desequilibrar-se caindo no convés sobre o seu

braço.

Documentação de praxe anexada. 

O  Laudo  de  Exame  Pericial  Indireto  registrou  que  não  houve  poluição

hídrica, danos materiais ou acidentes pessoais e concluiu que a causa determinante foi a

imprudência por parte do Tripulante em não atentar para a sua própria segurança (fls.

05/07).

O  Encarregado  do  IAFN  relatou  em  igualdade  de  entendimento  com  os

peritos, os fatores que contribuíram para o ocorrido entenderam que o fato da navegação

decorreu a imprudência do Sr. Danny David Tumlos (fls. 94/101). 

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

PEM que pugna pelo arquivamento, por entende que no caso em tela deve ser aplicado o

perdão administrativo,  porque o acidente  pessoal trouxe conseqüências  apenas  para a

vítima, sem danos materiais e poluição hídrica, consoante já aludido (fls. 121/123).

Publicada nota de arquivamento em 01 de outubro de 2019, o prazo para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 30 de novembro

de 2019 (fl. 125).

Deve ser deferido o requerimento da D. Procuradoria Especial da Marinha,
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mandando  arquivar  os  presentes  autos,  tendo  em  vista  que,  no  caso  em  tela,  ficou

caracterizada a provável imprudência da própria  vítima e deve ser aplicado o perdão

administrativo  porque  o  acidente  pessoal  trouxe  consequências  exclusivamente  ao

tripulante.

Assim,

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

natureza e extensão do fato da navegação: acidente pessoal de tripulante; b) quanto à

causa determinante: ação voluntária do vitimado, provocando deslocamento do cotovelo

esquerdo; e c) decisão: julgar o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea “e”, da Lei

nº  2.180/54,  como decorrente  de  provável  imprudência  da  própria  vítima,  mandando

arquivar os autos como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 08 de junho 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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