
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 33.441/19

ACÓRDÃO

Plataforma “PETROBRAS 25”. Esmagamento  parcial  e cisalhamento da falange

distal do dedo indicador da mão direita do Supervisor de Produção Marco Aurélio

Barreto  Sobrinho,  vítima não fatal,  sem registro  de poluição  ao meio ambiente.

Falha na comunicação entre os envolvidos com movimentação inopinada do flange

atingindo o dedo indicador  direito  do supervisor  da faina.  Infortúnio da própria

vítima.  Com pedido  de  arquivamento  da  D.  Procuradoria  Especial  da  Marinha.

Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos. 

Consta que cerca das 16h30min, do dia 14 de setembro de 2018, Marco Aurélio

Barreto Sobrinho, Supervisor de Produção e responsável pela faina, sofreu ferimentos no seu

dedo indicador direito,  a bordo da plataforma “PETROBRAS 25”, em operação na Bacia de

Campos, Campos dos Goytacazes, RJ, a cerca de 103 milhas náuticas distante de Macaé, sem

registro de poluição ao meio ambiente.

A plataforma “PETROBRAS 25”, nº de inscrição 381E002675, nº IMO 8755792,

bandeira das Ilhas Marshall, tem casco de aço, de 116,0m de comprimento, 18.481 AB, ano de

construção 1984, sem propulsão, classificado para mar aberto, outra atividade ou serviço, tipo

semissubmersível,  de  propriedade  e  armação  de  Petrobras  Netherlands  B.V.  e  operado  por

Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS. 

No Inquérito instaurado pela Delegacia da Capitania dos Portos em Macaé foram

ouvidas nove testemunhas e anexados os documentos de praxe.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 9 a 16, realizado no dia 15 de outubro de 2018,

consta que a plataforma se encontrava em excelente estado de operação e conservação; o fato se

deu sob boas condições ambientais, ventos NE com velocidade entre 14,9 nós e 24,1 nós, ondas

de 2,2 metros, direção SSE.

Os  Peritos  apresentaram a  seguinte  sequência  de  acontecimentos:  no  dia  14  de

setembro  de  2018,  cerca  das  6h45min  foi  realizado  o  primeiro  DDS  –  Diálogo  Diário  de

Segurança pela equipe executante do serviço, antes da liberação da PT – Permissão de Trabalho;

cerca das 7h foi emitida a PT a Quente nº 015923/2018 liberando o serviço, com recomendações

quanto à exposição e prensamento de mãos e dedos durante o serviço; cerca da 13h30min foi

realizado  o  segundo DDS no local  do serviço  pelo  Supervisor  de Produção,  Marco Aurélio

Barreto Sobrinho, abordando os procedimentos de segurança; cerca das 13h50min, foi iniciado o
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serviço de montagem de uma linha de 2 polegadas, de água doce de refrigeração, do sistema de

ar comprimido de baixa pressão, no compartimento dos compressores de ar ATLAS COPCO da

Zona  454  (Z-454)  da  plataforma;  às  16h27min  o  Supervisor  de  Produção,  Marco  Aurélio,

orientou a equipe sobre os procedimentos corretos de instalação da tubulação, interligando os

flanges;  às  16h29min,  o  Supervisor  Marco Aurélio  solicitou  ao ajudante  Edson Almeida  do

Nascimento que movimentasse a nova tubulação, aparentemente tensionada, para o alinhamento

dos  flanges;  cerca  das  16h30min,  durante  as  orientações  para  os  integrantes  da  equipe,  a

tubulação tensionada pelo ajudante se soltou no exato momento em que o Supervisor Marco

Aurélio estava com seu dedo indicador direito entre os flanges a serem alinhados, ocorrendo o

acidente;  o  Sr.  Flavio  Rodrigues  Campos  providenciou  papel  toalha  e  envolveu  o  dedo

machucado e, em seguida, o Técnico de Segurança Elli Santos dos Reis conduziu o acidentado

para a enfermaria de bordo. 

O acidentado sofreu laceração na região da falange distal do indicador direito, sem

exposição óssea, mas com esmagamento de prega ungueal proximal e matriz ungueal.

Os Peritos  consideraram que o fator  operacional  contribuiu  e  concluíram que a

causa determinante do fato da navegação em pauta foi a inobservância dos fatores de risco na

prevenção de acidentes por uma supervisão deficiente, o que levou à falha na comunicação entre

os envolvidos na faina e consequentemente no acidente em lide.

Nas fls. 36 a 41 constam a Permissão para trabalho a Quente e seus anexos; nas fls.

48 e 49 consta o Registro Médico de atendimento ao vitimado, Marco Aurélio Barreto Sobrinho;

na fl. 50 consta o CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, referente ao fato em pauta; nas

fls.  52  a  62  consta  o  Relatório  do  Acidente  produzido  por  Alphatec  S/A,  referente  ao

“Esmagamento parcial / cisalhamento da falange distal dedo indicador da mão direita”; nas fls.

220 a 243 consta o Relatório da Comissão de Investigação de Acidente com Afastamento” RTA

UO-ES/ATP-AB/OP-P-25 2018/0048A, com uma sequência de fotos com a simulação do fato

em pauta, fls. 229 a 231; e nas fls. 244 a 250 consta o Relatório de Tratamento de Anomalia UO-

ES/ATP-AB/OP-P-25 2018/0048A, esses dois últimos produzidos pela PETROBRAS.

No  Relatório,  fls.  397  a  411,  o  Encarregado  do  IAFN,  depois  de  resumir  os

depoimentos  e  o  Laudo  de  Exame  Pericial,  apontou  o  acidentado,  Marco  Aurélio  Barreto

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

A Douta Procuradoria,  fls.  421 a 422, discordando em parte do Encarregado do

IAFN, requereu o arquivamento dos presentes autos, por considerar que a lesão corporal sofrida

por Marco Aurélio Barreto Sobrinho, Supervisor de Produção, fato da navegação tipificado no

art. 15, letra “e” (exposição a risco), decorreu de infortúnio da própria vítima, por ter ocorrido

uma momentânea falha de comunicação entre os envolvidos, acidentando o Supervisor da faina.

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

Assim, 

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

e extensão do fato da navegação: esmagamento parcial e cisalhamento da falange distal do dedo

indicador da mão direita do Supervisor de Produção Marco Aurélio Barreto Sobrinho, vítima não

fatal,  sem registro  de  poluição  ao meio  ambiente;  b)  quanto  à  causa determinante:  falha  na

comunicação  entre  os  envolvidos  com movimentação  inopinada  do flange  atingindo  o  dedo

indicador direito do supervisor da faina; 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 infortúnio  da

própria vítima, Marco Aurélio Barreto Sobrinho, Supervisor de Produção, mandando arquivar os

presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 421 a

422 anverso.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 14 de julho 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

3/3

AUTENTICADO DIGITALMENTE


		2020-09-15T19:42:22-0300
	COMANDO DA MARINHA




