
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.347/19

ACÓRDÃO

N/M  “INCHEON  BAY”.  Lesões  sofridas  pelo  Marinheiro  Luo  Yun,

vítima não fatal. Infortúnio da própria vítima. Caso fortuito. Com pedido

de arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que cerca das 8h, do dia 5 de novembro de 2018, ocorreu a queda a

bordo do Marinheiro Luo Yun, chinês, da escada interna, nas acomodações, durante

limpeza  de  rotina,  entre  os  conveses  B  e  C,  do  N/M “INCHEON BAY”,  sob  o

comando de Gao Yu Hua, chinês, durante fundeio na bacia do Espírito Santo, ES, sem

registro de poluição ao meio ambiente.

O N/M “INCHEON BAY”, bandeira de Hong Kong, nº IMO 9791963,

prefixo VRQO6, de 179,97m de comprimento e 29,8m de boca, 23.432 AB, ano de

construção 2013, graneleiro, motor de 6780 kW, era de propriedade de Pacific Basin

Shipping (HK) Limited. 

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Espírito Santo foram

ouvidas três testemunhas e anexados os documentos de praxe.

No  Laudo  de  Exame  Pericial,  fls.  17  a  22,  realizado  no  dia  12  de

novembro de 2018, consta que o navio se encontrava em bom estado de conservação,

sem  deficiências;  e,  por  ocasião  do  fato  da  navegação  em  pauta,  as  condições

ambientais eram de tempo chuvoso, vento SW com 6 nós, mar calmo e visibilidade

moderada.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos:  o navio

estava fundeado e o marinheiro Luo Yun realizava limpeza de rotina na escada entre

os conveses B e C, nas acomodações; quando estava posicionado no 4º degrau da

escada,  contado do piso B para  o piso C,  escorregou e caiu de costas,  cerca  das

9h50min, do dia 5 de novembro de 2018; por estar sentindo dores pediu ajuda e foi

socorrido  e  levado  para  o  seu  camarote;  no  dia  7,  cerca  das  11h55min  o  navio
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solicitou assistência médica ao International  Radio Medical  Center (CIRM), sendo

passadas  instruções  para  o  navio,  que  foram  seguidas,  enquanto  eram  realizadas

tratativas para atendimento médico em terra, na cidade de Vitória, ES; no dia 8, cerca

das 11h50min, o marinheiro desembarcou por lancha, juntamente com o 2º Oficial de

Náutica (Zhang Wenhui, chinês), com destino ao hospital de Vitória, sendo medicado

e retornando para bordo no dia 10 de novembro de 2018, cerca das 16h10min.

Os  Peritos  consideraram  que  o  fator  operacional  contribuiu,  pela

insuficiência  de  cuidados  da  própria  vítima  e  pela  falta  de  cinto  de  segurança,

concluindo que estas foram as causas do fato da navegação em pauta, em face do

perigo apresentado pelos degraus escorregadios da escada, em cuja limpeza estava

sendo realizada.

Nas  fls.  46  e  47  (repetidas  nas  fls.  48  e  49)  consta  um  quadro  de

fotografias da reconstituição do fato da navegação em pauta.

No Relatório, fls. 84 a 88, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, apontou o marinheiro Luo Yun, vítima não

fatal, como possível responsável pelo fato da navegação em pauta.

A Douta Procuradoria, fls. 98 a 100, discordando em parte do Encarregado

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

navegação tipificado no art. 15, letra “e” (exposição a risco), decorreu de infortúnio

da  própria  vítima  não  fatal,  marinheiro  Luo  Yun,  por  seu  desequilíbrio,  que  lhe

causou lesão corporal.

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, tendo em

vista as circunstâncias apuradas nos autos, sendo um serviço de rotina, limpeza de

uma escada interna, que não precisaria de uso de cinto de segurança e não há registro

de balanço do navio ou de condição anormal de trabalho, apenas falta de atenção.

Assim,

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

à natureza e extensão do fato da navegação: queda do Marinheiro Luo Yun, chinês,
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vítima não fatal, da escada interna, nas acomodações, durante limpeza de rotina, entre

os conveses B e C, a bordo do N/M “INCHEON BAY”, durante fundeio na bacia do

Espírito Santo, ES, sem registro de poluição ao meio ambiente; b) quanto à causa

determinante:  desequilíbrio  da  própria  vítima;  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, infortúnio da própria vítima, mandando arquivar os

presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de

fls. 98 a 100.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 10 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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