
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.363/19

ACÓRDÃO

N/M “MP ULTRAMAX 2”. Óbito do Marinheiro de Máquinas Mohammad

Akhtar Hussain. Causa indeterminada. Com pedido de arquivamento da D.

Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Consta que na manhã do dia 14 de maio de 2018 foi encontrado morto, em

seu camarote, o Marinheiro de Máquinas Mohammad Akhtar Hussain, a bordo do N/M

“MP ULTRAMAX 2”, sob o comando de Rupak Sahni, indiano, enquanto atracado, em

operações, no Terminal Terfron, Porto Vila do Conde, Barcarena, PA,  sem registro de

poluição ao meio ambiente.

O N/M “MP ULTRAMAX 2”, bandeira de Singapura, nº IMO 9703605, é

tipo  graneleiro,  de  194,85m  de  comprimento  e  32,26m  de  boca,  36.286  AB,  de

propriedade  M  Pallonji  Logistics  Singapore  PTE  Ltd.  e  operado  por  MSI  Ship

Management PTE Ltd. 

No  Inquérito  instaurado  pela  Capitania  dos  Portos  da  Amazônia  Oriental

foram ouvidas duas testemunhas e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial indireto, fls. 17 a 19V, realizado no dia 29 de

janeiro de 2019, consta que não foi possível verificar as verdadeiras condições do navio,

haja vista que a Perícia foi indireta.

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: na manhã

do dia 14 de maio de 2018, cerca das 04h, enquanto o navio efetuava carregamento de

soja, o 2º Oficial de Náutica PRASAD verificou um vazamento na escotilha do porão de

carga, na proa, no convés principal. A fim de sanar o problema, o referido Oficial ligou

para o camarote do Imediato do navio,  Sr.  Vassily  Savio Mascarenhas,  requerendo a

presença do Marinheiro de Máquinas Mohammad Akhtar Hussain, para a consecução do

reparo, recebendo resposta positiva do Imediato; então o oficial tentou se comunicar com

o Marinheiro HUSSAIN pelo telefone de seu camarote, não obtendo resposta; cerca de

10 minutos depois, o 2º Oficial retornou a ligação para o Imediato a fim de informá-lo do
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insucesso de sua comunicação com o marinheiro, ocasião em que o Imediato efetuou

ligações para o Marinheiro de Máquinas HUSSEIN, mas também não recebeu resposta,

indo, então, pessoalmente, até o camarote do Marinheiro de Máquinas HUSSAIN. Após

bater em sua porta e não ser atendido, resolveu abri-la com a chave mestra do navio. Ao

adentrar no camarote e ainda sem obter resposta, o Imediato observou que o marinheiro

estava deitado em sua cama; ao chegar mais perto, verificou uma mancha de sangue no

travesseiro; a partir disso, decidiu ligar,  imediatamente, para o Comandante do navio,

Rupak Sahni, que, ao receber a notícia, se deslocou até o camarote do marinheiro e tentou

endireitar seu corpo (deitado em posição lateral), verificando que havia sangue em torno

do nariz e da boca, bem como um excesso de rigidez muscular. Então, o Comandante

determinou que o camarote fosse lacrado, regressou para a sua cabine a fim de proceder

às  comunicações  necessárias,  incluindo a  solicitação para  o Agente  do navio,  de  um

médico a bordo, o qual informou que apenas possuía um paramédico disponível,  que

chegou a bordo às 06h do dia 14 e constatou o óbito do marinheiro HUSSEIN, sendo seu

corpo encaminhado para o Centro de Perícias Científicas “RENATO CHAVES” às 14h

do mesmo dia, para os procedimentos usuais de praxe.

Os Peritos consideraram que os fatores humano, material e operacional não

contribuíram e concluíram que não foi possível apontar a causa determinante do fato da

navegação em pauta. 

As testemunhas descreveram os fatos como constam no Laudo de Exame

Pericial.

Nas fls. 44 a 47 consta o Laudo nº 2018.01.001029-TAN e a Declaração de

Óbito nº 245824561, tendo como causa da morte “indeterminada”.

No Relatório, fls. 127 a 130V, o Encarregado do IAFN, depois de resumir os

depoimentos e o Laudo de Exame Pericial, não apontou possível responsável pelo fato da

navegação em pauta, por entender que a causa da morte foi indeterminada.

A Douta Procuradoria, fls. 138 a 141, em uniformidade de entendimento com

o 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), não teve sua

causa determinante devidamente apurada.

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

que possíveis interessados se manifestassem.
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Por  todo  o  exposto,  deve-se  concordar  com  a  promoção  da  Douta

Procuradoria Especial da Marinha e mandar arquivar os presentes autos.

Assim,

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

natureza e extensão do fato da navegação: óbito do Marinheiro de Máquinas Mohammad

Akhtar Hussain, a bordo do N/M “MP ULTRAMAX 2”, enquanto atracado no Terminal

Terfron,  Porto  Vila  do  Conde,  Barcarena,  PA,  sem  registro  de  poluição  ao  meio

ambiente; b) quanto à causa determinante: indeterminada; 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  causa  indeterminada,  mandando  arquivar  os  presentes  autos,  conforme

promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 138 a 141.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 16 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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