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RESUMO 

 

FERREIRA, Carlos Alberto Pêgas. A Adequação da Norma Regulamentadora 
de Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário ante a Convenção do Trabalho 
Marítimo da OIT. TCC (Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança 
do Trabalho). Universidade Candido Mendes. Rio de Janeiro, 2018. 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer uma verificação do atendimento 

entre as disposições contidas na Convenção do Trabalho Marítimo (CTM 2006) da 

OIT e a Norma Reguladora de Saúde e Segurança no Trabalho Aquaviário (NR-30), 

que são, por sua natureza, aplicáveis ao setor de transporte marítimo comercial, a fim 

de identificar a adequabilidade da norma brasileira ante o ordenamento internacional, 

ambos de interesse à comunidade marítima global, nos seus aspectos de segurança 

e saúde do trabalho, visando propor medidas de adequação, se necessárias. O estudo 

visa, especificamente, avaliar  a abrangência da NR-30 quanto ao atendimento das 

normas preconizadas pela CTM 2006 concernente aos aspectos de segurança e 

saúde no trabalho marítimo; identificar quais outras NR complementam a NR-30 

nesses aspectos, na situação de se considerar alguma possível omissão nela; 

identificar outros ordenamentos legais brasileiros, que não as NR, e que atendem ao 

preconizado na CTM 2006; identificar aspectos conflitantes entre a NR-30 e a CMT 

2006, ou omissões na norma brasileira, não abrangidas por nenhum outro 

ordenamento nacional, caso existam; e propor sugestões de alterações (inclusões, 

supressões e/ou reformulações) à NR-30 a fim de melhor adequá-la à CTM 2006, caso 

existam. 

 

Palavras-chave: Segurança do trabalho, Saúde do trabalho, Trabalhador aquaviário, 

Trabalho marítimo, Convenção da OIT, Norma Regulamentadora.  
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Em 08 de maio de 2017, o texto da Convenção sobre o Trabalho Marítimo (CTM 

2006) da Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovado durante a 94a 

Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra, em 7 de fevereiro de 2006, foi 

encaminhado pela Presidência da República do Brasil para apreciação do Congresso 

Nacional, com a expectativa de que seja aprovado por aquele colegiado. Assim 

ocorrendo, o governo brasileiro poderá ratificar a Convenção junto à OIT, a qual já se 

encontra em vigor internacionalmente desde 2013, e promulgá-la mediante Decreto, 

tornando-a um documento legal no país. 

A Convenção sobre Trabalho Marítimo, de número 186, consolida e atualiza 68 

convenções e recomendações destinadas ao setor marítimo, as quais vem sendo 

adotadas desde 1919, ano de criação da OIT. Seu texto abrange temas como 

segurança e saúde, jornada de trabalho e repouso, condições de alojamento, 

alimentação, instalações de lazer, idade mínima, entre outros. A Convenção busca 

reforçar a aplicação das normas trabalhistas em todos os níveis, incluindo 

procedimentos para contestações de trabalhadores, favorecendo a supervisão dos 

armadores e oficiais acerca das condições de trabalho e lazer a bordo e oferecendo 

regras sobre jurisdição e controle dos Estados de bandeira dos navios.  

Por sua vez, o governo brasileiro, em cumprimento à Constituição Federal – 

notadamente ao contido no Art. 7º, inciso XXII, que estabelece como direitos dos 

trabalhadores a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança” – e à Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943), especificamente ao contido em seu Art. 200, vem 

estabelecendo Normas Regulamentadoras (NR) relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho. No caso específico ao presente tema, o trabalho marítimo brasileiro é 

legislado por meio da Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho 

Aquaviário (NR-30), aprovada pela Portaria nº 34, de 4 de dezembro de 2002, do 

Ministério do Trabalho (MT). 
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Assim, baseado nos documentos acima expostos, pretende-se conhecer e 

analisar a CTM 2006, quanto aos seus aspectos de segurança e saúde no trabalho 

marítimo, e compará-la com as recomendações contidas na NR-30, com o propósito 

de verificar a adequabilidade da norma brasileira quanto ao atendimento das diretrizes 

contidas na Convenção da OIT, a qual encontra-se em processo de aprovação e 

ratificação por parte do governo brasileiro. 

 

1.2 A SITUAÇÃO PROBLEMA 

O Brasil dispõe de uma ampla legislação de interesse ao trabalho marítimo por 

abranger não só os aspectos voltados para as recomendações abrangidas pela OIT – 

como notadamente a NR-30 e os ordenamentos basilares como a Constituição 

Federal e a CLT – bem como aquelas emanadas pela Organização Marítima 

Internacional (OMI), entre outros órgãos internacionais, os quais influem diretamente 

nos trabalhos executados pela gente do mar, a exemplo da coletânea de Normas da 

Autoridade Marítima (NORMAM) nacional. 

No entanto, a abrangência do presente trabalho se limitará, na medida do 

possível e sem prejuízo à compreensão do problema a ser estudado, aos conceitos 

de segurança e saúde do trabalho no ambiente marítimo, preconizados de forma 

aglutinada e atualizada por meio da CTM 2006 da OIT, que devem repercutir sobre as 

Normas Regulamentadoras (NR) publicadas pelo Ministério do Trabalho do governo 

brasileiro. Propositadamente, cita-se a coletânea de NR por supor-se, em princípio, 

que conceitos e procedimentos fundamentais de segurança e saúde no trabalho não 

são exclusivos da atividade marítima, mas sim de toda a gama de serviços realizados 

no país. 

 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA  

 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo do presente estudo é estabelecer uma verificação do atendimento 

entre as disposições contidas na Convenção do Trabalho Marítimo (CTM 2006) da 

OIT e a Norma Reguladora de Saúde e Segurança no Trabalho Aquaviário (NR-30), 

que são, por sua natureza, aplicáveis ao setor de transporte marítimo comercial, a fim 

de identificar a adequabilidade da norma brasileira ante o ordenamento internacional, 
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ambos de interesse à comunidade marítima global, nos seus aspectos de segurança 

e saúde do trabalho, visando propor medidas de adequação, se necessárias. 

  

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Avaliar a abrangência da NR-30 quanto ao atendimento das normas preconizadas 

pela CTM 2006 concernente aos aspectos de segurança e saúde no trabalho 

marítimo; 

• Identificar quais outras NR complementam a NR-30 nos aspectos de segurança e 

saúde no trabalho marítimo, na situação de se considerar alguma possível 

omissão nela; 

• Identificar outros ordenamentos legais brasileiros, que não as NR, e que atendem 

ao preconizado na CTM 2006;   

• Identificar aspectos conflitantes entre a NR-30 e a CMT 2006, ou omissões na 

norma brasileira, não abrangidas por nenhum outro ordenamento nacional, caso 

existam; e 

• Propor sugestões de alterações (inclusões, supressões e/ou reformulações) à NR-

30 a fim de melhor adequá-la à CTM 2006, caso existam. 

 

1.4 QUESTÕES DO TRABALHO 

Como já mencionado anteriormente, o texto da CTM 2006 foi encaminhado pela 

Presidência da República para apreciação do Congresso Nacional, em 08 de maio de 

2017, embasado em Exposição de Motivos conjunta de três ministérios: Relações 

Exteriores, Trabalho e Defesa. Nessa Exposição de Motivos, os três ministérios dão a 

garantia de que a legislação brasileira dispõe de ordenamento similar à CTM 2006, 

quanto às condições de segurança e saúde no trabalho para os marítimos. 

No entanto, o presente trabalho pretende analisar e responder as seguintes 

questões: 

a) A NR-30 atende plenamente a todas as Regras da CTM 2006, referentes à 

segurança e saúde do trabalhador marítimo? 

b) Alguma outra NR complementa a NR-30 quanto a uma possível omissão 

perante às Regras da CTM 2006, referentes à segurança e saúde do 

trabalhador marítimo? 
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c) Quais as omissões da coletânea de NR perante às Regras da CTM 2006, 

referentes à segurança e saúde do trabalhador marítimo? 

d) Que propostas de alterações (inclusões, supressões e/ou reformulações) 

devem ser apresentadas à NR-30, a fim de melhor adequá-la à CTM 2006? 

e) Que propostas de alterações (inclusões, supressões e/ou reformulações) 

devem ser apresentadas às demais NR, a fim de melhor adequá-las à CTM 

2006? 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

Um primeiro indicador da adequação da NR-30, ante ao preconizado na CTM 

2006, já foi anunciado quando da Exposição de Motivos dos Ministros das Relações 

Exteriores, do Trabalho e da Defesa, ao recomendarem a aprovação da Convenção à 

Presidência da República, em 17 de março de 2017, ao estabelecerem no texto que 

a “aprovação da norma ... não deverá apresentar grandes dificuldades de aplicação 

pelo Governo brasileiro, visto que a legislação brasileira já prevê patamares muito 

similares de condições de trabalho para os marítimos aos previstos na Convenção”. 

No entanto, a afirmação dos Ministros não esvazia ou desmotiva o estudo que 

se pretende realizar, tendo em vista que os aspectos do trabalho marítimo, no Brasil, 

possuem uma abrangência ímpar ao se considerar que 95% das trocas comerciais 

brasileiras com outros países são realizados por meio de transporte marítimo de longo 

curso, além de que, hoje, a quase totalidade da exploração de petróleo no país é 

efetivada nas denominadas áreas offshore da costa brasileira.  

Por sua vez, soma-se à motivação pela análise dos mencionados documentos, 

objetos do presente estudo, um outro argumento destacado pelos Ministros na 

Exposição de Motivos, acima referenciada, ao apontarem que: 

A OIT tem buscado promover a uniformização das normas sobre trabalho 
marítimo e o estabelecimento de patamares mínimos para este grupo de 
trabalhadores desde sua criação, em 1919. .... No entanto, tendo sido 
constatada a falta de uniformidade das normas para essa categoria cuja 
natureza do trabalho envolve o deslocamento constante, inclusive 
internacional, a organização decidiu adotar convenção que pudesse atualizar 
e consolidar condições mínimas de trabalho que poderiam ser utilizadas por 
todos os Estados-membros. ... A aprovação da mencionada Convenção 
facilitará as relações do Brasil com outros países da comunidade marítima e 
com outros membros da OIT, deverá agilizar e facilitar a movimentação de 
embarcações que ostentarem a bandeira brasileira em portos estrangeiros e 
significará novo compromisso do Governo brasileiro com a promoção do 
trabalho decente para todas as categorias de trabalhadores, sejam eles 
nacionais ou estrangeiros. 
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1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Para atendimento ao escopo do estudo a ser realizado, a pesquisa limitar-se-á 

à pesquisa bibliográfica disponível em bibliotecas físicas e on-line, atendo-se aos 

assuntos afetos diretamente à segurança e à saúde no trabalho marítimo.  

Essa pesquisa poderá estender-se, se pertinente ao atendimento dos objetivos 

do estudo, aos ordenamentos legais diretamente ligados à segurança e à saúde do 

trabalho, que não aqueles abordados pelas NR, e/ou ao universo particular da 

navegação marítima, de interesse do país, estendendo-se às NORMAM  por 

abrangerem assuntos específicos de formação, qualificação e requisitos de embarque 

para a gente do mar, além de aspectos materiais para construção, equipamentos de 

salvatagem e certificados dos navios empregados nessas atividades. 

 

1.7 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa desenvolveu-se em cinco capítulos. Este primeiro capítulo 

apresenta aspectos introdutórios sobre a futura ratificação, por parte do governo 

brasileiro, da Convenção do Trabalho Marítimo (CTM 2006) promulgada pela OIT e 

seu possível impacto sobre a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no 

Trabalho Aquaviário (NR-30), na forma de verificação de sua adequabilidade à norma 

internacional quanto aos aspectos de segurança e saúde no trabalho de interesse à 

gente do mar. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica em que o autor se 

baseou para que lhe fosse permitido definir os parâmetros de avaliação de segurança 

e saúde do trabalho, característicos do setor marítimo. No mesmo capítulo 

considerou-se a possibilidade de múltiplas atividades desenvolvidas pela gente do 

mar nesse setor e, entre elas, quais as que exclusivamente seriam abordadas no 

presente estudo. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia adotada na pesquisa bibliográfica 

que envolveu os seguintes passos: levantamento das regras específicas de segurança 

e saúde do trabalho contidas na CTM 2006; sistematização das disposições contidas 

na NR-30, nas outras NR e em outros ordenamentos legais brasileiros que atenderiam 

às regras contidas na Convenção; e elaboração de uma lista de verificação com base 

nos itens levantados. 

O quarto capítulo apresenta a análise dos resultados do estudo, comparando-

se a CTM 2006 com a NR-30, destacando-se onde a norma nacional atende as regras 
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internacionais, onde se complementa ao se somar com outras normas e 

ordenamentos nacionais e onde ela se omite ou conflita, necessitando acréscimos ou 

reformulações. 

 No quinto e último capítulo, apresenta-se a conclusão do trabalho, sintetizando 

os questionamentos elaborados para este estudo, apresentados nas Questões do 

Trabalho (item 1.4), conforme estabelecidos nos Objetivos Específicos (subitem 

1.3.2), e a sugestão de tema para futuros trabalhos.  
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CAPÍTULO II 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica em que o autor se baseou 

para que lhe fosse permitido definir os parâmetros de avaliação de segurança e saúde 

do trabalho, característicos do setor marítimo. Este capítulo apresenta também as 

possibilidades das múltiplas atividades desenvolvidas pela gente do mar nesse setor 

e, entre elas, quais as que exclusivamente foram abordadas no presente estudo. 

Por sua vez, faz-se oportuno relembrar que a abrangência do presente trabalho 

se limita, sem prejuízo à compreensão do problema a ser estudado, aos conceitos de 

segurança e saúde do trabalho no ambiente marítimo, conforme preconizados pela 

CTM 2006 da OIT, e que devam ir de encontro às NR e às demais normas da 

legislação nacional. 

 

2.1 NORMAS REGULAMENTADORAS  

A publicação das Normas Regulamentadoras (NR) relativas a Segurança e 

Medicina do Trabalho foi efetivada em 8 de junho de 1978, por meio da Portaria nº 

3.214 do Ministério do Trabalho. Essa publicação é decorrente do disposto no Artigo 

200, do Capítulo V, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que estipula que 

“cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas 

de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor 

de trabalho [...] (BRASIL, 1943). 

Nesse primeiro momento, em 1978, foram publicadas vinte e oito NR, 

abrangendo toda a gama de peculiaridades, apontadas no Artigo 200 da CLT. Outras 

oito NR, por sua vez, foram publicadas a partir de 1997, até o presente, em razão de 

especificidades de determinados setores ou áreas de trabalho, entre os quais, a do 

trabalho aquaviário.  

A NR-30, referente a Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário, de interesse 

primordial ao presente estudo, foi publicada em 2002, por meio da Portaria nº 34 do 

Ministério do Trabalho (BRASIL, 2002). No entanto, outras NR fundamentam 

conceitos e estabelecem regras e obrigações que complementam a NR-30, dando-lhe 

estrutura, no contexto nacional, para a garantia de sua aplicação que visa a segurança 

e a saúde no ambiente aquaviário. Assim, mostram-se de interesse ao presente 

estudo as seguintes NR: 
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• NR-1 - Disposições Gerais; 

• NR-4 - Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho; 

• NR-5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

• NR-6 - Equipamento de Proteção Individual; 

• NR-7 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; 

• NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;  

• NR-24 - Condições Sanitárias dos Locais de Trabalho; 

• NR-28 - Fiscalização e Penalidades; e 

• NR-33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. 

Nos itens que se seguem, a NR-30 e as demais NR serão apresentadas, 

destacando-se, no caso dessas últimas, os pontos que complementam a primeira. 

 

2.1.1 NR-30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário 

A NR-30 tem como objetivo a proteção e a regulamentação das condições de 

segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários (BRASIL, 2002). Aquaviário, 

segundo a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), é todo aquele com 

habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações em caráter 

profissional (Brasil, 1997). 

Ela é aplicada aos trabalhadores das embarcações comerciais, de bandeira 

nacional, bem como às de bandeiras estrangeiras, no limite do disposto na Convenção 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) n.º 147 sobre Normas Mínimas para 

Marinha Mercante1, utilizadas no transporte de mercadorias e passageiros ou na 

prestação de serviços (BRASIL, 2002). 

A Convenção OIT n.º 147 e, por conseguinte a NR-30, se aplica a todo navio 

marítimo, de propriedade pública ou particular, destinado, para fins comerciais, ao 

transporte de mercadorias ou de passageiros ou utilizado para outros fins comerciais, 

bem como aos rebocadores do mar. Por outro lado, ela não se aplica aos navios de 

propulsão a vela, aos que se dedicam à pesca, aos de pequeno calado e nem aqueles 

empregues como plataformas de perfuração e de exploração quando não utilizados 

para a navegação (BRASIL, 1992). 

                                                           
1 A Convenção da OIT n.º 147 sobre Normas Mínimas para Marinha Mercante foi promulgada no 
Brasil por meio do Decreto Nº 447, de 7 de fevereiro de 1992. 
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A NR-30 destaca que ela se aplica às embarcações classificadas de acordo 

com a Convenção Solas2, cujas normas de segurança são auditadas pelas 

sociedades classificadoras, as quais não se aplicam as NR-10 (Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade), 13 (Caldeiras, vasos de Pressão e 

Tubulações) e 23 (Proteção contra Incêndios). Ela se aplica, também, às 

embarcações abaixo de 500 AB3, desde que consideradas as suas características 

físicas, sua finalidade e área de operação, bem como se aplica, como estabelecido 

em seus Anexos, às embarcações de pesca, às destinadas à exploração e produção 

de petróleo, às específicas para a realização do trabalho submerso e a outras 

atividades, acrescentando, assim, uma exceção ao estabelecido na Convenção OIT 

n.º 147 (BRASIL, 2002). 

Essa Convenção da OIT, que entrou em vigor internacionalmente em 1981, foi 

promulgada no Brasil por meio do Decreto n.º 447, de 1992. A Convenção, e em 

decorrência o Decreto, estabelece, entre outros compromissos, que o Estado 

Membro, que ratificá-la, se compromete a promulgar uma legislação relativa aos 

navios matriculados em seu território, e a exercer efetivamente sua jurisdição ou 

controle sobre eles, no que se refira a: 

• as normas de segurança, inclusive as que se referem à competência da 

tripulação, duração do trabalho e seu efetivo a fim de resguardar a vida humana a 

bordo dos navios; 

• um regime adequado de previdência social; e 

• as condições de emprego a bordo e os arranjos relativos à vida a bordo, que 

não estejam protegidos por convenções coletivas ou determinadas por tribunais 

competentes (BRASIL, 1992). 

 A Convenção também estabelece que o Estado Membro, com relação aos 

navios matriculados em seu território, deve, entre outros procedimentos: 

• fazer com que os marítimos contratados sejam convenientemente qualificados 

ou treinados para as funções para as quais são recrutados; 

                                                           
2 Convenção Internacional para a Segurança da Vida no Mar (SOLAS) da Organização Marítima 
Internacional (OMI) de 1974. Dessa Convenção decorre a designação de Embarcação SOLAS, que é 
toda a embarcação empregada em viagens marítimas internacionais ou empregada no tráfego marítimo 
mercantil entre portos brasileiros, ilhas oceânicas, terminais e plataformas marítimas 
3 A referência a uma embarcação de arqueação bruta (AB) inferior a 500 é para caracterizá-la como 
uma embarcação não-SOLAS, e que, no caso da NR-30, não está destinada a viagens internacionais, 
portanto, sendo empregada somente em navegação de cabotagem.  
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• verificar, mediante inspeções ou outros meios adequados que os navios 

estejam conforme com as convenções internacionais do trabalho aplicáveis e 

vigentes; e 

• abrir inquérito oficial sobre todos os acidentes marítimos graves em que 

estejam implicados os seus navios (BRASIL, 1992). 

Por sua vez, em 1997, a Fundacentro elaborou e executou o Programa 

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário e Aquaviário, o Propomar, 

tendo este programa se estendido até 2000. Os resultados desse programa foram 

apresentados no 1º Congresso Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário 

e Aquaviário, em 2000, e seus resultados, no campo legal, resultaram na publicação 

da NR-30, em 2002 (BRASIL, 2005). 

Assim, a NR-30, que teve como gênese o Decreto n.º 447/92 e por ferramenta 

de publicação o Propomar, veio a estabelecer normas e procedimentos de interesse 

à segurança pessoal do trabalhador aquaviário, a fim de resguardar a sua vida a 

bordo, mas não abrangeu aspectos como previdência social, condições de emprego, 

treinamento, inspeções ou inquéritos, como será apresentado em seguida. 

O primeiro item relevante da NR-30 é a instituição do Grupo de Segurança e 

Saúde no Trabalho a Bordo das Embarcações – GSSTB, cuja constituição é 

obrigatória para as embarcações de bandeira nacional com, no mínimo, 100 de 

arqueação bruta (AB) e para as de bandeira estrangeira que forem operar por mais 

de 90 dias em águas jurisdicionais brasileiras e com trabalhadores brasileiros a bordo. 

 O GSSTB deve ficar sob a responsabilidade do comandante da embarcação e 

deve ser integrado: pelo Encarregado da Segurança; pelo Chefe de Máquinas; por um 

representante da Seção de Convés; por um responsável pela Seção de Saúde, se 

existente; e por um representante da guarnição de Máquinas, podendo ser 

substituídos por outros tripulantes com funções assemelhadas, caso a embarcação 

não disponha dos tripulantes mencionados (BRASIL, 2002). 

O GSSTB possui as seguintes finalidades (BRASIL, 2002): 

a) manter procedimentos que visem à preservação da segurança e saúde no 
trabalho e do meio ambiente, procurando atuar de forma preventiva; 

b) agregar esforços de toda a tripulação para que a embarcação possa ser 
considerada local seguro de trabalho; 

c) contribuir para a melhoria das condições de trabalho e de bem-estar a 
bordo; 

d) recomendar modificações e receber sugestões técnicas que visem a 
garantia de segurança dos trabalhos realizados a bordo; 

e) investigar, analisar e discutir as causas de acidentes do trabalho a bordo, 
divulgando o seu resultado; 
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f) adotar providências para que as empresas mantenham à disposição do 
GSSTB informações, normas e recomendações atualizadas em matéria de 
prevenção de acidentes, doenças relacionadas ao trabalho, enfermidades 
infectocontagiosas e outras de caráter médico-social; e 

g) zelar para que todos a bordo recebam e usem equipamentos de proteção 
individual e coletiva para controle das condições de risco. 

 

Por sua vez, o GSSTB possui as seguintes atribuições (BRASIL, 2002): 

a) zelar pelo cumprimento a bordo das normas vigentes de segurança, saúde 
no trabalho e preservação do meio ambiente; 

b) avaliar se as medidas existentes a bordo para prevenção de acidentes e 
doenças relacionadas ao trabalho são satisfatórias; 

c) sugerir procedimentos que contemplem medidas de segurança do trabalho, 
especialmente quando se tratar de atividades que envolvam risco; 

d) verificar o correto funcionamento dos sistemas e equipamentos de 
segurança e de salvatagem; 

e) investigar, analisar e divulgar os acidentes ocorridos a bordo, com ou sem 
afastamento, fazendo as recomendações necessárias para evitar a 
possível repetição dos mesmos; 

f) preencher o quadro estatístico de acordo com o modelo constante no 
Quadro I anexo e elaborar relatório encaminhando-os ao empregador; 

g) participar do planejamento para a execução dos exercícios regulamentares 
de segurança, tais como abandono, combate a incêndio, resgate em 
ambientes confinados, prevenção a poluição e emergências em geral, 
avaliando os resultados e propondo medidas corretivas; 

h) promover, a bordo, palestras e debates de caráter educativo, assim como 
a distribuição publicações e/ou recursos audiovisuais relacionados com os 
propósitos do grupo; 

i) identificar as necessidades de treinamento sobre segurança, saúde do 
trabalho e preservação do meio ambiente; e 

j) quando da ocorrência de acidente de trabalho o GSSTB deve zelar pela 
emissão da CAT e escrituração de termo de ocorrência no diário de bordo. 

 

A NR-30 também normatiza procedimentos quanto à Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA) ao estabelecer que a sua constituição, no âmbito das 

empresas de navegação marítima, deve incluir empregados envolvidos nas atividades 

de cada estabelecimento da empresa e por marítimos empregados, efetivamente 

trabalhando nas embarcações da empresa, eleitos na forma estabelecida pela NR-5, 

obedecendo as seguintes regras (BRASIL, 2002): 

a) o total de empregados existentes em cada estabelecimento da empresa 
deve determinar o número de seus representantes, de acordo com o 
Quadro I da NR 5; e 

b) os marítimos devem ser representados na CIPA do estabelecimento sede 
da empresa, por um membro titular para cada dez embarcações da 
empresa, ou fração, e de um suplente para cada vinte embarcações da 
empresa, ou fração. 

 

A fim de viabilizar a participação do tripulante embarcado, representante do 

navio, nas reuniões da CIPA da empresa de navegação, a NR-30 estabelece alguns 

procedimentos, em decorrência de determinados aspectos, tais como:  
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• estando o representante em trânsito pelo estabelecimento da empresa em 

virtude de início ou término de férias ou de afastamento legal, a data da reunião da 

CIPA deve ser alterada, para permitir a sua participação; e 

• a administração de bordo deve adequar o regime de serviço a bordo para que 

o representante dos marítimos possa participar das reuniões da CIPA sem prejuízo 

de suas horas de repouso (BRASIL, 2002). 

 O Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional – PCMSO, previsto na 

NR-7, é enfatizado na NR-30 ao estabelecer que as empresas ficam obrigadas a 

elaborar o Programa, observando os “Padrões Mínimos dos Exames Médicos”, 

conforme disposto no Quadro II contido na NR. Esse Quadro II estabelece como 

requisitos gerais para todos os trabalhadores marítimos por ocasião do exame médico 

(BRASIL, 2002): 

a) não apresentar qualquer distúrbio em seu senso de equilíbrio, sendo capaz 
de movimentar-se sobre superfícies escorregadias irregulares e instáveis; 

b) não apresentar qualquer limitação ou doença que possa impedir a sua 
movimentação normal e o desempenho das atividades físicas de rotina de 
bordo, incluído agachar, ajoelhar, curvar e alcançar objetos localizados 
acima da altura do ombro; 

c) ser capaz de subir e descer, sem ajuda, escadas verticais e inclinadas; 
d) ser capaz de segurar, levantar, girar e manejar diversas ferramentas de 

uso comum, abrir e fechar alavancas e volantes de válvulas e 
equipamentos de uso comum; 

e) ser capaz de manter uma conversação normal; 
f) não apresentar sintomas de distúrbios mentais ou de comportamento; 
g) dentição – mínimo de 10 dentes naturais ou prótese similar, em cada 

arcada, que não comprometam a articulação normal e os tecidos moles. 

 

O Quadro II também estabelece padrões mínimos específicos para a acuidade 

visual, tanto básica quanto corrigida, e específica para cada função a bordo. E dispõe, 

em complementação aos requisitos de acuidade visual, que para todas as funções a 

bordo serão considerados como padrões mínimos específicos: não possuir condições 

significativas evidentes de visão dupla (diplopia); possuir campos visuais suficientes e 

sem evidências de patologias; e que serão toleradas discromatopsias (daltonismo) 

leves e moderadas, conforme os critérios estabelecidos nos testes utilizados (BRASIL, 

2002). 

 E para os trabalhadores aquaviários do grupo marítimos que operam 

embarcações classificadas para navegação em mar aberto e apoio marítimo, a NR-

30 estabelece que devem ser adotados os padrões médicos e o modelo de Certificado 



24 
 

Médico4 estabelecidos no QUADRO III da Norma (BRASIL, 2002). Uma cópia desse 

modelo de Certificado Médico consta do Anexo I (BRASIL, 2002).  

 A NR-30 também dispõe sobre aspectos internos da embarcação, direcionados 

ao dia a dia do tripulante, tais como: 

• Alimentação, onde estabelece requisitos sobre víveres e água potável, 

recomendando que seja observado o número de tripulantes e a duração da viagem, e 

que seja garantido um cardápio balanceado, que atenda às exigências calóricas 

necessárias ao tipo de atividade de bordo;  

• Higiene e Conforto a Bordo, onde estabelece requisitos sobre a disposição dos 

camarotes, refeitórios e salas de recreação, incluso aspectos de iluminação, 

ventilação e qualidade da cama e colchão, bem como quanto ao isolamento do calor, 

do frio, do ruído excessivo e das emanações provenientes de outras partes da 

embarcação; 

• Salões de Refeições e Locais de Recreio, onde estabelece requisitos de 

qualidade para o piso, mesas e cadeiras, além de mobiliário próprio para as áreas de 

lazer; 

• Cozinha, onde estabelece requisitos para a captação de fumaças, vapores e 

odores, bem como para as garrafas de GLP, que garantam proteção e ventilação; 

• Instalações Sanitárias, onde estabelece requisitos sobre pisos, drenagem, 

iluminação, ventilação, provimento de água doce (quente e fria), vasos sanitários, 

privacidade de uso e sobre a sua manutenção para garantia de um permanente estado 

de conservação e limpeza; e 

• Proteção à Saúde, onde estabelece requisitos para a enfermaria, se existente 

a bordo, quanto a sua capacidade, área, instalações de água, drenagem de líquidos 

e resíduos, além de que deva dispor de meios e materiais adequados para o 

cumprimento de sua finalidade (BRASIL, 2002). 

 E, por fim, ela dispõe sobre procedimentos relativos a aspectos de segurança 

nos trabalhos de limpeza e manutenção a bordo, tais como: 

• Limpeza de tanques de carga, óleo, lastro ou de espaços confinados, onde 

estabelece a obrigatoriedade de vistoria prévia do local, de monitoramento de oxigênio 

e contaminantes, uso de ventilador/exaustor, trabalho em dupla, uso de aparelhos de 

                                                           
4 Esse modelo é conhecido como Health Certificate e cumpre determinação contida na Convenção 
Internacional sobre Padrões de Instrução, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos – STCW, 
promulgada pela OMI. 
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iluminação, proibição de porte de objetos que produzam chamas ou faíscas, e uso de 

equipamentos autônomo, além de observar que a execução desses serviços somente 

deve ser realizado após vistoria e emissão da respectiva Permissão de Trabalho pelo 

comandante da embarcação ou seu preposto; 

• Operações de carga e descarga, onde estabelece que não são permitidas 

essas operações em simultaneidade com trabalhos de reparo e manutenção; e 

• Trabalho em altura, onde estabelece que os tripulantes não poderão realizar 

trabalhos em andaimes, estruturas altas e em costado sem a observância das 

medidas de segurança devidas (BRASIL, 2002). 

 A Portaria SIT/MTE n.º 34, de 4 de dezembro de 2002, que aprovou a NR-30, 

também criou a Comissão Permanente Nacional Aquaviária – CPNA, com o objetivo 

de acompanhar a implementação da referida Norma, bem como propor adequações 

necessárias a ela.  

 O Regimento Interno da CNPA dispõe que ela possui caráter triparte e paritário, 

e estabelece que a Comissão será composta de (BRASIL, 2003): 

I - Representação Governamental: 
a) MTE/ Secretaria de Inspeção do Trabalho; 
b) Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho - FUNDACENTRO; 
c) Marinha do Brasil/ Diretoria de Portos e Costas - DPC; 
d) Ministério da Saúde/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 
ANVISA. 

II - Representação Patronal: 
a) Confederação Nacional dos Transportes - CNT; 
b) Confederação Nacional do Comércio - CNC. 

III - Representação dos Trabalhadores: 
a) Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários 
e Aéreos, na Pesca e nos Portos - CONTTMAF; 
b) Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e 
Afins - FNTTAA. 

IV - Convidados: 
a) Ministério dos Transportes/ Agência Nacional Transportes Aquaviários 
- ANTAQ; 
b) Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA; 
c) Transportadora de Petróleo - TRANSPETRO / PETROBRÁS; 
d) Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima - 
SYNDARMA; 
e) Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante - SINDMAR; 
f) Federação Única dos Petroleiros - FUP. 

 

2.1.2 Demais NR 

Discutida a NR-30, anteriormente, cabe agora destacar determinados aspectos 

das demais NR que complementam o arcabouço de procedimentos e requisitos afetos 

à segurança do trabalho aquaviário, razão do presente estudo, o qual permitirá a 
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avaliação do atendimento, desse compêndio de normas, ante à CTM 2006. Assim 

posto, segue-se uma breve apresentação das demais NR, anteriormente 

selecionadas, destacando-se os seus aspectos de interesse à análise a ser 

estabelecida. 

 

2.1.2.1 NR-1 - Disposições Gerais 

A NR-1 apresenta a coletânea das normas relativas à segurança e medicina do 

trabalho, destacando a obrigatoriedade do contido nas Normas pelas empresas 

privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem 

como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados 

regidos pela CLT (BRASIL, 1978). 

A NR-30, ao dispor sobre as competências, cita o item 1.7 da NR-1, a qual 

estabelece que cabe ao empregador (BRASIL, 1978):  

a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre 
segurança e medicina do trabalho; 

b) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando 
ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos;  

c) informar aos trabalhadores:  
I.os riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho; 
II.os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela 

empresa; 
III.os resultados dos exames médicos e de exames complementares de 

diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e 
IV.os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de 

trabalho; 
d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização 

dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 
trabalho; e 

e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente 
ou doença relacionada ao trabalho. 

 

Em seguida, a NR-30 cita o item 1.8 da NR-1, a qual estabelece que cabe ao 

empregado (BRASIL, 1978):  

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde 
do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador; 

b) usar o EPI fornecido pelo empregador; 
c) submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas 

Regulamentadoras - NR; 
d) colaborar com a empresa na aplicação das Normas Regulamentadoras - 

NR; 

 

2.1.2.2 NR-4 - Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho  

 A NR-4 dispõe que, entre outros, as empresas privadas e públicas, que 

possuam empregados regidos pela CLT, manterão, obrigatoriamente, Serviços 
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Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, 

com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local 

de trabalho (BRASIL, 1978).  

 A NR-30 cita o SESMT ao dispor que as atas das reuniões do GSSTB deverão 

ter uma cópia encaminhado àquele Serviço. Por sua vez, estabelece que, anualmente, 

e sempre que compatível com a movimentação da embarcação, o GSSTB deverá 

reunir-se a bordo com representantes do SESMT da empresa, para 

acompanhamento, monitoração e avaliação das atividades do referido grupo (BRASIL, 

2002). 

 A NR-4 estabelece que o dimensionamento SESMT vincula-se à gradação do 

risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, 

conforme pode ser obtido nos Quadros I e II, anexos à Norma. Pelo Quadro I obtém-

se, para as atividades de transporte marítimo de cabotagem (Código CNAE 50.11-4), 

transporte marítimo de longo curso (CNAE 50.12-2), navegação de apoio (CNAE 

50.30-1) e transporte por navegação de travessia (CNAE 50.91-2), grau de risco 3, 

em todos, para dimensionamento do SESMT. O Quadro II, tendo como entrada o grau 

de risco e o número de empregados no estabelecimento, dimensiona e qualifica os 

componentes do SESMT (BRASIL, 1978). 

 Um extrato do Quadro II é apresentado em seguida, especificamente para o 

grau de risco 3, que permite avaliar o dimensionamento, se pertinente, do SESMT a 

bordo de uma embarcação empregue no transporte aquaviário, e como especificada 

dentre dos critérios estipulados pela NR-30. 

 

Quadro 1 – Dimensionamento do SESMET 

GRAU 
DE 

RISCO 

                     NR 
EMPREGADOS 

TÉCNICOS 

50       
A     

100 

101       
A     

250 

251       
A     

500 

501       
A     

1.000 

1.001       
A     

2.000 

2.001       
A     

3.500 

3.501       
A     

5.000 

3 Técnico em Seg. do Trab.  1 2 3 4 6 8 

3 Engenheiro em Seg. Trab.    1 1 1 2 

3 Aux. de Enfermagem Trab.     1 2 1 

3 Enfermeiro do Trabalho       1 

3 Médico do Trabalho    1 1 1 2 
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 Percebe-se, pelo quadro acima, que a NR-30 ao estabelecer a obrigatoriedade 

da constituição do SESMT na empresa armadora do navio de transporte comercial, e 

não no próprio navio onde a atividade do trabalhador aquaviário é exercida, 

considerou, entre outros aspectos, que o número de tripulantes não atingiria a um 

mínimo necessário para a constituição daquele Serviço. No entanto, estabelece que 

o SESMT da empresa deve orientar e apoiar o GTSSB, como já mencionado acima. 

 A NR-4 estabelece que compete aos profissionais integrantes do SESMT 

(BRASIL, 1978):  

a) aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do 
trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive 
máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali 
existentes à saúde do trabalhador; 

b) determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a 
eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo 
trabalhador, de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, de acordo com 
o que determina a NR-6, desde que a concentração, a intensidade ou 
característica do agente assim o exija; [...] 

d) responsabilizar-se tecnicamente, pela orientação quanto ao cumprimento 
do disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e/ou 
seus estabelecimentos; 

e) manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo 
de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme 
dispõe a NR-5; 

f) promover a realização de atividades de conscientização, educação e 
orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e 
doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas 
de duração permanente; [...] 

h) analisar e registrar em documento(s) específico(s) todos os acidentes 
ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os 
casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características 
do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as 
características do agente e as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) de 
doença ocupacional ou acidentado(s); 

i) registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, 
doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no 
mínimo, os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos 
Quadros III, IV, V e VI, devendo o empregador manter a documentação à 
disposição da inspeção do trabalho; [...] 

 

2.1.2.3 NR-5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

 A NR-5 dispõe que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) tem 

como objetivo a prevenção de acidentes e de doenças decorrentes do trabalho, de 

modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e 

a promoção da saúde do trabalhador. 

 A Norma estabelece que a CIPA tem como atribuições, entre outras, as 

seguintes tarefas (BRASIL, 1978): 
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a) identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa de riscos, 
com a participação do maior número de trabalhadores, com assessoria do 
SESMT, onde houver; [...] 

d) realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de 
trabalho visando a identificação de situações que venham a trazer riscos 
para a segurança e saúde dos trabalhadores; [...] 

f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no 
trabalho; [...] 

h) requerer ao SESMT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de 
máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança 
e saúde dos trabalhadores; 

i) colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de 
outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho; 

j) divulgar e promover o cumprimento das Normas Regulamentadoras, bem 
como cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho, relativas à 
segurança e saúde no trabalho; 

l) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, 
da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor 
medidas de solução dos problemas identificados; [...] 

n) requisitar à empresa as cópias das CAT emitidas; [...] 
p) participar, anualmente, em conjunto com a empresa, de Campanhas de 

Prevenção da AIDS. 

 

Como já visto anteriormente, a NR-30 também normatiza procedimentos 

quanto à CIPA, estabelecendo a sua constituição, no âmbito da empresa de 

navegação marítima, a qual deve incluir, entre outros, marítimos que estejam 

efetivamente trabalhando nas embarcações da empresa, os quais devem ser eleitos 

na forma estabelecida pela NR-5. 

 

2.1.2.4 NR-6 - Equipamento de Proteção Individual 

A NR-6 considera como Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo 

dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.  

A Norma estabelece que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, o EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento. Estabelece, também, que compete ao SESMT, ouvida a CIPA e os 

trabalhadores usuários, recomendar ao empregador o EPI adequado ao risco 

existente em determinada atividade. Por fim, entre outras diretrizes, a Norma 

estabelece as responsabilidades do empregador e do trabalhador quanto ao uso do 

EPI (BRASIL, 1978). 

 Por sua vez, a NR-30, ao citar disposição da NR-1, estabelece que cabe ao 

empregado, entre outras obrigações, usar o EPI fornecido pelo empregador. 
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2.1.2.5 NR-7 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 

A NR-7 dispõe sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), que tem por objetivo a promoção e a preservação da saúde dos 

trabalhadores. A Norma estabelece a obrigatoriedade da elaboração e da 

implementação do PCMSO, por parte das empresas e instituições que admitam 

trabalhadores como empregados, bem como dispõe sobre os parâmetros mínimos e 

diretrizes gerais a serem observados na execução do Programa (BRASIL, 1978). 

 A NR-7 determina que o PCMSO é parte integrante de um conjunto mais amplo 

de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar 

articulado com o disposto nas demais NR, devendo o Programa considerar as 

questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores. A Norma 

determina, também, que o PCMSO deve ter um caráter de prevenção, de 

rastreamento e de diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, 

além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos 

irreversíveis à saúde dos trabalhadores (BRASIL, 1978). 

Como competências do empregador, a NR-7 estipula que ele deve garantir a 

elaboração e a efetiva implementação do PCMSO, custeando, sem ônus para o 

empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. A Norma também 

estipula que o empregador deve indicar, dentre os médicos do SESMT da empresa, 

um coordenador responsável pela execução do PCMSO. A Norma observa que no 

caso da empresa estar desobrigada de manter médico do trabalho, o empregador 

deverá indicar um médico do trabalho, empregado ou não da empresa, para coordenar 

o PCMSO (BRASIL, 1978). 

A NR-7 estabelece que o PCMSO deve incluir, entre outros, a realização 

obrigatória dos seguintes exames médicos: admissional; periódico; de retorno ao 

trabalho; de mudança de função; e demissional. Esses exames compreendem:  

avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental, bem 

como exames complementares, realizados de acordo com os termos específicos nos 

anexos da Norma. 

Para cada exame médico realizado, a NR-7 estabelece que o médico emitirá o 

Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), em 2 (duas) vias, ficando uma arquivada no 

local de trabalho e a outra deverá ser entregue ao trabalhador. O ASO deverá conter 

no mínimo (BRASIL, 1978):  
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a) nome completo do trabalhador, o número de registro de sua identidade e 
sua função; 

b) os riscos ocupacionais específicos existentes, ou a ausência deles, na 
atividade do empregado, conforme instruções técnicas expedidas pela 
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho - SSST; 

c) indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido o trabalhador, 
incluindo os exames complementares e a data em que foram realizados; 

d) o nome do médico coordenador, quando houver, com respectivo CRM; 
e) definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai 

exercer, exerce ou exerceu; 
f) nome do médico encarregado do exame e endereço ou forma de contato; 
g) data e assinatura do médico encarregado do exame e carimbo contendo 

seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. 

 

Por sua vez, alterando dispositivo da NR-7, a NR-30 estabelece que o ASO, 

para o trabalhador aquaviário, deverá ser emitido em três vias. Essa terceira via do 

ASO deve ser mantida a bordo da embarcação em que o trabalhador aquaviário 

estiver prestando serviço. As outras duas vias, como visto acima, ficam com a 

empresa em terra e outra com o trabalhador (BRASIL, 2002). 

A NR-7 dispõe que, em sendo constatada a ocorrência ou agravamento de 

doenças profissionais, através de exames médicos que incluam os definidos na 

Norma NR, ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção 

de órgão ou sistema biológico, através dos exames constantes dos Quadros I e II da 

Norma, caberá ao médico-coordenador ou encarregado (BRASIL, 1978): 

a) solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho - 
CAT; 

b) indicar, quando necessário, o afastamento do trabalhador da exposição ao 
risco, ou do trabalho; 

c) encaminhar o trabalhador à Previdência Social para estabelecimento de 
nexo causal, avaliação de incapacidade e definição da conduta 
previdenciária em relação ao trabalho; 

d) orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de 
controle no ambiente de trabalho. 

 

Por fim, a NR-7 estabelece que todo local de trabalho deverá estar equipado 

com material necessário à prestação dos primeiros socorros, considerando-se as 

características da atividade desenvolvida, devendo esse material ser guardado em 

local adequado e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim. 

 

2.1.2.6 NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

A NR-9 dispõe sobre o estabelecimento do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), que tem como propósito a preservação da saúde e da integridade 

dos trabalhadores, através do reconhecimento, da avaliação, da previsão e do 
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controle de ocorrência de riscos ambientais existentes ou que possam surgir no 

ambiente de trabalho, levando em consideração a proteção do meio ambiente e de 

seus recursos naturais (BRASIL, 1978). 

As ações do Programa devem ser desenvolvidas sob a responsabilidade do 

empregador, com a participação dos trabalhadores, devendo sua abrangência e 

profundidade estar interligadas com as características dos riscos e de suas 

respectivas necessidades de controle, sendo parte integrante de um conjunto mais 

amplo de iniciativas da empresa quanto à preservação da saúde e da integridade dos 

trabalhadores, articulando-se em especial com o PCMSO (BRASIL, 1978). 

A NR-9 considera como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 

biológicos existentes no ambiente de trabalho, capazes de causar danos à saúde do 

trabalhador, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de 

exposição. São considerados agentes físicos: ruído, vibrações, pressões anormais, 

temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, o infrassom 

e o ultrassom. São considerados agentes químicos as substâncias, compostos ou 

produtos que penetram no organismo por via respiratória (poeiras, fumos, névoas, 

neblinas, gases ou vapores) e aqueles que, pela natureza de exposição, possam ter 

contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. São 

considerados agentes biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e 

vírus, entre outros (BRASIL, 1978). 

A Norma estabelece que o PPRA deverá conter, no mínimo, a seguinte 

estrutura (BRASIL, 1978): 

a) planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e 
cronograma; 

b) estratégia e metodologia de ação; 
c) forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; e 
d) periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. 

 

Com relação à utilização de EPI no âmbito do PPRA, a NR-9 estabelece que o 

programa deverá considerar as Normas Legais e Administrativas em vigor e envolver 

no mínimo (BRASIL, 1978): 

a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está 
exposto e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária 
para o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo 
avaliação do trabalhador usuário; 

b) programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização 
e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece; 

c) estabelecimento de normas ou procedimento para promover o 
fornecimento, o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a 
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manutenção e a reposição do EPI, visando garantir as condições de 
proteção originalmente estabelecidas; e 

d) caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a 
respectiva identificação dos EPI utilizados para os riscos ambientais. 

 

A NR-30 não menciona, especificamente, a implantação de um PPRA a bordo 

de navios. No entanto, faz-se oportuno observar que o Certificado Médico (Health 

Certificate), cujo modelo consta do Anexo I, dispõe de campo específico para que 

sejam assinalados os “Riscos Ocupacionais da Atividade”, caracterizados como 

“Físicos”, “Químicos” e “Biológicos”. Para registro de tais informações, pelo Médico do 

Trabalho, far-se-á necessário conhecer a que riscos ambientais o trabalhador 

aquaviário encontra-se exposto, ou possa estar. Para tanto, o PPRA seria o programa 

adequado para conhecimento e prevenção de tais riscos. 

 

2.1.2.7 NR-28 - Fiscalização e Penalidades 

A NR-28 estabelece procedimentos para fiscalização e imposição de 

penalidades decorrentes do não cumprimento das disposições legais e/ou 

regulamentares sobre segurança e saúde do trabalhador, constantes da legislação 

nacional, e especificamente na coletânea de NR, a que todas as empresas e 

instituições nacionais, ou que operam no país, estão submetidas.  

As infrações aos preceitos legais e/ou regulamentadores sobre segurança e 

saúde do trabalhador terão as penalidades aplicadas conforme o disposto no quadro 

de gradação de multas, constante do Anexo I da Norma, obedecendo às infrações 

previstas no quadro de classificação das infrações, constante do Anexo II (BRASIL, 

1978). 

Esse Anexo II dispõe, para cada NR, e específico para cada Item e Subitem da 

respectiva NR, um Código correspondente, com a gradação da Infração (que varia  de 

1 a 4) e a natureza do Tipo (S se Segurança do Trabalho; M se Medicina do Trabalho). 

O Código, Infração e Tipo constam abaixo de cada Item/Subitem passível de 

penalidade, em quase todas as NR (a exceção é a NR-2). 

Assim, qualquer infração cometida pelo empregador enquadrado na NR-30, por 

exemplo, está sujeita a multa conforme o estabelecido no Anexo II da NR-28, com 

bases nos valores em moeda corrente estabelecidos no Anexo I da mesma Norma, 

cujos critérios de gradação serão a faixa do número de empregados no navio (p.ex.) 

e o Tipo (se referente à segurança “S” ou medicina “M” do trabalho). 



34 
 

 

2.1.2.8 NR-33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados 

A NR-33 estabelece “requisitos mínimos para identificação de espaços 

confinados e o reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos 

existentes, de forma a garantir ... a segurança e saúde dos trabalhadores que 

interagem direta ou indiretamente nestes espaços”. A Norma dispõe que a gestão de 

segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados “deve ser planejada, 

programada, implementada e avaliada, incluindo medidas técnicas de prevenção, ... 

administrativas e ... pessoais”, além de capacitação para trabalho em espaços 

confinados (BRASIL, 2006). 

Dentre as competências do empregador (que no presente estudo, pode ser 

imposta ao Comandante do navio, onde o trabalhador aquaviário exerce sua 

atividade), dispostas na NR-33, merecem destaque (BRASIL, 2006): 

a) indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta norma; 
b) identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento; 
c) identificar os riscos específicos de cada espaço confinado; [...] 
f) garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão, 

por escrito, da Permissão de Entrada e Trabalho, [...] 
i) interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de 

condição de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do 
local; e 

j) garantir informações atualizadas sobre os riscos e medidas de controle 
antes de cada acesso aos espaços confinados. 

 

 Dentre as medidas administrativas estabelecidas pela NR-33, merecem 

destaque (BRASIL, 2006): 

a) manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos 
desativados, e respectivos riscos; 

b) definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do 
espaço confinado; [...] 

d) implementar procedimento para trabalho em espaço confinado; 
e) adaptar o modelo de Permissão de Entrada e Trabalho, previsto no Anexo 

II desta NR, às peculiaridades da empresa e dos seus espaços confinados; 
f) preencher, assinar e datar, em três vias, a Permissão de Entrada e Trabalho 

antes do ingresso de trabalhadores em espaços confinados; 
g) possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da Permissão 

de Entrada e Trabalho; 
h) entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao Vigia cópia da 

Permissão de Entrada e Trabalho; 
i) encerrar a Permissão de Entrada e Trabalho quando as operações forem 

completadas, quando ocorrer uma condição não prevista ou quando 
houver pausa ou interrupção dos trabalhos; [...] 

m) estabelecer procedimentos de supervisão dos trabalhos no exterior e no 
interior dos espaços confinados; 

n) assegurar que o acesso ao espaço confinado somente seja iniciado com 
acompanhamento e autorização de supervisão capacitada; [...] 
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 Por sua vez, a Norma estabelece que a Permissão de Entrada e Trabalho é 

válida somente para cada entrada, e que é vedada a entrada e a realização de 

qualquer trabalho em espaço confinado sem a emissão dessa Permissão, o que 

complementa as medidas administrativas, acima apresentadas, devendo tais 

disposições serem incluídas entre elas. 

 Procedimentos de segurança para acesso a espaços confinados são 

abordados brevemente na NR-30, como visto anteriormente, onde destacou-se a 

obrigatoriedade da emissão de Permissão de Trabalho pelo Comandante da 

embarcação ou seu preposto. Pela abrangência e completude da NR-33, ela deve ser 

cumprida a bordo, em conjunto com a NR-30, quanto aos procedimentos para a 

acesso a espaços confinados. 

 

2.2 NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA 

 Como visto no item 2.1.1, a NR-30 se aplica a toda embarcação marítima, de 

propriedade pública ou particular, destinada, para fins comerciais, ao transporte de 

mercadorias ou de passageiros ou utilizada para outros fins comerciais, bem como 

aos rebocadores do mar. Constata-se também, no mesmo item, que a NR-30 é 

decorrente da Convenção da OIT n.º 147 - Normas Mínimas da Marinha Mercante, a 

qual foi incorporada à legislação nacional por meio do Decreto n.º 447, de 7 de 

fevereiro de 1992. 

 Viu-se, também, que a Convenção (e em decorrência o Decreto) estabelece 

que o Estado Membro, com relação aos navios matriculados em seu território, deve, 

entre outros procedimentos, fazer com que os marítimos contratados sejam 

convenientemente qualificados ou treinados para as funções para as quais são 

recrutados. 

 A responsabilidade, no Brasil, pelo treinamento e qualificação dos marítimos, 

entre eles os trabalhadores aquaviários mencionados na NR-30, é estabelecida pela 

Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA). 

 Assim posto, apresentar-se-á, em seguida, as disposições da LESTA que 

repercutem diretamente sobre a abrangência e aplicação da NR-30, bem como sobre 

as demais NR de interesse, e que são fundamentais para a análise e conclusão do 

presente estudo, nos próximos Capítulos.  

 Do Capítulo I – Disposições Gerais, merecem destaque as seguintes 

disposições (BRASIL, 1997): 
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Art. 1° A segurança da navegação, nas águas sob jurisdição nacional, rege-
se por esta Lei. 
§ 1° As embarcações brasileiras, exceto as de guerra, os tripulantes, os 
profissionais não-tripulantes e os passageiros nelas embarcados, ainda que 
fora das águas sob jurisdição nacional, continuam sujeitos ao previsto nesta 
Lei, respeitada, em águas estrangeiras, a soberania do Estado costeiro. [...] 
Art. 3º Cabe à autoridade marítima promover a implementação e a execução 
desta Lei, com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana e a 
segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, e a prevenção 
da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas 
instalações de apoio. 

 

 Em seguida, no Art. 4°, são dispostas as atribuições da Autoridade Marítima, 

dentre as quais merecem ser destacadas (BRASIL, 1997): 

I - elaborar normas para: 
a) habilitação e cadastro dos aquaviários e amadores; [...] 
c) realização de inspeções navais e vistorias; 
d) arqueação, determinação da borda livre, lotação, identificação e 
classificação das embarcações; [...] 
j) cadastramento de empresas de navegação, peritos e sociedades 
classificadoras; [...] 

III - determinar a tripulação de segurança das embarcações, [...] 
IV - determinar os equipamentos e acessórios que devam ser homologados 
para uso a bordo de embarcações e plataformas e estabelecer os requisitos 
para a homologação; 
V - estabelecer a dotação mínima de equipamentos e acessórios de 
segurança para embarcações e plataformas; [...] 
VII - estabelecer os requisitos referentes às condições de segurança e 
habitabilidade e para a prevenção da poluição por parte de embarcações, 
plataformas ou suas instalações de apoio; [...] 
IX - executar a inspeção naval; 
X - executar vistorias, diretamente ou por intermédio de delegação a 
entidades especializadas. 

 

 Do Capítulo II – Do Pessoal, merecem destaque as seguintes disposições 

(BRASIL, 1997): 

Art. 7° Os aquaviários devem possuir o nível de habilitação estabelecido pela 
autoridade marítima para o exercício de cargos e funções a bordo das 
embarcações. 
Parágrafo único. O embarque e desembarque do tripulante submete-se às 
regras do seu contrato de trabalho. 
Art. 8º Compete ao Comandante: 

I - cumprir e fazer cumprir a bordo, a legislação, as normas e os 
regulamentos, bem como os atos e as resoluções internacionais 
ratificados pelo Brasil; 
II - cumprir e fazer cumprir a bordo, os procedimentos estabelecidos para 
a salvaguarda da vida humana, para a preservação do meio ambiente e 
para a segurança da navegação, da própria embarcação e da carga; [...] 

 

 Por fim, no Capítulo VI - Disposições Finais e Transitórias, é estabelecido no 

Art. 39. que a “autoridade marítima é exercida pelo Ministério da Marinha”. Faz-se 

ressalva que em 10 de junho de 1999, o Ministério da Defesa foi criado oficialmente 
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através da lei complementar n° 97 de 9 de junho de 1999, substituindo os antigos 

Ministério da Marinha, Ministério do Exército e Ministério da Aeronáutica, que foram 

transformados em Comandos do Ministério da Defesa. Assim, para rigor da legislação, 

a Autoridade Marítima é atualmente exercida pelo Comando da Marinha. 

 Assim, em decorrência do acima exposto, serão apresentadas as seguintes 

Normas da Autoridade Marítima (NORMAM), de interesse ao presente estudo: 

• NORMAM-01 - Normas da Autoridade Marítima para Embarcações destinadas 

à Operação em Mar Aberto;  

• NORMAM-04 - Normas da Autoridade Marítima para Operação de 

Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras; 

• NORMAM-07 - Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Inspeção 

Naval; 

• NORMAM-13 - Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários; e 

• NORMAM-30 - Normas da Autoridade Marítima para o Ensino Profissional 

Marítimo de Aquaviários. 

 

2.2.1 NORMAM-01 - Normas da Autoridade Marítima para Embarcações 

destinadas à Operação em Mar Aberto 

 Como indica o seu título, a NORMAM-01 estabelece normas da Autoridade 

Marítima para embarcações destinadas à operação em mar aberto, ou seja, para 

aquelas embarcações que navegam em águas marítimas consideradas desabrigadas. 

Essas normas aplicam-se a todas as embarcações de bandeira brasileira, exceto às 

embarcações de esporte e/ou recreio e embarcações da Marinha do Brasil. 

 A NORMAM-01 classifica as embarcações destinadas à operação em mar 

aberto como: 

• Longo Curso – é a embarcação que realiza a navegação entre portos 

brasileiros e estrangeiros; 

• Cabotagem – é a embarcação que realiza a navegação entre portos ou pontos 

do território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis 

interiores; e 

• Apoio Marítimo – é a embarcação que realiza a navegação para o apoio 

logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona 
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Econômica Exclusiva5, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de 

minerais e hidrocarbonetos. 

 Toda embarcação, para sua operação segura, deverá ser guarnecida por um 

número mínimo de tripulantes, associado a uma distribuição qualitativa, denominada 

tripulação de segurança. A formalização dessa tripulação de segurança é efetivada 

por meio da emissão do Cartão de Tripulação de Segurança (CTS), a cargo de 

representante da Autoridade Marítima, onde a embarcação está registrada, podendo 

ser uma Capitania dos Portos (CP) ou suas organizações subordinadas: uma 

Delegacia (DL) ou uma Agência (AG). As embarcações com arqueação bruta (AB) 

menor ou igual a 10 estão isentas da emissão do CTS (BRASIL, 2005). 

 Conforme a NORMAM-01, Capítulo 1, Seção I, Item 0104 (Laudo Pericial para 

Emissão do CTS), os seguintes princípios devem ser observados na determinação da 

tripulação de segurança de um navio: 

a) A tripulação de segurança será estabelecida de acordo com o Laudo 
Pericial [...] 
b) Na elaboração do Laudo Pericial serão considerados parâmetros, tais 
como: porte da embarcação, tipo de navegação, potência total das máquinas, 
serviço ou atividade em que será empregada, os diversos sistemas de bordo 
e sua manutenção, [...] 
c) Os seguintes princípios deverão ser observados na determinação da 
tripulação de segurança de um navio: 
1) A capacidade de: 

I) manter serviço de quarto6 de navegação, propulsão e 
radiocomunicações, [...] e também para manter a vigilância geral do navio; 
II) atracação e desatracação; [...]  
IV) realizar as operações, como apropriado, para prevenir danos ao meio 
ambiente marinho; 
V) manter os dispositivos de segurança e a limpeza de todos os espaços 
acessíveis para minimizar os riscos de incêndio; 
VI) prover cuidados médicos a bordo; 
VII) garantir a segurança da carga durante o trânsito; 
VIII) inspecionar e manter, como apropriado, a integridade estrutural do 
navio; [...] 

3) A habilidade para: 
I) operar todos os arranjos para fechamento estanque e mantê-los em 
condições efetivas, bem como, participar dos grupos de controle de 
avarias; 

                                                           
5 É a faixa de mar que se estende das doze às duzentas milhas marítimas, contadas a partir das 
linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial. Na ZEE, o Brasil tem direitos de 
soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, 
vivos ou não-vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e no que 
se refere a outras atividades com vistas à exploração e ao aproveitamento da zona para fins 
econômicos. 
6 Paralelamente à organização funcional do navio, os serviços das seções de convés (navegação e 
radiocomunicação) e de máquinas (propulsão e geração de energia) se organizam em “quartos”, 
destinados a manter o navio navegando durante as 24 horas do dia. O pessoal do convés/máquinas é 
dividido em três ou quatro grupos, onde a cada grupo compete cumprir um quarto de serviço de, 
respetivamente, oito ou seis horas diárias. 
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II) operar os equipamentos de emergência, de combate a incêndio e de 
salvatagem, realizando a manutenção de tais equipamentos previstas 
para serem executadas a bordo, reunir e evacuar todas as pessoas de 
bordo; e 
III) operar as máquinas principais de propulsão e auxiliares, mantendo-as 
em condições seguras para permitir ao navio superar os riscos previsíveis 
durante a viagem. 

4) Período de descanso: 
I) a partir de 1º de janeiro de 2012 deverão ser atendidos períodos de 
descanso para todo o tripulante para o qual for designada a atribuição de 
oficial encarregado de quarto de serviço, ou de subalterno que faça parte 
de quarto de serviço, e àquele cujas tarefas envolvam atribuições de 
segurança, de prevenção da poluição e de proteção do navio. Os períodos 
de descanso não devem ser inferiores a: (a) um mínimo de 10 horas de 
descanso em qualquer período de 24 horas; e (b) 77 horas em qualquer 
período de 7 dias. 
II) As horas de descanso podem ser divididas em até dois períodos, um 
dos quais deverá ter uma duração de pelo menos 6 horas, e os intervalos 
entre períodos de descanso consecutivos não deverão ser superiores a 
14 horas. 
III) As exigências relativas aos períodos de descanso estabelecidas em I) 
e II) não precisam ser mantidas no caso de uma emergência ou de outras 
condições operacionais que se sobreponham a elas. [...] 
V) Escalas de Serviço e de Descanso - A escala de serviço de quarto e a 
escala de descanso devem ser afixadas onde sejam facilmente 
acessíveis. As escalas deverão ser elaboradas no idioma de trabalho, ou 
idiomas, do navio e em inglês (em inglês apenas para as embarcações 
SOLAS). [...] 

5) Regulamentação em vigor: Na aplicação desses princípios deverá ser 
levada em consideração a legislação em vigor, com especial atenção a: 

I) serviço de quarto; 
II) horas de trabalho e de descanso; 
III) gerenciamento da segurança; 
IV) certificação dos aquaviários; 
V) treinamento do aquaviários; 
VI) higiene e saúde ocupacional; e 
VII) acomodações para a tripulação. 

  

 Como exemplo, segue abaixo (Quadro 2) a quantidade mínima da tripulação 

de segurança para serviço de convés e máquinas, referente aos oficiais, para uma 

embarcação empregada na navegação de longo curso:  

 

Quadro 2 – Tripulação mínima da tripulação de segurança, para oficiais 

Seção Função AB qualquer 

Convés 

Comandante 1 

Imediato 1 

Encarregado do serviço de quarto de Navegação 2 

Oficial de Radiocomunicações 1 
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Seção Função Potência Total 
Propulsora (kW) qualquer 

Máquinas 

Chefe de Máquinas 1 

Subchefe de Máquinas 1 

Encarregado do serviço de quarto de Máquinas 2 

 

 Com relação ao trabalhador aquaviário, tripulante de uma embarcação 

destinada à navegação de longo curso, merecem destaque os seguintes dispositivos 

da NORMAM-01: 

• na navegação de longo curso é obrigatório o embarque de, pelo menos, um 

Cozinheiro (CZA) e um Taifeiro (TAA); bem como o embarque de um 

Enfermeiro (ENF) ou Auxiliar de Saúde (ASA); 

• deve ser estabelecido, pelo menos, três quartos de serviço, sendo que o quarto 

de serviço no passadiço deverá ser composto por 3 (três) Oficiais de Náutica, 

devendo ser considerado, na definição do número de tripulantes necessários 

na composição da tripulação de segurança, o fato de o Imediato ou o 

Comandante participarem dos quartos de serviço; 

• o serviço de quarto na seção de máquinas deverá ser composto por 03 (três) 

oficiais de máquinas; e 

• as empresas de navegação deverão elaborar e divulgar aos tripulantes dos 

seus navios as diretrizes relativas ao serviço de quarto em viagem, e fixar a 

bordo de seus navios em locais de fácil acesso, as tabelas de quarto de serviço 

de navegação e de máquinas. 

 Com relação aos aspectos de habitabilidade, a NORMAM-01 também dispõe 

sobre requisitos mínimos, no seu anexo 3-L (Requisitos de Habitabilidade), tais como: 

• compartimentos sanitários (ventilação, número mínimo de aparelhos sanitários, 

portas de acesso, drenagem das unidades e acessórios); 

• unidades sanitárias (composição, localização, acesso e dimensões mínimas); 

• unidades de chuveiro (composição, localização, acesso e dimensões mínimas);   

• sanitários coletivos (composição, dimensões mínimas e espaços livres entre 

aparelhos sanitários); e  

• camarotes (circulação e acesso, dimensões e ventilação). 
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Em razão das peculiaridades de segurança existentes a bordo de uma 

embarcação, a NORMAM-01 também estabelece requisitos e dotação de material de 

segurança para aquelas empregadas na navegação de mar aberto, visando minimizar 

os riscos de acidentes e prover a salvaguarda da vida humana no mar. A Norma 

dispõe que as “embarcações nacionais, em função de seu porte, área de navegação 

e serviço, dotarão equipamentos de salvatagem e de segurança conforme o previsto” 

nas normas. Dispõe, também, que tais “equipamentos devem ser homologados pela 

DPC7, mediante expedição de Certificado de Homologação, devendo estar em bom 

estado de conservação e dentro dos prazos de validade ou de revisão, quando 

aplicável” (BRASIL, 2005).  

São exemplos de equipamentos de segurança existentes a bordo, e que devem 

ser homologados pela DPC, para emprego nas embarcações, os seguintes: 

a) embarcação salva-vidas – normalmente do tipo baleeira, é uma embarcação de 

sobrevivência8, rígida, que tem propulsão própria e é normalmente arriada por 

turcos ou lançada por queda livre, não podendo possuir lotação superior a 150 

pessoas; 

b) balsa salva-vidas – é uma embarcação de sobrevivência, a qual é lançada ao mar 

por meio de dispositivo de lançamento, mas também deve possuir dispositivo de 

escape automático para que seja liberada no caso de afundamento da embarcação, 

e possui capacidade para até 30 pessoas; 

c) embarcação de salvamento, ou bote de resgate - é aquela concebida para resgatar 

pessoas em perigo dentro d'água, assim como reunir e rebocar embarcações de 

sobrevivência; 

d) coletes salva-vidas – são equipamentos de segurança individual e deverão ser 

dispostos a bordo de modo que possam ser prontamente acessíveis e sua 

localização deverá ser claramente indicada; 

e) roupa de imersão – é uma roupa protetora que reduz a perda de calor do corpo de 

uma pessoa que a esteja usando em água fria, e permitindo os movimentos e o 

deslocamento da pessoa, observando-se que elas somente são obrigatórias para 

                                                           
7 DPC – Diretoria de Portos e Costas é uma organização da Marinha do Brasil, que tem, entre suas 
responsabilidades, elaborar normas no âmbito das suas atribuições como representante da Autoridade 
Marítima Brasileira (AMB), além de administrar o Sistema do Ensino Profissional Marítimo (SEPM), a 
fim de contribuir para a segurança do tráfego aquaviário, a prevenção da poluição hídrica e a 
salvaguarda da vida humana no mar. 
8 Embarcação de sobrevivência - é o meio coletivo de abandono de embarcação em perigo, capaz de 
preservar a vida de pessoas durante um certo período, enquanto aguarda socorro. 
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os navios que navegam além dos limites de latitudes 36°Norte e 36°Sul, e para 

todos os navios graneleiros; 

f) boias salva-vidas – devem ser distribuídas a bordo de modo que uma pessoa não 

tenha que deslocar-se mais de 12 m para lançá-la à água e, pelo menos, metade 

do número total de boias, em cada bordo, deverá estar munida com dispositivo de 

iluminação automático; 

g) artefatos pirotécnicos – são dispositivos que se destinam a indicar que uma 

embarcação ou pessoa se encontra em perigo, os quais podem ser utilizados de 

dia ou à noite e podem ser designados como sinais de socorro ou sinais de 

salvamento; e 

h) ração de abandono – é uma ração alimentar destinada a ser utilizada nas 

embarcações de sobrevivência com o fim de manter os náufragos em condições 

psicofísicas tais que permitam a sua sobrevivência e posterior recuperação. 

A NORMAM-01 também dispõe de requisitos técnicos quanto à enfermaria de 

bordo. São relevantes, entre eles, os seguintes (BRASIL, 2005): 

a) Todas as embarcações SOLAS que, rotineiramente, façam viagens com 
duração, entre portos, acima de 3 dias e que tenham uma tripulação com 12 
ou mais pessoas, deverão ser dotadas de enfermaria; 
b) A enfermaria deverá ficar convenientemente separada de outras 
dependências, dispor de espaço físico que proporcione o adequado 
atendimento ao doente e a entrada deverá ter largura e posição tais, que 
possam permitir facilmente a passagem de uma maca; [...] 
c) Na enfermaria serão guardados os materiais e medicamentos do navio, 
sob a responsabilidade de um enfermeiro ou auxiliar de enfermagem com 
curso reconhecido pelo respectivo órgão federal controlador da profissão; [...] 
e) A enfermaria deverá ser dotada de banheiro constituído de pia, vaso 
sanitário e banheira ou chuveiro, em um espaço acessível pelo seu interior 
ou nas suas proximidades, para uso exclusivo dos seus ocupantes. Deverá 
contar também com armários para guarda de medicamentos e materiais 
médico-cirúrgicos, bem como todo o mobiliário de apoio necessário. 
f) A enfermaria deverá ser dotada de leitos na razão de 1 leito para cada 12 
tripulantes ou fração dos que não sejam alojados em camarote singelo, 
porém, o número de leitos não necessita exceder a 6. 

  

 Por sua vez, a NORMAM-01, ao tratar de combate a incêndio para 

embarcações SOLAS, dispõe que os requisitos e dotações de equipamentos para 

proteção e combate a incêndio, para essas embarcações, são aqueles previstos no 

Capítulo II da Convenção SOLAS9.  

                                                           
9 International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974/1988 (Convenção Internacional para a 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974/1988) - A Convenção SOLAS tem por propósito 
estabelecer os padrões mínimos para a construção de navios, para a dotação de equipamentos de 
segurança e proteção, para os procedimentos de emergência e para as inspeções e emissão de 
certificados. A Convenção foi regulamentada no Brasil por meio do Decreto 87.186, de 1982. 
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 O Capítulo II da Convenção SOLAS dispõe sobre “Proteção contra incêndio, 

detecção de incêndio e extinção de incêndio” e discorre sobre os seguintes temas, 

sobre os quais estabelece os seus requisitos (BRASIL, 1982):  

a) Generalidades (Aplicação, Objetivos de segurança contra incêndio e 
requisitos funcionais e Definições); 

b) Prevenção de incêndio e de explosão (Probabilidade de ignição; Potencial 
de alastramento do incêndio; e Potencial de geração de fumaça e 
toxidade); 

c) Supressão de incêndios (Detecção e alarme; Controle da propagação da 
fumaça; Contenção do incêndio; Combate a incêndio; e Integridade 
estrutural); 

d) Escape (Informação à tripulação e aos passageiros e Meios de escape); 
e) Requisitos operacionais (Prontidão operacional e manutenção; 

Instruções; adestramento e exercícios realizados a bordo; e Operações); 
f) Projeto e Dispositivos Alternativos; e 
g) Requisitos Especiais (Instalações para helicópteros; Transporte de 

produtos perigosos; Proteção de veículos, compartimentos da categoria 
especial e compartimentos Ro-Ro; entre outros). 

 

 Por fim, também de interesse ao presente estudo, a NORMAM-01, no seu 

Capítulo 11, dispõe sobre treinamento a bordo para situações de emergência. Dispõe 

ela (BRASIL, 2005):  

As embarcações deverão estar providas de pessoal adequadamente 
capacitado para agir prontamente nas situações de emergência. Deverá 
haver uma perfeita familiarização entre o homem e todos os meios, 
equipamentos, dispositivos e instalações que possam ser empregados nas 
situações de emergência, principalmente quando resultarem em abandono 
da embarcação. Salvo disposições em contrário, essas regras se aplicam a 
todas as embarcações. [...] O treinamento e as instruções a bordo, sobre o 
uso dos equipamentos salva-vidas de bordo, inclusive do equipamento das 
embarcações de sobrevivência, e o uso de equipamentos de extinção de 
incêndio deverão ser dados o mais breve possível, em prazo não superior a 
2 semanas após o embarque de um tripulante. [...] 

 

2.2.2 NORMAM-04 - Normas da Autoridade Marítima para Operação de 

Embarcações Estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras 

 A NORMAM-04 estabelece 

procedimentos administrativos para a operação de embarcações de bandeira 

estrangeira em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), com exceção das 

empregadas em esporte e/ou recreio, visando à segurança da navegação, à 

salvaguarda da vida humana e à prevenção da poluição no meio aquaviário 

(BRASIL, 2013). 

 A NORMAM-4 tem como abrangência: 

A operação de embarcação ou plataforma de bandeira estrangeira em AJB 

deverá ser autorizada pela Autoridade Marítima, excetuando-se aquelas 

empregadas na navegação de longo curso. 
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As embarcações abaixo especificadas e empregadas na navegação de longo 

curso deverão atender aos requisitos estabelecidos nos Capítulos 3 e 5 desta 

norma, respectivamente: 

a) navio graneleiro e navio de transporte combinado ore-oil ou ore-bulk-oil 

com idade igual ou superior a dezoito anos, independentemente da bandeira 

ou do porte do navio, para carregamento de granel sólido, de peso específico 

igual ou maior do que 1,78 t/m3, tais como minério de ferro, bauxita, 

manganês e fosfato; 

b) navio para transporte de carga viva; e 

c) embarcação empregada no transporte de petróleo e de seus derivados. 

 O principal procedimento administrativo estabelecido pela NORMAM-04 é a  

Inscrição Temporária (IT), assim definido na Norma:  

É um ato administrativo da Autoridade Marítima que visa o controle de 

embarcação de bandeira estrangeira autorizada a operar em AJB. A IT é 

formalizada por meio da emissão do Atestado de Inscrição Temporária (AIT), 

emitido pelas Capitanias dos Portos e suas Delegacias (CP/DL), documento 

sem o qual a embarcação não poderá operar em AJB (BRASIL, 2013). 

 A obtenção do AIT ocorre por solicitação de autorização para operar em AJB, 

feita pelo armador, afretador ou representante legal da embarcação de bandeira 

estrangeira, antes da chegada da embarcação em AJB, por meio de requerimento à 

DPC ou à CP/DL. deferido a solicitação, a embarcação será submetida a uma Perícia 

Técnica10. Realizada a Perícia Técnica a bordo da embarcação, a CP/DL emitirá a 

Declaração de Conformidade para Operar em AJB11 e o respectivo AIT de 

Embarcação Estrangeira. 

 Estão dispensadas de requerer a Inscrição Temporária (IT), as seguintes 

embarcações estrangeiras: 

a) Embarcação de Pesquisa ou Investigação Científica - Embora seja 

dispensada de IT, [..] a embarcação será submetida à Perícia Técnica no 

primeiro porto nacional a que demandar.  

b) Embarcação afretada por empresa brasileira de navegação para realizar 

uma ou mais viagens (Voyage Charter), quando operando na navegação de 

cabotagem - O responsável pela embarcação deverá apresentar, à CP/DL, o 

                                                           
10 Perícia Técnica é uma ação técnico-administrativa de verificação da conformidade da embarcação 
com os requisitos estabelecidos em normas nacionais e internacionais, referentes à segurança da 
navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e à prevenção da poluição. 
11 Declaração de Conformidade para Operar em AJB é o documento emitido pela Autoridade 
Marítima Brasileira após a realização da Perícia Técnica para Operação em AJB, que atesta que a 
embarcação cumpre com os requisitos estabelecidos nas convenções e códigos internacionais 
ratificados pelo Brasil e na regulamentação nacional aplicável. 
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Certificado de Autorização de Afretamento (CAA), emitido pela ANTAQ. Toda 

embarcação afretada pelo regime citado acima terá prioridade para ser 

submetida à inspeção do tipo PSC12, devendo, sempre que possível, a 

referida inspeção ser realizada antes do início da operação dessas 

embarcações em AJB. [...]. 

c) Embarcação afretada para operar em AJB por um período igual ou inferior 

a trinta dias a cada doze meses, excetuando-se embarcação destinada às 

atividades de levantamentos sísmico e hidrográfico - Essa embarcação será 

submetida apenas à inspeção do tipo PSC. 

d) Embarcação de passageiro em cruzeiro marítimo - Está dispensada da IT, 

desde que não esteja afretada por empresa brasileira de navegação. Essa 

embarcação será submetida à inspeção do tipo PSC. 

e) Embarcação que venha realizar reparo emergencial em cabos submarinos 

– [...] primeiro porto nacional que esta demandará, onde será submetida à 

inspeção do tipo PSC. 

f) Embarcação em atividade de salvamento – [...]. Este tipo de embarcação 

será submetida à inspeção do tipo PSC. 

g) Embarcação de Estado Estrangeira sem finalidade comercial - Esse tipo 

de embarcação necessita de autorização específica da MB, mesmo em 

condições de passagem inocente13. Essa operação é regulamentada por 

normas específicas do Estado-Maior da Armada (EMA). 

 

2.2.3 NORMAM-07 - Normas da Autoridade Marítima para Atividades de Inspeção 

Naval 

 A NORMAM-07 define que Perícia é uma ação executada por perito. Para efeito 

das NORMAM, peritos são os Inspetores Navais e os Vistoriadores Navais, 

designados por ato administrativo das Capitanias dos Portos, suas Delegacias ou 

Agências (CP/DL/AG). A Norma classifica as perícias em três tipos: 

a) Perícias de Fiscalização - Inspeções Navais; 

b) Perícias de Verificação e Regularização - Vistorias; e 

c) Perícias Específicas - são os vários tipos de perícias constantes das NORMAM e 

executadas para um fim específico. 

                                                           
12 PSC – Port State Control – é uma atividade administrativa relativa ao controle pelo Estado Costeiro, 
que efetua a fiscalização dos requisitos legais de segurança em embarcações de bandeira estrangeira 
que chegam a seus portos, em conformidade com as prescrições das Convenções Internacionais 
ratificadas pelo Brasil e Resoluções pertinentes emitidas pela Organização Marítima Internacional. 
13 Passagem Inocente é a passagem efetuada sem prejuízo à paz, à boa ordem ou à segurança do 
Estado, devendo, ainda, ser feita em conformidade com à Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar e com as demais normas de direito internacional. 
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 A NORMAM-07 define Inspeção Naval como uma: 

atividade de cunho administrativo, que consiste na fiscalização do 

cumprimento da Lei 9.537/9714, das normas e regulamentos dela decorrentes 

e, dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, no que se 

refere exclusivamente à salvaguarda da vida humana e à segurança da 

navegação, no mar aberto e em hidrovias interiores, e à prevenção da 

poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas fixas ou suas 

instalações de apoio (BRASIL, 2003). 

 E define Vistoria como uma: 

ação técnico-administrativa, eventual ou periódica, pela qual é verificado o 

cumprimento de requisitos estabelecidos em normas nacionais e 

internacionais, referentes à prevenção da poluição ambiental e às condições 

de segurança e habitabilidade de embarcações e plataformas. 

 As ações de Inspeção Naval periciam a fiscalização da Segurança do Tráfego 

Aquaviário nas AJB, visando: 

a) a segurança da navegação; 

b) a salvaguarda da vida humana; e 

c) a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas 

instalações de apoio. 

 A execução da Inspeção Naval é realizada por meio de fiscalização do tráfego 

aquaviário, conduzido pelas Capitanias dos Portos, suas Delegacias e Agências 

(CP/DL/AG). Essa fiscalização é normalmente efetuada por Vistoriadores Navais 

lotados nas CP/DL/AG. Dentre os diferentes procedimentos de fiscalização 

executados pelas CP/DL/AG, dois tipos de inspeção se destacam, por relevantes ao 

presente estudo (BRASIL, 2003): 

a) INSPEÇÃO DE CONTROLE PELO ESTADO DE BANDEIRA (FLAG 
STATE CONTROL) - Atividade administrativa relativa ao controle pelo Estado 
de Bandeira, que efetua a fiscalização dos requisitos legais de segurança em 
embarcações nacionais e estrangeiras com inscrição temporária para 
operação em Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), tal como estipulado nos 
diversos instrumentos obrigatórios da Organização Marítima Internacional 
(IMO), em Acordos Internacionais dos quais o Brasil é signatário e na 
Legislação Nacional. [...] 
b) INSPEÇÃO DE CONTROLE PELO ESTADO DO PORTO (PORT STATE 
CONTROL) - Atividade administrativa relativa ao controle pelo Estado 
Costeiro, que efetua a fiscalização dos requisitos legais de segurança em 
embarcações de bandeira estrangeira que chegam a seus portos, em 
conformidade com as prescrições das Convenções Internacionais ratificadas 
pelo Brasil e Resoluções pertinentes emitidas pela IMO, bem como as 
orientações adotadas pelo Acordo Latino-Americano Sobre Controle de 
Navios pelo Estado do Porto (Acordo de Viña del Mar), do qual o Brasil faz 
parte. A atividade é comumente conhecida como Port State Control [...] 

                                                           
14 LESTA – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário 
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2.2.4 NORMAM-13 - Normas da Autoridade Marítima para Aquaviários 

 A NORMAM-13 tem o propósito de estabelecer normas de procedimentos 

relativos ao ingresso, inscrição e à carreira dos Aquaviários pertencentes a 6 Grupos, 

quais sejam: 

1º Grupo – Marítimos (categorias de Oficiais e Subalternos); 

2º Grupo – Fluviários (categorias de Oficiais e Subalternos); 

3º Grupo – Pescadores (Categoria de Subalternos); 

4º Grupo – Mergulhadores (Categoria Subalternos); 

5º Grupo – Práticos; e 

6º Grupo – Agentes de Manobra e Docagens. 

 A Norma estabelece que a inscrição inicial como aquaviário ocorrerá de duas 

formas: 

a) após aprovação em curso do Ensino Profissional Marítimo (EPM); ou 

b) com a apresentação de título ou certificado de habilitação conferido por entidade 

ou governo, endossado ou reconhecido pela Autoridade Marítima. 

 A NORMAM-13 dispõe que a inscrição só ocorrerá após cumpridas as 

seguintes exigências pelo candidato: 

1) apresentar certificado de habilitação profissional ou certificado de 

conclusão de curso, reconhecido pela DPC; 

2) ter mais de 18 anos (exceto Aprendiz de Pesca e Aprendiz de Motorista); 

3) apresentar carteira de identidade; 

4) apresentar Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e Certificado de Saúde, 

nos termos previstos na CONVENÇÃO STCW-7815, como emendada e nas 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com 

validade de até 1 (um) ano, a contar da data de sua emissão que comprove 

o bom estado de saúde física e mental, inclusive as boas condições auditivas 

e visuais; nesse atestado deverão constar a altura e a cor dos olhos do 

interessado; 

5) estar matriculado em Órgão Federal controlador de atividade de pesca ou 

em entidade que o represente no local, em se tratando de inscrição na 

categoria do 3º Grupo-Pescadores; 

                                                           
15 Seafarer’s Training, Certification and Watchkeeping Code (STCW) – é o Código da IMO que 
estabelece os padrões de competência exigidos dos tripulantes para exercer suas funções a bordo de 
Navios. A IMO – International Maritime Organization, uma Agência da ONU, é a responsável pela 
codificação e padronização de procedimentos de tudo que se relaciona à salvaguarda da vida humana 
no mar. O Código STCW, de 1978, foi emendado pela Convenção da IMO, de 1995 e ratificada pelo 
Brasil. 
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6) ter mais de 14 (quatorze) anos de idade e apresentar autorização do pai, 

tutor ou juiz competente, em se tratando de Aprendiz de Pesca ou Aprendiz 

de Motorista, além do registro; 

7) apresentar Cadastro de Pessoa Física (CPF), para os maiores de 16 

(dezesseis) anos de idade; e 

8) apresentar um comprovante de residência atualizado. 

 Efetivada a inscrição, ela implicará na expedição, pela CP/DL/AG, da 

Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) do aquaviário, com validade de 5 (cinco) 

anos. 

 A NORMAM-13 também estabelece disposições sobre Certificados, os quais 

habilitam o aquaviário a exercer suas atividades, de acordo com sua formação, a 

bordo, em conformidade com as NORMAM e as disposições da Convenção STCW-

78, que estabelecem os requisitos mínimos obrigatórios para a emissão deles. São 

adotados os seguintes modelos de Certificados: 

1) Certificado DPC-1031 (Certificado de competência) - emitido, 

principalmente, para Oficiais, pela DPC e pelos Centros de Instrução, para 

atender à Convenção STCW-78, emendada, qualificando o aquaviário para 

desempenhar, a bordo, as funções especificadas dentro dos níveis de 

responsabilidade, constando, também, as limitações pertinentes. [...]; 

2) Certificado DPC-1032 (Endosso que Atesta a Emissão de Certificado de 

Competência) - emitido para aquaviários, pela DPC e pelos Centros de 

Instrução, endossando um Certificado expedido por uma entidade nacional, 

extra Marinha, contendo as mesmas especificações do modelo DPC-1031. 

[...]; 

3) Certificado DPC-1033 (Endosso que Atesta o Reconhecimento de 

Certificado de Competência) emitido pela DPC, para atestar o endosso de 

reconhecimento de um Certificado expedido por Autoridade Marítima 

estrangeira de um Governo signatário da Convenção STCW-78, [...]; e 

4) Certificado DPC-1034 (Certificado de Proficiência) - emitido pela DPC e 

pelos Órgãos de Execução (OE) do Ensino Profissional Marítimo (EPM) e 

destinado a certificar os aquaviários que concluíram os Cursos, Exames e 

Estágios previstos no Sistema do EPM, inclusive aqueles em conformidade 

com a Convenção STCW-78, emendada, qualificando os aprovados para o 

desempenho de atividades profissionais. [...]. 

 Além das disposições referentes à formação e qualificação do profissional 

aquaviário, a NORMAM-13 estabelece os procedimentos e requisitos para a carreira 

deste profissional, assim definidos: 
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Será considerada como carreira o conjunto de promoções (ascensão de 

categoria) que o aquaviário poderá se habilitar ao longo de sua vida 

profissional, desde o seu ingresso em determinada Seção de um grupo até 

atingir a categoria de mais alto nível dentro da mesma Seção desse grupo. 

A ascensão de categoria será caracterizada pela transferência do aquaviário, 

dentro de uma mesma Seção de determinado Grupo, para uma categoria de 

nível superior ao que ele se enquadrava anteriormente. Ocorrerá quando o 

aquaviário apresentar requisitos profissionais específicos, normalmente 

mensurados pelo tempo de embarque e/ou pela aprovação em cursos 

profissionais que lhe propiciam a certificação (habilitação) e/ou registro em 

Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) necessários para o exercício dos 

cargos e funções a bordo de embarcações. 

 Por fim, o Capítulo 4 da NORMAM-13 estabelece as atribuições do 

Comandante e de todos os tripulantes a bordo de embarcações mercantes nacionais, 

bem como as penalidades a que estão sujeitos peno não cumprimento dessas 

atribuições. A Seção I, desse Capítulo, é específica para a navegação marítima em 

mar aberto (longo curso, cabotagem e apoio marítimo). Dentre essas atribuições, 

merecem destaque, pela relevância ao presente estudo, as de competência do 

Comandante: 

1) cumprir e fazer cumprir, por todos os subordinados, as leis e regulamentos 

em vigor, mantendo a disciplina na sua embarcação, zelando pela execução 

dos deveres dos tripulantes, de todas as categorias e funções, sob as suas 

ordens; 

2) inspecionar ou fazer inspecionar a embarcação, diariamente, para verificar 

as condições de asseio, higiene e segurança; 

3) cumprir as disposições previstas nas instruções sobre os meios de 

salvamento a bordo; assegurar a ordem e serventia das embarcações 

auxiliares de salvamento; tomar todas as precauções para completa 

segurança da embarcação, quer em viagem, quer no porto; 

4) implantar e manter um programa continuado e periódico de treinamento 

para familiarização de novos tripulantes e para manutenção do nível 

operacional da tripulação; 

5) fazer com que todos conheçam seu lugar e deveres em caso de incêndio, 

de abalroamento ou de abandono, executando, pelo menos, quinzenalmente, 

os exercícios para uso necessários, sempre que 1/3 da tripulação tiver sido 

substituída; [...] 
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2.2.5 NORMAM-30 - Normas da Autoridade Marítima para o Ensino Profissional 

Marítimo de Aquaviários 

 

 A NORMAM-30 tem por propósito estabelecer procedimentos operacionais do 

Sistema do Ensino Profissional Marítimo (SEPM) relativos a Aquaviários. Ela dispõe, 

no seu capítulo 2, que (BRASIL, 2012): 

A fim de permitir que as competências e habilidades individuais exigidas dos 

Aquaviários acompanhem o estado da arte, necessidade imposta pela 

evolução tecnológica, o Sistema do Ensino Profissional Marítimo (SEPM), 

estatuído no artigo 5° da Lei n° 7.573/1986 - Lei do Ensino Profissional 

Marítimo - deve ser continuamente aprimorado, não somente em relação ao 

elenco de cursos oferecidos, mas, também, pela atualização dos currículos 

dos cursos existentes. Os currículos dos cursos do SEPM, além de 

observarem requisitos técnicos estabelecidos na legislação em vigor, de 

competência do Ministério da Educação (MEC), incorporam as disposições 

decorrentes da Convenção Internacional sobre Padrões de Instrução, 

Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos, Convenção STCW-78, 

como emendada. 

  

 Os cursos ministrados pelo Sistema do Ensino Profissional Marítimo são 

classificados conforme a seguir, de acordo com a finalidade a que se destinam 

(BRASIL, 2012): 

Formação - preparar pessoal para o desempenho de cargos e o exercício de 

funções e ocupações peculiares às categorias iniciais do pessoal da Marinha 

Mercante e atividades correlatas; 

Aperfeiçoamento - ampliar os conhecimentos necessários ao desempenho 

dos cargos e ao exercício das funções e ocupações peculiares às categorias 

intermediárias ou superiores do pessoal da Marinha Mercante e atividades 

correlatas; 

Adaptação - proporcionar conhecimentos ao portador de título profissional 

obtido em entidade estranha ao SEPM, visando a complementar sua 

formação para o ingresso na profissão marítima; [...] 

Atualização - proporcionar conhecimentos, visando a adequar o profissional 

às exigências do avanço tecnológico; [...] 

 

 Com relação aos treinamentos a bordo, a NORMAM-30 estabelece, no seu item 

4.17, que (BRASIL, 2012):  
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As empresas são responsáveis por prover treinamento a seus Aquaviários, 

em conformidade com: a Regra I/14, da Convenção STCW-78, como 

emendada; o Cap. III, Parte B, Regra 19 da Convenção SOLAS; e § 8.2, do 

ISM Code16, em continuação aos cursos ministrados pelo SEPM. Nesse caso, 

o EPM atua, apenas, de forma complementar, como previsto na sua 

regulamentação. As empresas devem ser alertadas, também, para que os 

marítimos embarcados recebam as noções básicas e treinamento ou 

instrução básica de segurança, de acordo com a Seção A-VI/I do Código 

STCW, como emendado, obedecendo aos padrões nele especificados. 

 

2.3 LEGISLAÇÃO NACIONAL 

 As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho são, efetivamente, as 

principais e primeiras fontes a ser consultadas e estudadas, quanto aos aspectos de 

Segurança e Medicina do Trabalho. Dessa forma, de interesse imediato ao presente 

estudo, foi apresentada no início deste Capítulo, a NR-30 - Segurança e Saúde no 

Trabalho Aquaviário. E em razão de complementá-la, dentro do compêndio das 

Normas Regulamentadoras, outras foram mencionadas em seguida, a fim de se 

apresentar certos detalhamentos de interesse a esses mesmos aspectos de 

segurança e saúde no trabalho. 

 Todavia, percebeu-se a necessidade de buscar outras normas nacionais em 

razão das especificidades do trabalho aquaviário, inclusive em razão da ampla e 

complexa legislação internacional, mediante convenções e acordos, que envolvem o 

tráfego marítimo, campo de atuação do trabalhador aquaviário, e que repercutem no 

país. Assim, foram apresentadas, após as Normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho, as Normas da Autoridade Marítima do Comando da Marinha. 

 E mesmo percebendo-se a gama de ordenamentos regulatórios já 

apresentados, ainda se mostra necessário citar certas disposições jurídicas nacionais 

que permitirão alcançar a completude de conhecimentos que embasarão a análise 

sobre a implantação da CTM 2006, motivo do presente estudo. Assim, nos itens 

seguintes, serão citados os ordenamentos legais que embasam e finalizam a 

compreensão do tema abordado. 

 

 

                                                           
16 International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention 
(International Safety Management (ISM) Code) – é um Código da IMO e tem por objetivo fornecer 
um padrão internacional para a gestão e operação segura de navios e para a prevenção da poluição. 
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2.3.1 Consolidação das Leis do Trabalho 

 A Consolidação das Leis do Trabalho, promulgada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, 

de 1º de maio de 1943, já foi citada em itens anteriores, principalmente em razão do 

disposto no seu Art. 200, no Capítulo V - Da Segurança e Medicina do Trabalho, 

contido no Título II – Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, o qual dispõe que 

“cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas 

de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor 

de trabalho”, o que levou à publicação das NR. 

 No entanto, na Seção VI – “Das Equipagens das Embarcações da Marinha 

Mercante Nacional, de Navegação Fluvial e Lacustre, do Tráfego nos Portos e da 

Pesca”, do Capítulo I – “Das Disposições Especiais sobre Duração e Condições de 

Trabalho”, do Título III – “Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho”, são 

estabelecidas as seguintes disposições, de interesse ao presente estudo: 

Art. 248 - Entre as horas zero e 24 (vinte e quatro) de cada dia civil, o 
tripulante poderá ser conservado em seu posto durante 8 (oito) horas, quer 
de modo contínuo, quer de modo intermitente. [...] 

§ 2º - Os serviços de quarto nas máquinas, passadiço, vigilância e outros 
que, consoante parecer médico, possam prejudicar a saúde do tripulante 
serão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores 
de 4 (quatro) horas. 

Art. 249 - Todo o tempo de serviço efetivo, excedente de 8 (oito) horas, 
ocupado na forma do artigo anterior, será considerado de trabalho 
extraordinário, sujeito à compensação a que se refere o art. 250, exceto se 
se tratar de trabalho executado: [...] 
b) na iminência de perigo, para salvaguarda ou defesa da embarcação, dos 
passageiros, ou da carga, a juízo exclusivo do comandante ou do responsável 
pela segurança a bordo; 
c) por motivo de manobras ou fainas gerais que reclamem a presença, em 
seus postos, de todo o pessoal de bordo; [...]. 

§ 1º - O trabalho executado aos domingos e feriados será considerado 
extraordinário, salvo se se destinar: 
a) ao serviço de quartos e vigilância, movimentação das máquinas e 
aparelhos de bordo, limpeza e higiene da embarcação, preparo de 
alimentação da equipagem e dos passageiros, serviço pessoal destes e, 
bem assim, aos socorros de urgência ao navio ou ao pessoal; 
b) ao fim da navegação ou das manobras para a entrada ou saída de portos, 
atracação, desatracação, embarque ou desembarque de carga e 
passageiros. 
§ 2º - Não excederá de 30 (trinta) horas semanais o serviço extraordinário 
prestado para o tráfego nos portos. 

Art. 250 - As horas de trabalho extraordinário serão compensadas, segundo 
a conveniência do serviço, por descanso em período equivalente no dia 
seguinte ou no subsequente dentro das do trabalho normal, ou no fim da 
viagem, ou pelo pagamento do salário correspondente. [...]. 
Art. 251 - Em cada embarcação haverá um livro em que serão anotadas as 
horas extraordinárias de trabalho de cada tripulante, e outro, do qual 
constarão, devidamente circunstanciadas, as transgressões dos mesmos 
tripulantes. [...]. 
Art. 252 - Qualquer tripulante que se julgue prejudicado por ordem emanada 
de superior hierárquico poderá interpor recurso, em termos, perante a 
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Delegacia do Trabalho Marítimo, por intermédio do respectivo comandante, o 
qual deverá encaminhá-lo com a respectiva informação dentro de 5 (cinco) 
dias, contados de sua chegada ao porto. 

 

 Também da CLT, são disposições de interesse, e que se aplicam ao 

trabalhador aquaviário, aquelas referentes às férias, contidas nos Artigos de 129 a 

133, da Seção I - Do Direito a Férias e da sua Duração, do Capítulo IV – Das Férias 

Anuais, do Título II - Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, assim estabelecidos: 

Art. 129 - Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de 
férias, sem prejuízo da remuneração. 
Art. 130 - Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato de 
trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção: 
I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 
(cinco) vezes; [...] 
Art. 133 - Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período 
aquisitivo: 
[...] III - deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 (trinta) 
dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa; e 
IV - tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho 
ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos. 

 

 São relevantes, também, na CLT, as disposições referentes aos acidentes de 

trabalho, registro e afastamento das atividades, assim estabelecidos: 

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado 
esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo 
disposição especial expressamente consignada. 
§ 1° Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de 
indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado 
do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. [...] 
Art. 40 - As Carteiras de Trabalho e Previdência Social regularmente emitidas 
e anotadas servirão de prova nos atos em que sejam exigidas carteiras de 
identidade e especialmente: [...] III - para cálculo de indenização por acidente 
do trabalho ou moléstia profissional. [...]         
Art. 471 - Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião 
de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido 
atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. 

 

 Por fim, as disposições na CLT referentes aos Acordos Coletivos de Trabalho 

tornam-se ferramentas de legislação nas relações entre patrões e empregados, e se 

mostram extremamente relevantes às condições de trabalho do pessoal aquaviário. 

São elas: 

Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, 
pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas 
e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das 
respectivas representações, às relações individuais do trabalho. § 1º - É 
facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar 
Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria 
econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da 
empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações de trabalho.  
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Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados 
os incisos III e VI do caput do art. 8º da Constituição, têm prevalência sobre 
a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: I - pacto quanto à jornada de 
trabalho, observados os limites constitucionais; [...] IV - adesão ao Programa 
Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei n° 13.189, de 19 de novembro de 
2015; V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição 
pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se 
enquadram como funções de confiança; [...] XII - enquadramento do grau de 
insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres, incluída a 
possibilidade de contratação de perícia, afastada a licença prévia das 
autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que respeitadas, 
na integralidade, as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho 
previstas em lei ou em normas regulamentadoras do M. do Trabalho; [...] 
Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo 
coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes 
direitos: [...] II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
[...] VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; [...] IX - 
repouso semanal remunerado; X - remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal; XI - número 
de dias de férias devidas ao empregado; [...] XVI - aviso prévio proporcional 
ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; XVII 
- normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em 
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; XVIII - adicional de 
remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas; XIX - 
aposentadoria; XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 
empregador; [...] XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do 
trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia 
anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em 
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho; [...] Parágrafo único. 
Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como 
normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto 
neste artigo. 

 

2.3.2 Leis e Decretos de interesse ao trabalho aquaviário 

 Algumas Leis e Decretos, a seguir apontados, já foram mencionados 

anteriormente, no discorrer sobre as NR e as NORMAM. No entanto, com o propósito 

de sistematizar o presente estudo, eles serão apresentados, ou reapresentados, por 

sua relevância ao tema ora estudado. 

 

2.3.2.1 Lei n.º 7.573/86 – Ensino Profissional Marítimo 

 A Lei n.º 7.573, de 23 de dezembro de 1986, dispõe sobre o Ensino Profissional 

Marítimo, e é conhecida como a Lei do Ensino Profissional Marítimo (LEPM). 

 No seu Art. 1º é estabelecido que “o Ensino Profissional Marítimo, de 

responsabilidade do Comando da Marinha, [...], tem por objetivo o preparo técnico-

profissional do pessoal para a Marinha Mercante e atividades correlatas [...]”. 

 O seu Art. 9º estabelece que o “Ensino Profissional Marítimo abrangerá 

diferentes modalidades de cursos e estágios, com estrutura, regime e duração 
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adequados ao objetivo educacional, ao nível do ensino e à execução do respectivo 

currículo”. 

 A LEPM, nos seus Art. 11, 12 e 14, estabelece que:  

Art. 11. Currículo é o documento básico que define o curso e regula o 
correspondente ensino. 
Art. 12. Os currículos dos cursos do Ensino Profissional Marítimo serão 
aprovados pela Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha. 
Art. 14. Caberá à Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha, como 
órgão central do Sistema de Ensino Profissional Marítimo, sem prejuízo das 
atribuições e subordinações previstas na Estrutura Regimental do Comando 
da Marinha e em outras normas, exercer a orientação normativa, a supervisão 
funcional e a fiscalização específica das organizações navais e das 
instituições extra-Marinha credenciadas, no que tange ao Ensino Profissional 
Marítimo. 

 

2.3.2.2 Lei n.º 9.432/97 – Ordenação do Transporte Aquaviário 

 A Lei n.º 9.432, de 8 de janeiro de 1997, dispõe sobre a ordenação do 

transporte aquaviário e dá outras providências. 

 No âmbito de sua Aplicação, conforme o seu Art. 1º, a Lei se aplica: 

I - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações brasileiras; 
II - às embarcações estrangeiras afretadas por armadores brasileiros; e 
III - aos armadores, às empresas de navegação e às embarcações 
estrangeiras, quando amparados por acordos firmados pela União. 
Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo: 
I - os navios de guerra e de Estado que não estejam empregados em 
atividades comerciais; 
II - as embarcações de esporte e recreio; 
III - as embarcações de turismo; 
IV - as embarcações de pesca; e 
V - as embarcações de pesquisa. 

 Com referência à constituição da tripulação, o Art. 4º estabelece que “nas 

embarcações de bandeira brasileira serão necessariamente brasileiros o comandante, 

o chefe de máquinas e dois terços da tripulação”. 

 Com respeito aos aspectos dos Regimes da Navegação, a Lei estabelece: 

Art. 5º A operação ou exploração do transporte de mercadorias na navegação 
de longo curso é aberta aos armadores, às empresas de navegação e às 
embarcações de todos os países, observados os acordos firmados pela 
União, atendido o princípio da reciprocidade. [...] 
Art. 6º A operação ou exploração da navegação interior de percurso 
internacional é aberta às empresas de navegação e embarcações de todos 
os países, exclusivamente na forma dos acordos firmados pela União, 
atendido o princípio da reciprocidade. 
Art. 7º As embarcações estrangeiras somente poderão participar do 
transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação 
interior de percurso nacional, bem como da navegação de apoio portuário e 
da navegação de apoio marítimo, quando afretadas por empresas brasileiras 
de navegação, [...]. 
Parágrafo único. O governo brasileiro poderá celebrar acordos internacionais 
que permitam a participação de embarcações estrangeiras nas navegações 
referidas neste artigo, mesmo quando não afretadas por empresas brasileiras 
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de navegação, desde que idêntico privilégio seja conferido à bandeira 
brasileira nos outros Estados contratantes. 
 
 

2.3.2.3 Lei n.º 9.537/97 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário 

 A Lei n.º 9.537, de 11 de dezembro de 1997, conhecida como a Lei de 

Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), dispõe sobre a segurança do tráfego 

aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

 Os principais aspectos e disposições da LESTA já foram apresentados no Item 

2.2 deste Capítulo, ao se discorrer sobre as NORMAM. 

 Por oportuno ao tema, destaca-se o contido nos Capítulos da Penalidades e 

das Disposições Finais e Transitórias da Lei: 

Art. 33. Os acidentes e fatos da navegação, definidos em lei específica, aí 
incluídos os ocorridos nas plataformas, serão apurados por meio de inquérito 
administrativo instaurado pela autoridade marítima, para posterior julgamento 
no Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nos casos de que trata este artigo, é 
vedada a aplicação das sanções previstas nesta Lei antes da decisão final do 
Tribunal Marítimo, sempre que uma infração for constatada no curso de 
inquérito administrativo para apurar fato ou acidente da navegação, com 
exceção da hipótese de poluição das águas. 
Art. 34. Respondem solidária e isoladamente pelas infrações desta Lei: I - no 
caso de embarcação, o proprietário, o armador ou preposto; [...] 
Art. 36. As normas decorrentes desta Lei obedecerão, no que couber, aos 
atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, especificamente aos 
relativos à salvaguarda da vida humana nas águas, à segurança da 
navegação e ao controle da poluição ambiental causada por embarcações. 

 

  

2.3.2.4 Decreto n.º 87.186/82 – Salvaguarda da Vida Humana no Mar 

 O Decreto n.º 87.186, de 18 de maio de 1982, promulga a Convenção 

Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974, da Organização 

Marítima Internacional (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974). 

Esta convenção é conhecida como Convenção SOLAS. Ela tem por propósito 

estabelecer os padrões mínimos para a construção de navios, para a dotação de 

equipamentos de segurança e proteção, para os procedimentos de emergência e para 

as inspeções e emissão de certificados. 

 A Convenção SOLAS 1974 foi emendada pelo Protocolo SOLAS 1988 para 

introdução do Sistema Harmonizado de Vistoria e Certificação (HSSC), passando a 

ser conhecida desde então como SOLAS 1974/1988. 

 Da Convenção SOLAS 1974/1988, são relevantes ao presente estudo as 

seguintes disposições (BRASIL, 1982): 

Regra 1 – Aplicação: 
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(a) Salvo disposição expressa em contrário, as presentes regras só se 
aplicam a navios que efetuem viagens internacionais17; e 
(b) Cada um dos capítulos define com mais precisão os tipos de navios a que 
se aplicam, bem como o campo das disposições que lhes são aplicáveis. [...] 
Regra 3 – Exceções: 
(a) As presentes regras, salvo disposição expressa em contrário, não são 
aplicáveis a: (i) navios de guerra e de transporte de tropas; (ii) navios de carga 
de arqueação bruta menor que 500; (iii) navios sem meios de propulsão 
mecânica; (iv) navios de madeira, de construção primitiva; (v) iates de recreio 
não empenhados em tráfego comercial; e (vi) embarcações de pesca. [...] 
Regra 6 - Inspeção e Vistoria:  
(a) As inspeções e as vistorias de navios, no que diz respeito à exigência do 
cumprimento dos dispositivos das presentes regras e à concessão de 
dispensas destas regras, deverão ser realizadas por funcionários da 
Administração18. A Administração poderá, entretanto, confiar as inspeções e 
vistorias a vistoriadores designados com esta finalidade, ou a organizações 
reconhecidas por ela; [...] 
(c) Quando um vistoriador designado ou uma organização reconhecida 
verificar que as condições do navio ou dos seus equipamentos não 
correspondem de maneira significativa aos detalhes constantes do 
certificado, ou que são tais que o navio não tenha condições de ir para o mar 
sem que haja perigo para o navio, ou para as pessoas a bordo, esse 
vistoriador ou essa organização deverá assegurar que sejam tomadas 
imediatamente medidas corretivas e deverá, no momento devido, informar à 
Administração. Se estas medidas corretivas não forem tomadas, o certificado 
pertinente deve ser cancelado e a Administração deverá ser informada 
imediatamente [...] e 
(d) Em todos os casos, a Administração deverá assegurar plenamente a total 
realização da inspeção e da vistoria, bem como a sua eficiência, e deverá 
empenhar-se para assegurar que sejam tomadas as medidas necessárias 
para atender a esta obrigação. [...] 
Regra 15 - Modelos de certificados e de registros de equipamentos 
Os certificados e os registros de equipamentos deverão ser redigidos na 
forma correspondente aos modelos apresentados no apêndice do anexo da 
presente Convenção. Se o idioma utilizado não for o inglês nem o francês, o 
texto deverá conter uma versão para um destes idiomas. [...] 
Regra 17 - Aceitação dos certificados 
Os certificados emitidos sob a autoridade de um Governo Contratante devem 
ser aceitos pelos demais Governos Contratantes como tendo o mesmo valor 
que os certificados por eles emitidos, para todos os efeitos previstos nesta 
Convenção. 

 

2.3.2.5 Decreto n.º 447/92 – Normas Mínimas da Marinha Mercante 

 O Decreto Nº 447, de 7 de fevereiro de 1992, promulga a Convenção n° 147 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Normas Mínimas da Marinha 

Mercante. 

 A Convenção n.º 147 da OIT foi apresentada no item 2.1.1 deste Capítulo, 

quando da discussão da NR-30 - Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário. 

 

                                                           
17 Viagem internacional significa uma viagem desde um país ao qual se aplica a presente Convenção 
SOLAS, até um porto situado fora desse país, ou vice-versa. 
18 Administração significa o Governo do Estado cuja bandeira o navio está autorizado a arvorar, para 
efeitos da Convenção SOLAS. 
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2.3.2.6 Decreto n.º 2.669/98 – Bem-Estar dos Trabalhadores Marítimos no Mar e 

 no Porto 

 O Decreto n.º 2.669, de 15 de julho de 1998, promulga a Convenção nº 163 da 

OIT, sobre o Bem-Estar dos Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto. 

 Por relevância ao presente estudo, citam-se alguns aspectos de interesse 

contidos na Convenção (Brasil, 1998a): 

Artigo 1 - 1. Para efeitos da presente Convenção: 
a) a expressão "trabalhadores marítimos" ou "marinheiros" designa todas 

as pessoas empregadas, com qualquer cargo, a bordo de um navio dedicado 
à navegação marítima, de propriedade pública ou privada, que não seja um 
navio de guerra; 

b) a expressão "meios e serviços de Bem-Estar" designa meios e serviços 
de Bem-Estar, culturais, recreativos e informativos. [...] 
Artigo 2 - 1. Todo Membro para o qual esteja em vigor a presente Convenção 
compromete-se a zelar para que sejam providenciados os meios e serviços 
de Bem-Estar adequados aos trabalhadores marítimos, tanto nos portos 
como a bordo de navios. [...] 
Artigo 3 - 1. Todo Membro se compromete a cuidar para que sejam 
providenciados meios e serviços de Bem-Estar nos portos apropriados do 
país para todos os marinheiros, sem distinção de nacionalidade, raça, cor, 
sexo, religião, opinião pública ou origem social, e independentemente do 
Estado em que estiver registrado o navio a bordo do qual estejam 
empregados. [...] 
Artigo 4 - Todo Membro compromete-se a cuidar de que os meios e serviços 
de Bem-Estar instalados em todo navio dedicado à navegação marítima, de 
propriedade pública ou privada, registrado em seu território, sejam acessíveis 
a todos os trabalhadores marítimos que se encontrarem a bordo. [...] 

 

2.3.2.7 Decreto n.º 2.670/98 – Repatriação dos Trabalhadores Marítimos 

 O Decreto n.º 2.670, de 15 de julho de 1998, promulga a Convenção nº 166 da 

OIT, que trata sobre a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos. 

 De interesse ao presente estudo, citam-se alguns aspectos contidos na 

Convenção (Brasil, 1998b): 

Artigo 1 - 1. A presente Convenção é aplicável a todo navio dedicado à 
navegação marítima, de propriedade pública ou privada, registrado no 
território de todo Membro para o qual a Convenção esteja em vigor e 
normalmente destinado à navegação marítima comercial, bem como aos 
armadores e aos marinheiros de tais navios. [...] 
Artigo 2 - 1. Todo marinheiro terá direito a ser repatriado nas circunstâncias 
seguintes: a) quando um contrato por tempo determinado ou para uma 
viagem específica expirar no exterior; b) quando expirar o período de aviso 
prévio dado conforme as cláusulas do contrato de alistamento ou do contrato 
de trabalho do marinheiro; c) em caso de doença, acidente ou qualquer outro 
motivo médico que exija sua repatriação, desde que tenha a correspondente 
autorização médica para viajar; d) em caso de naufrágio; e) quando o 
armador não puder continuar cumprindo suas obrigações legais ou 
contratuais como empregador do marinheiro devido a falência, venda do 
navio, mudança do registro do navio ou qualquer outro motivo análogo; f) 
quando um navio se dirigir a uma zona de guerra, tal como definida pela 
legislação nacional ou pelos acordos coletivos, aonde o marinheiro não 
concordar em ir; g) em caso de término ou interrupção do emprego do 
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marinheiro como consequência de um laudo arbitral ou de um acordo coletivo, 
ou em caso de término do emprego por qualquer outro motivo similar. 2. A 
legislação nacional ou os acordos coletivos deverão determinar a duração 
máxima do período de serviço a bordo ao cabo do qual o marinheiro tem 
direito à repatriação. Tal período será inferior a doze meses. [...] 
Artigo 3 - 1. Todo Estado Membro para o qual a presente Convenção estiver 
em vigor determinará, através de sua legislação nacional, os pontos de 
destino aos quais os trabalhadores marítimos poderão ser repatriados. [...] 
Artigo 4 - 1. Caberá ao armador a responsabilidade de organizar a repatriação 
por meios apropriados e rápidos. O meio de transporte normal será a via 
aérea. 2. O armador arcará com as despesas de repatriação. [...] 
Artigo 5 - Se um armador não tomar as providências necessárias para a 
repatriação de um marinheiro que a ela tiver direito ou não arcar com os 
custos da mesma: a) a autoridade competente do Membro em cujo território 
o navio estiver registrado organizará a repatriação do marinheiro e assumirá 
o custo da mesma; caso não o fizer, o Estado de cujo território o marinheiro 
tiver de ser repatriado ou o Estado do qual o marinheiro for nacional poderão 
organizar sua repatriação e obter do Membro em cujo território o navio estiver 
registrado o ressarcimento do custo da mesma; b) o Membro em cujo território 
o navio estiver registrado poderá obter do armador ressarcimento dos gastos 
ocasionados pela repatriação do marinheiro; [...] 

 

2.3.2.8 Decreto n.º 2.671/98 – Proteção da Saúde e a Assistência Médica aos 

 Trabalhadores Marítimos 

 O Decreto n.º 2.671, de 15 de julho de 1998, promulga a Convenção nº 164 da 

OIT, que trata sobre a Proteção da Saúde e a Assistência Médica aos Trabalhadores 

Marítimos. 

 No preâmbulo da Convenção n.º 164 é destacado que “as normas que se 

seguem foram elaboradas com a cooperação da Organização Marítima Internacional 

e da Organização Mundial da Saúde” (BRASIL, 1998c).  

 Por ser de total relevância aos requisitos de medicina do trabalho, a ser 

cumpridos em uma embarcação, cita-se um extrato da Convenção: 

Artigo 1 - 1. A presente Convenção se aplica a todo navio dedicado à 
navegação marítima, de propriedade pública ou privada, registrado no 
território de um Membro para o qual a Convenção estiver em vigor e destinado 
normalmente à navegação marítima comercial. [...] 4. Para os efeitos da 
presente Convenção, os termos "trabalhadores marítimos" ou "marinheiros" 
designam todas as pessoas empregadas, com qualquer carga, a bordo de 
um navio dedicado à navegação marítima ao qual for aplicável o presente 
Acordo. 
Artigo 2 - A presente Convenção será levada a efeito por intermédio da 
legislação nacional, dos acordos coletivos, regimentos internos, laudos 
arbitrais, sentenças judiciais ou qualquer outro meio apropriado às condições 
nacionais. 
Artigo 3 - Todo Membro deverá prever, através de sua legislação nacional, 
que os armadores sejam considerados responsáveis pela manutenção dos 
navios em condições sanitárias e higiênicas adequadas. –  
Artigo 4 - Todo membro deverá zelar pela aprovação das medidas que 
garantam a proteção da saúde e a assistência médica aos trabalhadores 
marítimos a bordo. Tais medidas deverão: a) garantir a aplicação aos 
trabalhadores marítimos de todas as disposições gerais sobre a proteção da 
saúde no trabalho e a assistência médica que interessem à profissão de 
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marinheiro, bem como das disposições especiais relativas ao trabalho a 
bordo; b) ter por objetivo proporcionar aos trabalhadores marítimos uma 
proteção da saúde e uma assistência médica a mais próxima que for possível 
das que geralmente desfrutam os trabalhadores de terra; c) garantir aos 
trabalhadores marítimos o direito de consultar sem demora um médico nos 
portos de escala, quando isto for possível; d) garantir que, conforme a 
legislação e a prática nacionais, a assistência médica e a proteção sanitária 
sejam prestadas gratuitamente aos marinheiros inscritos na lista de 
tripulantes; e) não se limitar ao tratamento dos marinheiros doentes ou 
acidentados, mas incluir também medidas de caráter preventivo e dar 
particular atenção à elaboração de programas de promoção da saúde e de 
educação sanitária, com vistas a que os próprios trabalhadores marítimos 
possam contribuir ativamente para a redução da frequência das enfermidades 
passíveis de afetá-los. 
Artigo 5 - 1. Todo navio ao qual for aplicável a presente Convenção deverá 
transportar uma farmácia de bordo. 2. O conteúdo dessa farmácia e o 
equipamento médico de bordo serão determinados pela autoridade 
competente, levando em conta fatores como o tipo de navio, o número de 
pessoas a bordo e a natureza, destino e duração das viagens. [...] 4. A 
adequada manutenção da farmácia e de seu conteúdo, e do equipamento 
médico de bordo, bem como sua inspeção periódica a intervalos regulares 
não superiores a doze meses, ficarão a cargo de pessoas responsáveis 
designadas pela autoridade competente que zelarão pelo controle da data de 
vencimento e das condições de conservação dos medicamentos. 5. A 
autoridade competente garantirá que o conteúdo da farmácia figure numa 
lista e esteja etiquetado utilizando nomes genéricos, além dos nomes de 
marca, data de vencimento e condições de conservação, e de que esteja de 
acordo com o que estipula o guia médico empregado em escala nacional. [...] 
Artigo 6 - 1. Todo navio ao qual for aplicável a presente Convenção deverá 
levar um guia médico de bordo aprovado pela autoridade competente. 2. O 
guia médico deverá explicar como deve ser utilizado o conteúdo da farmácia 
e sua concepção deve ser tal que permita que o pessoal não médico atenda 
aos doentes ou feridos a bordo, com ou sem consulta médica por rádio ou 
satélite. [...] 
Artigo 7 - 1. A autoridade competente deverá assegurar, por meio de um 
sistema pré-estabelecido, que, a qualquer hora do dia ou da noite, os navios 
em alto-mar possam efetuar consultas médicas por rádio ou satélite, inclusive 
com assessoramento de especialistas. [...] 
Artigo 8 - 1. Todos os navios aos quais for aplicável a presente 
Convenção, tenham cem ou mais marinheiros a bordo e normalmente 
façam travessias internacionais de mais de três dias de duração deverão 
contar, entre os membros da tripulação, com um médico encarregado 
de prestar assistência médica (grifo do autor). 2. A legislação nacional 
deverá estipular quais os outros navios que devem ter um médico entre os 
membros de sua tripulação, levando em conta, entre outros fatores, a 
duração, a natureza e as condições da travessia, bem como o número de 
marinheiros a bordo. 
Artigo 9 - 1. Todos os navios aos quais for aplicáveis presente Convenção e 
não tiverem nenhum médico a bordo deverão levar entre sua tripulação uma 
ou várias pessoas especialmente encarregadas de prestar assistência 
médica e administrar medicamentos como parte de suas obrigações normais. 
2. As pessoas, que não sejam médicos, encarregadas da assistência médica 
a bordo deverão ter concluído de maneira satisfatória um curso de formação 
teórica e prática em matéria de assistência médica, aprovado pela autoridade 
competente. [...] 5. Todos os trabalhadores marítimos deverão receber, no 
decorrer de sua formação profissional marítima, uma preparação sobre as 
medidas que devem ser tomadas em caso de acidente ou outra emergência 
médica a bordo. [...] 
Artigo 11 - 1. Todo navio de 500 toneladas ou mais de porte bruto que levar 
quinze ou mais marinheiros a bordo e efetuar uma travessia de mais de três 
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dias deverá dispor de uma enfermaria independente a bordo. A autoridade 
competente poderá isentar deste requisito os navios de cabotagem. 2. O 
presente Artigo será aplicado, sempre que for possível e razoável, aos navios 
de 200 a 500 toneladas de porte bruto e aos rebocadores. [...] 4. A enfermaria 
deve estar situada de maneira tal que seja de fácil acesso e que seus 
ocupantes possam estar confortavelmente alojados. [...] 6. A entrada, os 
beliches, a iluminação, a ventilação, a calefação e o abastecimento de água 
da enfermaria deverão ser dispostos do modo a garantir o conforto e facilitar 
o tratamento de seus ocupantes. [...] 9. A enfermaria não poderá ser 
destinada a outro uso que não seja a assistência médica. [...] 

 

2.3.2.9 Decreto n.º 6.766/2009 – Inspeção das Condições de Vida e de Trabalho 

 dos Trabalhadores Marítimos 

 O Decreto n.º 6.766, de 10 de fevereiro de 2009, promulga a Convenção n.º 

178 da OIT, relativa à Inspeção das Condições de Vida e de Trabalho dos 

Trabalhadores Marítimos. 

 Pela relevância aos requisitos de inspeção das condições de vida e de trabalho, 

a ser cumpridos em uma embarcação, cita-se um extrato da Convenção: 

Artigo 1 - 1. Reservadas as disposições contrárias que figurem neste artigo, 
esta Convenção se aplica a todo navio utilizado para navegação marítima, de 
propriedade pública ou privada, que esteja registrado no território de um país 
Membro para o qual a Convenção esteja em vigor e que esteja destinado a 
fins comerciais para o transporte de mercadorias ou de passageiros ou que 
seja utilizado para qualquer outro fim comercial. [...] 2. As legislações 
nacionais deverão determinar quais navios deverão ser considerados como 
de utilização para navegação marítima para fins desta Convenção. 3. Esta 
Convenção se aplica a reboques de alto mar. 4. Esta Convenção não se 
aplica a embarcações de menos de 500 toneladas brutas, nem às que não 
sejam utilizadas para navegação, como plataformas de perfuração e de 
extração de petróleo. [...] 7. Para fins desta Convenção: (a) o termo 
autoridade de coordenação central refere-se aos ministros, departamentos do 
governo ou outras autoridades públicas com poder para determinar e 
supervisionar a aplicação de regulamentos, ordens ou outras instruções 
legais, que se refiram à inspeção das condições de vida e de trabalho dos 
trabalhadores marítimos em qualquer navio registrado no território do país 
Membro;  (b) o termo inspetor significa qualquer servidor público ou outro 
funcionário público encarregado da inspeção de qualquer aspecto das 
condições de vida e de trabalho dos trabalhadores marítimos, assim como 
toda e qualquer pessoa devidamente credenciada que realize trabalhos de 
inspeção para uma instituição ou organização autorizada pela autoridade de 
coordenação central, de acordo com o disposto no parágrafo 3 do Artigo 2; 
[...] (d) o termo trabalhador marítimo refere-se a qualquer pessoa empregada 
a qualquer título a bordo de um navio utilizado para navegação marítima e ao 
qual se aplique esta Convenção. [...] (e) o termo condições de vida e de 
trabalho dos trabalhadores marítimos refere-se a condições tais como as 
relativas aos padrões de manutenção e limpeza das áreas de alojamento e 
trabalho no navio, de idade mínima, itens acordados, alimentação e serviço 
de bordo, acomodação da tripulação, recrutamento, guarnições, nível de 
qualificação, horas de trabalho, exames médicos, prevenção de acidentes de 
trabalho, cuidados médicos, afastamento por doença ou acidente, bem-estar 
social e questões afins, repatriação, condições de emprego e de trabalho 
regidos pela legislação nacional e a liberdade de associação conforme 
definida na Convenção da Organização do Trabalho sobre a Liberdade de 
Associação e a Proteção do Direito de Organização Sindical, 1948.  
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Artigo 2 - 1. Todo país Membro para o qual a presente Convenção esteja em 
vigor deverá ter em funcionamento um sistema de inspeção das condições 
de vida e de trabalho dos trabalhadores marítimos.  2. A autoridade de 
coordenação central se encarregará de coordenar as inspeções pertinentes, 
de maneira exclusiva ou em parte, sobre as condições de vida e de trabalho 
dos trabalhadores marítimos, assim como de fixar os princípios que devam 
ser observados. 3. A autoridade de coordenação central será responsável, 
em todos os casos, pela inspeção das condições de vida e de trabalho dos 
trabalhadores marítimos. Poderá autorizar instituições públicas ou outras 
organizações, as quais reconheça como competentes e independentes, para 
que efetuem, em seu nome, inspeções das condições de vida e de trabalho 
dos trabalhadores marítimos e deverá ter atualizada e disponível para o 
público uma lista dessas instituições ou organizações autorizadas.  
Artigo 3 - 1. Todo país Membro deverá assegurar-se de que todos os navios 
registrados em seu território sejam inspecionados em intervalos que não 
excedam o prazo máximo de três anos, ou anualmente se possível for, para 
verificar que as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores marítimos 
a bordo estejam em conformidade com a legislação nacional. [...] 
Artigo 4 - Cada país Membro deverá designar inspetores que estejam 
qualificados para o exercício de suas funções e deverá adotar as medidas 
necessárias para assegurar-se de que o número de inspetores seja suficiente 
para cumprir com os requisitos desta Convenção.  
Artigo 5 [...] 2. Os inspetores devidamente credenciados estarão autorizados 
para: (a) subir a bordo de um navio registrado no território do país Membro e 
entrar nos locais necessários para realizar a inspeção; (b) realizar quaisquer 
exames, testes ou investigação que considerem necessários para certificar-
se do estrito cumprimento das disposições legais; (c) exigir que sejam 
reparadas as deficiências; (d) quando tenham motivos para acreditar que uma 
deficiência representa um sério risco para a segurança e a saúde dos 
trabalhadores marítimos, proibir, reservado o direito de recorrer a uma 
autoridade judicial ou administrativa, que um navio abandone o porto até que 
tenham sido adotadas as medidas necessárias, não devendo ser este 
impedido de sair ou detido além do tempo necessário e justificável. [...] 
Artigo 7 - 1. A legislação nacional estipulará sanções adequadas, que serão 
devidamente aplicadas, nos casos de violação das disposições legais 
aplicadas pelos inspetores e em casos de obstrução a seu trabalho quando 
no exercício de sua função. 2. Os inspetores terão poder discricionário para 
advertir e aconselhar, em lugar de instituir ou recomendar um procedimento. 
[...] 

 

2.3.2.10 Decreto n.º 6.846/2009 – Normas de Treinamento de Marítimos, Emissão 

 de Certificados e Serviço de Quarto 

 O Decreto n.º 6.846, de 11 de maio de 2009, promulga as Emendas à 

Convenção Internacional sobre Normas de Treinamento de Marítimos, Emissão de 

Certificados e Serviço de Quarto, adotadas mediante as Resoluções da Organização 

Marítima Internacional. 

 Essa Convenção é conhecida como a Convenção STCW-78, decorrente de sua 

designação original como International Convention on Standards of Training, 

Certification and Watchkee – STCW, e tem por propósito estabelecer padrões 

internacionais à instrução dos marítimos, emissão de certificados de qualificação para 

funções a bordo e ao serviço de quarto nos navios. 
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 A Convenção STCW-78 se aplica aos marítimos servindo a bordo de navios 

que operam na navegação em mar aberto, autorizados a arvorar a bandeira de um 

Estado Parte da OMI, excetuando-se os que servem a bordo de navios de guerra, 

navios auxiliares ou outros navios de propriedade ou operados por um Estado; 

embarcações de pesca; embarcações de recreio não empregadas em comércio; ou 

embarcações de madeira de construção primitiva. 

 A Convenção STCW-78 é aplicada no ordenamento jurídico regulador de 

interesse à Marinha Mercante nacional por meio das NORMAM-13 e NORMAM-30, 

como vistas no presente Capítulo, entre outras. 

 

2.3.3 Outros Decretos de caráter geral para o trabalhador 

 Outros ordenamentos legais, de interesse geral a qualquer trabalhador no país, 

e de interesse ao tema ora estudado, por serem relevantes às disposições contidas 

na CTM 2006.  

 

2.3.3.1 Decreto n.º 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social 

 O Decreto n.º 3.048, de 6 de maio de 1999, aprova o Regulamento da 

Previdência Social, e dá outras providências. 

 Nos seus Artigos de 5º a 9º são estabelecidos que (BRASIL, 1999): 

Art. 5º  A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a: I - cobertura de 
eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; II - proteção à 
maternidade, especialmente à gestante; III - proteção ao trabalhador em 
situação de desemprego involuntário; IV - salário-família e auxílio-reclusão 
para os dependentes dos segurados de baixa renda; e V - pensão por morte 
do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. 
Art. 6º A previdência social compreende: I - o Regime Geral de Previdência 
Social; [...] Parágrafo único.  O Regime Geral de Previdência Social garante 
a cobertura de todas as situações expressas no art. 5o, exceto a de 
desemprego involuntário, observado o disposto no art. 199-A quanto ao 
direito à aposentadoria por tempo de contribuição. 
Art. 7º A administração do Regime Geral de Previdência Social é atribuída ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercida pelos órgãos 
e entidades a ele vinculados. 
Art. 8º São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social as pessoas 
físicas classificadas como segurados e dependentes, [...] 
Art. 9º São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes 
pessoas físicas: I - como empregado: a) aquele que presta serviço de 
natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não eventual, sob sua 
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; 
[...] 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGIA ADOTADA 

Este capítulo apresenta a metodologia adotada na pesquisa bibliográfica que 

envolveu os seguintes passos:  

• levantamento das regras específicas de segurança e saúde do trabalho 

contidas na CTM 2006; e 

• indicação das disposições contidas na NR-30 e nas outras NR, apresentadas 

no Capítulo anterior, pertinentes aos temas abordados na CTM 2006; e 

• indicação das disposições contidas em outros ordenamentos legais brasileiros, 

apresentadas no Capítulo anterior, que atenderiam às regras contidas na CTM 

2006.  

 

3.1 A CONVENÇÃO DO TRABALHO MARÍTIMO 2006 

 A Convenção do Trabalho Marítimo 2006 (Maritime Labour Convention, 2006 - 

MLC, 2006) foi adotada no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

em 7 de fevereiro de 2006, com o propósito de estabelecer um documento único e 

coerente, incorporando, tanto quanto possível, todas as normas das Convenções e 

Recomendações internacionais existentes sobre Trabalho Marítimo, bem como 

princípios fundamentais de outras Convenções internacionais sobre trabalho (OIT, 

2006). 

 Conforme a OIT (ILO, 2012), nos navios que arvoram o pavilhão de países que 

não exercem jurisdição e controle efetivos sobre eles19, os marítimos frequentemente 

têm que trabalhar sob condições inaceitáveis, em detrimento de seu bem-estar, saúde 

e segurança e da segurança dos navios onde trabalham. Uma vez que a vida dos 

trabalhadores marítimos ocorre fora do seu país de origem e, muitas das vezes, os 

seus empregadores também não estão estabelecidos no seu país, tornam-se 

necessários padrões internacionais eficazes para este setor. É claro que esses 

padrões também devem ser implementados em nível nacional, particularmente por 

governos que têm o registro de navios e autorizam esses navios a arvorarem a sua 

                                                           
19 Os chamados navios de bandeira de conveniência. Os Registos Abertos de Bandeiras de Conveniência (BdC), 
também denominados registos independentes, de complacência ou de favor, são caracterizados por oferecerem 
total facilidade no seu registo, incentivos de ordem fiscal e a não imposição de vínculo entre o Estado de Registo 
e o navio. Por outro lado, tais Estados não exigem (nem fiscalizam), com o devido rigor, o cumprimento e a 
adoção de normas e regulamentos nacionais ou internacionais por parte das embarcações neles registrados. 
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bandeira20. Também é importante saber que há muitos países e armadores que se 

orgulham de fornecer, aos marítimos de seus navios, condições dignas de trabalho. 

No entanto, esses países e armadores enfrentam uma concorrência desleal na 

medida em que operam com desvantagem no preço do frete, ante armadores que 

operam seus navios abaixo dos padrões estabelecidos. 

 E continuando sobre as considerações da OIT (ILO, 2012), a decisão de 

avançar na formulação da CTM 2006 foi o resultado de uma resolução conjunta, em 

2001, das organizações internacionais de marítimos e armadores, posteriormente 

apoiada pelos governos. Eles apontaram que a indústria naval é uma indústria 

genuinamente global, a qual requer uma resposta regulatória internacional apropriada, 

com padrões globais aplicáveis a toda essa indústria. Nessa formulação, considerou-

se que o grande número de Convenções marítimas existentes, muitas das quais 

desatualizadas e que não refletiam as condições de trabalho e de vida 

contemporâneas a bordo dos navios, dificultou as suas ratificações e o cumprimento 

por parte dos governos de todas as normas internacionais de trabalho existentes. 

Além disso, havia a necessidade de desenvolver um sistema de cumprimento e 

conformidade mais efetivo que ajudasse a eliminar aqueles navios abaixo do padrão, 

e que funcionasse dentro de um sistema internacional bem estabelecido, para a 

aplicação das normas internacionais de segurança e proteção dos navios adotadas 

no âmbito da IMO. Desta forma, a CTM 2006 foi projetada para abordar 

especificamente essas preocupações. Por sua vez, uma maior proteção dos 

marítimos será conseguida através da rápida ratificação e implementação, a nível 

nacional, da nova Convenção pela grande maioria dos membros da OIT ativos no 

setor marítimo. 

 A CTM 2006 foi concebida para se tornar um instrumento jurídico global que 

será o "quarto pilar" do regime regulador internacional para o transporte marítimo de 

qualidade, complementando a Organização Marítima Internacional (OMI), com as 

suas três Convenções basilares:  a Convenção Internacional para a Salvaguarda da 

Vida Humana no Mar  (Safety of Life at Sea, 1974/1988 - SOLAS); a Convenção 

Internacional sobre Normas de Treinamento, Certificação e Serviço de Quartos de 

1978 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkee 

– 1978/1995 – STCW 78/95); e a Convenção Internacional para a Prevenção da 

                                                           
20 Esses navios são chamados de flag sate. 
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Poluição por Navios 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution 

from Ships, 1973/1978 – MARPOL 73/78). 

 

3.1.1 Estruturação da CTM 2006 

 A Convenção é constituída três partes diferentes, porém inter-relacionadas: os 

Artigos, as Regras e o Código. Os Artigos e as Regras estabelecem os direitos e os 

princípios fundamentais e as obrigações básicas dos Estados Membros ratificantes 

da Convenção. O Código contém os pormenores da implementação das Regras. 

Consiste numa Parte A (normas obrigatórias) e numa Parte B (diretrizes não-

obrigatórias).  

 Conforme a Convenção (OIT, 2006), as Regras e o Código estão estruturados 

em áreas gerais sob cinco Títulos: 

Título 1: Requisitos mínimos para trabalhar a bordo de navios; 
Título 2: Condições de emprego; 
Título 3: Alojamento, instalações de lazer, alimentação e serviço de mesa a 
bordo; 
Título 4: Proteção da saúde, assistência médica, bem-estar e proteção social;  
Título 5: Cumprimento e controle da aplicação. 

  

 Cada Título contém grupos de dispositivos relacionados com um determinado 

direito ou princípio (ou medida de controle de aplicação, no caso do Título 5), com a 

respectiva numeração. Assim, por exemplo, o primeiro grupo do Título 1, consiste na 

Regra 1.1, Norma A1.1 e Diretriz B1.1. 

 Conforme a Convenção (OIT, 2006), a estruturação de seu texto possui três 

finalidades principais: 

a) estabelecer, nos Artigos e nas Regras, um conjunto sólido de direitos e 
princípios; 

b) permitir, mediante o Código, um grau considerável de flexibilidade na forma 
como os Membros implementam esses direitos e princípios; e 

c) assegurar, em conformidade com o Título 5, que o cumprimento e o 
controle da aplicação dos direitos e princípios ocorram de maneira 
devidamente apropriada. 

 

 Conforme estabelecido na Convenção (OIT,2006), os Estados Membros que 

ratificarem a CTM 2006 não são obrigados a cumprir as Diretrizes e, como indicado 

nos dispositivos do Título 5, a respeito da supervisão do navio no porto pelo Estado, 

as inspeções tratariam apenas dos requisitos relevantes da Convenção (Artigos, 

Regras e Normas da Parte A). Contudo, os Membros são obrigados, em conformidade 

com o parágrafo 2º do Artigo VI, a considerar devidamente o cumprimento de suas 
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responsabilidades decorrentes da Parte A do Código, na maneira exposta na Parte B, 

que compreendem as Diretrizes. 

 Dessa forma, a avaliação que se conduzirá adiante, sobre a CTM, abrangerá 

obrigatoriamente as Regras e as Normas da Convenção. Ela só se debruçará sobre 

alguma Diretriz quando se fizer necessário uma melhor compreensão do tema, ou 

para destacar determinado procedimento ou requisito que é cumprido pela legislação 

nacional e que mereça alguma alteração, em razão de alterações ou atualizações nos 

aspectos de segurança ou medicina do trabalho. 

 

3.1.2 Aplicabilidade da CTM 2006 

 A Convenção, conforme o seu Art. II, estabelece (OIT, 2006): 

[...] 2. Salvo expressa disposição em contrário, esta Convenção se aplica a 
toda gente do mar21. 
3. Caso haja dúvida se alguma categoria de pessoas pode ou não ser 
considerada como gente do mar para os fins desta Convenção, a questão 
será dirimida pela autoridade competente em cada Estado Membro, após 
consulta com as organizações representativas de armadores e de gente do 
mar interessados na matéria. 
4. Salvo expressa disposição em contrário, esta Convenção se aplica a todos 
os navios de propriedade pública ou privada, normalmente ocupados em 
atividades comerciais, exceto navios dedicados à pesca ou a atividade 
semelhante e navios de construção tradicional, como dhows e juncos. Esta 
Convenção não se aplica a vasos de guerra nem a unidades navais 
auxiliares. 
5. Caso haja dúvida se esta Convenção se aplica a algum navio ou a alguma 
determinada categoria de navios, a questão será dirimida pela autoridade 
competente em cada Estado Membro, após consulta com as organizações 
representativas de armadores e de gente do mar interessados na matéria. [...] 

 

3.2 REGRAS E CÓDIGO DA CTM 2006 

 

3.2.1 Título 1 – Requisitos mínimos para trabalhar a bordo de navios 

 

3.2.1.1 Regra 1.1 – Idade mínima 

Finalidade: Assegurar que nenhuma pessoa abaixo de determinada idade 
mínima trabalhe em navios. 
1. Nenhuma pessoa abaixo da idade mínima será empregada ou contratada 
para trabalhar a bordo de navios. 
2. A idade mínima estabelecida quando da entrada em vigor desta 
Convenção é de 16 anos. 
3. Uma idade mínima superior será exigida para trabalhar nas circunstâncias 
especificadas no Código (OIT 2006). 

  

                                                           
21 Gente do mar significa qualquer pessoa empregada ou contratada ou que trabalha a bordo de um navio ao 
qual a Convenção se aplica (OIT 2006). 
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 A NR-30 não faz menção à idade mínima para o trabalhador aquaviário. 

 

3.2.1.1.1 Norma A1.1 – Idade mínima 

1. Será proibido o emprego, engajamento ou trabalho de pessoas abaixo de 
16 anos a bordo de navios. 
2. O trabalho noturno de gente do mar menor de 18 anos será proibido. Para 
os fins desta Norma, “noite” será definida em conformidade com a lei e a 
prática nacional. Abrangerá um período de pelo menos nove horas, que 
começará no mais tardar à meia-noite e não poderá terminar antes das 5 
horas. 
3. Uma exceção à estrita observação dessa restrição referente a trabalho 
noturno poderá ser feita pela autoridade competente, quando: 
a) o treinamento efetivo da gente do mar em apreço, em conformidade com 
os programas e horários estabelecidos, for prejudicado; ou 
b) a natureza específica da tarefa ou um programa de treinamento 
reconhecido exigir que a gente do mar a que se refere a exceção 
desempenhe tarefas à noite e a autoridade determinar, após consulta às 
organizações representativas de armadores e de gente do mar pertinentes, 
que o trabalho não será prejudicial à sua saúde ou bem-estar. 
4. O emprego, engajamento ou trabalho de gente do mar menor de 18 anos 
será proibido se o trabalho for suscetível de colocar em perigo sua saúde ou 
segurança. Os tipos de trabalho dessa natureza serão determinados por 
legislação ou regulamentos nacionais ou pela autoridade competente, após 
consulta às organizações representativas de armadores e de gente do mar 
interessadas, em conformidade com normas internacionais relevantes (OIT 
2006). 

 

 A idade mínima para qualquer trabalhador estabelecida na Constituição 

Federal, hoje vigente, é de 16 anos. Para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, a 

idade mínima é de 18 anos. Mas abre uma exceção para a condição de aprendiz, a 

partir dos 14 anos. Esses limites estão estabelecidos no Capítulo II, Artigo 7º, Inciso 

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos (BRASIL, 1988). 

 O Decreto-Lei Nº 5.452, de 01 de maio de 1943, conhecido como Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), estabelece no seu Art. 403 – “É proibido qualquer trabalho 

a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos” (BRASIL, 1943). 

 A NORMAM-13 estabelece no item 0103 que “o ingresso de aquaviários 

subalternos nos Grupos de Marítimos, nas Seções de Convés, Máquinas, Saúde e 

Câmara, será facultado a brasileiros com mais de 18 (dezoito) anos de idade", se 

aprovados nos cursos de formação requeridos (BRASIL, 2003). 
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3.2.1.2 Regra 1.2 – Atestado Médico 

Finalidade: Assegurar que toda a gente do mar esteja apta do ponto de vista 
médico para executar suas tarefas a bordo de embarcação. 
1. A gente do mar não trabalhará a bordo de navio se não tiver um atestado 
médico que a declare apta para desempenhar suas tarefas. 
2. Exceções só serão permitidas em conformidade com o Código (OIT 2006). 

 

 A NR-30, no seu item 30.5, estabelece a obrigatoriedade, por parte das 

empresas, da elaboração do Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), com o objetivo de promover e preservar a saúde de seus empregados (que 

são os trabalhadores aquaviários). 

 A NR-07 estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais a serem 

observados na execução do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO, podendo os mesmos ser ampliados mediante negociação coletiva de 

trabalho. A NR-07 estabelece também que “o PCMSO deverá ser planejado e 

implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, especialmente os 

identificados nas avaliações previstas nas demais NR”, onde se inclui a NR-30, de 

interesse ao presente estudo.  

 

3.2.1.2.1 Norma A1.2 – Atestado Médico 

1. A autoridade competente exigirá que a gente do mar, antes de começar a 
trabalhar a bordo de embarcação, tenha um atestado médico válido 
declarando que está apta do ponto de vista médico para desempenhar as 
tarefas que lhe couberem a bordo.  
2. A fim de assegurar que o atestado médico reflita genuinamente o estado 
de saúde da gente do mar, tendo em vista as tarefas a serem 
desempenhadas, a autoridade competente [...] deverá prescrever a natureza 
do exame médico e do respectivo atestado. 
3. Esta Norma não prejudica a Convenção Internacional sobre Normas de 
Treinamento, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos, 1978, 
revisada (STCW). Um atestado médico emitido em conformidade com os 
requisitos da STCW será aceito pela autoridade competente para os fins da 
Regra 1.2. Um atestado médico que atenda a substância de tais requisitos, 
no caso de gente do mar não abrangida pela STCW, será igualmente aceito. 
4. Os atestados médicos deverão ser emitidos por um profissional médico 
qualificado ou, no caso de um atestado referente simplesmente ao exame de 
vista, por uma pessoa reconhecida pela autoridade competente como sendo 
qualificada para emitir tal atestado. [...] 
5. Gente do mar a quem for negado um atestado ou que for sujeita a alguma 
limitação de sua capacidade de trabalhar, especialmente no que respeita a 
horário, campo de trabalho ou esfera de atividade, terá oportunidade de se 
submeter a novo exame por outro profissional médico independente ou por 
um árbitro médico independente. 
6. No atestado médico deverá constar particularmente o seguinte: 
a) a audição e a vista do interessado e a visão de cores do interessado a ser 
destacado para funções em que a aptidão para o trabalho a ser realizado 
pode ser afetada por defeito da visão de cores, são todas satisfatórias; e 
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b) o interessado não padece de nenhuma condição médica suscetível de se 
agravar com o serviço a bordo ou de tornar o candidato inapto para tal serviço 
ou ainda de colocar em perigo a saúde de outras pessoas a bordo. 
7. A não ser por um período mais curto exigido pelas tarefas específicas a 
serem desempenhadas pelo interessado ou por exigência ao amparo da 
STCW: a) um atestado médico será válido pelo prazo máximo de dois anos, 
salvo se o interessado for menor de 18 anos, em cujo caso o período máximo 
de validade será de um ano; e b) um atestado de visão de cores será válido 
pelo prazo máximo de seis anos. 
8. Em casos urgentes, a autoridade competente poderá permitir que o 
interessado trabalhe sem um atestado médico válido até a data de chegada 
da próxima escala, onde ele poderá obter um atestado médico de um 
profissional médico qualificado, desde que: a) o período para tal permissão 
não ultrapasse três meses; e b) o interessado possua um atestado médico 
vencido em data recente. 
9. Se o prazo de validade do atestado vencer durante a viagem, o certificado 
continuará válido até a próxima escala, onde o interessado poderá obter um 
atestado de um profissional médico qualificado, desde que esse período de 
prolongamento da validade não ultrapasse três meses. 
10. Os atestados médicos para gente do mar que trabalha a bordo e que está 
normalmente engajada em viagens internacionais devem ser expedidos, 
como condição mínima, em inglês (OIT 2006). 

 

 O Item 7.4.1 da NR-07 estabelece que o PCMSO deve incluir, entre outros, a 

realização obrigatória de exame médico admissional. E, entre outras determinações, 

a norma estabelece no item 7.4.3.1 que esse exame médico deverá ser realizado 

antes que o trabalhador assuma suas atividades. Estabelece, também, no item 7.4.4 

que, para cada exame médico realizado, previsto no item 7.4.1, o médico deverá emitir 

o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, o qual deverá conter, entre outros registros 

obrigatórios, a definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador 

vai exercer, na situação de admissional. 

 O item 30.5.4 da NR-30 estabelece que, para os trabalhadores aquaviários do 

grupo marítimos que operam embarcações classificadas para navegação em mar 

aberto e apoio marítimo, devem ser adotados os padrões médicos e o modelo de 

Certificado Médico (Health Certificate - Convenção Internacional sobre Padrões de 

Instrução, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos - STCW) estabelecidos no 

Quadro III da Norma, sem prejuízo da elaboração do Atestado de Saúde Ocupacional 

(ASO), conforme a NR-07. Esse Certificado, pelo modelo, será expedido em 

português e inglês. 

 A exigência de profissional médico qualificado é atendida pelo item 7.3.1 da 

NR-07 ao estabelecer que compete ao empregador indicar, dentre os médicos do 

SESMT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. Por 

sua vez, o item 7.3.2 estabelece que compete a esse médico coordenador realizar os 
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exames médicos previstos no item 7.4.1 ou encarregar os mesmos a profissional 

médico qualificado e familiarizado com o ambiente, com as condições de trabalho e 

com os riscos a que será exposto o trabalhador.  

 As Informações Adicionais constantes do modelo do Certificado Médico (Health 

Certificate - STCW), contido no Quadro III da NR-30, contemplam as recomendações 

contidas quanto à audição, à acuidade visual, a visão de cores ou condição médica 

suscetível de se agravar com o serviço a bordo. 

 A NR-07, no seu item 7.4.3.2, alínea b, estabelece que o exame médico 

periódico deve ser anual, para trabalhadores menores de 18 e maiores de 45 anos de 

idade; e a cada dois anos, para os trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade. 

 A NR-30 estabelece no item 30.5.3 que caso o prazo de validade do exame 

médico expire no decorrer de uma travessia, ele fica prorrogado até a data da escala 

da embarcação em porto onde hajam as condições necessárias para realização desse 

exame, observado o prazo máximo de quarenta e cinco dias. 

  

3.2.1.3 Regra 1.3 – Formação e qualificações 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar esteja formada e qualificada para 
desempenhar suas tarefas a bordo de navio. 
1. A gente do mar não trabalhará a bordo de navio, a não ser que esteja 
formada ou que tenha sido certificada como competente ou qualificada para 
desempenhar suas tarefas. 
2. Não será permitido à gente do mar trabalhar a bordo de navio, a não ser 
que tenha concluído com êxito o treinamento sobre segurança pessoal a 
bordo. 
3. Formação e certificação conforme os instrumentos obrigatórios adotados 
pela Organização Marítima Internacional serão considerados em 
conformidade com os dispositivos dos parágrafos 1º e 2º desta Regra. 
4. O Membro que, quando de sua ratificação da Convenção, estiver sujeito à 
Convenção sobre Certificado de Aptidão de Marítimo Qualificado, 1946 (Nº 
74), continuará a cumprir suas obrigações ao amparo da referida Convenção 
até que as disposições obrigatórias referentes a sua matéria tenham sido 
adotadas pela Organização Marítima Internacional e entrado em vigor, ou até 
o lapso de cinco anos a contar da entrada em vigor desta Convenção, de 
conformidade com o Artigo VIII, parágrafo 3º, se esta data ocorrer primeiro. 

 

 A NR-30 não estabelece nenhum critério ou exigência de formação e/ou 

qualificação, bem como treinamento, para os trabalhadores marítimos. No entanto, 

outras NR – como a NR-33 analisada no Capítulo anterior – tem por padrão que os 

requisitos de atendimento à segurança no trabalho têm por base a formação e o 

treinamento adequado para a execução das tarefas no local de trabalho, a fim de 

garantir a integridade da humana e o meio ambiente. Dessa forma, serão abordadas 
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outras legislações nacionais de interesse ao tema abrangido pela Regra 1.3 da CTM 

2006. 

 A Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário – LESTA (BRASIL, 1997), no seu 

Art. 4°, onde são discriminadas as atribuições da Autoridade Marítima (no caso, o 

Comando da Marinha), estabelece (inciso I, alínea a) que cabe a ela elaborar normas 

para a habilitação e cadastro dos aquaviários. Adiante, no Art. 7° consta que os 

aquaviários devem possuir o nível de habilitação estabelecido pela Autoridade 

Marítima para o exercício de cargos e funções a bordo das embarcações.

 Dessa forma, NORMAM-13 estabeleceu os critérios para inscrição dos 

trabalhadores marítimos (nas normas denominados como aquaviários), bem como os 

requisitos para essa inscrição, em atendimento às diferentes funções que venham a 

ser exercidas a bordos dos navios. 

 O item 0105 da NORMAM-13, na sua alínea a, estabelece que a inscrição inicial 

como aquaviário ocorrerá após aprovação em curso do Ensino Profissional Marítimo 

(EPM) ou com a apresentação de título ou certificado de habilitação conferido por 

entidade ou governo, endossado ou reconhecido pela Autoridade Marítima. Essa 

inscrição só ocorrerá após cumprida pelo candidato à aquaviário, entre outras, a 

exigência de apresentar certificado de habilitação profissional ou certificado de 

conclusão de curso, reconhecido pela DPC, nos termos previstos na STCW-78/95. 

 Quando do embarque a bordo de um navio, é previsto na NORMAM-01, no seu 

item 1103, que o treinamento e as instruções a bordo, sobre o uso dos equipamentos 

salva-vidas de bordo, inclusive do equipamento das embarcações de sobrevivência, 

e o uso de equipamentos de extinção de incêndio deverão ser dados o mais breve 

possível, em prazo não superior a 2 semanas após o embarque de um tripulante.  

 A NORMAM-13, no seu item 0113, estabelece disposições sobre Certificados 

de Competência e de Proficiência, os quais habilitam os aquaviários a exercerem suas 

atividades a bordo, de acordo com sua formação, em conformidade com as 

disposições da Convenção STCW-78, que estabelecem os requisitos mínimos 

obrigatórios para a emissão deles. 

 Referente à Convenção sobre Certificado de Aptidão de Marítimo Qualificado, 

1946 (Nº 74), este item da Regra não se aplica ao Brasil em razão do país não haver 

ratificado a mencionada Convenção.  

 Por relevante à sistematização do presente trabalho, faz-se observar que a 

presente Regra não dispõe de Normas estabelecidas na CTM 2006. 
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3.2.1.4 Regra 1.4 – Contratação e colocação 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar tenha acesso a um sistema 
eficiente e bem regulamentado de contratação e colocação de gente do mar. 
1. Toda a gente do mar terá acesso a um sistema eficiente, adequado e 
idôneo para encontrar emprego a bordo de navio, sem ônus para o 
interessado. 
2. Os serviços de contratação e colocação que operarem no território de um 
Membro terão de coadunar-se com as normas estipuladas neste Código. 
3. Todo membro exigirá, em relação a gente do mar para trabalhar em navios 
que arvoram sua bandeira, que os armadores que utilizarem serviços de 
contratação e colocação de gente do mar sediados em países ou territórios 
aos quais esta Convenção não se aplica, terão de assegurar que os serviços 
atendam aos requisitos estipulados no Código. 
 

 A NR-30 não estabelece nenhum critério ou exigência de contratação e/ou 

colocação para os trabalhadores aquaviários, em razão do assunto não ser abrangido 

pelo objetivo das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho. 

 No entanto, como atesta o Professor e Auditor do Trabalho Francisco Edivar 

Carvalho (CARVALHO, 2010), 

à luz do Direito do Trabalho, a relação dos trabalhadores marítimos com o 
armador da embarcação é de emprego, como preconizado pelo artigo 3º da 
Consolidação das Leis Trabalho, ou seja, ele põe sua força de trabalho à 
disposição, de forma não-eventual, mediante remuneração e subordinação.  

  

 E conforme Carvalho (CARVALHO, 2010), essa relação 

é reforçada pelo artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97 (LESTA) ao 
ditar que o embarque e desembarque do tripulante submetem-se às regras 
do seu contrato de trabalho. Assim, não há margem para outra forma de 
contratação de marítimos que não seja a regida pela CLT, principal diploma 
legal a reger as relações de emprego no Brasil e que define no artigo 442 
contrato de trabalho como o acordo tácito ou expresso correspondente à 
relação de emprego. Quando embarcado em navios estrangeiros, o contrato 
de trabalho (engajamento) do marítimo, normalmente, é regido pelas leis do 
país da bandeira da embarcação, mas se a ela estiver em operação em águas 
jurisdicionais brasileiras, aplica-se a regra da CLT acima esposada.   

  

 Com relação ao mercado de trabalho de brasileiros nas embarcações 

estrangeiras que operam em AJB, cita Carvalho (CARVALHO, 2010): 

O trabalho a bordo de embarcação ou plataforma estrangeira é disciplinado 
pela Resolução Normativa nº 72/2006, cujo objetivo é possibilitar ao marítimo 
estrangeiro que labora de forma contínua, o ingresso e permanência em AJB. 
Assim como ocorre com os marítimos dos navios de turismo estrangeiros, os 
portadores da carteira de identidade internacional de marítimo estão 
dispensados de autorização para o trabalho. O tempo de permanência em 
AJB irá determinar ou não a necessidade de contratação de brasileiros. A 
partir de noventa dias contínuos em operação em AJB, de acordo com o tipo 
de navegação (apoio marítimo ou cabotagem), bem como para as 
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embarcações de exploração ou plataformas estrangeiras, há necessidade de 
contratação gradual de marítimos e outros profissionais brasileiros. 

 

 Outro ponto relevante quanto às contratações de trabalhadores aquaviários, 

referem-se aos acordos e convenções coletivas de trabalho. Nesse tema, Carvalho 

(CARVALHO, 2010) expõe que: 

O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho está 
garantido na Constituição Federal como um direito dos trabalhadores urbanos 
e rurais. Empregados e empregadores podem, livremente, estipular 
condições de trabalho, adequando-as à realidade que atuam. É o que prevê 
o artigo 444 da CLT ao ditar que "as relações contratuais de trabalho podem 
ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não 
contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos 
que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes".  
Os acordos e convenções coletivas de trabalho regulam mais 
apropriadamente as relações de emprego, de acordo com os usos e 
costumes de cada atividade profissional. Esclarecem e disciplinam as 
obscuridades das leis, evitando conflitos desnecessários, proporcionando às 
partes equilíbrio. No entanto, não podem ferir direitos mínimos garantidos 
pelas normas de proteção ao trabalho, porquanto serem de ordem público e 
de cunho imperativo. 
Em função do tipo de navegação e das condições de trabalho e de vida a 
bordo, as empresas armadoras firmam com as representações de 
trabalhadores acordos ou convenções coletivas de trabalho para regularem 
as especificidades que enfrentam. São exemplos, o pagamento de 
determinado número de horas extras mensais, independentemente de terem 
ou não sido laboradas. Adicionais de insalubridade ou periculosidade, 
custeamento de despesas para deslocamento até o domicílio, quando no 
desembarque ou embarque. 

 

  

3.2.2 Título 2 – Condições de Emprego 

 

3.2.2.1 Regra 2.1 – Acordos de emprego de gente do mar 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar tenha um acordo justo de emprego. 
1. Os termos e condições de emprego de gente do mar deverão ser 
estipulados ou expressos em contrato escrito claramente, legalmente 
aplicável e consistente com as normas estabelecidas no Código. 
2. O contrato de emprego de gente do mar deverá ser aceito pela gente do 
mar em condições que lhes assegure a possibilidade de examinar os termos 
e condições constantes no acordo e de procurar orientação sobre eles, bem 
como de aceitá-los livremente antes de assiná-lo. 
3. Desde que isso se coadune com a legislação e a prática nacional, será 
entendido que os contratos de emprego de gente do mar incorporam os 
acordos e convenções coletivos aplicáveis. 

 

 A NR-30 não abrange os aspectos referentes aos acordos e contratos de 

trabalho para os aquaviários (ou gente do mar como empregado na CTM2006), como 

já apresentado em decorrência do assunto do item anterior. No entanto, 

especificamente para a relação empregador-empregado, referente aos contratos de 
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emprego, faz-se oportuno novamente citar Carvalho, onde ele observa (CARVALHO, 

2010): 

Iniciada a prestação de serviço do marítimo ou de qualquer outro empregado, 
a carteira de trabalho e previdência social (CTPS) deverá ser assinada no 
prazo de 48 horas, previsão contida no artigo 29 da CLT. A data do 
assinalamento do contrato de trabalho na CTPS poderá ou não coincidir com 
a data de embarque constante na carteira de inscrição e registro (CIR) e no 
rol de equipagem22, já que o trabalhador, em alguns casos, poderá ser 
contratado em cidade diversa, antes de embarcar, tendo que se deslocar para 
o porto de estadia do navio. In casu, configura-se tempo à disposição do 
empregador, a contar como efetivo tempo de serviço (art. 4º da CLT). As 
anotações de embarque e desembarque feitas na CIR, que é documento de 
certificação profissional expedida pela Autoridade Marítima, não garantem 
direitos trabalhistas. O documento hábil é a carteira de trabalho e previdência 
social. Além da assinatura da CTPS, em face das condições especiais em 
que o trabalho é desenvolvido, pode-se firmar contrato de engajamento 
escrito à parte, para reger a relação empregatícia. O tomador de serviço do 
trabalhador marítimo poderá ser o proprietário ou o armador da embarcação, 
posto que nem sempre o proprietário é o armador ou vice-versa. [...]  

  

3.2.2.2 Regra 2.2 – Salário 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar seja remunerada pelos seus 
serviços. 
1. Toda gente do mar deverá receber uma remuneração periódica e integral 
pelo seu trabalho, em conformidade com os acordos ou contratos de emprego 
respectivos.  

 

 A NR-30 não abrange os aspectos referentes a Salário.  

 A Constituição Federal estabelece no seu Art. 7º o direito à remuneração 

salarial mensal. No Art. 8º estabelece o direito à livre associação profissional ou 

sindical, destacando que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos 

ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, bem 

como ser obrigatória a participação do sindicato da categoria nas negociações 

coletivas de trabalho (BRASIL, 1988). 

 Assim, somente a título de informação, e para atendimento ao aspecto 

específico do salário, segue-se extrato de um Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado 

entre a Companhia Libra de Navegação e a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores de Transportes Aquaviários e Aéreos na Pesca e nos Portos e mais 

oito Sindicatos de trabalhadores aquaviários, em 02 de setembro de 2016, onde os 

aspectos remuneratórios são ampla e detalhadamente abordados (Companhia Libra 

de Navegação, 2016): 

                                                           
22 O Rol de Equipagem é o documento hábil, obrigatório, para embarcações empregadas na navegação em mar 
aberto e interior. Serve para garantir os direitos decorrentes dos embarques e desembarques de tripulantes 
verificados em uma única embarcação. 
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[...] CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Acordo Coletivo de Trabalho, 
aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Oficiais de Náutica, Oficiais de Máquinas, Oficial de 
Radiocomunicação, Eletricistas, Contramestre, Auxiliar de Saúde, Marinheiro 
de Convés, Marinheiro de Máquinas, Moço de Convés, Moço de Máquinas, 
Cozinheiro, Taifeiro da Marinha Mercante lotados em navio graneleiro de 
carga geral, utilizado nos tráfegos de longo curso e cabotagem, com 
abrangência nacional. [...] 
CLÁUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇÃO - O regime remuneratório das 
categorias profissionais acordantes compreenderá exclusivamente as 
rubricas constantes no presente Acordo Coletivo de Trabalho, cujos valores 
já estão corrigidos com a reposição inflacionária do período de 01 de Abril de 
2015 a 31 de Março de 2016, a saber: Soldada Base (SB), Etapa (E), Horas 
Extras (HE), Adicional de Insalubridade (AI), Adicional Noturno (NA), Dobra 
de Remuneração dos Dias de Repouso Trabalhado (RSR), todas 
especificadas nas cláusulas a seguir e demais vantagens expressamente 
previstas no presente Acordo. [...]  
CLAUSULA SEXTA - DA SOLDADA BASE - A EMPRESA acordante pagará 
mensalmente aos trabalhadores aquaviários, a título de Soldada Base, os 
respectivos valores: Comandante - R$ 2.717,73; Chefe de Máquinas - R$ 
2.151,32; Imediato - R$ 1.986,11; [..] Moço de Convés - R$ 856,41; Moço de 
Máquinas - R$ 856,41; Taifeiro - R$ 856,41 e Cozinheiro – R$ 856,41. [...] 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GRATIFICAÇÃO DE EMBARQUE - A 
Empresa Acordante se compromete a pagar uma gratificação denominada de 
embarque, enquanto o marítimo estiver embarcado com título próprio e nos 
seguintes valores: Comandante - R$ 4.963,35; Chefe de Máquinas - R$ 
4.342,10; Imediato - R$ 3.722,51; [...] Marinheiro de Convés - R$ 1.068,45; 
Marinheiro de Máquinas - R$ 1.099,97; Moço de Convés - R$ 78 ,1l2 Moço 
de Máquinas - R$ 774,00; Taifeiro - R$ 1.120,94 e Cozinheiro - R$ 1.292,33. 
[...] CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- HORAS EXTRAS - Considerando que 
as circunstâncias especiais da prestação de serviços em viagem sempre 
dificultam e, com frequência, impedem o aporte direto das horas 
extraordinárias trabalhadas; tendo em vista a jornada semanal de 44 
(quarenta e quatro) horas de trabalho e, ainda reconhecendo que o 
pagamento de um determinado número de horas extras a serem pagas para 
todos os trabalhadores constitui regime mais benéfico para as categorias 
profissionais acordantes, a EMPRESA acordante efetuará mensalmente o 
pagamento de 80 (oitenta) horas extraordinárias, [...] 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ADICIONAL NOTURNO - Tendo em vista a 
natureza especialíssima do trabalho a bordo, as partes acordam que os 
empregados marítimos que efetivamente trabalhem sujeitos ao regime de 
quarto, receberão como adicional noturno o percentual de 20% (vinte por 
cento) do valor de 80 (oitenta) horas extraordinárias de trabalho. [...] 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - A 
EMPRESA acordante pagará aos empregados marítimos lotados na seção 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE com o percentual de 40% (quarenta por 
exclusivamente sobre o valor de sua respectiva soldada- base. [...] 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - A 
EMPRESA acordante pagará aos empregados marítimos lotados na seção 
de convés e câmara o ADICIONAL DE PERICULOSIDADE com o percentual 
de 30% (trinta por cento), incidindo exclusivamente sobre o valor de sua 
respectiva soldada-base. [...] 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO VALE ALIMENTAÇÃO - A EMPRESA reajustará 
o valor mensal do Vale Alimentação acordado para os empregados, conforme 
os seguintes valores por categoria: Oficiais - R$ 1.174,03, Graduados - R$ 
840,50 e Não Graduados - R$ 667,07. [...] 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO TRANSPORTE NO EMBARQUE/ 
DESEMBARQUE DE TRIPULANTES - Sempre que um marítimo embarcar 
ou desembarcar fará jus a uma ajuda de custo para suas despesas de 
viagens. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica estabelecido que o valor da ajuda 
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de custo mencionada nesta cláusula será de R$ 266,83 (duzentos e sessenta 
e seis reais e oitenta e três centavos), [...] 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DAS FÉRIAS / REPOUSO E PERÍODO DE 
EMBARQUE - O regime de férias dos trabalhadores empregados nos 
tráfegos de longo curso e cabotagem será o previsto nos art. 129 e seguinte 
da Consolidação das Leis do Trabalho, incidindo sobre os valores 
remuneratórios correspondentes ao respectivo adicional constitucional. [...] 

 

 A íntegra do Acordo Coletivo de Trabalho, acima apresentado, pode ser 

acessado no sítio do Sindicato Nacional dos Taifeiros, Culinários e Panificadores 

Marítimos – TAICUPAM, disponível em: <http://www.taicupam.org/acordos/>.  

 

3.2.2.3 Regra 2.3 – Horas de trabalho e horas de descanso 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar tenha horas de trabalho e de 
descanso regulamentadas. 
1. Todo Membro assegurará que as horas de trabalho e as horas de descanso 
da gente do mar sejam regulamentadas. 
2. Todo Membro estabelecerá o número máximo de horas de trabalho e o 
número mínimo de horas de descanso em determinados períodos, que 
estejam em conformidade com as disposições do Código. 

 

 A NR-30 não abrange os aspectos referentes a horas de trabalho e horas de 

descanso, e nenhuma das outras NR mencionadas no Capítulo 2 também tratam do 

assunto. 

 

3.2.2.3.1 Norma A2.3 – Horas de trabalho e horas de descanso 

1. Para os fins desta Norma: a) horas de trabalho significa o tempo durante o 
qual se exige que a gente do mar trabalhe para o navio; b) horas de descanso 
significa o tempo fora das horas de trabalho; essa expressão não inclui as 
pausas curtas. 
2. Todo Membro fixará, dentro dos limites estipulados nos parágrafos 5º a 8º 
desta Norma, o número máximo de horas de trabalho, que não deverá ser 
ultrapassado num determinado período, ou um número mínimo de horas de 
descanso, que será assegurado num determinado período. [...] 
5. Os limites de horas de trabalho ou de descanso deverão ser os seguintes: 
a) o número máximo de horas não deverá ultrapassar: 

i) 14 horas por cada período de 24 horas; e nem 
ii) 72 horas por cada período de sete dias; ou 

b) o número mínimo de horas de descanso não deverá ser menor que: 
i) 10 horas por cada período de 24 horas; e 
ii) 77 horas por cada período de sete dias. 

6. As horas de descanso não poderão ser divididas em mais de dois períodos, 
um dos quais será de pelo menos seis horas ininterruptas, e o intervalo entre 
dois períodos consecutivos de descanso não poderá ultrapassar 14 horas. 
7. As revistas, os exercícios de combate de incêndio e de salvamento, bem 
como os exercícios prescritos por legislação nacional e por instrumentos 
internacionais, serão conduzidos de modo a minimizar a interferência com os 
períodos de descanso e a não produzir fadiga. [...] 
10. Todo Membro exigirá a colocação, em local de fácil acesso, de um quadro 
da escala de trabalho a bordo, na qual conste pelo menos o seguinte para 
cada posto: 



78 
 

a) escala de serviço a bordo e de serviço no porto; e 
b) o número máximo de horas de trabalho ou o número mínimo de horas de 
descanso exigido por lei e regulamentos nacionais ou acordos de negociação 
coletiva aplicáveis. 
11. A escala a que se refere o parágrafo 10º desta Norma será feita num 
formato padronizado, no idioma ou idiomas de trabalho do navio e em inglês. 
12. Todo membro exigirá a manutenção de um registro das horas diárias de 
trabalho ou das horas diárias de descanso da gente do mar, que permita a 
monitoração de conformidade com os parágrafos 5º a 11, inclusive, desta 
Norma. O registro deverá ser num formato padronizado, estabelecido pela 
autoridade competente, levando em conta diretrizes da Organização 
Internacional do Trabalho, ou num formato padronizado definido pela 
Organização. [...] 

 

 Apesar da NR-30, como as demais NR, não abordarem o assunto, a legislação 

nacional dispõe de normas legais referentes às horas de trabalho e descanso nos 

ordenamentos que a seguir são apresentados. 

 A CLT, conforme contido nos Artigos de 248 a 251 – como apresentado no item 

2.3.1 do Capítulo 2 deste trabalho –, dispõe sobre horas diárias de trabalho, de 

descanso, horas extras e registro dessas horas extraordinárias. 

 Por sua vez, a NORMAM-01, ao estabelecer o dimensionamento mínimo da 

Tripulação de Segurança a bordo, como contido no item 0104 – conforme apresentado 

no item 2.2.1 do Capítulo 2 deste trabalho –, estabelece na alínea “c”, subalínea “4”, 

de forma bastante detalhada quais deverão ser os limites de horas de trabalho ou de 

descanso, em total atendimento ao estipulado na Norma acima. 

 Outro aspecto a ser considerado, é o exemplo apresentado no item anterior, 

referente ao Acordo Coletivo de Trabalho (que possui peso legal como disposto na 

CLT), onde, na sua Cláusula Décima-Terceira é estabelecido uma compensação 

remuneratória em razão das horas extras excedentes ao regime máximo de horas 

estabelecido para o período de trabalho semanal, de 44 horas. 

 

3.2.2.4 Regra 2.4 – Direito a férias 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar tenha férias adequadas; 
1. Todo Membro exigirá que a gente do mar empregada em navios que 
arvoram sua bandeira tenha férias anuais remuneradas, em condições 
apropriadas, em conformidade com o disposto no Código. 
2. A gente do mar terá direito a permissão para ir a terra em benefício de sua 
saúde e bem-estar e segundo as exigências operacionais de suas funções. 

 

 A NR-30 não abrange os aspectos referentes a direito a férias, e nenhuma das 

outras NR mencionadas no Capítulo 2 também tratam do assunto. 
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3.2.2.4.1 Norma A2.4 – Direito a férias 

1. Todo Membro adotará legislação e regulamentos que determinem normas 
mínimas para férias anuais de gente do mar que trabalha em navios que 
arvoram sua bandeira, levando em devida conta as necessidades especiais 
da gente do mar em matéria de férias. 
2. Sujeito a eventuais acordos de negociação coletiva ou legislação que 
estabeleça um método apropriado de cálculo que leve em conta as 
necessidades especiais da gente do mar em matéria de férias, o direito a 
férias anuais remuneradas será calculado com base num mínimo de 2,5 dias 
civis por mês de emprego. A forma de cálculo do tempo de serviço será 
determinada pela autoridade competente ou por mecanismo apropriado em 
cada país. Faltas justificadas ao trabalho não serão consideradas como parte 
das férias anuais. 
3. Será proibido qualquer acordo para dispensar o mínimo de férias anuais 
prescrito nesta Norma, exceto em casos previstos pela autoridade 
competente. 

 

 Apesar da NR-30, como as demais NR, não abordarem o assunto, a legislação 

nacional dispõe de normas legais referentes às férias. 

 A CLT, conforme contido nos Artigos de 129 a 133 – como apresentado no item 

2.3.1 do Capítulo 2 deste trabalho –, dispõe sobre o direito de férias. 

 Por fim, o Acordo Coletivo de Trabalho, apresentado no item 3.2.2.2, dispõe na 

sua Cláusula 30ª sobre as condições de férias, referindo-se aos artigos citados acima 

da CLT. 

 

3.2.2.5 Regra 2.5 – Repatriação 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar possa voltar para seu domicílio. 
1. A gente do mar tem o direito de ser repatriada, livre de despesas, nas 
circunstâncias e condições especificadas no Código. 
2. Todo Membro exigirá que os navios que arvoram sua bandeira aportem 
garantias financeiras para assegurar que a gente do mar seja devidamente 
repatriada em conformidade com o Código. 

 

 A NR-30 não abrange os aspectos referentes a repatriação, e nenhuma das 

outras NR mencionadas no Capítulo 2 também tratam do assunto. 

 

3.2.2.5.1 Norma A2.5 – Repatriação 

1. Todo Membro assegurará que a gente do mar nos navios que arvoram sua 
bandeira tenha direito a repatriação, nas seguintes circunstâncias: a) o 
contrato de emprego da gente do mar expira enquanto se encontre no 
estrangeiro; b) o contrato de emprego é terminado: i) pelo armador; ou ii) pela 
gente do mar, por motivos justificados. c) a gente do mar não está mais em 
condições de desempenhar as tarefas a que se refere o contrato de emprego 
ou não é de se esperar que possa desempenhá-las em determinadas 
circunstâncias. 
2. Todo Membro assegurará que sua legislação, seus regulamentos ou outras 
medidas ou ainda os acordos de negociação coletiva disponham 
apropriadamente sobre: a) as circunstâncias nas quais a gente do mar terá 
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direito a repatriação em conformidade com o parágrafo 1º, alíneas b) e c), 
desta Norma; b) a duração máxima dos períodos de serviço a bordo após os 
quais a gente do mar terá direito a repatriação, devendo esse período ser 
inferior a 12 meses; e c) os direitos precisos a serem concedidos pelos 
armadores para repatriação, inclusive direitos relativos ao destino da 
repatriação, meio de transporte, despesas a serem cobertas e outras 
providências a serem tomadas pelos armadores. [...] 
4. A legislação e os regulamentos nacionais não deverão prejudicar qualquer 
direito do armador de ser ressarcido dos gastos de repatriação ao amparo de 
disposições contratuais com terceiros. 
5. Se um armador deixar de tomar providências e não arcar com as despesas 
relativas a repatriação de gente do mar que tem direito de ser repatriada: a) 
a autoridade competente do Membro cuja bandeira o navio arvora 
providenciará a repatriação da gente do mar interessada; caso não o faça, o 
Estado para o qual o marítimo deva ser repatriado ou o Estado do que é 
cidadão providenciará sua repatriação e será ressarcido pelo Estado cuja 
bandeira o navio arvora; [...] 
8. Em particular, um Membro não recusará o direito de repatriação a nenhuma 
gente do mar por causa das circunstâncias financeiras do armador ou por 
causa da inabilidade ou má-vontade do armador para substituir gente do mar. 
9. Todo Membro exigirá que os navios que arvoram sua bandeira tenham a 
bordo uma cópia das disposições nacionais a respeito de repatriação, num 
idioma apropriado, e a coloque à disposição da gente do mar. 

 

 Como apresentado no item 2.3.2.7, a Convenção nº 166 da OIT, que trata sobre 

a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos, promulgada pelo Decreto n.º 2.670/98, 

dispõe sobre todos os procedimentos previstos na Norma acima, atendendo 

totalmente o que nela é estabelecido. 

 

3.2.2.6 Regra 2.6 – Indenização de gente do mar pela perda do navio ou 

 naufrágio 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar seja indenizada no caso de perda 
do navio ou naufrágio. 
1. A gente do mar tem direito a indenização adequada em caso de lesão, 
perdas ou desemprego em decorrência de perda do navio ou naufrágio. 

 

 A NR-30 não abrange os aspectos referentes a Indenização de gente do mar 

pela perda do navio ou naufrágio, e nenhuma das outras NR mencionadas no Capítulo 

2 também tratam do assunto. 

 

3.2.2.6.1 Norma A2.6 – Indenização de gente do mar pela perda do navio ou 

 naufrágio 

1. Todo Membro estabelecerá regras para assegurar que, em caso de perda 
do navio ou naufrágio, o armador pague a cada um da gente do mar a bordo 
uma indenização por desemprego resultante da perda do navio ou naufrágio. 
2. As regras a que se refere o parágrafo 1º desta Norma não serão aplicadas 
em prejuízo de quaisquer outros direitos que a gente do mar possa ter ao 



81 
 

amparo da legislação nacional do Membro em apreço por perdas ou lesões 
resultantes da perda do navio ou naufrágio. 

 

 Não foi encontrado na legislação nacional nenhum ordenamento, norma ou 

instrução específica sobre indenização a marítimos por perda de navio ou naufrágio. 

No entanto, a CLT, por sua abrangência, estabelece alguns aspectos relevantes ao 

assunto, dentre os quais, os que se seguem (BRASIL, 1943): 

Art. 40 - As Carteiras de Trabalho e Previdência Social regularmente emitidas 
e anotadas servirão de prova nos atos em que sejam exigidas carteiras de 
identidade e especialmente: [...] III - para cálculo de indenização por acidente 
do trabalho ou moléstia profissional. [...] 
Art. 477 - Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder 
à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a 
dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas 
rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. [...] 
§ 10. A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-
desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista 
no caput deste artigo tenha sido realizada. 
Art. 478 - A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo 
indeterminado será de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço 
efetivo, ou por ano e fração igual ou superior a 6 (seis) meses. [...] 
 

 

 Entende-se, no entanto, que a CLT toca em parte do problema, mas não a 

finaliza. No entanto, a prática verificada na Marinha Mercante nacional sinaliza que a 

questão é resolvida por meio do Acordo Coletivo de Trabalho. Segue-se a transcrição 

de cláusula do ACT, apresentado no item 3.2.2.2, quanto ao tema da indenização 

(Companhia Libra de Navegação, 2016): 

Cláusula Vigésima Quinta - Indenização por Sinistro a Bordo - Em caso de 
sinistro a bordo que resulte na perda total dos objetos de uso pessoal, 
inclusive uniforme do trabalhador marítimo, devidamente comprovada por 
inquérito da Capitania dos Portos, a EMPRESA acordante pagará ao 
empregado marítimo uma indenização correspondente a duas remunerações 
mensais totais, na condição de embarcado. 

 

3.2.2.7 Regra 2.7 – Níveis de tripulação 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar trabalhe a bordo de navios com 
pessoal suficiente para a operação do navio em condições de segurança, 
eficiência e proteção. 
1. Todo Membro exigirá que os navios que arvoram sua bandeira tenham um 
contingente suficiente de marítimos empregados a bordo, a fim de assegurar 
que o navio seja operado com segurança e eficiência e com a devida atenção 
à proteção em todas as condições, levando em conta o elemento de fadiga 
da gente do mar e a natureza e condições particulares da viagem. 
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 A NR-30 não abrange os aspectos referentes a níveis de tripulação, e nenhuma 

das outras NR mencionadas no Capítulo 2 também tratam do assunto. 

 

3.2.2.7.1 Norma A2.7 – Níveis de tripulação 

1. Todo Membro exigirá que os navios que arvoram sua bandeira tenham um 
contingente suficiente de marítimos, a fim de assegurar que o navio seja 
operado com segurança e eficiência e com a devida atenção à proteção. Todo 
navio será guarnecido de uma tripulação adequada do ponto de vista de 
tamanho e qualificações, capaz de assegurar a segurança e a proteção do 
navio e de seu pessoal em todas as condições de operação, em 
conformidade com o documento relativo à tripulação mínima de segurança 
ou documento equivalente emitido pela autoridade competente, bem como o 
cumprimento das normas desta Convenção. 
2. Ao determinar, aprovar ou revisar os níveis de tripulação, a autoridade 
competente deverá levar em conta a necessidade de evitar ou minimizar um 
número excessivo de horas de trabalho, a fim de assegurar descanso 
suficiente e conter a fadiga, e deverá considerar também os princípios de 
instrumentos internacionais pertinentes, particularmente os da Organização 
Internacional do Trabalho, relativos aos níveis de tripulação. 
3. Ao determinar os níveis de tripulação, a autoridade competente deverá 
levar em conta todos os requisitos indicados na Regra 3.2 e na Norma A3.2 
em relação a alimentação e serviço de mesa de bordo. 

 

 O estabelecimento de que o navio será guarnecido por uma tripulação 

adequada do ponto de vista de tamanho e qualificações, que seja capaz de assegurar 

a segurança e a proteção do navio e de seu pessoal em todas as condições de 

operação, é disposto na Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA) e 

regulamentado por meio da NORMAM-01, ordenamentos estes apresentados nos 

itens 2.2 e 2.2.1, respectivamente. 

 Faz-se oportuno relembrar que a NORMAM-01 dispõe que a tripulação de 

segurança difere da lotação, que significa o número máximo de pessoas autorizadas 

a embarcar, incluindo tripulação de segurança e demais tripulantes, passageiros e 

profissionais não-tripulantes. Na definição da tripulação de segurança são 

considerados parâmetros, tais como: porte da embarcação, tipo de navegação, 

potência total das máquinas, serviço ou atividade em que será empregada, os 

diversos sistemas de bordo e sua manutenção, peculiaridades do trecho a navegar e 

aspectos da operação propriamente dita. Em função desses parâmetros, serão 

estabelecidos os níveis, categorias e quantidades dos tripulantes, de acordo com suas 

habilitações (BRASIL, 2005). 
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3.2.2.8 Regra 2.8 – Carreira e desenvolvimento de habilidades e oportunidades 

 de emprego de gente do mar 

Finalidade: Promover a carreira e o desenvolvimento de habilidades e 
oportunidades de emprego de gente do mar 
1. Todo Membro adotará políticas nacionais destinadas a promover o 
emprego no setor marítimo e a incentivar a carreira e o desenvolvimento de 
habilidades, bem como maiores oportunidades de emprego para gente do 
mar domiciliada em seu território. 

 

 A NR-30 não abrange aspectos referentes à carreira e ao desenvolvimento de 

habilidades e oportunidades de emprego, e nenhuma das outras NR mencionadas no 

Capítulo 2 também tratam do assunto. 

 

3.2.2.8.1 Norma A2.8 – Carreira e desenvolvimento de habilidades e 

 oportunidades de emprego de gente do mar 

1. Todo Membro adotará políticas nacionais destinadas a incentivar a carreira 
e o desenvolvimento de habilidades e oportunidades de emprego de gente 
do mar no setor marítimo, a fim de suprir o setor de uma força de trabalho 
estável e competente. 
2. O objetivo das políticas a que se refere o parágrafo 1º desta Norma deverá 
ser ajudar a gente do mar a reforçar sua competência, qualificações e 
oportunidades de emprego. 
3. Todo Membro, após consulta às organizações representativas de 
armadores e de gente do mar pertinentes, estabelecerá objetivos claros para 
a orientação profissional, a educação e a formação de gente do mar, cujas 
tarefas a bordo de um navio terão a ver primariamente com a operação 
segura e a navegação do navio, inclusive da formação permanente. 

 

 Como visto no item 2.3.2.1, no Capítulo 2, a Lei n.º 7.573/86 dispõe sobre o 

Ensino Profissional Marítimo, sendo conhecida como a Lei do Ensino Profissional 

Marítimo (LEPM). No seu Art. 1º é estabelecido que “o Ensino Profissional Marítimo, 

de responsabilidade do Comando da Marinha, [...], tem por objetivo o preparo técnico-

profissional do pessoal para a Marinha Mercante e atividades correlatas [...]”. 

 Em decorrência da LEPM, a NORMAM-30, apresentada no item 2.2.5, tem por 

propósito estabelecer os procedimentos operacionais do Sistema do Ensino 

Profissional Marítimo (SEPM) relativos a Aquaviários, a fim de permitir que as 

competências e habilidades individuais exigidas dos Aquaviários acompanhem o 

estado da arte, por uma necessidade imposta pela evolução tecnológica. 

 Por sua vez, a NORMAM-13, apresentada no item 2.2.4, tem por propósito 

estabelecer normas de procedimentos relativos ao ingresso, inscrição e à carreira dos 

Aquaviários pertencentes a 6 Grupos, entre eles o dos Marítimos. Além das 
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disposições referentes à formação e qualificação do profissional aquaviário, a Norma 

estabelece os procedimentos e requisitos para a carreira desse profissional. 

 Por fim, a Convenção STCW-78, apresentada no item 2.3.210, é aplicada no 

ordenamento jurídico regulador de interesse à Marinha Mercante nacional por meio 

das NORMAM-13 e NORMAM-30. 

  

3.2.3 Título 3 – Alojamento, Instalações de Lazer, Alimentação e Serviço de 

 Mesa a Bordo 

 

3.2.3.1 Regra 3.1 – Alojamento e instalações de lazer 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar tenha alojamento e instalações de 
lazer decentes a bordo 
1. Todo Membro assegurará que os navios que arvoram sua bandeira 
propiciem e mantenham alojamento e instalações de lazer decentes para a 
gente do mar que trabalha ou vive a bordo, ou ambas as coisas, suscetíveis 
de promover a saúde e o bem-estar dos marítimos. 
2. Os requisitos do Código que implementa esta Regra relacionada com a 
construção e equipamento do navio se aplicam somente a navios construídos 
a partir da data da entrada em vigor desta Convenção para o Membro em 
apreço. No caso de navios construídos antes dessa data, os requisitos 
relativos à construção e equipamento de navios são estabelecidos na 
Convenção sobre o Alojamento da Tripulação a Bordo (revisada), 1949 (Nº 
92) e na Convenção sobre o Alojamento da Tripulação a Bordo de Navios 
(Disposições Complementares), 1970 (Nº 133) continuarão a vigorar, na 
medida em que forem aplicáveis, em conformidade com a legislação ou 
prática do Membro interessado. Um navio será considerado como construído 
na referida data se nela for assentada a quilha ou o navio se encontrar numa 
fase semelhante de construção. 
3. Salvo disposição expressa em contrário, os requisitos dispostos em 
emenda ao Código, no que respeita à provisão de alojamento e instalações 
de lazer para a tripulação, se aplicarão apenas a navios construídos a partir 
da data em que a emenda entrar em vigor para o Membro em apreço. 

 

 A NR-30 dispõe sobre esses assuntos nos seus respectivos itens:  30.6 - Da 

Alimentação; 30.7 - Higiene e Conforto a Bordo; e 30.8 - Dos Salões de Refeição e 

Locais de Recreio. 

 

3.2.3.1.1 Norma A3.1 – Alojamento e instalações de lazer 

1. Todo Membro adotará leis e regulamentos destinados a exigir que os 
navios que arvoram sua bandeira: a) satisfaçam padrões mínimos que 
assegurem que o alojamento da gente do mar que trabalha ou vive a bordo 
seja seguro, decente e consistente com as disposições pertinentes desta 
Norma; e b) se submetam a inspeção, a fim de assegurar a conformidade 
inicial e contínua com tais padrões. 
2. Ao elaborar e aplicar as leis e os regulamentos destinados à 
implementação desta Norma, a autoridade competente, após consulta às 
organizações representativas de armadores e de gente do mar deverá: a) 
levar em conta a Regra 4.3 e as disposições conexas do Código sobre a 
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proteção à saúde e à segurança, bem como sobre a prevenção de acidentes, 
à luz das necessidades específicas da gente do mar que vive e trabalha a 
bordo do navio; e b) levar em devida conta as orientações constantes na Parte 
B deste Código. 
3. As inspeções exigidas na Regra 5.1.4 serão realizadas quando: a) da 
matrícula ou renovação da matrícula do navio; b) da modificação substancial 
do alojamento da gente do mar no navio. 
4. A autoridade competente deverá dar especial atenção a assegurar a 
implementação dos requisitos desta Convenção relativos a: a) dimensões dos 
camarotes e outros espaços do alojamento; b) calefação e ventilação; c) 
barulho e vibração e outros fatores ambientais; d) instalações sanitárias; e) 
iluminação; e f) enfermaria. 
5. A autoridade competente de cada Membro deverá exigir que os navios que 
arvoram sua bandeira satisfaçam as normas mínimas de alojamento e 
instalações de lazer a bordo, enunciadas nos parágrafos 6º a 17 desta Norma. 
 

 A NORMAM-01, conforme apresentada no item 2.2.1 do Capítulo anterior, 

complementa a NR-30, quanto às especificações contidas na CTM 2006 referentes às 

dimensões e espaços dos compartimentos habitáveis a bordo. Essas especificações 

estão contidas no Anexo 3-L à NORMAM-01, que estabelece requisitos mínimos de 

habitabilidade e acessibilidade para licença de construção de embarcações nacionais 

com Arqueação Bruta superior a 20 e empregadas na navegação de mar aberto. 

 Em razão da extensão do texto da Norma A3.1, serão transcritos abaixo, neste 

primeiro momento, os requisitos afetos aos Alojamentos, abrangendo área mínima 

dos dormitórios, iluminação, ventilação, calefação e mobiliário: 

6. Com respeito aos requisitos gerais relativos a alojamento: a) deverá haver 
altura livre adequada em todo o alojamento da gente do mar; a mínima altura 
livre permitida em todo o alojamento da gente do mar onde for necessária a 
plena e livre movimentação não deverá ser inferior a 203 centímetros; a 
autoridade competente poderá permitir uma redução limitada da altura livre 
em qualquer desses espaços ou parte dos mesmos, desde que esteja 
convencida de que essa redução é: i) razoável e ii) não acarretará 
desconforto para a gente do mar; b) o alojamento deverá ser adequadamente 
isolado; c) em navios que não sejam navios de passageiros, na definição da 
Regra 2, alíneas e) e f), da Convenção Internacional para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar, 1974, emendada (Convenção SOLAS), os camarotes 
deverão estar situados acima da linha de carga no centro ou na popa do 
navio, exceto que, em casos excepcionais, quando o tamanho, o tipo ou 
serviço próprio do navio tornarem inviável outra localização dos dormitórios, 
eles poderão ser localizados na proa do navio, mas nunca em frente da 
antepara de colisão. [...]; e) não poderá haver quaisquer aberturas diretas 
entre os dormitórios e a praça de máquinas, compartimento de carga, 
cozinha, paiol, secadouros ou áreas sanitárias comuns; parte da antepara 
que separa essas áreas dos camarotes e as anteparas externas deverão ser 
eficientemente construídas de aço ou outro material aprovado, impermeável 
à água e gás; f) os materiais utilizados na construção de anteparas internas, 
revestimento e forro, pisos e juntas deverão ser apropriados ao seu propósito 
e propícios a um ambiente saudável; g) iluminação adequada e suficiente 
drenagem deverão ser asseguradas; e h) o alojamento e as instalações de 
lazer e de serviço de mesa a bordo deverão satisfazer os requisitos da Regra 
4.3 e as disposições correlatas do Código referentes à proteção à saúde e à 
segurança e à prevenção de acidentes, inclusive prevenção do risco de 
exposição a níveis nocivos de ruído e vibração e a outros fatores ambientais 
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e elementos químicos a bordo de navios, além de propiciar condições de 
trabalho e vida a bordo aceitáveis para a gente do mar. 
7. No que diz respeito aos requisitos de ventilação e calefação: a) os 
camarotes e refeitórios deverão ser devidamente ventilados; b) os navios, 
com exceção daqueles regularmente engajados em comércio onde as 
condições de clima temperado não o exijam, deverão ser providos de ar 
condicionado no alojamento da gente do mar e em todas as salas de rádio e 
de controle central de máquinas; c) todas as instalações sanitárias deverão 
ter ventilação em comunicação com o exterior, separada de qualquer outra 
parte do alojamento; e d) calefação adequada deverá ser propiciada por meio 
de um sistema apropriado de calefação, exceto em navios que navegam 
exclusivamente em climas tropicais. 
8. No que diz respeito aos requisitos de iluminação, sujeitos aos arranjos 
porventura permitidos em navios de passageiros, os dormitórios e refeitórios 
deverão ser iluminados por luz natural e supridos de iluminação artificial 
adequada. 
9. Caso sejam necessários dormitórios a bordo de navios, os seguintes 
requisitos se aplicam: a) em navios outros que não navios de passageiros, 
deverá haver um camarote individual para cada marítimo; [...]; b) deverá 
haver camarotes separados para homens e para mulheres; c) os camarotes 
deverão ter as dimensões adequadas e ser devidamente equipados, de modo 
a propiciar um conforto razoável e a facilitar sua limpeza e ordem; d) em todas 
as circunstâncias, deverá haver um leito camarote para cada marítimo; e) as 
dimensões interiores mínimas de todos os leitos deverão ser no mínimo de 
198 por 80 centímetros; f) nos camarotes individuais, a superfície disponível 
para cada marítimo não poderá ser inferior a: i) 4,5 m2 em navios de 
arqueação bruta inferior a 3.000; ii) 5,5 m2 em navios de arqueação bruta 
igual ou superior a 3.000, porém inferior a 10.000; iii) 7 m2 em navios de 
arqueação bruta igual ou superior a 10.000; [...]; h) em navios de arqueação 
bruta inferior a 3000, que não sejam navios de passageiros e navios para fins 
especiais, os camarotes poderão ser ocupados por dois marítimos, no 
máximo; nesse caso, a superfície disponível não poderá ser inferior a 7 m2; 
i) em navios de passageiros e navios para fins especiais, a superfície 
disponível dos camarotes para marítimos que não desempenharem tarefas 
de oficial não poderá ser inferior a: i) 7,5 m2 em camarotes para duas 
pessoas; ii) 11,5 m2 em camarotes para três pessoas; iii) 14,5 m2 em 
camarotes para quatro pessoas; j) em navios para fins especiais, os 
camarotes poderão ser para mais de quatro pessoas; nesse caso, a 
superfície disponível desses camarotes não poderá ser inferior a 3,6 m2 por 
pessoa; k) em navios outros que não navios de passageiros e navios para 
fins especiais, nos camarotes para marítimos que desempenham funções de 
oficiais do navio, caso não haja sala de estar ou salão privados, a superfície 
por pessoa não poderá ser inferior a; i) 7,5 m2 em navios de arqueação bruta 
inferior a 3.000; ii) 8,5 m2 em navios de arqueação bruta igual ou superior a 
3.000, porém inferior a 10.000; iii) 10 m2 em navios de arqueação bruta igual 
ou superior a 10.000; l) em navios de passageiros e navios para fins 
especiais, a superfície disponível por marítimos que desempenham funções 
de oficiais, caso não haja sala de estar ou salão privados, não poderá ser 
inferior a 7,5 m2 para oficiais subalternos e a 8,5 m2 para oficiais superiores, 
entendendo-se por oficiais subalternos os que atuam no nível operacional e 
por oficiais superiores os que prestam serviço no nível de comando; m) o 
capitão, o chefe de máquinas e o imediato, terão, além de seus camarotes, 
uma sala ou salão contíguos ou espaço equivalente adjacente; [...]; n) para 
cada ocupante, o mobiliário deverá incluir um guarda-roupa espaçoso 
(capacidade mínima de 475 litros) e uma cômoda ou espaço equivalente, cuja 
capacidade não seja inferior a 56 litros; [...]; o) cada camarote deverá contar 
com uma mesa ou escrivaninha, que poderá ser do tipo fixo, de aba dobrável 
ou corrediça, e provido do número de assentos cômodos que seja necessário. 
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 A NR-30, no seu item 30.7, dispõe sobre os requisitos de higiene e conforto a 

bordo, mas não com o detalhamento acima apresentado pela Norma A3.1 da CTM 

2006. Por sua vez, a NORMAM-01, no seu Anexo 3-L, que estabelece requisitos 

mínimos de habitabilidade e acessibilidade para embarcações nacionais com 

Arqueação Bruta superior a 20, também não chega a especificar tão detalhadamente 

os requisitos acima abordados pela Norma. 

 Serão transcritos abaixo, neste momento, os requisitos contidos na Norma 

A3.1, afetos aos Refeitórios e Instalações Sanitárias: 

 
10. No que respeita aos requisitos relativos a refeitórios, estes deverão: a) 
estar localizados separados dos dormitórios e tão próximos quanto possível 
da cozinha; navios de arqueação bruta inferior a 3.000 poderão ser isentados 
desse requisito pela autoridade competente, após consulta às organizações 
de armadores e de gente do mar pertinentes; e b) ter tamanho e conforto 
adequados e devidamente mobiliados e equipados (inclusive com máquinas 
de vender refrigerante e alimentos), levando em conta o número de marítimos 
que os usarão simultaneamente; e deverão ser propiciados refeitórios 
separados ou comuns, caso apropriado. 
11. No que tange aos requisitos sobre instalações sanitárias: a) toda a gente 
do mar a bordo deverá ter acesso adequado a instalações sanitárias que 
satisfaçam padrões mínimos de saúde e higiene e níveis razoáveis de 
comodidade, devendo haver instalações sanitárias separadas para homens 
e para mulheres; b) deverá haver instalações sanitárias de fácil acesso para 
a ponte de comando e para a praça das máquinas ou perto do centro de 
controle da sala de máquinas; navios de arqueação bruta inferior a 3.000 
poderão ser eximidos desse requisito pela autoridade competente, após 
consulta às organizações representativas de armadores e de gente do mar 
pertinentes; c) todos os navios deverão dispor, em local adequado, de pelo 
menos um vaso sanitário, um lavabo e uma banheira ou um chuveiro, ou 
ambos, para cada grupo de seis pessoas ou um número menor de pessoas 
que não tiverem instalações pessoais; d) com exceção dos navios de 
passageiros, todo dormitório deverá ter um lavabo com água corrente doce, 
quente e fria, salvo se houver um lavabo no banheiro privado adjacente; e) 
no caso de navios de passageiros normalmente engajados em viagens de até 
quatro horas de duração, a autoridade competente poderá considerar 
arranjos especiais ou a redução do número de instalações exigido; e f) água 
doce corrente quente e fria deverá estar disponível em todas as instalações 
para asseio pessoal. 
 
 

 A NR-30, nos seus itens 30.8 e 30.10, dispõe sobre os requisitos dos refeitórios 

e instalações sanitárias, respectivamente, mas não com o detalhamento acima 

apresentado pela Norma A3.1 da CTM 2006. Por sua vez, a NORMAM-01, no seu 

Anexo 3-L, estabelece vários requisitos para as instalações sanitárias, inclusive com 

diagramas de situação como devem ser posicionados os seus componentes, mas que 

não atendem integralmente a todos os requisitos acima abordados pela Norma.  

 Serão transcritos abaixo, agora, os requisitos contidos na Norma A3.1, afetos 

à enfermaria: 
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12. Com respeito aos requisitos relativos à enfermaria, navios com 15 ou mais 
gentes do mar que efetuem viagens de mais de três dias, deverão ter 
enfermaria independente que será utilizada exclusivamente para fins 
médicos; a autoridade competente poderá flexibilizar esse requisito nos 
navios de cabotagem; ao aprovar uma enfermaria, a autoridade competente 
deverá assegurar que, em todas as condições meteorológicas, ela seja de 
fácil acesso, propicie acomodação confortável aos ocupantes, e seja 
apropriada para pronto e adequado atendimento. 
 

 A NR-30, no seu item 30.12, dispõe brevemente sobre os requisitos para a 

existência de uma enfermaria, que não atende ao apresentado pelo item acima da 

Norma A3.1. No entanto, a NORMAM-01, no seu item 0424, estabelece os requisitos 

para as instalações sanitárias, os quais atendem integralmente, e alguns com mais 

rigor, a todos os requisitos acima abordados pela Norma.  

 Serão transcritos abaixo, agora, os requisitos contidos na Norma A3.1, afetos 

à lavanderia, espaços abertos, escritórios, instalações de lazer e de serviços: 

13. As instalações de lavanderia deverão ser apropriadamente localizadas e 
equipadas. 
14. Todos os navios deverão ter um ou mais de um espaço no convés aberto, 
ao qual a gente do mar possa ter acesso quando estiver de folga, com uma 
área adequada, tendo em conta as dimensões do navio e o número de 
marítimos a bordo. 
15. Todos os navios deverão ter escritórios separados ou um escritório 
comum para o uso do pessoal de convés e de máquinas; navios de arqueação 
bruta inferior a 3.000 poderão ser eximidos desse requisito pela autoridade 
competente, após consulta às organizações de armadores e de gente do mar 
pertinentes. 
16. Navios que viajam regularmente para portos infestados de mosquitos 
deverão ser equipados com dispositivos apropriados, como requer a 
autoridade competente. 
17. Instalações de lazer, comodidades e serviços para a gente do mar, 
adaptadas para atender a necessidades especiais de marítimos que têm de 
viver e trabalhar a bordo dos navios, serão propiciadas para o usufruto de 
toda a gente do mar, em conformidade com a Regra 4.3 e as disposições 
correlatas do Código, relativas à proteção da saúde e da segurança e à 
prevenção de acidentes. 
 

 A NR-30, nos seus itens 30.11 e 30.8, dispõe sobre os requisitos para a 

existência de lavanderia e para locais de recreio, respectivamente, os quais atendem 

aos requisitos acima apresentados. No entanto, a NR-30 não faz menção quanto a 

espaço aberto, escritórios de trabalho ou procedimentos para proteção de mosquitos. 

 A NORMAM-01 não estabelece requisitos para nenhum dos aspectos acima 

abordados pela Norma.  

 Os itens finais da Norma, abaixo transcritos, são decorrentes da aplicação da 

própria Norma (inerentes a uma nova Convenção): 

18. A autoridade competente deverá exigir a realização de inspeções 
frequentes a bordo dos navios, pelo capitão ou a mando seu, a fim de 
assegurar que o alojamento da gente do mar seja limpo, decentemente 
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habitável e mantido em boas condições. As conclusões dessas inspeções 
serão registradas e franqueadas para exame. [...] 
21. Isenções dos requisitos desta Norma só serão admitidas se forem por ela 
expressamente permitidas e somente para circunstâncias particulares, em 
que tais isenções forem claramente justificáveis, com base em sólidos 
fundamentos, e suscetíveis de proteger a saúde e segurança da gente do 
mar. 

  

3.2.3.2 Regra 3.2 – Alimentação e serviço de mesa a bordo 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar disponha de alimentação e água 
potável de boa qualidade fornecida em condições higiênicas controladas. 
1. Todo Membro assegurará que os navios que arvoram sua bandeira levem 
a bordo e sirvam água potável e alimentos de qualidade e valor nutricional 
apropriados e em quantidade adequada para satisfazer os requisitos do 
navio, levando em conta os diferentes antecedentes culturais e religiosos. 
2. A gente do mar a bordo do navio deverá receber alimento gratuitamente 
durante o período de contratação. 
3. Marítimos empregados como cozinheiros em navio, responsáveis pelo 
preparo da alimentação, deverão ter a formação e qualificações para exercer 
suas funções a bordo. 

 

 A NR-30, no seu item 30.6, dispõe sobre os requisitos da alimentação a bordo. 

No entanto, não faz menção quanto à formação e qualificação do cozinheiro.  

 Os requisitos para formação e qualificação do profissional aquaviário, entre eles 

o da categoria de Cozinheiro, são estabelecidos na NORMAM-13 e complementados 

pela NORMAM-30, como apresentados nos itens 2.2.4 e 2.2.5, respectivamente, no 

Capítulo anterior. 

 

3.2.3.2.1 Norma A3.2.1 – Alimentação e serviço de mesa 

1. Todo Membro adotará legislação e regulamentos ou outras medidas para 
assegurar padrões mínimos de quantidade e qualidade de alimentação e 
água potável, bem como de serviço de mesa, aplicáveis às refeições servidas 
à gente do mar a bordo de navios que arvoram sua bandeira, [...]. 
2. Todo Membro assegurará que os navios que arvoram sua bandeira 
satisfaçam os seguintes padrões mínimos: a) o abastecimento de alimentos 
e água potável, tendo em vista o número de marítimos a bordo, seus 
requisitos e práticas culturais em relação a alimentos, bem como a duração e 
natureza da viagem, deverá ser adequado do ponto de visto de quantidade, 
valor nutricional, qualidade e variedade; b) a organização e o equipamento 
do serviço de mesa deverá garantir o suprimento de refeições adequadas, 
variadas e nutritivas à gente do mar, preparadas e servidas em condições 
higiênicas; e c) o pessoal do serviço de mesa deverá ser devidamente 
treinado ou instruído para suas funções. 
3. Os armadores deverão assegurar que os marítimos engajados como 
cozinheiros tenham a formação necessária, e sejam qualificados e 
competentes para sua função, em conformidade com os requisitos prescritos 
na legislação do Membro em apreço. 
4. Os requisitos a que se refere o parágrafo 3º desta Norma incluirão a 
conclusão de um curso de formação aprovado e reconhecido pela autoridade 
competente, que abranja culinária prática, higiene alimentar e pessoal, 
armazenamento de alimentos, controle de estoque, bem como proteção 
ambiental e saúde e segurança no serviço de mesa. [...]. 
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7. Em conformidade com os procedimentos previstos pelo Título 5, a 
autoridade competente deverá exigir inspeções frequentes e documentadas 
a bordo dos navios, realizadas pelo capitão ou sob suas ordens, a respeito 
do seguinte: a) suprimento de alimentos e água potável; b) todos os locais e 
equipamentos utilizados para armazenagem e manuseio de alimentos e água 
potável; e c) equipamentos de cozinha e outros equipamentos para preparar 
e servir refeições. 
8. Nenhum marítimo menor de 18 anos deverá ser empregado ou contratado 
para trabalhar como cozinheiro de um navio. 

 

 Como já apontado, a NR-30 estabelece disposições referentes à alimentação, 

que atendem plenamente ao disposto na Norma. Quanto à formação e qualificação 

do cozinheiro, faz-se oportuno citar o estabelecido na NORMAM-13, no seu item 0103, 

quanto às condições para ingresso de profissional aquaviário na categoria de 

Cozinheiro (CZA) (BRASIL, 2003b): 

Cozinheiro - candidato brasileiro, com mais de 18 (dezoito) anos de idade, 
portador de certificado de curso de capacitação/qualificação profissional de 
cozinheiro, expedido por entidade comprovadamente reconhecida, ou com 
experiência mínima de 2 (dois) anos na respectiva função, comprovada 
mediante registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e 
aprovado no Curso de Formação de Aquaviários – Módulo Geral (CFAQ-II). 

 

 

3.2.4 Título 4 – Proteção da Saúde, Atendimento Médico, Bem-Estar e Proteção 

 Social 

 

3.2.4.1 Regra 4.1 – Assistência médica a bordo e em terra 

Finalidade: Proteger a saúde da gente do mar e assegurar-lhe pronto acesso 
a assistência médica a bordo e em terra 
1. Todo Membro assegurará que a gente do mar de navios que arvoram sua 
bandeira seja coberta por medidas adequadas de proteção à sua saúde e 
tenha pronto acesso a assistência médica adequada enquanto estiver 
trabalhando a bordo. 
2. A proteção e assistência a que se refere o parágrafo 1º desta Regra 
deverão, em princípio, ser propiciadas gratuitamente à gente do mar. 
3. Todo Membro assegurará à gente do mar a bordo de navios que se 
encontrem em seu território, e necessitar de assistência médica imediata, que 
tenha acesso aos serviços médicos do Membro em terra. 
4. Os requisitos relativos à proteção da saúde e assistência médica a bordo 
estão prescritos no Código e incluem normas para medidas destinadas a 
propiciar à gente do mar proteção da saúde e assistência médica comparável, 
até onde possível, ao que está geralmente disponível para trabalhadores em 
terra. 

 

 A NR-30, menciona de forma bastante superficial, no seu item 3.12 - da 

proteção à Saúde, sobre os requisitos que devem ser adotados a bordo para prover 

um atendimento adequado aos tripulantes do navio, limitando-se, tão somente, a 
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mencionar sobre a enfermaria, quando existente a bordo. A NR-30 também 

estabelece sobre a elaboração do PCMSO, com o objetivo de preservar a saúde do 

pessoal de bordo, conforme o disposto na NR-7. 

 

3.2.4.1.1 Norma A4.1 – Assistência médica a bordo e em terra 

1. Todo Membro assegurará a adoção de medidas de proteção à saúde e 
assistência médica, inclusive tratamento odontológico essencial, visando à 
gente do mar a bordo de navios que arvoram sua bandeira, medidas essas 
que: a) assegurem a aplicação à gente do mar de disposições gerais a 
respeito de proteção à saúde ocupacional e assistência médica pertinentes 
às suas funções, bem como disposições específicas para o trabalho a bordo 
de navio; b) assegurem que a gente do mar goze de proteção à saúde e 
assistência médica comparável ao que está disponível aos trabalhadores em 
terra, inclusive pronto acesso aos medicamentos necessários, equipamentos 
médicos e instalações para diagnóstico e tratamento, bem como a informação 
e perícia médica; c) assegurem à gente do mar o direito de consultar sem 
demora um médico ou dentista qualificado nos portos de escala, caso isso 
seja viável; d) assegurem, até onde permitir a legislação e a prática nacional, 
que os serviços de assistência médica e proteção à saúde enquanto os 
marítimos estiverem a bordo de navio ou desembarcada em porto estrangeiro 
sejam fornecidos gratuitamente; e e) não se restrinjam ao tratamento de 
marítimos enfermos ou lesionados, mas incluam medidas de natureza 
preventiva, como programas educativos sobre saúde e proteção da saúde. 
2. A autoridade competente deverá adotar um formulário padronizado de 
laudo médico a ser utilizado pelos capitães de navio e pelo pessoal médico 
pertinente em terra e a bordo de navio. Depois de preenchidos, esses 
formulários serão mantidos em caráter confidencial e serão utilizados 
somente para facilitar o tratamento dos marítimos. 
3. Todo Membro adotará legislação e regulamentos que estabeleçam 
requisitos para hospitais e enfermarias a bordo, bem como para 
equipamentos e treinamento a bordo de navios que arvoram sua bandeira. 
4. A legislação nacional deverá dispor, no mínimo, sobre os seguintes 
requisitos: a) todos os navios deverão ter uma farmácia de bordo, 
equipamentos médicos e um guia médico, cujas características específicas 
deverão ser prescritas e sujeitas a inspeção regular pela autoridade 
competente; [...]; b) os navios que transportarem 100 ou mais pessoas a 
bordo e que normalmente fizerem viagens internacionais de mais de três dias 
de duração, deverão ter a bordo um médico qualificado que seja responsável 
pela prestação de assistência médica; [...]; c) os navios que não tiverem um 
médico a bordo deverão ter pelo menos um tripulante a bordo que se 
encarregue de assistência médica e provisão de remédios [...]; as pessoas 
encarregadas de prestar assistência médica a bordo e que não forem 
médicos, deverão ter concluído satisfatoriamente um curso de treinamento 
em assistência médica, que satisfaça os requisitos da Convenção 
Internacional sobre Normas de Treinamento, Certificação e Serviço de Quarto 
e Certificação para Marítimos, 1978, emendada (STCW); [...]; e d) a 
autoridade competente deverá assegurar que um sistema pré-estabelecido 
de orientação médica por comunicação via rádio ou satélite com navios em 
alto-mar, inclusive orientação especializada, esteja disponível 24 horas por 
dia; [...]. 

 

 Com relação ao item 1 da Norma A4.1, referente à adoção de medidas de 

proteção à saúde e assistência médica, além do estabelecido nas NR-30 e NR-07, os 

requisitos, ali apontados, são atendidos plenamente por meio do Art. 4º da Convenção 
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nº 164 da OIT, que trata sobre a Proteção da Saúde e a Assistência Médica aos 

Trabalhadores Marítimos, promulgada por meio do Decreto n.º 2.671/98, conforme 

apresentada no item 2.3.2.8 do capítulo anterior.   

 O disposto no item 2 da Norma, referente a um formulário padronizado de laudo 

médico, é atendido pelas disposições contidas nas NR-30 e Nr-07. 

 Os requisitos referentes à enfermaria, bem como treinamento, contidos no item 

3, são estabelecidos pelas NORMAM-01 e NORMAM-30, respectivamente, como 

vistos anteriormente. 

 Por fim, os itens 3 e 4, na sua integralidade, são também atendidos pelo 

disposto na Convenção nº 164 da OIT (Decreto n.º 2.671/98). 

 

3.2.4.2 Regra 4.2 – Responsabilidade dos armadores 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar seja protegida contra as 
consequências de doenças, lesão, ou morte relacionadas com seu emprego 
1. Todo Membro assegurará que medidas sejam tomadas, de acordo com o 
Código, nos navios que arvoram sua bandeira, para conferir à gente do mar 
neles empregada, o direito a assistência e apoio material por parte do 
armador, em relação às consequências financeiras de doença, lesão ou 
morte ocorrida quando a gente do mar trabalhava ao amparo de um acordo 
de emprego de marítimos ou resultante do emprego em virtude de tal acordo. 
2. Esta Regra não afeta quaisquer outros recursos legais de que um marítimo 
possa lançar mão. 

 

 A NR-30 não estabelece nenhum procedimento quanto a que seja assegurado 

ao trabalhador marítimo que ele seja protegido contra as consequências de doenças, 

lesão, ou morte relacionadas com seu emprego, bem como nenhuma outra NR 

também. 

 

3.2.4.2.1 Norma A4.2 – Responsabilidade dos armadores 

1. Todo Membro adotará legislação e regulamentos determinando que os 
armadores de navios que arvoram sua bandeira sejam responsáveis pela 
proteção da saúde e pela assistência médica de toda a gente do mar que 
trabalha a bordo dos navios, em conformidade com as seguintes normas 
mínimas: a) os armadores deverão arcar com as despesas da gente do mar 
que trabalhar em seus navios, ocorridas por doença ou lesão ocorridas entre 
a data de início do trabalho e a data em que forem devidamente repatriados, 
ou resultantes do emprego entre as referidas datas; b) os armadores deverão 
constituir uma garantia financeira, a fim de assegurar o pagamento de uma 
indenização em caso de morte ou de incapacidade prolongada de gente do 
mar, decorrente de lesão, doença ou acidente de trabalho, na forma 
estabelecida na legislação nacional, no acordo de emprego da gente do mar 
ou em acordo de negociação coletiva; c) os armadores serão responsáveis 
pelas despesas de assistência médica, inclusive tratamento médico e 
provisão dos remédios necessários, bem como de aparelhos terapêuticos, 
além de hospedagem e alimentação fora de casa, até que o marítimo doente 



93 
 

ou lesionado se recupere ou até que a doença ou incapacidade seja 
declarada de natureza permanente; e d) os armadores serão responsáveis 
pelas despesas de funeral em caso de morte a bordo ou em terra durante o 
período de contratação. [...]. 
3. Caso a doença ou lesão resulte em incapacidade para o trabalho, o 
armador será responsável: a) pelo pagamento do salário integral enquanto o 
marítimo doente ou lesionado permanecer a bordo ou até sua repatriação em 
conformidade com esta Convenção; e b) pelo pagamento integral ou parcial 
do salário segundo prescrever a legislação nacional ou estabelecerem os 
acordos de negociação coletiva, a partir da repatriação ou do desembarque 
do marítimo até sua recuperação ou até que ele tenha direito a benefícios 
pecuniários de acordo com a legislação do Membro competente (se isto 
acontecer antes). [...]. 
5. A legislação ou os regulamentos nacionais poderão eximir o armador de 
responsabilidade nos casos de: a) lesão que não ocorreu a serviço do navio; 
b) lesão ou doença incorrida devido a conduta indevida deliberada da gente 
do mar doente, lesionada ou morta; e c) doença ou enfermidade 
intencionalmente ocultada no momento da contratação. [...]. 
7. Os armadores ou seus representantes deverão tomar providências para 
salvaguardar os pertences deixados a bordo pela gente do mar doente, 
lesionada ou falecida e para devolvê-los à primeira ou a seus familiares. 

 

 As disposições contidas na Norma acima são parcialmente atendidas pelo 

Decreto n.º 2.671/98, quanto ao estabelecimento da proteção da saúde e da 

assistência médica da gente do mar que trabalha a bordo dos navios, com a garantia 

que as despesas médicas de tratamento ficarão a cargo do armador.  

 No entanto, quanto aos aspectos de indenizações por acidente de trabalho, não 

há legislação nacional específica, devendo-se recorrer às disposições da CLT, como 

apresentadas no item 2.3.1 do Capítulo anterior, bem como as que sejam 

estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho. 

 Assim, a prática da categoria dos aquaviários, quanto ao Acordo Coletivo de 

Trabalho, garante o direito às disposições acima apontadas na Regra A4.2, como 

pode ser constatado no extrato do texto do Acordo (Companhia Libra de Navegação, 

2016):  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ASSISTÊNCIA MÉDICA 
SUPLETIVA - A EMPRESA acordante deverá, às suas expensas, manter 
assistência médica e odontológica supletiva para todos os marítimos 
abrangidos pelo presente Acordo, estendendo-se esse benefício aos 
dependentes legais, considerados estes de acordo com as estipulações da 
empresa prestadora dos serviços de seguro de saúde contratada pela 
EMPRESA acordante. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O plano de saúde em suas 
condições particulares contempla o titular e até 3 (três) dependentes. A partir 
do quarto dependente haverá o reembolso pelo empregado. [...] 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FALECIMENTO EM VIAGEM - O 
corpo do empregado falecido em viagem será, às expensas da EMPRESA 
acordante, transladado para o porto brasileiro em que o extinto mantinha o 
seu domicílio ou para aquele em que tenha ocorrido o seu último embarque, 
sempre que tal providência seja oportunamente solicitada por sua família e 
outra deliberação que não tenha sido tomada pelo Comandante do navio em 
que estiver embarcado. [...] 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO SEGURO EM GRUPO - A EMPRESA 
acordante deverá às suas expensas manter seguro de vida em grupo para 
seus empregados marítimos abrangidos pelo presente Acordo, cobrindo os 
riscos para morte natural no total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Se a 
morte do segurado ocorrer em consequência direta de acidente coberto, o(s) 
beneficiário(s) receberá (ão) uma indenização adicional de R$ 50.000,00, ou 
seja, R$ 50.000,00 por morte mais R$50.000,00 por acidente. No caso de 
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente o benefício será de 
acordo com o percentual definido em tabela própria. [...] 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DOS EXAMES MÉDICOS - A 
EMPRESA acordante obrigar-se-á a mandar processar exames médicos e 
clínicos nos tripulantes por ela dispensados antes da homologação dos 
distratos, só podendo dispensá-los após a constatação de que os 
empregados não são portadores de doença profissional, ressalvadas as 
hipóteses de dispensa por justa causa, ou de dispensa imotivada com aviso 
prévio indenizado. A presente Cláusula aplicar-se-á ao empregado admitido 
há mais de 12 (doze) meses da época da rescisão de seu contrato. [...] 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DA HOSPITALIZAÇÃO NO 
EXTERIOR - Em caso de hospitalização fora do porto nacional, a EMPRESA 
acordante arcará com os custos médicos e hospitalares, bem como o 
pagamento do salário em reais, até o repatriamento e legalização da situação 
do marítimo junto ao INSS. [...] 

 

3.2.4.3 Regra 4.3 – Proteção da segurança e da saúde e prevenção de acidentes 

Finalidade: Assegurar que o ambiente de trabalho da gente do mar a bordo 
de navios promova a segurança e a saúde no trabalho. 
1. Todo Membro assegurará que a gente do mar em navios que arvoram sua 
bandeira conte com proteção da saúde no trabalho e viva, trabalhe e receba 
formação a bordo do navio em um ambiente seguro e higiênico. 
2. Todo Membro elaborará e promulgará diretrizes nacionais relativas a 
segurança e saúde no trabalho a bordo de navios que arvoram sua bandeira, 
após consulta às organizações representativas de armadores e de gente do 
mar, levando em conta os códigos, diretrizes e normas aplicáveis, 
recomendadas por organizações internacionais, órgãos nacionais e 
organizações do setor marítimo. 
3. Todo Membro adotará legislação e outras medidas pertinentes a matérias 
especificadas neste Código, levando em conta instrumentos internacionais 
relevantes, e estabelecer normas de segurança e saúde e sobre a prevenção 
de acidentes a bordo de navios que arvoram sua bandeira. 

 

 Esta Regra é atendida pela NR-30, que tem como objetivo a proteção e a 

regulamentação das condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviários. 

Naqueles itens específicos, afetos a aspectos da segurança pessoal ou da saúde do 

aquaviário, quando embarcado, em que a NR-30 não normatize, outras NR 

normatizam, como a NR-05, NR-7 e NR-09. 

 

3.2.4.3.1 Norma A4.3 – Proteção da segurança e da saúde e prevenção de 

 acidentes 

1. A legislação nacional e outras medidas a serem adotadas em consonância 
com a Regra 4.3, parágrafo 3º, deverão incluir o seguinte: a) adoção e efetiva 
implementação e promoção de políticas e programas que visem à segurança 
e à saúde ocupacionais em navios que arvoram a bandeira do Membro, 
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inclusive avaliação de risco, assim como a formação e instrução da gente do 
mar. b) precauções razoáveis para prevenir os acidentes de trabalho, lesões e 
doenças ocupacionais a bordo de navios, com inclusão de medidas para 
reduzir e prevenir o risco de exposição a níveis nocivos de fatores ambientais 
e químicos, além do risco de lesão ou doença suscetível de ocorrer com o uso 
de equipamentos e máquinas a bordo de navios; c) programas a bordo para a 
prevenção de acidentes de trabalho, lesões e doenças ocupacionais e para o 
constante aprimoramento da proteção à segurança e à saúde no trabalho, [...]; 
e d) requisitos relativos à inspeção, notificação e correção de condições 
inseguras e a investigação e notificação de acidentes de trabalho a bordo. 
2. As disposições mencionadas no parágrafo 1º desta Norma deverão: a) levar 
em conta instrumentos internacionais relevantes que tratam de proteção à 
segurança e à saúde no trabalho em geral e de riscos específicos, e que 
abordem todas as matérias relevantes para a prevenção de acidentes de 
trabalho, lesões e doenças ocupacionais, suscetíveis de aplicação ao trabalho 
da gente do mar, especialmente aqueles que focalizem especificamente o 
trabalho marítimo; b) especificar claramente a obrigação dos armadores, 
marítimos e outros interessados de observar as normas aplicáveis e as 
políticas e programas do navio que visem à segurança e à saúde ocupacionais, 
dando especial atenção à segurança e à saúde de gente do mar menor de 18 
anos; c) especificar o dever do capitão ou de pessoa por ele designada, ou de 
ambos, de assumir responsabilidade específica pela implementação e 
observação das políticas e programas do navio em relação à segurança e à 
saúde no trabalho a bordo; e d) definir as atribuições dos membros da 
tripulação do navio designados ou eleitos como representantes em matéria de 
segurança para participar das reuniões do comitê de segurança do navio. Esse 
comitê será estabelecido a bordo de navios que tiverem cinco ou mais 
marítimos. [...] 
4. A observação dos dispositivos dos instrumentos internacionais aplicáveis em 
relação aos níveis aceitáveis de exposição aos riscos do local de trabalho a 
bordo de navios e a elaboração e implementação de políticas e programas do 
navio em matéria de segurança e saúde no trabalho serão consideradas como 
cumprimento dos dispositivos desta Convenção. 
5. A autoridade competente deverá assegurar: a) que os acidentes de trabalho, 
lesões e doenças ocupacionais sejam notificados de maneira adequada, 
levando em conta a orientação fornecida pela Organização Internacional do 
Trabalho a respeito da notificação e registro de acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais; b) que estatísticas abrangentes desses acidentes e 
doenças sejam mantidas, analisadas e publicadas e, se for apropriado, 
seguidas de pesquisa sobre as tendências gerais e os perigos identificados; e 
c) que os acidentes de trabalho sejam investigados. [...] 
7. A autoridade competente deverá cooperar com as organizações 
representativas dos armadores e da gente do mar, no sentido de chamar a 
atenção de toda a gente do mar para as informações a respeito dos perigos 
particulares a bordo dos navios, mediante, por exemplo, a afixação de notas 
oficiais com instruções relevantes. 
8. A autoridade competente deverá exigir que os armadores, ao fazer a 
avaliação de riscos em relação à gestão da segurança e da saúde no trabalho, 
se refiram aos dados estatísticos apropriados de seus navios e às estatísticas 
gerais fornecidas pela autoridade competente. 

 

 Todos os itens contidos na Norma acima estão presentes na NR-30, onde se 

destaca que os programas de proteção e prevenção são implantados a bordo por 

intermédio de recomendações da CIPA da empresa, e são executados a bordo pelo 

Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho a Bordo – GSSTB, que fica sob a 
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responsabilidade do Comandante da embarcação e é integrado por outros tripulantes 

na sua constituição. 

 

3.2.4.4 Regra 4.4 – Acesso a instalações terrestres de bem-estar 

Finalidade: Assegurar que a gente do mar que estiver trabalhando a bordo 
tenha acesso a instalações e serviços em terra para proteger sua saúde e 
seu bem-estar 
1. Os Membros deverão cuidar para que as instalações de bem-estar em 
terra, se existentes, sejam de fácil acesso. Os Membros também deverão 
promover a construção em determinados portos de instalações de bem-estar 
como as citadas no Código, para que a gente do mar a bordo dos navios que 
se encontrem em seus portos tenha acesso a instalações e serviços de bem-
estar apropriados. 
2. As responsabilidades de todo Membro com relação a instalações em terra, 
inclusive instalações e serviços de bem-estar, cultura, lazer e informações, 
são estipuladas no Código. 

 

 A NR-30 não estabelece nenhum procedimento quanto a que seja assegurado 

ao trabalhador marítimo acesso a instalações terrestres de bem-estar.  

 

3.2.4.4.1 Norma A4.4 – Acesso a instalações terrestres de bem-estar 

1. Todo Membro exigirá que, quando existirem instalações de bem-estar em 
seu território, que sejam franqueadas a toda a gente do mar, 
independentemente de nacionalidade, raça, cor, sexo, religião, opinião 
política ou origem social e independentemente do Estado da bandeira do 
navio em que estiver empregada, engajada ou trabalhando. 
2. Todo Membro deve incentivar o desenvolvimento de instalações de bem-
estar nos portos apropriados do país e determinar, após consulta às 
organizações de armadores e de gente do mar interessadas, quais portos 
deverão ser considerados apropriados. 
3. Todo Membro incentivará o estabelecimento de comissões de bem-estar 
encarregadas de examinar periodicamente as instalações e serviços de bem-
estar, a fim de assegurar que são apropriados, tendo em vista as 
necessidades da gente do mar em função das inovações técnicas e 
operacionais e de outras mudanças no setor marítimo. 
 

 As disposições contidas no Decreto n.º 2.669/98, que promulgou a Convenção 

nº 163 da OIT, sobre o Bem-Estar dos Trabalhadores Marítimos no Mar e no Porto, 

conforme apresentadas no item 2.3.2.6 do Capítulo anterior, atendem ao disposto na 

Norma A4.4, acima transcrita. 

 

3.2.4.5 Regra 4.5 – Seguridade social 

Finalidade: Assegurar que sejam tomadas medidas no sentido de franquear 
o acesso da gente do mar à proteção da seguridade social 
1. Todo Membro assegurará que toda a gente do mar e, até onde sua lei 
nacional o permitir, seus dependentes tenham acesso à proteção da 
seguridade social, em conformidade com o Código, sem prejuízo de 
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quaisquer outras condições mais favoráveis, a que se refere o parágrafo 8º 
do artigo 19 da Constituição. 
2. Todo Membro se compromete a adotar medidas, de acordo com suas 
circunstâncias nacionais, individualmente e mediante cooperação 
internacional, para alcançar progressivamente a proteção abrangente da 
seguridade social para a gente do mar. 
3. Todo Membro garantirá que gente do mar sujeita a sua legislação de 
seguridade social e, até onde estabelecer a sua lei nacional, seus 
dependentes tenham o direito de se beneficiar da proteção da seguridade 
social, num modo que não seja menos favorável do que o usufruído pelos 
trabalhadores em terra. 

 

 A NR-30 não estabelece nenhum requisito quanto aos aspectos de seguridade 

social para o trabalhador marítimo. 

 

3.2.4.5.1 Norma A4.5 – Seguridade social 

1. As áreas a serem consideradas com vistas a alcançar progressivamente a 
proteção abrangente da seguridade social, em conformidade com a Regra 
4.5, são as seguintes: assistência médica e benefícios por doença, por 
desemprego, por acidentes de trabalho e por idade, benefícios familiares, 
licença maternidade, por invalidez, e pensões por morte, em 
complementação da proteção assegurada pela Regra 4.1, a respeito de 
assistência médica, e a Regra 4.2, a respeito da responsabilidade dos 
armadores, bem como por outros títulos desta Convenção. 
2. Quando da ratificação, a proteção a ser assegurada por todo membro, em 
conformidade com o parágrafo 1º da Regra 4.5, deverá incluir pelo menos 
três dos benefícios relacionados no parágrafo 1º desta Norma. [...] 
3. Todo Membro adotará medidas consoantes com suas circunstâncias 
nacionais, destinadas a assegurar para toda gente do mar que resida 
habitualmente em seu território a proteção suplementar de seguridade social, 
a que se refere o parágrafo 1º desta Norma. [...]. 
4. Não obstante a atribuição de responsabilidades conforme o parágrafo 3º 
desta Norma, os Membros poderão determinar, mediante acordos bilaterais 
e multilaterais e disposições adotadas no contexto de organizações de 
integração econômica, outras regras relativas à legislação de seguridade 
social a que a gente do mar estará sujeita. [...]. 
7. A proteção mencionada no parágrafo 1º da Regra 4.5 poderá, se for 
apropriado, ser incorporada em leis e regulamentos, em planos privados ou 
acordos de negociação coletiva ou numa combinação de todos esses. [...] 
10. Todo Membro especificará, no momento da ratificação, os tipos de 
benefícios concedidos conforme o parágrafo 2º desta Norma. [...]. 
11. Os relatórios submetidos à Repartição Internacional do Trabalho em 
conformidade com o artigo 22 da Constituição também incluirão informações 
a respeito das medidas tomadas de acordo com o parágrafo 2º da Regra 4.5, 
para incluir outros benefícios na proteção. 

 

 Todo trabalhador aquaviário, contratado por empresas ou armadores nacionais 

está sujeito à legislação nacional vigente no país, quanto aos direitos previdenciários, 

como para qualquer outro trabalhador, perante o INSS, conforme o Decreto n.º 

3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, apresentado no item 
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2.3.3.1 do Capítulo anterior. Por sua vez, não há nenhum outro ordenamento legal 

específico para o trabalhador aquaviário. 

 Por sua vez, como contido no Decreto n.º 447/92, que promulgou a Convenção 

n.º 147 da OIT sobre Normas Mínimas da Marinha Mercante, apresentada no item 

2.3.2.5 do Capítulo anterior, o seu Art.  2º dispõe que (BRASIL, 1992):  

Todo Membro que ratificar a presente Convenção se compromete a: a) 
promulgar uma legislação relativa aos navios matriculados em seu território e 
que se refira a: [...] ii) um regime adequado de previdência social; [...] b) 
exercer efetivamente sua jurisdição ou controle nos navios matriculados em 
seu território no que se refira a: [...] ii) a implementação do regime de 
previdência social prescrito pela legislação nacional; [...] 

 
 No entanto, apesar do disposto no Decreto, é desconhecido qualquer outro 

ordenamento legal nacional que normatize um regime de previdência social específica 

para o trabalhador aquaviário. 

 Por fim, a exemplo de abordagens anteriores referentes a direitos trabalhistas, 

os Acordos Coletivos de Trabalho também podem dispor sobre aspectos de 

Seguridade Social, como o contido no ACT que se tem usado como exemplo. Segue-

se um extrato sobre o tema (Companhia Libra de navegação, 2016): 

CLÁUSULA NONA - DA MARÍTIMA GESTANTE – A empregada marítima 
gestante comunicará imediatamente à empresa o fato, a partir da ciência de 
sua gravidez diagnosticada por exame médico e, caso haja a necessidade 
comprovada por parecer médico de ser licenciada por complicações 
decorrentes da gestação, fará jus ao pagamento mensal de 50% (cinquenta 
por cento) de sua remuneração total, na condição de embarcada. O referido 
pagamento será efetuado pela empresa exclusivamente no período de 
gestação compreendido entre a data de licença da empregada até o oitavo 
mês de gravidez ou até a data do parto da gestante, caso o evento ocorra 
antes do oitavo mês. [...] 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ASSISTÊNCIA MÉDICA 
SUPLETIVA – A EMPRESA acordante deverá, às suas expensas, manter 
assistência médica e odontológica supletiva para todos os marítimos 
abrangidos pelo presente Acordo, estendendo-se esse benefício aos 
dependentes legais, considerados estes de acordo com as estipulações da 
empresa prestadora dos serviços de seguro de saúde contratada pela 
EMPRESA acordante. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O plano de saúde em suas 
condições particulares contempla o titular e até 3 (três) dependentes. A partir 
do quarto dependente haverá o reembolso pelo empregado. [...] 
PARAGRAFO TERCEIRO - A exclusão de empregados do Plano por término 
do vínculo empregatício ou por vontade do mesmo se dará em caráter 
definitivo e irretratável. A exclusão dos dependentes inscritos pelo empregado 
beneficiário também não admitirá retratação. [...] 

 

 

3.2.5 Título 5 – Cumprimento e Controle da Aplicação 

1. As Regras constantes nesse Título especificam a responsabilidade dos 
Membros de implementar e aplicar integralmente e controlar a aplicação dos 
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princípios e direitos estabelecidos nos Artigos da Convenção e as obrigações 
particulares definidas nos Títulos 1, 2, 3 e 4. 
2. Os parágrafos 3º e 4º do Artigo VI, que permitem a implementação da Parte 
A do código por meio de disposições substancialmente equivalentes, não se 
aplicam à Parte A do Código neste Título. 
3. De acordo com o parágrafo 2º do Artigo VI, todo Membro se desincumbirá 
de suas responsabilidades estipuladas nas Regras, na maneira estabelecida 
nas Normas correspondentes da Parte A do Código, dando a devida 
consideração às Diretrizes correspondentes na Parte B do Código. 
4. As disposições deste Título deverão ser implementadas com a consciência 
de que a gente do mar e os armadores, como todas as demais pessoas, são 
iguais perante a lei e têm igual direito à proteção da lei, não podendo sofrer 
discriminação quanto ao seu acesso às cortes, tribunais ou outros 
mecanismos de solução de litígios. As disposições deste Título não 
especificam jurisdição legal nem competência territorial alguma. 

 

 Pelo texto acima, percebe-se que esta parte do Código contém as disposições 

que deverão ser cumpridas pelos Estados que ratificarem a CTM 2006, a fim de que 

sejam implementadas as Regras estabelecidas. 

 Em razão dessas disposições, não há o que se permita comparar, nestas 

Regras da Convenção, com o que se é estabelecido na NR-30. 

 No entanto, mostra-se oportuno apresentá-lo em razão de procedimentos que 

deverão ser implementados após a promulgação da CTM 2006 pelo Estado brasileiro, 

e observando, quando pertinente, que ordenamentos legais já atendem ao disposto. 

 

3.2.5.1 Regra 5.1 – Responsabilidades do Estado da bandeira 

Finalidade: Assegurar que todo Membro implementará suas 
responsabilidades decorrentes desta Convenção no que diz respeito aos 
navios que arvoram sua bandeira 
 

3.2.5.1.1 Regra 5.1.1 – Princípios gerais 

1. Todo Membro será responsável por assegurar o cumprimento de suas 
obrigações decorrentes desta Convenção nos navios que arvoram sua 
bandeira. 
2. Todo Membro estabelecerá um sistema eficaz de inspeção e certificação 
das condições de trabalho marítimo, em conformidade com as Regras 5.1.3 
e 5.1.4, de modo a assegurar que as condições de trabalho e de vida da gente 
do mar nos navios que arvoram sua bandeira cumprem, e que continuarão a 
cumprir, as normas estabelecidas nesta Convenção. 
3. Ao estabelecer sistemas eficazes de inspeção e certificação das condições 
de trabalho marítimo, o Membro poderá, caso seja apropriado, autorizar 
instituições públicas ou outras organizações, (inclusive de outro Membro, se 
esse concordar) por ele reconhecidas como competentes e independentes 
para fazer as inspeções ou emitir os certificados, ou ambas as coisas. Em 
todos os casos, o Membro será inteiramente responsável pela inspeção e 
certificação das condições de trabalho e de vida da gente do mar em apreço 
nos navios que ostentam sua bandeira. 
4. Um certificado de trabalho marítimo, complementado por uma declaração 
de conformidade do trabalho marítimo, constituirá prova prima facie, salvo 
prova em contrário, de que o navio foi devidamente inspecionado pelo 
Membro cuja bandeira ele ostenta e que os dispositivos desta Convenção, 
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relativos às condições de trabalho e de vida da gente do mar, foram 
satisfeitos, tal como atesta o certificado. 
5. As informações acerca do sistema, a que se refere o parágrafo 2º desta 
Regra, inclusive o método utilizado para avaliar sua eficácia, constarão nos 
relatórios do Membro à Repartição Internacional do Trabalho, em 
conformidade com o Artigo 22 da Constituição. 
 
 

 Do disposto na Regra acima, constata-se que novos instrumentos de inspeção 

e certificação, relativos às condições de trabalho a bordo, são criados pelo Código, os 

quais serão apresentados, adiante, nas Regras 5.1.3 e 5.1.4. 

 Por sua vez, conforme visto no item 2.2 do Capítulo anterior, a LESTA, no seu 

Art. 4º, dispõe sobre a execução de inspeção naval e de vistorias, diretamente pela 

Autoridade Marítima ou por intermédio de delegação a entidades especializadas.  

 Em decorrência da LESTA, a NORMAM-07 estabelece procedimentos quanto 

às atividades de Inspeção Naval, conforme apresentadas no item 2.2.3. A Norma 

dispõe que essa inspeção é uma atividade de cunho administrativo, que consiste na 

fiscalização do cumprimento da LESTA, das normas e regulamentos dela decorrentes 

e, dos atos e resoluções internacionais ratificados pelo Brasil, a ela relacionados. 

 Por fim, o Decreto n.º 6.766/2009, que promulgou a Convenção n.º 178 da OIT, 

relativa à Inspeção das Condições de Vida e de Trabalho dos Trabalhadores 

Marítimos, ratifica os termos desta convenção, dentre os quais o contido no seu Art. 

2º que estabelece que “todo país Membro para o qual a presente Convenção esteja 

em vigor deverá ter em funcionamento um sistema de inspeção das condições de vida 

e de trabalho dos trabalhadores marítimos”, conforme apresentado no item 2.3.2.9 do 

Capítulo anterior. 

  

3.2.5.1.2 Regra 5.1.2 – Autorização de organizações reconhecidas 

1. As instituições públicas ou outras organizações a que se refere o parágrafo 
3º da Regra 5.1.1 (designadas como organizações reconhecidas) deverão ser 
reconhecidas pela autoridade competente como estando em conformidade 
com os requisitos do Código a respeito de competência e independência. As 
funções de inspeção ou certificação que as organizações reconhecidas 
poderão ser autorizadas a desempenhar deverão enquadrar-se no âmbito 
das atividades expressamente mencionadas no Código, a serem realizadas 
pela autoridade competente ou por uma organização competente. 
2. Os relatórios a que se refere o parágrafo 5º da Regra 5.1.1 incluirão 
informações acerca da eventual organização reconhecida, atestando que as 
autorizações concedidas e as providências tomadas pelo Membro para 
assegurar que as atividades autorizadas foram integral e eficazmente 
satisfeitas. 
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 Como já visto no item anterior, a LESTA prevê que a execução de inspeção 

naval pode ser realizada diretamente pela Autoridade Marítima ou por intermédio de 

delegação a entidades especializadas.  

 

3.2.5.1.3 Regra 5.1.3 – Certificação de trabalho marítimo e declaração de 

 conformidade do trabalho marítimo 

1. Esta Regra se aplica a navios: a) de arqueação bruta igual ou superior a 
500 que realizam viagens internacionais; e b) de arqueação bruta igual ou 
superior a 500 que arvoram a bandeira de um Membro e que operam a partir 
de um porto, ou entre portos, de outro país. Para os fins desta Regra, “viagem 
internacional” significa viagem desde um país até um porto fora desse país. 
2. Esta Regra também se aplica a navios que arvoram a bandeira de um 
Membro e que não é abrangido pelo parágrafo 1º desta Regra, a pedido do 
armador ao país em apreço. 
3. Todo membro exigirá que os navios que arvoram sua bandeira levem a 
bordo e mantenham atualizado um certificado de trabalho marítimo, 
atestando que as condições de trabalho e de vida da gente do mar no navio, 
inclusive medidas destinadas a assegurar o cumprimento contínuo das 
disposições adotadas, a serem incluídas na declaração de conformidade com 
o trabalho marítimo, a que se refere o parágrafo 4º desta Regra, foram 
inspecionadas e satisfazem as exigências da legislação nacional ou em 
outras medidas de implementação desta Convenção. 
4. Todo Membro exigirá que os navios que arvoram sua bandeira levem a 
bordo e mantenham atualizada uma declaração de conformidade do trabalho 
marítimo, especificando os requisitos nacionais para a implementação desta 
Convenção, no que tange às condições de trabalho e de vida da gente do 
mar, e estipulando as medidas adotadas pelo armador para assegurar a 
conformidade com tais requisitos no navio ou navios de que se trate. 
5. O certificado de trabalho marítimo e a declaração de conformidade do 
trabalho marítimo deverão obedecer ao modelo prescrito pelo Código. 
6. Quando a autoridade competente do Membro ou uma organização 
reconhecida, devidamente autorizada para esse fim, verificar mediante 
inspeção que um navio que arvora a bandeira do Membro satisfaz e continua 
a satisfazer as normas desta Convenção, ela emitirá ou renovará o certificado 
de trabalho marítimo correspondente e manterá um registro desse certificado 
acessível ao público. 
7. Requisitos pormenorizados relativos ao certificado de trabalho marítimo e 
à declaração de conformidade do trabalho marítimo, inclusive uma lista de 
itens que precisam ser inspecionados e aprovados, constam na Parte A do 
Código. 

 

 As condições de trabalho e vida a bordo da gente do mar que devem ser 

inspecionadas e aprovadas pelo Estado da bandeira antes de expedir um certificado, 

mencionado acima, e discriminado no Anexo A5-I do Código, são as seguintes: 

• Idade mínima; 

• Atestados médicos; 

• Qualificações da gente do mar; 

• Acordos de emprego ou contratos de trabalho da gente do mar; 

• Utilização de serviço privado de contratação e colocação autorizado, 
certificado ou regulamentado; 

• Horas de trabalho e de descanso; 

• Níveis de tripulação do navio; 
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• Alojamento; 

• Serviços de lazer a bordo; 

• Alimentação e serviço de mesa a bordo; 

• Saúde e segurança e prevenção de acidentes; 

• Assistência médica a bordo; 

• Procedimentos de tramitação de queixas a bordo; e 

• Pagamento dos salários. 

 

 Os modelos do Certificado de Trabalho Marítimo e da Declaração de 

Conformidade do Trabalho Marítimo estão contidos no ANEXO A5-II do Código do 

CTM 2006. 

 Em razão da novidade dos citados documentos, e por pertinentes ao tema em 

estudo, esses modelos de Certificado e de Declaração estão transcritos nos Anexos 

II e III do presente trabalho, respectivamente. 

 

3.2.5.1.4 Regra 5.1.4 – Inspeção e controle da aplicação 

1. Todo Membro se assegurará, por meio de um sistema efetivo e coordenado 
de inspeções regulares, monitoramento e outras medidas de controle, de que 
os navios que ostentam sua bandeira cumprem com os dispositivos desta 
Convenção, da forma implementada na legislação e nos regulamentos 
nacionais. 
2. Requisitos pormenorizados relativos a um sistema de inspeção e controle 
da aplicação, a que se refere o parágrafo 1º desta Regra, constam na Parte 
A do Código. 

 

 Como visto no item 3.2.5.1.1, que apresentou a Regra 5.1.1 sobre as 

Disposições Gerais para aplicação e controle do Código, o governo brasileiro já dispõe 

de ordenamentos legais que permitirão a inspeção e o controle da aplicação dos 

dispositivos estabelecidos na CTM 2006, tais como:  

• a LESTA; 

• a NORMAM-07, decorrente das disposições da LESTA; e  

• o Decreto n.º 6.766/2009, que promulgou a Convenção n.º 178 da OIT, entre outros. 

 

3.2.5.1.5 Regra 5.1.5 – Procedimentos de tramitação de queixas a bordo 

1. Todo Membro exigirá que os navios que arvoram sua bandeira tenham 
procedimentos de bordo para uma tramitação justa, eficaz e ágil de queixas 
de gente do mar que alegarem infrações das disposições desta Convenção 
(inclusive de direitos da gente do mar). 
2. Todo Membro proibirá e penalizará toda forma de vitimização da gente do 
mar por ter apresentado uma queixa. 
3. O disposto nesta Regra e nas seções correlatas do Código não prejudica 
o direito da gente do mar de buscar reparação por quaisquer meios legais 
que julgar apropriado.  
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 A estrutura da categoria de marítimos conta com uma forte representatividade 

por meio dos Sindicatos, que se tornam agentes intermediários para a apresentação 

de reivindicações dos trabalhadores perante às empresas.  

 No entanto, para atendimento das disposições específicas da CTM 2006 

quanto a procedimentos e regras para apresentação de queixas, por parte dos 

trabalhadores aquaviários, desconhece-se qualquer regulamentação ou prática 

efetivada a bordo dos navios. 

 

3.2.5.1.6 Regra 5.1.6 – Sinistros marítimos  

1. Todo Membro realizará uma investigação oficial de todo sinistro marítimo 
que ocasione lesão ou perda de vida, que envolva um navio que arvora sua 
bandeira. O relatório final da investigação será normalmente dado a conhecer 
ao público. 
2. Os membros cooperarão entre si para facilitar a investigação de sinistros 
marítimos graves a que se refere o parágrafo 1º desta Regra. 

 

 Como apresentado no item 2.3.2.3 do Capítulo anterior, a LESTA dispõe no 

seu Art. 33 que os “acidentes e fatos da navegação, ..., serão apurados por meio de 

inquérito administrativo instaurado pela autoridade marítima, para posterior 

julgamento no Tribunal Marítimo” (BRASIL, 1997). 

 Face às práticas já existentes no país, quanto aos procedimentos para a 

realização de investigação de sinistro marítimo, não há qualquer necessidade de 

implementação de novo ordenamento para atendimento ao estabelecido na CT 2006. 

 

3.2.5.2 Regra 5.2 – Responsabilidades do Estado controlador do porto 

Finalidade: Permitir que todo Membro cumpra suas responsabilidades 
conforme esta Convenção, no que tange à cooperação internacional 
necessária para assegurar a implementação e controle da aplicação das 
normas desta Convenção a navios estrangeiros. 

 

3.2.5.2.1 Regra 5.2.1 – Inspeção no porto 

1. Todo navio estrangeiro que, no desenrolar normal de sua atividade ou por 
motivos operacionais, fizer escala no porto de um Membro poderá estar 
sujeito à inspeção, de acordo com o parágrafo 4º do Artigo V, a fim de verificar 
sua conformidade com os dispositivos desta Convenção (inclusive com os 
direitos da gente do mar), no que tange às condições de trabalho e de vida 
da gente do mar no navio. 
2. Todo Membro aceitará o certificado de trabalho marítimo e a declaração 
de conformidade do trabalho marítimo exigidos pela Regra 5.1.3 como 
presunção, salvo prova em contrário, de conformidade com os dispositivos 
desta Convenção (inclusive com os direitos da gente do mar). Portanto, a 
inspeção em seus portos se restringirá, salvo nas circunstâncias 
especificadas no Código, a um exame do certificado e da declaração. 
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3. As inspeções num porto serão realizadas por funcionários habilitados, 
conforme o disposto no Código e em outros acordos internacionais aplicáveis 
que regem o controle de inspeções pelo Estado do porto em território do 
Membro. Essas inspeções serão limitadas à verificação de que a matéria 
examinada está em conformidade com os dispositivos relevantes dos artigos 
e regras desta Convenção e da Parte A do Código. 
4. As inspeções passíveis de serem realizadas de acordo com esta regra 
serão baseadas num sistema eficaz de inspeção e controle pelo Estado que 
governa o porto, que contribua para assegurar que as condições de trabalho 
e de vida da gente do mar em navios que entram num porto do membro em 
apreço estejam em conformidade com os dispositivos desta Convenção 
(inclusive com o que se refere aos direitos da gente do mar). 
5. Informações a respeito do sistema a que se refere o parágrafo 4º desta 
regra, inclusive sobre o método usado para avaliar sua eficácia, serão 
incluídas nos relatórios do Membro, a que se refere o artigo 22 da 
Constituição. 

 

 Como visto no item 2.2.3 do Capítulo anterior, quando da apresentação da 

NORMAM-07, que estabelece procedimentos para Atividades de Inspeção Naval, 

constata-se que já é uma prática entre os Estados signatários das Convenções da 

IMO, incluso o Brasil, a realização de inspeções no porto de navios outros que não os 

de sua bandeira. Essa prática é denominada, como visto na citada Norma, de 

inspeção Port State Control (PSC). 

 A inspeção de PSC visa “a fiscalização dos requisitos legais de segurança em 

embarcações de bandeira estrangeira que chegam a seus portos, em conformidade 

com as prescrições das Convenções Internacionais ratificadas pelo Brasil” (BRASIL, 

2003). 

 

3.2.5.2.2 Regra 5.2.2 – Procedimentos de tramitação de queixas em terra 

 

1. Todo Membro assegurará que a gente do mar de navios que fizerem escala 
num porto no território do Membro, que alegar uma infração dos dispositivos 
desta Convenção (inclusive de direitos da gente do mar) terá o direito de 
notificar tal infração, a fim de facilitar um meio imediato e prático de correção. 

 

 Não se conhece procedimento formal para notificação de infração por parte de 

trabalhador aquaviário, seja nacional ou estrangeiro, à qualquer autoridade nacional 

fiscalizadora. 

 

3.2.5.3 Regra 5.3 – Responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra 

Finalidade: Assegurar que todo membro cumpra com suas responsabilidades 
ao amparo desta Convenção, no que tange ao recrutamento e colocação de 
gente do mar e a sua proteção. 
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1. Sem prejuízo do princípio da responsabilidade de todo Membro pelas 
condições de trabalho e de vida da gente do mar nos navios que arvoram sua 
bandeira, o Membro será também responsável por assegurar o recrutamento 
e colocação de gente do mar, bem como a proteção de sua seguridade social 
dos que são seus nacionais ou residentes ou domiciliados em seu território, 
na medida em que essa responsabilidade é determinada por esta Convenção. 
2. Os dispositivos pormenorizados para a implementação do parágrafo 1º 
desta Regra constam no Código. 
3. Todo Membro estabelecerá um sistema eficaz de inspeção e 
monitoramento para desincumbir-se de suas responsabilidades ao amparo 
desta Convenção. 
4. Informações acerca do sistema a que se refere o parágrafo 3º desta Regra, 
inclusive sobre o método usado para avaliar sua eficácia, serão incluídas nos 
relatórios do Membro, em consonância com o Artigo 22 da Constituição da 
OIT. 

 

 Os procedimentos referentes ao recrutamento e a colocação dos trabalhadores 

aquaviários já foram abordados no item 3.2.1.3, quando da apresentação dos 

aspectos de formação e qualificação do pessoal aquaviário, onde a legislação 

nacional é baseada nas disposições da LESTA e da NORMAM-13. 

 Com relação aos aspectos de seguridade social, tal assunto foi abordado no 

item 3.2.4.5, onde foi apresentado que o Decreto n.º 3.048/99, que aprovou o 

Regulamento da Previdência Social, é a base do ordenamento legal do tema no país, 

e substanciado pelos Acordos Coletivos de Trabalho. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO 

 Este capítulo apresenta a análise dos resultados do estudo efetuado no capítulo 

anterior, onde se buscou comparar as disposições da CTM 2006 com as da NR-30, 

verificando-se onde a norma nacional atende as regras internacionais, onde ela se 

complementa ao se somar com outras normas e ordenamentos nacionais e onde ela 

se omite ou conflita, necessitando acréscimos ou reformulações. 

 Em decorrência dessas avaliações, as constatações obtidas serão 

segmentadas para cada um dos cinco Títulos da Convenção, de forma a lhes dar 

unicidade de acordo com cada um dos direitos ou princípios gerais nela abordados. 

  

4.1 REQUISITOS MÍNIMOS PARA TRABALHAR A BORDO DE NAVIOS 

 As Regras estabelecidas sob esse Título, dispuseram obrigações quanto ao 

trabalhador marítimo, referentes a: idade mínima; atestado médico; formação e 

qualificação; e contratação e colocação. 

  

4.1.1 Idade mínima 

 A Convenção estabelece que ninguém abaixo de 16 anos de idade deverá ser 

empregado ou contratado para trabalhar a bordo de navios. Ela estabelece, também, 

que o trabalho noturno para menor de 18 anos será proibido e complementa que o 

trabalhador marítimo menor de 18 anos deverá ser proibido de executar tarefas a 

bordo que sejam suscetíveis de colocar a sua saúde ou segurança em perigo. 

 Constatou-se que a NR-30 não contém qualquer dispositivo quanto ao 

estabelecimento de uma idade mínima para o trabalhador aquaviário.  No entanto, 

verificou-se que a Constituição Federal estabelece que a idade mínima para qualquer 

trabalhador, hoje vigente, é de 16 anos e que, para trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, a idade mínima é de 18 anos. Mas abre uma exceção para a condição de 

aprendiz, a partir dos 14 anos. A CLT, que está sujeita aos dispositivos da CRFB, 

reafirma esses limites e condições. Por sua vez, a NORMAM-13 estabelece que o 

ingresso de pessoal aquaviário subalterno, nos Grupos de Marítimos, é permitido a 

nacionais com mais de 18 anos de idade.  

 Assim, apesar da NR-30 não estabelecer um limite mínimo de idade para o 

trabalhador aquaviário, o conjunto de leis e normas brasileiras, constituídos pela 
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CRFB, pela CLT e pela NORMAM-13, garantem o atendimento da CTM 2006 quanto 

ao estabelecimento de um limite de idade para ingresso no quadro de trabalhadores 

aquaviários, nas condições acima expressas. 

 

4.1.2 Atestado médico 

 A Convenção estabelece que todo marítimo deve estar apto, do ponto de vista 

médico, para desempenhar as suas tarefas a bordo, bem como que esta condição de 

higidez deva ser certificada por meio de um atestado médico que a declare apta. Ela 

dispõe que esse atestado médico deve conter, entre outros aspectos, as condições 

de audição e de visão do trabalhador, incluso o discernimento das cores, bem como 

que não padeça de nenhuma condição médica que seja suscetível de agravamento 

com a execução do serviço a bordo.  

 Por sua vez, a Convenção estabelece que o atestado médico deverá ser válido 

pelo prazo máximo de dois anos, para trabalhadores maiores de 18 anos (e de um 

ano para trabalhadores entre 16 e 18 anos), e que seja expedido, além de na língua 

do nacional, também na língua inglesa. Por fim, a Convenção estabelece que um 

atestado médico emitido de acordo com os requisitos da Convenção STCW também 

será aceito pela autoridade competente para os fins do cumprimento da Regra. 

 Constatou-se que a NR-30 estabelece a obrigatoriedade, por parte das 

empresas, da elaboração do PCMSO, com o objetivo de promover e preservar a saúde 

dos trabalhadores aquaviários. Ela estabelece que, para os trabalhadores aquaviários 

do grupo marítimos, devem ser adotados os padrões médicos e o modelo de 

Certificado Médico estabelecido pela Convenção STCW, devendo ser expedidos em 

português e inglês. Verificou-se, também, que as informações constantes do modelo 

do Certificado Médico (STCW), contemplam as recomendações quanto à audição, à 

acuidade visual, a visão de cores ou condição médica suscetível de se agravar com o 

serviço a bordo. Além disso, a NR-30 estabelece que esse Certificado deverá ser 

expedido sem prejuízo da elaboração do ASO. 

 Por sua vez, constatou-se que a NR-07 estabelece os parâmetros mínimos e 

as diretrizes gerais a serem observados na execução do PCMSO, dispondo que o 

PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória de exame médico 

admissional. E, entre outras determinações, a Norma estabelece que esse exame 

médico deverá ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades. E é ela 

quem estabelece que, para cada exame médico realizado, o médico deverá emitir o 
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ASO, o qual deverá conter, entre outros registros, a definição de apto ou inapto para 

a função específica que o trabalhador vai exercer, na situação de admissional. Por 

fim, a NR-07 estabelece que o exame médico deve ser anual, para trabalhadores 

menores de 18 e maiores de 45 anos de idade, e a cada dois anos, para aqueles entre 

18 e 45 anos. 

 Assim, pelas observações acima expostas, verifica-se que as disposições 

contidas na CTM 2006, quanto às condições de saúde do trabalhador marítimo é 

plenamente atendida pelo estabelecido na NR-30, e observando as disposições 

contidas na NR-07. 

 

4.1.3 Formação e qualificação 

 A Convenção estabelece que todo trabalhador aquaviário deve estar formado 

e qualificado para desempenhar as suas tarefas a bordo do navio, bem como enfatiza 

que essa formação, e sua certificação, deve estar em acordo aos instrumentos 

obrigatórios adotados pela IMO. Estabelece, também, que não será permitido 

trabalhar no navio, sem que se tenha concluído com êxito o treinamento sobre 

segurança pessoal a bordo. 

 Constatou-se que a NR-30 não estabelece nenhum critério ou exigência de 

formação e/ou qualificação, bem como treinamento, para os trabalhadores 

aquaviários. No entanto, outras NR, como a NR-33, dispõem que os requisitos de 

atendimento à segurança no local de trabalho têm por base a formação e o 

treinamento adequado para a execução das tarefas, a fim de garantir a integridade da 

humana e o meio ambiente.  

 Por sua vez, observou-se que a LESTA estabelece que cabe à Autoridade 

Marítima elaborar normas para que os aquaviários possuam o nível de habilitação 

requerido para o exercício de cargos e funções a bordo das embarcações. Em 

decorrência da Lei,  a NORMAM-13 estabelece que a inscrição inicial como aquaviário 

ocorrerá após aprovação em curso do EPM ou com a apresentação de título ou 

certificado de habilitação conferido por entidade ou governo, reconhecido pela 

Autoridade Marítima, nos termos previstos na Convenção STCW-78/95 da IMO. 

 Por fim, constatou-se também que, quando do embarque de um trabalhador 

aquaviário, é previsto na NORMAM-01 que o treinamento sobre o uso dos 

equipamentos salva-vidas e de extinção de incêndios, deverá ser dado o mais breve 

possível, em prazo não superior a 2 semanas. 
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 Assim, pelas observações acima expostas, verifica-se que as disposições 

contidas na CTM 2006, quanto à formação e qualificação do pessoal aquaviário são 

plenamente atendidas pelo estabelecido nas NORMAM-13 e NORMAM-01, em 

decorrência das disposições contidas LESTA, mas observando-se que esses 

requisitos não são abordados pela NR-30. 

 

4.1.4 Contratação e colocação 

 A Convenção estabelece que todo trabalhador marítimo deve ter acesso a um 

sistema eficiente, adequado, idôneo e regulamentado de contratação e colocação 

para encontrar emprego a bordo de navio, sem ônus para o interessado. 

 Constatou-se que a NR-30 não estabelece nenhum critério ou exigência de 

contratação e/ou colocação para os trabalhadores aquaviários, em razão do assunto 

não ser abrangido pelos objetivos das Normas Regulamentadoras relativas à 

Segurança e Medicina do Trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho. 

 Por outro lado, observou-se, citando o Professor e Auditor do Trabalho 

Francisco Edivar Carvalho, que “a relação dos trabalhadores marítimos com o 

armador da embarcação é de emprego”, como estabelecido na CLT, onde o marítimo 

“põe sua força de trabalho à disposição, de forma não-eventual, mediante 

remuneração e subordinação”, sendo reforçada na LESTA “ao ditar que o embarque 

e desembarque do tripulante submetem-se às regras do seu contrato de trabalho” 

(CARVALHO, 2010). E conclui que “não há margem para outra forma de contratação 

de marítimos que não seja a regida pela CLT, principal diploma legal a reger as 

relações de emprego no Brasil”. (CARVALHO, 2010). 

 Observou-se, também, que é relevante considerar, quanto às contratações dos 

trabalhadores aquaviários, a existência da prática legal dos acordos e convenções 

coletivas de trabalho. Expõe CARVALHO (2010) que o “reconhecimento dos acordos 

e convenções coletivas de trabalho está garantido na Constituição Federal como um 

direito dos trabalhadores urbanos e rurais”.  

 Dessa forma, pelo acima exposto, apesar do assunto sobre contratação e 

alocação ser estranho ao escopo do presente trabalho, as disposições contidas na 

CFRB e na CLT, amoldadas pelos Acordos Coletivos de Trabalho, dão a garantia de 

que a legislação nacional brasileira cumpre os requisitos estabelecidos na CTM 2006.  
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4.2 CONDIÇÕES DE EMPREGO 

 As Regras estabelecidas sob esse Título, dispuseram obrigações quanto ao 

trabalhador marítimo, referentes a: acordos de emprego; salário; horas de trabalho e 

de descanso; direito a férias; repatriação; indenização por perda do navio ou 

naufrágio; níveis de tripulação; e carreira e desenvolvimento de habilidades e 

oportunidades de emprego. 

  

4.2.1 Acordos de emprego 

 A Convenção estabelece que deve ser assegurado a todo trabalhador marítimo 

um acordo justo de emprego e que os termos e condições desse emprego deverão 

ser dispostos em contrato escrito e legalmente aplicável.  

 Constatou-se que a NR-30 não abrange aspectos referentes a acordos e 

contratos de trabalho para os aquaviários, como já apresentado no item anterior. 

 Observou-se, por sua vez, citando CARVALHO (2010), especificamente para a 

relação empregador-empregado, que “iniciada a prestação de serviço do marítimo ou 

de qualquer outro empregado, a carteira de trabalho e previdência social (CTPS) 

deverá ser assinada no prazo de 48 horas”, conforme a CLT. 

 Assim, como já afirmado no item anterior que o assunto sobre contratação é 

estranho à NR-30, e portanto ao escopo do presente trabalho, assegura-se que os 

acordos de trabalho firmados entre os trabalhadores marítimos e seus empregadores, 

realizados por meio das práticas previstas na legislação nacional vigente, atendem ao 

estabelecido pela CTM 2006. 

 

4.2.2 Salário 

 A Convenção estabelece que deve ser assegurado a todo trabalhador marítimo 

uma remuneração periódica e integral pelo seu trabalho, em conformidade com os 

acordos ou contratos de emprego respectivos.  

 Constatou-se que a NR-30 não abrange aspectos referentes a salário.  

 Verificou-se, por sua vez, que a CRFB garante o direito à remuneração salarial 

mensal e estabelece o direito à livre associação profissional ou sindical, destacando 

que cabe ao sindicato a participação obrigatória nas negociações coletivas de 

trabalho. Decorrente disso, como exemplo, foi apresentado um ACT, onde constatou-

se o estabelecimento detalhado de todas as parcelas de remuneração a que faz jus a 

categoria de profissionais aquaviários. 
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 Assim, apesar do tema sobre salário ser estranho à NR-30, e ao escopo do 

presente trabalho, assegura-se que a legislação nacional e os acordos de trabalho 

firmados entre os trabalhadores aquaviários e seus empregadores, atendem ao 

estabelecido pela CTM 2006. 

 

4.2.3 Horas de trabalho e de descanso 

 A Convenção estabelece que deve ser assegurado a todo trabalhador marítimo 

um número máximo de horas de trabalho e um número mínimo de horas de descanso, 

por determinados períodos. A CTM 2006 estabelece que o número máximo do tempo 

de trabalho não deve ultrapassar 14 horas por cada dia e nem 72 horas por cada 

semana e, por sua vez, o número mínimo de tempo de descanso não deve ser menor 

que 10 horas por cada dia e que 77 horas por cada semana. 

 Constatou-se que a NR-30 não abrange aspectos referentes à limitação de 

horas máximas de trabalho, nem horas mínimas de descanso, bem como nenhuma 

outra das NR estudadas.  

 Na legislação nacional encontrou-se respaldo, sobre o tema, na CLT que 

dispõe sobre horas diárias de trabalho, de descanso e horas extras, bem como a 

obrigatoriedade do registro dessas horas extraordinárias. 

 Verificou-se que a NORMAM-01, ao dispor sobre o dimensionamento mínimo 

da Tripulação de Segurança a bordo, estabelece de forma bastante detalhada quais 

deverão ser os limites de horas de trabalho ou de descanso, em total atendimento ao 

estipulado na Convenção. 

 Por fim, constatou-se que os ACT estabelecem uma compensação 

remuneratória em razão das horas extras excedentes ao regime máximo de horas 

fixadas para o período de trabalho semanal. 

 Assim, apesar dos limites de horas máximas de trabalho e horas mínimas de 

descanso a bordo não serem estabelecidos, ou sequer abordados, na NR-30, e nem 

nas demais NR apresentadas, assegura-se que a legislação nacional, por meio da 

CLT e da NORMAM-01, e os acordos de trabalho firmados entre os trabalhadores 

marítimos e seus empregadores, atendem ao estabelecido na CTM 2006. 

 

4.2.4 Direito a férias 

 A Convenção estabelece que deve ser assegurado a todo trabalhador marítimo 

o direito a férias anuais remuneradas, em condições adequadas. 
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 Constatou-se que a NR-30 não abrange aspectos referentes a direito a férias 

anuais, bem como nenhuma outra das NR estudadas. 

 Verificou-se que, na legislação nacional encontra-se garantia na CLT que 

dispõe sobre o direito de férias, bem como os ACT dispõem sobre esse direito. 

 Assim, apesar do direito a férias anuais remuneradas não ser estabelecido na 

NR-30, e nem nas demais NR apresentadas, assegura-se que a legislação nacional, 

por meio da CLT e dos acordos de trabalho firmados entre os trabalhadores 

aquaviários e seus empregadores, atendem ao estabelecido na CTM 2006. 

 

4.2.5 Repatriação 

 A Convenção estabelece que deve ser assegurado a todo trabalhador marítimo 

o direito à repatriação, enquanto se encontre no estrangeiro, quando o contrato de 

emprego expirar ou for terminado pelo armador ou pelo aquaviário, por motivos justos, 

ou quando o aquaviário não estiver em condições de desempenhar as tarefas a que 

se refere o contrato de emprego. 

 Constatou-se que a NR-30 não abrange aspectos referentes a direito de 

repatriação para trabalhador aquaviário quando se encontre no estrangeiro. 

 Verificou-se que, na legislação nacional, o tema é tratado pelo Decreto n.º 

2.670/98 que promulgou a Convenção nº 166 da OIT, que dispõe sobre a Repatriação 

dos Trabalhadores Marítimo, onde os procedimentos previstos na CTM 2006 são 

totalmente por ele atendidos. 

 Assim, apesar do direito a repatriação de trabalhador aquaviário ser estranho 

na NR-30, assegura-se que a legislação nacional, por meio Decreto n.º 2.670/98, 

atende ao estabelecido na CTM 2006. 

 

4.2.6 Indenização por perda do navio ou naufrágio 

 A Convenção estabelece que deve ser assegurado a todo trabalhador marítimo 

o direito a indenização adequada em caso de lesão, perdas ou desemprego em 

decorrência de perda do navio ou naufrágio. 

 Constatou-se que a NR-30 não abrange aspectos referentes a direito de 

Indenização por perda do navio ou naufrágio para trabalhador aquaviário. 

 Verificou-se que não foi encontrado na legislação nacional nenhum 

ordenamento, norma ou instrução específica sobre indenização a marítimos por perda 

de navio ou naufrágio. No entanto, observou-se que a CLT, por sua abrangência, 
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estabelece alguns aspectos relevantes ao assunto, quando da indenização devida à 

rescisão de contrato por prazo indeterminado. 

 Por fim, observou-se que o Acordo Coletivo de Trabalho abrange parte do tema 

ao estabelecer que em caso de sinistro a bordo, que resulte na perda de objetos de 

uso pessoal, comprovada por inquérito conduzido pela Autoridade marítima, o 

armador arcará com a indenização correspondente. 

 Pelo exposto, conclui-se que a NR-30, bem como as demais NR, não abrangem 

o tema e que a legislação nacional vigente não atende plenamente o assunto. 

 

4.2.7 Níveis de tripulação 

  A Convenção estabelece que os navios disponham de uma tripulação 

suficiente de marítimos empregados a bordo, de modo a permitir que estes meios 

sejam operados com segurança e eficiência, e levando-se em conta os aspectos de 

fadiga e condições particulares da viagem que afetam diretamente o pessoal 

empregado embarcado. 

 Verificou-se que a NR-30 não abrange os aspectos referentes a níveis de 

tripulação, bem como nenhuma das outras NR estudadas. 

 No entanto, constatou-se que a LESTA  dispõe que um navio deverá ser 

guarnecido por um quantitativo de pessoal aquaviário que leve em conta as 

dimensões do navio e as qualificações do pessoal, devendo essa tripulação, no seu 

todo, ser capaz de garantir a segurança e a proteção do navio e de seu pessoal em 

todas as condições de operação. 

 Constatou-se, também, que a NORMAM-01 dispõe que para o 

dimensionamento da tripulação de segurança deverão ser considerados parâmetros 

como o porte da embarcação, o tipo de navegação, a potência das máquinas e a 

atividade em que será empregada, entre outros. 

 Assim, apesar da NR-30, bem como as demais NR, não estabelecerem 

disposições sobre o dimensionamento mínimo da tripulação a bordo, assegura-se que 

a legislação nacional, por meio da LESTA e da NORMAM-01, atende aos requisitos 

estabelecidos na CTM 2006. 

  

4.2.8 Carreira e desenvolvimento de habilidades e oportunidades de emprego

 A Convenção estabelece que todo Estado membro deverá adotar políticas 

nacionais destinadas a incentivar a carreira do trabalhador marítimo e o 
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desenvolvimento de suas competências e qualificações e as oportunidades de 

emprego no setor marítimo, com o propósito de suprir esse setor de uma força de 

trabalho habilitada e estável. 

 A NR-30 não abrange aspectos referentes à carreira e ao desenvolvimento de 

habilidades e oportunidades de emprego para os trabalhadores aquaviários, bem 

como nenhuma das outras NR estudadas tratam do assunto. 

 Constatou-se que a legislação nacional conta com a Lei do Ensino Profissional 

Marítimo (LEPM) que tem como propósito o preparo técnico-profissional do pessoal 

para a Marinha Mercante. Ela estabelece os procedimentos operacionais desse 

sistema de ensino, visando permitir que as competências e habilidades individuais 

exigidas dos trabalhadores aquaviários acompanhem o estado da arte, de acordo com 

as necessidades impostas pela evolução tecnológica. 

 Por sua vez, verificou-se que a NORMAM-13 estabelece normas de 

procedimentos relativos ao ingresso, à inscrição e à carreira dos Aquaviários 

pertencentes a seis grupos profissionais, entre eles o dos Marítimos. Além das 

disposições afetas à formação e à qualificação do trabalhador aquaviário, a Norma 

estabelece os procedimentos e requisitos para a carreira desse profissional. 

 Por fim, constatou-se que a Convenção STCW-78/95 da IMO é aplicada, por 

meio das NORMAM-13 e NORMAM-30, no ordenamento jurídico de interesse à 

Marinha Mercante nacional. 

  Dessa forma, as disposições da CTM 2006, referentes à carreira e ao 

desenvolvimento de habilidades e oportunidades de emprego do trabalhador marítimo 

são atendidas por meio da LEPM, da NORMAM-13, da NORMAM-30 e do Decreto n.º 

6.846/2009, que promulgou a Convenção STCW-78/95. 

 

4.3 ALOJAMENTO, INSTALAÇÕES DE LAZER, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO DE     

MESA A BORDO 

 As Regras estabelecidas sob esse Título, dispõem obrigações quanto ao 

trabalhador aquaviário, referentes a: alojamento, instalações de lazer, alimentação e 

serviço de mesa a bordo. 

 

4.3.1 Alojamento e instalações de lazer 

 A Convenção estabelece que todo Estado membro deverá assegurar que os 

seus navios propiciem e mantenham alojamentos e instalações de lazer que 
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satisfaçam padrões mínimos, seguros e decentes, para o trabalhador aquaviário a 

bordo, e consistentes com as disposições da Convenção. A CTM 2006 estabelece 

requisitos relativos às dimensões dos camarotes e outros espaços do alojamento; à 

calefação e ventilação; ao barulho, à vibração, à iluminação e a outros fatores 

ambientais; às instalações sanitárias e à enfermaria. 

 Verificou-se que a NR-30 dispõe sobre esses requisitos nos seus itens 30.7 - 

Higiene e Conforto a Bordo, 30.8 - Salões de Refeição e Locais de Recreio, 30.10 – 

Instalações Sanitárias e 30.11 – Locais para Lavagem e Secagem de Roupas. 

 Por sua vez, constatou-se que a NR-30 é complementada pela NORMAM-01, 

que estabelece requisitos mínimos de habitabilidade e acessibilidade, incluso para 

instalações sanitárias e enfermaria, para embarcações nacionais superiores a 20 AB, 

empregadas na navegação de mar aberto, quanto às especificações contidas na CTM 

2006 referentes às dimensões e espaços dos compartimentos habitáveis a bordo.  

 Apesar da NR-30 e da NORMAM-01 estabelecerem requisitos referentes a 

alojamentos e instalações de lazer, observou-se que ambas as Normas não chegam 

a especificar tão detalhadamente esses requisitos como a CTM 2006. 

 Face aos comentários efetuados no decorrer da análise acima, permite-se 

concluir que a NR-30 atende a parcelas dos requisitos impostos pela CTM 2006. Por 

sua vez, outros requisitos são atendidos pela NORMAM-01, complementando a NR. 

No entanto, faz-se observar que a NR-30, bem como a NORMAM-01, merece ser 

revista quando da promulgação da Convenção, a fim de adequar-se aos requisitos 

estabelecidos, se assim julgado pertinente. 

 

4.3.2 Alimentação e serviço de mesa 

 A Convenção estabelece que todo Estado membro deverá assegurar que o 

trabalhador marítimo embarcado disponha de água potável e alimentos de qualidade 

e valor nutricional apropriados e em quantidade adequada, levando em conta os 

diferentes antecedentes culturais e religiosos desses tripulantes, e fornecida em 

condições higiênicas controladas. Devem também assegurar que esses tripulantes 

receberão esses alimentos gratuitamente, durante o período de contratação, e que os 

marítimos responsáveis pelo preparo da alimentação deverão ter a formação e 

qualificação adequada para exercer essas funções a bordo. 

 Verificou-se que a NR-30 dispõe sobre os requisitos da alimentação a bordo, 

garantindo o provimento de água potável e de um cardápio balanceado e nutritivo, 
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determinando que seja observado o total de tripulantes e as características e duração 

da viagem, de forma que assegure o bem estar a bordo. No entanto, não faz menção 

quanto à formação e qualificação do cozinheiro.  

 Constatou-se, por sua vez, que os requisitos para a formação e qualificação do 

profissional aquaviário, da categoria de Cozinheiro, são estabelecidos na NORMAM-

13 e complementados pela NORMAM-30. 

 Das observações acima efetuadas, permite-se concluir que as disposições da 

CTM 2006, referentes à alimentação e serviço de mesa é atendida por meio da NR-

30, sendo complementada pelas NORMAM-13 e NORMAM-30, quanto aos requisitos 

para a formação e qualificação do profissional marítimo, da categoria de Cozinheiro. 

 

4.4 PROTEÇÃO DA SAÚDE, ATENDIMENTO MÉDICO, BEM-ESTAR E 

PROTEÇÃO SOCIAL 

 As Regras estabelecidas sob esse Título, dispõem obrigações quanto ao 

trabalhador aquaviário, referentes a: assistência médica a bordo e em terra, 

responsabilidade dos armadores, proteção da segurança e da saúde e prevenção de 

acidentes, acesso a instalações terrestres de bem-estar e seguridade social. 

 

4.4.1 Assistência médica a bordo e em terra 

 A Convenção estabelece que todo Estado membro deverá assegurar que todo 

trabalhador marítimo seja coberto, gratuitamente, por medidas adequadas de 

proteção à sua saúde e tenha pronto acesso a assistência médica adequada enquanto 

estiver trabalhando a bordo. A CTM 2006 também estabelece que seja assegurado 

ao trabalhador aquaviário o direito à assistência médica qualificada nos portos de 

escala, e que os serviços de assistência médica e proteção à saúde não se restrinjam 

ao tratamento de marítimos enfermos ou lesionados, mas incluam medidas de 

natureza preventiva, tais como programas educativos sobre saúde e proteção da 

saúde. 

 Dispõe a Convenção, também, que o Estado membro deverá adotar um 

formulário padronizado de laudo médico a ser utilizado pelos comandantes do navio 

e pelo pessoal médico pertinente em terra e a bordo de navio. Além desse aspecto, 

ela também estabelece requisitos para a existência de enfermaria e farmácia a bordo, 

bem como as condições para a lotação de um médico ou um tripulante qualificado 

responsável pela prestação de assistência médica a bordo. 
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 Verificou-se que a NR-30 menciona de forma superficial, quanto à proteção à 

saúde, sobre os requisitos que devem ser adotados a bordo para prover um 

atendimento adequado aos tripulantes do navio, limitando-se a mencionar sobre a 

enfermaria, quando existente a bordo.  Ela também dispõe sobre a elaboração do 

PCMSO e da emissão do ASO com o objetivo de controle da saúde do pessoal de 

bordo, conforme o disposto na NR-7, e sobre a adoção do Certificado Médico (o Health 

Certificate, adotado pela Convenção STCW) para os trabalhadores aquaviários que 

operam em navios empregados em mar aberto e apoio marítimo. 

 Constatou-se que requisitos mais precisos referentes à enfermaria e quanto à 

qualificação e ao treinamento de enfermeiros são estabelecidos pelas NORMAM-01 e 

NORMAM-30, respectivamente. 

 Por sua vez, constatou-se que as disposições referentes à adoção de medidas 

de proteção à saúde e assistência médica são atendidas por meio do Decreto n.º 

2.671/98 que promulgou a Convenção nº 164 da OIT, que trata sobre a Proteção da 

Saúde e a Assistência Médica aos Trabalhadores Marítimos. 

 Dessa forma, pelo acima exposto, conclui-se que as disposições da CTM 2006, 

referentes à prestação de assistência médica a bordo e em terra, ao trabalhador 

marítimo, é atendida, na legislação nacional, por meio das NR-30 e NR-7, das 

NORMAM-01 e NORMAM-30 e do Decreto n.º 2.671/98 que promulgou a Convenção 

nº 164 da OIT. 

 

4.4.2 Responsabilidade dos armadores 

 A Convenção estabelece que todo Estado membro deverá assegurar, a todo 

trabalhador marítimo embarcado, o direito à assistência e ao apoio material por parte 

do armador, em relação às consequências financeiras de doença, lesão ou morte 

ocorrida quando o profissional aquaviário trabalhava ao amparo de um acordo de 

emprego. Ela recomenda o pagamento de indenização em caso de morte ou de 

incapacidade prolongada, conforme estabelecido na legislação nacional, no contrato 

de emprego do trabalhador aquaviário ou no acordo de negociação coletiva, além da 

responsabilidade, pelo armador, das despesas de funeral em caso de morte a bordo 

ou em terra durante o período de contratação. Estabelece, também, que o armador 

será responsável pelo pagamento do salário integral enquanto o aquaviário, doente 

ou lesionado, permanecer a bordo ou até a sua repatriação, caso a doença ou lesão 

resulte em incapacidade para o trabalho. 
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 Verificou-se que a NR-30 não estabelece nenhum procedimento quanto a que 

seja assegurado ao trabalhador aquaviário a proteção contra as consequências de 

doenças, lesão, ou morte relacionadas com seu emprego a bordo, bem como 

nenhuma outra NR também. 

 Constatou-se que essas disposições da Convenção são parcialmente 

atendidas pelo Decreto n.º 2.671/98, já citado no item anterior, referente à proteção 

da saúde e da assistência médica ao pessoal aquaviário embarcado, que dispõe sobre 

a garantia de que as despesas médicas de tratamento da saúde ficarão a cargo do 

armador.  

 No entanto, quanto aos aspectos de indenizações por acidente de trabalho, 

verificou-se que não há legislação nacional específica, devendo-se recorrer às 

disposições da CLT, quando pertinentes, e principalmente àquelas estabelecidas em 

Acordos Coletivos de Trabalho. 

 Assim, apesar do direito à assistência e ao apoio material, por parte do 

armador, decorrentes de doença, lesão ou morte ocorrida a trabalhador aquaviário 

embarcado, ser estranho à NR-30, ou a qualquer outra NR, pode-se assegurar que a 

legislação nacional, por meio do Decreto n.º 2.671/98, da CLT e, principalmente, dos 

ACT, atende ao estabelecido na CTM 2006. 

 

4.4.3 Proteção da segurança e da saúde e prevenção de acidentes 

 A Convenção estabelece que todo Estado membro deverá assegurar a 

proteção da saúde e a prevenção a acidentes a todo trabalhador marítimo embarcado, 

bem como que ele viva e trabalhe a bordo do navio em um ambiente seguro e 

higiênico. Ela dispõe, também, que todo Estado membro deverá elaborar e promulgar 

diretrizes nacionais com respeito à adoção e efetiva implementação de políticas e 

programas que visem a segurança e a saúde ocupacionais nos navios, após consulta 

às organizações representativas de armadores e de trabalhadores aquaviários, 

levando em conta os códigos, as diretrizes e as normas recomendadas por órgãos 

nacionais, organizações internacionais e do setor marítimo. 

 Constatou-se que todas as diretrizes contidas na Convenção, referentes à 

proteção da saúde e à prevenção de acidentes, estão presentes na NR-30, onde se 

destaca que os programas de proteção e prevenção são implantados a bordo por 

intermédio de recomendações da CIPA da empresa contratante ou armador, e são 

executados a bordo pelo GSSTB, sob a responsabilidade do Comandante do navio. 
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 Dessa forma, a NR-30 atende plenamente às disposições contidas na CTM 

2006, referentes à proteção da saúde e da segurança do trabalhador marítimo e a 

prevenção de acidentes a bordo. 

 

4.4.4 Acesso a instalações terrestres de bem-estar 

 A Convenção estabelece que todo Estado membro deverá assegurar que o 

trabalhador marítimo, que estiver trabalhando a bordo, tenha acesso a instalações e 

serviços em terra para proteger sua saúde e promover o seu bem-estar. Dispõe 

também que todo Estado membro deve incentivar a criação de instalações de bem-

estar nos portos apropriados do país, após consulta às organizações de armadores e 

de trabalhadores aquaviários interessadas. 

 Verificou-se que a NR-30 não estabelece nenhum procedimento quanto a que 

seja assegurado ao trabalhador aquaviário acesso a instalações terrestres de bem-

estar. 

 Por sua vez, constatou-se que as disposições contidas no Decreto n.º 2.669/98, 

que promulgou a Convenção nº 163 da OIT, sobre o Bem-Estar dos Trabalhadores 

Marítimos no Mar e no Porto, atendem ao disposto na Convenção. 

 Assim, apesar do direito ao acesso a instalações terrestres de bem-estar, para 

o trabalhador aquaviário embarcado, ser estranho à NR-30, ou a qualquer outra NR, 

pode-se assegurar que a legislação nacional, por meio do Decreto n.º 2.669/98, 

atende ao estabelecido na CTM 2006. 

 

4.4.5 Seguridade social 

 A Convenção estabelece que todo Estado membro deverá assegurar que o 

trabalhador marítimo, que estiver trabalhando a bordo, alcance progressivamente a 

proteção abrangente da seguridade social, para si e seus dependentes, no que tange 

à assistência médica e aos benefícios por doença, ao desemprego, aos acidentes de 

trabalho e à idade, aos benefícios familiares, à licença maternidade, à invalidez, e às 

pensões por morte. 

 Verificou-se que a NR-30 não estabelece nenhum requisito quanto aos 

aspectos de seguridade social para o trabalhador marítimo. 

 No entanto, verificou-se que todo trabalhador aquaviário, contratado por 

empresas ou armadores nacionais está sujeito à legislação nacional, quanto aos 
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direitos previdenciários, perante o INSS, conforme o Decreto n.º 3.048/99, que 

aprovou o Regulamento da Previdência Social.  

 Por sua vez, constatou-se que o Decreto n.º 447/92, que promulgou a 

Convenção n.º 147 da OIT sobre Normas Mínimas da Marinha Mercante, estabelece 

que deve ser implementado um regime de previdência social, para o trabalhador 

marítimo, conforme prescrito pela legislação nacional. 

 Por fim, verificou-se que, a exemplo de abordagens anteriores referentes a 

direitos trabalhistas, os ACT também podem dispor sobre aspectos de seguridade 

social. 

 Dessa forma, pode-se afirmar que as disposições contidas na CTM 2006, 

referentes aos requisitos da seguridade social de interesse aos trabalhadores 

marítimos e seus dependentes, são atendidas, em âmbito nacional, por meio do 

Decreto n.º 3.048/99, reforçado pelas disposições do Decreto n.º 447/92 e pelos ACT. 

 

4.5 CUMPRIMENTO E CONTROLE DA APLICAÇÃO 

 As Regras estabelecidas sob esse Título, especificam a responsabilidade dos 

Estados membros de implementar, aplicar integralmente e controlar a aplicação dos 

princípios e direitos estabelecidos nos Artigos da Convenção e as obrigações 

particulares definidas nos Títulos 1, 2, 3 e 4 do Código. As responsabilidades 

abrangidas pelas Regras desse Título compreendem as do Estado da bandeira, as do 

Estado controlador do porto e pelo fornecimento de mão-de-obra. 

 Constatou-se pelo estudo das Regras componentes do Título, que esta parte 

do Código contém as disposições que deverão ser cumpridas pelos Estados que 

ratificarem a CTM 2006, a fim de que sejam elas implementadas. Dessa forma, não 

cabe comparar o disposto neste Título à NR-30. 

 

4.5.1 Responsabilidades do Estado da bandeira 

 Verificou-se que esta Regra é constituída por seis outras Regras, que 

abrangem os seguintes temas: princípios gerais, autorização de organizações 

reconhecidas, certificação de trabalho marítimo e declaração de conformidade do 

trabalho marítimo, inspeção e controle da aplicação, procedimentos de tramitação de 

queixas a bordo, e sinistros marítimos. 

 A Convenção estabelece que todo Estado membro deverá ser responsável por 

assegurar o cumprimento das obrigações, dela decorrentes, nos navios que arvoram 
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sua bandeira. Para tanto, ela dispõe que o Estado membro deverá estabelecer um 

sistema eficaz de inspeção e certificação das condições de trabalho marítimo, de 

modo a assegurar que as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores 

aquaviários, nos navios que arvoram a sua bandeira, cumprem com as normas 

estabelecidas na Convenção.  

 Ela dispõe, também, que o Estado membro, ao estabelecer um sistema eficaz 

de inspeção e certificação das condições de trabalho marítimo, poderá autorizar 

instituições públicas ou outras organizações, por ele reconhecidas como competentes 

e independentes, para fazer as inspeções e/ou emitir os certificados. 

 Por meio de seu Código, a Convenção cria novos instrumentos de inspeção e 

certificação, relativos às condições de trabalho a bordo, quais sejam: o Certificado de 

Trabalho Marítimo e a Declaração de Conformidade do Trabalho Marítimo. Os 

modelos do Certificado e da Declaração estão contidos nos Anexos II e III, 

respectivamente. 

 Por sua vez, a Convenção dispõe que o Estado membro deverá exigir que os 

navios sob sua bandeira tenham procedimentos para uma tramitação justa, eficaz e 

ágil de queixas provenientes dos tripulantes que alegarem infrações das disposições 

nela contidas, bem como que todo Estado membro deverá realizar uma investigação 

oficial de todo sinistro marítimo que ocasione lesão ou perda de vida, que envolva um 

navio sob a sua bandeira. 

  Com relação ao atendimento das disposições contidas nessas Regras, 

constatou-se que a LESTA dispõe sobre a execução de inspeção naval e de vistorias, 

sob a responsabilidade direta da Autoridade Marítima ou por intermédio de delegação 

a entidades especializadas, por ela homologadas. 

 Verificou-se que a NORMAM-07 estabelece procedimentos quanto às 

atividades de Inspeção Naval, dispondo que essa inspeção é uma atividade de cunho 

administrativo, a qual consiste na fiscalização do cumprimento da LESTA, das normas 

e regulamentos dela decorrentes e, dos atos e resoluções internacionais ratificados 

pelo Brasil, a ela relacionados. 

 Observou-se que as disposições específicas da CTM 2006 quanto a 

procedimentos e regras para apresentação de queixas, por parte dos trabalhadores 

aquaviários, não encontram suporte legal em nenhuma legislação ou prática nacional, 

mostrando-se necessário a criação de normatizações para a sua efetivação. 
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 Por fim, constatou-se que o Decreto n.º 6.766/2009, que promulgou a 

Convenção n.º 178 da OIT, relativa à Inspeção das Condições de Vida e de Trabalho 

dos Trabalhadores Marítimos, dispõe, em razão desta convenção, que deverá ser 

posto em vigor um sistema de inspeção das condições de vida e de trabalho dos 

trabalhadores marítimos. 

 Assim, pelo acima exposto é factível considerar que, em sendo promulgada, a 

Convenção, e seu Código, haverá no país instrumentos legais adequados para a sua 

implementação, fazendo-se necessário, no entanto, a regulação dos procedimentos e 

das regras para apresentação de queixas, oriundas dos trabalhadores aquaviários, 

bem como a adoção, por meio de normas legais, dos atestados criados pela CTM 

2006, quais sejam: o Certificado de Trabalho Marítimo e a Declaração de 

Conformidade do Trabalho Marítimo. 

 

4.5.2 Responsabilidades do Estado controlador do porto 

 Verificou-se que esta Regra é constituída por duas outras Regras, que 

abrangem os seguintes temas: inspeção no porto e procedimentos de tramitação de 

queixas em terra. 

 A Convenção estabelece que todo navio estrangeiro que, no desenrolar normal 

de sua atividade ou por motivos operacionais, fizer escala no porto de um Estado 

membro poderá estar sujeito à inspeção, a fim de verificar sua conformidade com os 

dispositivos da Convenção, no que tange às condições de trabalho e de vida 

trabalhador aquaviário a bordo. Ela dispõe, também, que deverá ser assegurado ao 

tripulante embarcado, quando em escala num porto no território do Estado membro, o 

direito de notificar qualquer infração dos dispositivos da Convenção. 

 Constatou-se que a NORMAM-07 estabelece procedimentos para atividades 

de Inspeção Naval, onde já é uma prática, entre os Estados signatários das 

Convenções da IMO, incluso o Brasil, a realização de inspeções no porto de navios 

outros que não os de sua bandeira, sendo essa inspeção denominada como Port State 

Control (PSC). 

 Quanto à apresentação de queixas, por parte de tripulantes de navios sob outra 

bandeira, em território nacional, verificou-se, como no item anterior, que não se 

encontra suporte legal em nenhuma legislação ou prática nacional, mostrando-se 

necessário a criação de normatizações para a sua efetivação. 
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 Dessa forma, pelo exposto é factível considerar que, em sendo promulgada, a 

Convenção, e seu Código, haverá no país instrumentos legais adequados para a sua 

implementação, fazendo-se necessário, no entanto, a regulação dos procedimentos e 

das regras para apresentação de queixas, oriundas dos trabalhadores aquaviários 

embarcados em navios sob outras bandeiras, atracados em portos nacionais.  

 

4.5.3 Responsabilidade pelo fornecimento de mão-de-obra 

 A Convenção estabelece que todo Estado membro deverá assegurar o 

recrutamento e a colocação de trabalhador aquaviário, bem como a proteção da 

seguridade social dos que são seus nacionais ou residentes ou domiciliados em seu 

território.  

 Verificou-se que os procedimentos referentes ao recrutamento e a colocação 

dos trabalhadores aquaviários é baseada nas disposições contidas na LESTA e na 

NORMAM-13, referentes aos aspectos de formação e qualificação do pessoal 

aquaviário. 

 Com relação aos aspectos de seguridade social, constatou-se que tal assunto 

é suportado pelo Decreto n.º 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência 

Social, e substanciado pelos ACT. 

 Assim, pelo exposto é possível considerar que, em sendo promulgada, a 

Convenção, e seu Código, haverá no país instrumentos legais adequados para a sua 

implementação, quanto à Regra acima analisada. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSÃO 

Neste quinto e último capítulo, apresenta-se a conclusão do trabalho, 

sintetizando-se os questionamentos elaborados para este estudo, apresentados nas 

Questões do Trabalho, conforme estabelecidos nos Objetivos Específicos, e a 

sugestão de tema para futuras pesquisas.  

Ao fim, é apresentada uma lista de verificação com base nos itens levantados, 

onde são confrontadas as Regras da CTM 2006 com a NR-30, com as demais NR e 

com a legislação nacional vigente que complementa o assunto, quanto aos aspectos 

de segurança e saúde do trabalhador aquaviário. 

 

5.1 ASPECTOS GERAIS 

Na Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, constata-se o grande esforço 

efetivado, no país, para a regulamentação do trabalho aquaviário, como para todas as 

outras áreas trabalhistas, onde buscou-se dar a garantia a este trabalhador quanto às 

condições seguras para o desenvolvimento de suas tarefas a bordo, a preservação e 

a manutenção de suas condições de saúde  e a garantia da remuneração justa, de 

suas horas de descanso e previsão de uma adequada previdência, além da 

concessão do direito de receber indenização por situações fortuitas que viessem a 

ocorrer quando do seu desempenho a bordo. 

Em 1978, outro esforço relevante foi a publicação das 28 (vinte e oito) primeiras 

Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho, em cumprimento ao determinado na 

CLT, visando o estabelecimento de disposições complementares aos aspectos de 

segurança e medicina do trabalho, levando-se em consideração as peculiaridades de 

cada atividade ou setor de trabalho. No entanto, somente em 2002, vem a surgir a 

NR-30 com o objetivo específico de regulamentar as condições de segurança e saúde 

dos trabalhadores aquaviários.  

Na esfera externa, a Organização Internacional do Trabalho, com o propósito 

de criar um documento único e coerente que incorporasse todas as normas 

internacionais existentes sobre trabalho marítimo, num total de 68 (sessenta e oito) 

convenções e recomendações para o setor, iniciadas em 1920, promulgou a 

Convenção sobre Trabalho Marítimo, em 2006. Este instrumento, como visto, abrange 

temas como segurança e saúde, idade mínima, recrutamento, jornada de trabalho e 
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repouso, condições de alojamento, alimentação, instalações de lazer, bem-estar e 

proteção social, entre outros, mas diferencia-se de outras convenções da OIT quanto 

ao estabelecimento de um sistema de certificação das condições de trabalho dos 

trabalhadores marítimos, até então inexistente. 

Assim, as questões a serem respondidas no item seguinte, visam avaliar em 

que ponto a legislação nacional, principalmente a NR-30, atende às demandas da 

CTM 2006, como também verificar onde ela precisa ser complementada, onde ela 

conflita e onde, por não ser do escopo da NR, a legislação nacional deve estabelecer 

regulações para cumprir a Convenção. 

 

5.2 QUESTÕES DO TRABALHO 

As questões elaboradas no Capítulo 1 foram todas atendidas e esclarecidas no 

decorrer do presente trabalho, mas será realizada uma síntese de cada uma delas, 

como formuladas. 

1ª Questão: A NR-30 atende plenamente a todas as Regras da CTM 2006, 

referentes à segurança e saúde do trabalhador marítimo? 

Não. Pode-se constatar, no decorrer do trabalho, que a CTM 2006 ultrapassa, 

em sua natureza e abrangência, o escopo da regulação da NR-30. A NR-30, por sua 

natureza e competência, limita-se às condições de segurança e saúde do trabalhador 

aquaviário, incluindo a regulação de condições mínimas para alimentação, 

alojamento, instalações de lazer, higiene e conforto a bordo. No entanto, observou-se 

que, excetuando-se a completa e adequada normatização do Grupo de Segurança e 

Saúde do Trabalho a Bordo – GSSTB, as demais disposições são tímidas não 

abrangendo toda a extensão das diretrizes da CTM 2006. 

2ª Questão: Alguma outra NR complementa a NR-30 quanto a uma 

possível omissão perante às Regras da CTM 2006, referentes à segurança e 

saúde do trabalhador marítimo? 

Sim. Por razões da própria estrutura da constituição da coletânea de NR, a NR-

30 é complementada pela NR-5, que estabelece sobre a constituição e funcionamento 

da Comissão Interna de prevenção de Acidentes – CIPA; pela NR-7, que estabelece 

sobre a elaboração e a implementação do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO; e pela NR-9, que estabelece sobre a elaboração e a 

implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 
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3 ª Questão: Quais as omissões da coletânea de NR perante às Regras da 

CTM 2006, referentes à segurança e saúde do trabalhador marítimo? 

Não há omissões. Considerando-se que o propósito das NR é regulamentar os 

aspectos de segurança e medicina do trabalho, como previsto na CLT, a coletânea, 

naturalmente, se limita a esses objetivos. As demais disposições da CTM 2006, que 

não são abrangidas pelas NR – como idade mínima, recrutamento, jornada de 

trabalho, repouso, salário e proteção social –, não caberiam assim, dentro da 

coletânea, devido a sua natureza. 

4 ª Questão: Que propostas de alterações (inclusões, supressões e/ou 

reformulações) devem ser apresentadas à NR-30, a fim de melhor adequá-la à 

CTM 2006? 

Observou-se que a NR-30 dispõe sobre os aspectos de alojamento e 

instalações de lazer, de modo muito abrangente, não atingindo o nível de 

detalhamento estabelecido na CTM 2006. Por sua vez, observou-se que a NORMAM-

01 também estabelece requisitos mínimos de habitabilidade e acessibilidade, incluso 

para instalações sanitárias e enfermaria, atendendo a parcela das especificações 

contidas na CTM 2006 referentes às dimensões e espaços dos compartimentos 

habitáveis a bordo.  

No entanto, apesar da NR-30 e da NORMAM-01 estabelecerem esses 

requisitos, referentes a alojamentos e instalações de lazer, constatou-se que ambas 

as Normas não chegam a especificar tão detalhadamente esses requisitos como a 

CTM 2006. Dessa forma, faz-se observar que a NR-30, merece ser revista quando da 

promulgação da Convenção, a fim de adequar-se aos requisitos estabelecidos, bem 

como deve buscar uma coerência e uniformidade com a NORMAM-01, se assim 

julgado pertinente. 

Além das alterações necessárias, acima apontadas, mostra-se de total 

relevância, como apontado no presente estudo, a adoção dos novos instrumentos de 

inspeção e certificação no país, relativos às condições de trabalho a bordo, criados 

pela CTM 2006, que são o Certificado de Trabalho Marítimo e a Declaração de 

Conformidade do Trabalho Marítimo. Entende-se, pela natureza dos itens que são 

verificados para a emissão do Certificado e da Declaração, que eles podem ser 

totalmente absorvidos pela NR-30, cabendo ao Ministério do Trabalho a sua 

regulamentação.  
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5ª Questão: Que propostas de alterações (inclusões, supressões e/ou 

reformulações) devem ser apresentadas às demais NR, a fim de melhor adequá-

las à CTM 2006? 

Não há alterações a serem apresentadas às demais NR. Considerando-se que 

o propósito das NR é regulamentar os aspectos de segurança e medicina do trabalho, 

a coletânea, naturalmente, se limita a esses objetivos.  

No entanto, constatou-se que existe no país um amplo ordenamento legal que 

garante a todos os trabalhadores, incluso o trabalhador aquaviário, os demais direitos 

estabelecidos na CTM 2006 e não abrangidos na coletânea de NR. A Constituição 

Federal é o primeiro desses ordenamentos, acompanhada da citada CLT, bem como 

de outras relevantes leis, como a LESTA e as decorrentes NORMAM, além dos 

Decretos que incorporaram anteriores Convenções promulgadas pela OIT, de 

interesse do trabalho aquaviário. 

Por outro lado, a prática dos Acordos Coletivos de Trabalho, abrigados pelas 

disposições da CLT, complementam uma grande gama de garantias ao trabalhador 

aquaviário, com a vantagem de serem constantemente atualizados conforme as 

demandas do mercado e das relações entre armadores e trabalhadores. 

 

5.3 COMENTÁRIOS FINAIS E SUGESTÃO PARA FUTUROS TRABALHOS 

Acredita-se que o objetivo proposto para o trabalho foi atingido, que era 

estabelecer uma análise de verificação entre a CTM 2006 e a NR-30, que são, por 

sua natureza, aplicáveis ao setor de transporte marítimo comercial, a fim de identificar 

a adequabilidade da norma brasileira ante o ordenamento internacional, ambos de 

interesse à comunidade marítima global, nos seus aspectos de segurança e saúde do 

trabalho, visando propor medidas de adequação, se necessárias. 

Como sugestão para futuras pesquisas, sugere-se debruçar sobre as áreas de 

superposição de interesses e responsabilidades entre o Ministério do Trabalho, onde 

residem as NR, e o Comando da Marinha, onde residem as NORMAM. Essa pesquisa 

deve buscar a delimitação das competências que são exclusivas a cada uma dessas 

instituições governamentais, observando o compêndio de leis e regulamentações já 

estabelecidos, propondo a sua adequação e a sua consequente reformulação. E ela 

deve inserir, também, como devem ser conduzidas as inspeções nos navios, que 

visam atender os itens de responsabilidades de ambos os órgãos governamentais, 
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quanto a toda gama de assuntos afetos à segurança e à saúde do trabalhador 

aquaviário a bordo.  

 

5.4 CONSOLIDAÇÃO DO TRABALHO 

 O quadro abaixo apresenta uma consolidação do trabalho quanto ao grau de 

atendimento das Regras da CTM 2006 perante a NR-30 – que é o objeto principal da 

análise do presente estudo – e as demais Normas Reguladoras do Ministério do 

Trabalho estudadas, bem como perante às Normas da Autoridade Marítima de 

interesse ao tema e ao ordenamento jurídico nacional basal e relevante ao assunto, 

como a Consolidação da Lei do Trabalho e a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, 

além das Convenções da Organização Internacional do Trabalho e da Organização 

Marítima Internacional, promulgadas no país. 

 

Quadro 3 - Lista de verificação de atendimento à CTM 2006 

CTM 2006 Atendimento 

Regra / Norma NR -30 Outras NR Outros Doc. Legais 

Título 1 – Requisitos mínimos para trabalhar a bordo de navios 

Regra 1.1 – Idade mínima Não Não 
CRFB, CLT e 
NORMAM-13 

Regra 1.2 – Atestado Médico Sim NR-7 --- 

Regra 1.3 – Formação e qualificações Não Não 
NORMAM-13,  
NORMAM-01 

Regra 1.4 – Contratação e colocação Não Não 
CRFB, CLT e 

ACT 

Título 2 – Condições de Emprego 

Regra 2.1 – Acordos de emprego de gente 
do mar 

Não Não 
CRFB, CLT e 

ACT 

Regra 2.2 – Salário Não Não 
CRFB, CLT e 

ACT 

Regra 2.3 – Horas de trabalho e horas de 
descanso 

Não Não CLT e NORMAM-01 

Regra 2.4 – Direito a férias Não Não CLT e ACT 

Regra 2.5 – Repatriação Não Não Decreto n.º 2.670/98 

Regra 2.6 – Indenização de gente do mar 
pela perda do navio ou naufrágio. 

Não Não CLT e ACT 



129 
 

Regra 2.7 – Níveis de tripulação Não Não 
LESTA e NORMAM-

01  

Regra 2.8 – Carreira e desenvolvimento de 
habilidades e oportunidades de emprego de 
gente do mar 

Não Não 
LEPM, STCW-78, 
NORMAM-13, e 

NORMAM-30  

Título 3 – Alojamento, Instalações de Lazer, Alimentação e Serviço de Mesa a Bordo 

Regra 3.1 – Alojamento e instalações de 
lazer 

Sim Não NORMAM-01 

Regra 3.2 – Alimentação e serviço de mesa 
a bordo 

Sim Não NORMAM-13 

Título 4 – Proteção da Saúde, Atendimento Médico, Bem-Estar e Proteção Social 

Regra 4.1 – Assistência médica a bordo e 
em terra 

Sim NR-07 Decreto n.º 2.671/98 

Regra 4.2 – Responsabilidade dos 
armadores 

Não Não 
Decreto n.º 2.671/98, 

CLT e ACT 

Regra 4.3 – Proteção da segurança e da 
saúde e prevenção de acidentes 

Sim 
NR-05, NR-
7 e NR-09 

--- 

Regra 4.4 – Acesso a instalações terrestres 
de bem-estar 

Não Não Decreto n.º 2.669/98 

Regra 4.5 – Seguridade social Não Não 
Decreto n.º 3.048/99          

e ACT 

Título 5 – Cumprimento e Controle da Aplicação 

Regra 5.1 – Responsabilidades do Estado da 
bandeira 

--- --- --- 

Regra 5.1.1 – Princípios gerais Não Não 
LESTA, NORMAM-

07 e Decreto n.º 
6.766/09 

Regra 5.1.2 – Autorização de organizações 
reconhecidas 

Não Não LESTA 

Regra 5.1.3 – Certificação e declaração de 
conformidade do trabalho marítimo 

Não  Não --- 

Regra 5.1.4 – Inspeção e controle da 
aplicação 

Não Não 
LESTA, NORMAM-

07 e Decreto n.º 
6.766/09 

Regra 5.1.5 – Procedimentos de tramitação 
de queixas a bordo 

Não  Não --- 

Regra 5.1.6 – Sinistros marítimos Não Não LESTA 

Regra 5.2 – Responsabilidades do Estado 
controlador do porto 

--- --- --- 

Regra 5.2.1 – Inspeção no porto Não  Não NORMAM-07 

Regra 5.2.2 – Procedimentos de tramitação 
de queixas em terra 

Não  Não --- 

Regra 5.3 – Responsabilidade pelo 
fornecimento de mão-de-obra 

Não  Não 
LESTA, NORMAM-

13 e Decreto n.º 
3.048/99 
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GLOSSÁRIO 
 

Acidente   Um evento indesejável, que resulta em perdas (dano à 
pessoa, à propriedade, perda no processo, do produto 
ou dano ao meio ambiente). 
 

Águas Jurisdicionais 
Brasileiras (AJB) 

Compreendem as águas interiores e os espaços 
marítimos, nos quais o Brasil exerce jurisdição, em 
algum grau, sobre atividades, pessoas, instalações, 
embarcações e recursos naturais vivos e não vivos, 
encontrados na massa líquida, no leito ou no subsolo 
marinho, para os fins de controle e fiscalização, dentro 
dos limites da legislação internacional e nacional. Esses 
espaços marítimos compreendem a faixa de duzentas 
milhas marítimas contadas a partir das linhas de base, 
acrescida das águas sobrejacentes à extensão da 
Plataforma Continental além das duzentas milhas 
marítimas, onde ela ocorrer. 
 

Aquaviário Todo aquele com habilitação certificada pela autoridade 
marítima para operar embarcações em caráter 
profissional. 
 

Armador Pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob sua 
responsabilidade, apresta a embarcação com fins 
comerciais, pondo-a ou não a navegar por sua conta. 
 

Arqueação Bruta (AB) Significa a capacidade do volume de carga a ser 
transportado pelo navio, calculada de acordo com os 
regulamentos a respeito de mensuração de tonelagem, 
constantes no Anexo I à Convenção Internacional sobre 
Mensuração de Tonelagem de Navios, 1969. 
 

Autoridade Marítima É a estrutura organizacional legal do país, responsável, 
dentre outras atribuições, pelo ordenamento e 
regulamentação das atividades da Marinha Mercante, 
cabendo a ela promover a implementação e a execução 
da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário - LESTA, 
com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida 
humana, a segurança da navegação, no mar aberto e 
hidrovias interiores, e a prevenção da poluição 
ambiental por parte de embarcações, plataformas ou 
suas instalações de apoio. A Autoridade Marítima é 
exercida pelo Comando da Marinha. 
 

Calado É a distância vertical entre a superfície da água e a 
parte mais baixa do navio naquele ponto. 
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Comandante (também 
denominado Mestre, 
Arrais ou Patrão) 
 

Tripulante responsável pela operação e manutenção de 
embarcação, em condições de segurança, extensivas à 
carga, aos tripulantes e às demais pessoas a bordo. 

Embarcação Qualquer construção, inclusive as plataformas 
flutuantes e, quando rebocadas, as fixas, sujeita à 
inscrição na Autoridade Marítima e suscetível de se 
locomover na água, por meios próprios ou não, 
transportando pessoas ou cargas. 
 

Embarcação brasileira É a embarcação que tem o direito de arvorar a bandeira 
brasileira. 
 

Embarcação de 
sobrevivência 

É o meio coletivo de abandono de embarcação em 
perigo, capaz de preservar a vida de pessoas durante 
um certo período, enquanto aguarda socorro. 
 

Embarcação SOLAS Embarcação mercante empregada em viagens 
marítimas internacionais ou empregada no tráfego 
marítimo mercantil entre portos brasileiros, ilhas 
oceânicas, terminais e plataformas marítimas. 
 

Embarcação não-SOLAS Embarcação enquadrada em uma das seguintes 
condições:  
a) de carga com arqueação bruta inferior a 500;  
b) de passageiros com arqueação bruta inferior a 500 e 
que não efetue viagem internacional;  
c) sem meios de propulsão mecânica;  
d) de madeira, de construção primitiva;  
e) de pesca; e 
f) de comprimento de regra (L) menor que 24 metros. 
 

Espaço Confinado Qualquer área ou ambiente não projetado para 
ocupação humana contínua, que possua meios 
limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente 
é insuficiente para remover contaminantes ou onde 
possa existir a deficiência ou enriquecimento de 
oxigênio. 
 

Estado de Bandeira É o Estado em cujas leis o navio está registado ou 
licenciado, devendo exercer sobre ele, de modo efetivo, 
a sua jurisdição e o seu controle em questões 
administrativas, técnicas e sociais. 
 

Flag State Control 
(Inspeção de Controle 
pelo Estado de Bandeira) 

Atividade administrativa relativa ao controle pelo Estado 
de Bandeira, que efetua a fiscalização dos requisitos 
legais de segurança em embarcações nacionais e 
estrangeiras com inscrição temporária para operação 
em Águas Jurisdicionais Brasileiras, tal como 
estipulado nos diversos instrumentos obrigatórios da 
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Organização Marítima Internacional (OMI – IMO), em 
Acordos Internacionais dos quais o Brasil é signatário e 
na Legislação Nacional. 
 

Gente do Mar Significa qualquer pessoa empregada ou contratada ou 
que trabalha a bordo de um navio ao qual a Convenção 
sobre Trabalho Marítimo – CTM, 2006 se aplica. 
 

Inscrição da embarcação É o cadastramento na autoridade marítima, com 
atribuição do nome e do número de inscrição e 
expedição do respectivo documento de inscrição. 
 

Inspeção Naval Atividade de cunho administrativo, que consiste na 
fiscalização do cumprimento da Lei de Segurança do 
Tráfego Aquaviário, das normas e regulamentos dela 
decorrentes, e dos atos e resoluções internacionais 
ratificados pelo Brasil, no que se refere exclusivamente 
à salvaguarda da vida humana e à segurança da 
navegação, no mar aberto e em hidrovias interiores, e 
à prevenção da poluição ambiental por parte de 
embarcações, plataformas fixas ou suas instalações de 
apoio. 
 

Lotação É o número máximo de pessoas autorizadas a 
embarcar, incluindo tripulação, passageiros e 
profissionais não tripulantes. 
 

Navegação de 
cabotagem 

É a navegação realizada entre portos ou pontos do 
território brasileiro, utilizando a via marítima ou esta e 
as vias navegáveis interiores. 
 

Navegação de apoio 
marítimo 

É a navegação realizada para o apoio logístico a 
embarcações e instalações em águas territoriais 
nacionais e na Zona Econômica Exclusiva, que atuem 
nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e 
hidrocarbonetos. 
 

Navegação de longo 
curso 

É a navegação realizada entre portos brasileiros e 
estrangeiros. 
 

Navegação em mar 
aberto 

Navegação realizada em águas marítimas 
consideradas desabrigadas. 
 

Navegação Interior É a navegação realizada em hidrovias interiores, assim 
considerados rios, lagos, canais, lagoas, baías, angras, 
enseadas e áreas marítimas consideradas abrigadas. 
 

Passageiro Todo aquele que, não fazendo parte da tripulação nem 
sendo profissional não-tripulante prestando serviço 
profissional a bordo, é transportado pela embarcação. 
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Permissão de Entrada e 
Trabalho 

Documento escrito contendo o conjunto de medidas de 
controle visando à entrada e desenvolvimento de 
trabalho seguro, além de medidas de emergência e 
resgate em espaços confinados. 
 

Plataforma Instalação ou estrutura, fixa ou flutuante, destinada às 
atividades direta ou indiretamente relacionadas com a 
pesquisa, exploração e explotação dos recursos 
oriundos do leito das águas interiores e seu subsolo ou 
do mar, inclusive da plataforma continental e seu 
subsolo. 
 

Port State Control 
(Inspeção de Controle 
pelo Estado do Porto) 

Atividade administrativa relativa ao controle pelo Estado 
Costeiro, que efetua a fiscalização dos requisitos legais 
de segurança em embarcações de bandeira estrangeira 
que chegam a seus portos, em conformidade com as 
prescrições das Convenções Internacionais ratificadas 
pelo Brasil e Resoluções pertinentes emitidas pela IMO, 
bem como as orientações adotadas pelo Acordo Latino-
Americano Sobre Controle de Navios pelo Estado do 
Porto (Acordo de Viña del Mar), do qual o Brasil faz 
parte. 
 

Profissional não-
tripulante 

É todo aquele que, sem exercer atribuições diretamente 
ligadas à operação da embarcação, presta serviços 
eventuais a bordo. 
 

Proprietário Pessoa física ou jurídica, em nome de quem a 
propriedade da embarcação é inscrita na autoridade 
marítima e, quando legalmente exigido, no Tribunal 
Marítimo. 
 

Sociedade Classificadora São empresas ou entidades autorizadas a classificar 
embarcações de acordo com regras próprias e, quando 
reconhecidas pela Autoridade Marítima Brasileira, 
poderão atuar em nome do governo brasileiro na 
realização de vistorias e emissão de certificados e 
documentos previstos nas convenções internacionais, 
códigos e resoluções adotados pelo país, assim como 
nos regulamentos nacionais, conforme descrito nos 
acordos de delegação de competência firmados. 
 

Trabalhador capacitado Trabalhador que possua qualificação e treinamento 
necessário à realização da atividade prevista no 
procedimento operacional. 
 

Tripulação de Segurança É o número mínimo de tripulantes, associado a uma 
distribuição qualitativa, que permite a operação segura 
de uma embarcação. 
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Tripulante Aquaviário ou amador que exerce funções, embarcado, 
na operação da embarcação. 
 

Vistoria  Ação técnico-administrativa, eventual ou periódica, pela 
qual é verificado o cumprimento de requisitos 
estabelecidos em normas nacionais e internacionais, 
referentes à prevenção da poluição ambiental e às 
condições de segurança e habitabilidade de 
embarcações e plataformas. 
 

Zona Econômica 
Exclusiva (ZEE) 

É a faixa de mar que se estende das doze às duzentas 
milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base 
que servem para medir a largura do mar territorial. Na 
ZEE, o Brasil tem direitos de soberania para fins de 
exploração e aproveitamento, conservação e gestão 
dos recursos naturais, vivos ou não-vivos, das águas 
sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu 
subsolo, e no que se refere a outras atividades com 
vistas à exploração e ao aproveitamento da zona para 
fins econômicos. 
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ANEXO I 

 

CERTIFICADO MÉDICO (HEALTH CERTIFICATE) 
 

Modelo de acordo com a Convenção Internacional sobre Padrões de Instrução, 
Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos – STCW, para os trabalhadores 
aquaviários do grupo marítimos que operam embarcações classificadas para 
navegação em mar aberto e apoio marítimo. 
 

CERTIFICADO MÉDICO 

Health Certificate 

Nome/Name: 

Data de Nascimento/Date of Birth: 

Sexo/Gender: 

Nacionalidade/Nationality: 

Matrícula/Identification: 

CPF/CPF Id: 

Cargo/Function: 

Tipo de Exame/Type of Medical Exam: 

( ) Admissional/Admission ( ) Periódico/Periodic 

( ) Outro/Other:________________ 

Médico Coordenador/Medical Coordinator: 

____________________________________ 

 

Riscos Ocupacionais da Atividade/Occupational Risks: 

Físicos/Physical: 

( ) Ausentes/Absent ( ) Calor/Heat ( ) Ruído/Noise 

( ) Frio/Cold / ( ) Vibração/Vibration 

( ) 

Outros/Others:___________________________________________________________________ 

Químicos/Chemical: 

( ) Ausentes/Absent ( ) Hidrocarbonetos/Hydrocarbons 

( ) Gases Tóxicos/Toxic Gases ( ) Produtos Químicos/Chemical Products 

( ) Outros/Others:_________________________________________________________________ 

Biológicos/Biological: 

( ) Ausentes/Absent ( ) Agentes microbiológicos/Microbiological pathogens 

( ) Outros/Others:_________________________________________________________________ 
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EXAMES COMPLEMENTARES/Additional Exams: 

Exame/Exam: Data/Date: 

( ) Apto/Fit for duty ( ) Inapto/Unfit for duty 

 

Fui informado do conteúdo do exame e do direito a recurso, caso não concorde com o mesmo. 

I hereby certify that I was informed about the content of this document, and that I have the right to 

ask for recourse (appeal) if I do not agree with it. 

 

 

____________________, ______ de ______________de _________. 

Local e data/Place and Date 

__________________________                         _________________________ 

           Médico/Doctor                                              Tripulante/Crew member 

 

Este Certificado de Saúde tem validade de um ano; menos apenas se claramente registrado. / This 

Health Certificate is valid for one year, except if clearly stated otherwise. 

De acordo com Reg 1/9 do SCTW, MLC-2006 / In accordance with SCTW Reg 1/9, MLC-2006. 

 

Informações adicionais/Additional Information: 

Pergunta/Question Sim / Yes Não / No 

A identificação foi verificada? 

Was the identity verified? 

  

A audição atende os requisitos mínimos para embarque? 

Is hearing adequate for boarding? 

  

A audição sem próteses é adequada? 

Is unaided hearing adequate? 

  

A visão de cores atende aos padrões? 

Is colour vision adequate? 

  

A visão de cores atende aos padrões? 

Is colour vision adequate? 

  

Data da última verificação de daltonismo (máximo: 6 anos) 

Last colour vision evaluation (Max. 6 years) 
  

Alguma limitação ou restrição médica? 

Any medical limitation or restriction? 

  

Se sim, qual? 

If (Yes), specify: 
  

O marítimo está livre de condições que possam torná-lo inapto? 

Is the seafarer free of health conditions that could impair him? 
  

 

____________________, ______ de ______________de _________. 

Local e data/Place and Date 

___________________________________                 __________________________________ 

                 Médico/Doctor                                                         Tripulante/Cr Crew member 
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ANEXO II 

 

CERTIFICADO DE TRABALHO MARÍTIMO 

 

(Nota: ao presente Certificado deverá juntar-se uma Declaração 

de Conformidade do Trabalho Marítimo) 

 

Expedido conforme as disposições do Artigo V e do Título 5 da Convenção 

do Trabalho Marítimo, 2006 (a seguir, “a Convenção”) 

em virtude da autoridade do Governo de: 

 

 

............................................................................................................................ 

(designação completa do Estado cuja bandeira o navio está autorizado a arvorar) 

 

por: 

............................................................................................................................ 

(designação completa e endereço da autoridade competente ou organização reconhecida 

devidamente autorizada em virtude das disposições da Convenção) 

 

 

Dados do navio 

 

Nome do navio: 

............................................................................................................................ 

 

Letras ou números distintivos: 

............................................................................................................................ 

 

Porto de registro: 

............................................................................................................................ 

 

Data em que se registrou o navio: 

............................................................................................................................ 

 

Arqueação bruta23: 

............................................................................................................................ 

 

Número OMI: 

............................................................................................................................ 

 

Tipo de navio: 

............................................................................................................................ 

 

Nome e endereço do armador24 

 

............................................................................................................................  

                                                           
23 A arqueação bruta para os navios aos quais se aplica o sistema provisório de medição de arqueação bruta 

adotado pela OMI será a que figura na coluna “OBSERVAÇÕES” do Certificado Internacional de Arqueação (1969). 
Ver artigo II, parágrafo 1, alínea c), da Convenção. 
24 O termo armador designa o proprietário de um navio ou outra entidade ou pessoa, como pode ser o 

administrador, o agente ou o afretador a casco nu, que assumiu a responsabilidade de exploração do navio por 
conta do proprietário e que, ao fazê-lo, aceitou cumprir todos os deveres e responsabilidades que incumbem aos 
armadores em virtude da presente Convenção, independentemente de que outra entidade ou pessoa desempenhe 
alguns dos deveres ou responsabilidades em nome do armador. Ver artigo II, parágrafo 1º, alínea j), da 
Convenção. 
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Certifica-se que: 

 

1. Este navio foi inspecionado e teve verificada sua conformidade com os requisitos 

da Convenção e com as disposições da Declaração de Conformidade do Trabalho 

Marítimo em anexo. 

2. As condições de trabalho e vida a bordo da gente do mar especificadas no anexo 

A5-I da Convenção foram consideradas correspondentes às disposições nacionais 

do país acima indicado, pelo meio das quais se aplica a Convenção. Na Declaração 

de Conformidade do Trabalho Marítimo, parte I, consta um resumo destas 

disposições nacionais. 

O presente Certificado é válido até ............................................., salvo inspeções que 

se efetuem conforme as normas A5.1.3 e A5.1.4 da Convenção. 

Este Certificado só é válido quando em anexo com a Declaração de Conformidade do 

Trabalho Marítimo expedida em .......................................................... na data de 

............................................. 

 

Data de finalização da inspeção em que se baseia o presente Certificado ....................... 

 

Expedido em ................................ na data de  ................................... 

 

Assinatura do funcionário devidamente habilitado que expede o Certificado 

 

(Selo ou carimbo da autoridade expedidora, conforme o caso) 

 

Endossos do certificado da inspeção intermediária obrigatória e, se for o caso, de outras 

inspeções adicionais. 

 

Certifica-se que o navio foi inspecionado conforme as normas A5.1.3 e A5.1.4 da 

Convenção e que verificou-se que as condições de trabalho e vida da gente do mar que se 

especificam no anexo A5.I da Convenção se ajustam às disposições nacionais do país acima 

indicado e pelas quais se aplica a Convenção. 

 

 

Inspeção intermediária: 

 

(se efetuará entre o 

segundo e o terceiro ano 

a partir da data de 

expedição do certificado) 

 

 

Assinatura:................................................................. 

(Assinatura do funcionário habilitado) 

 

Local:......................................................................... 

 

Data:......................................................................... 

(Selo ou carimbo da autoridade expedidora, conforme o 

caso) 
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Endossos adicionais (caso necessário) 

 

Certifica-se que o navio foi objeto de uma inspeção adicional com a finalidade de verificar 

se o navio continua cumprindo com as disposições nacionais pelas quais se aplica a 

Convenção, conforme previsto no parágrafo 3 da norma A3.1 da Convenção (nova 

matrícula do navio ou modificação importante de alojamento) ou por outros motivos. 

 

 

Inspeção adicional: 

(caso necessária) 

 

 

 

Assinatura:................................................................... 

(Assinatura do funcionário habilitado) 

 

Local:.......................................................................... 

 

Data:.......................................................................... 

(Selo ou carimbo da autoridade expedidora, conforme o 

caso) 

 

 

 

 
 

 

Inspeção adicional: 

(caso necessária) 

 

 

 

Assinatura:................................................................... 

(Assinatura do funcionário habilitado) 

 

Local:.......................................................................... 

 

Data:.......................................................................... 

(Selo ou carimbo da autoridade expedidora, conforme o 

caso) 

 
 
 
 

 

Inspeção adicional: 

(caso necessária) 

 

 

 

Assinatura:................................................................... 

(Assinatura do funcionário habilitado) 

 

Local:.......................................................................... 

 

Data:.......................................................................... 

(Selo ou carimbo da autoridade expedidora, conforme o 

caso) 
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ANEXO III  

 
Declaração de Conformidade do Trabalho Marítimo - Parte I 

 

(Nota: a presente Declaração deverá estar anexa 

ao Certificado de Trabalho Marítimo do navio) 

 

Expedida sob a autoridade de: .................................................................................. 

(inserir o nome da autoridade competente conforme definida no Artigo II, parágrafo 1, 

alínea a), da Convenção) 

 

 

 A respeito das disposições da Convenção sobre Trabalho Marítimo, 2006, o navio 

abaixo indicado: 

 

Nome do navio Número OMI Arqueação bruta 

   

 

se mantém em conformidade com a norma A5.1.3 da Convenção. 

 

O abaixo assinado declara, em nome da autoridade competente supramencionada, que: 

a) as disposições da Convenção sobre o Trabalho Marítimo estão plenamente incorporadas 

nos requisitos nacionais listados abaixo; 

 

b) estes requisitos nacionais estão contidos na legislação nacional a que se faz referência 

abaixo; explicações sobre o conteúdo desses requisitos foram fornecidas, quando 

necessário; 

 

c) os detalhes de toda disposição de equivalência substancial adotada em virtude dos 

parágrafos 3º e 4º do artigo VI se indicam [depois dos dispositivos nacionais 

correspondentes listados a seguir] [mais adiante, no parágrafo previsto para tal efeito] 

(riscar a descrição que não corresponde); 

 

d) toda isenção concedida pela autoridade competente conforme o Título 3 será indicada 

com clareza na seção que aparece mais abaixo para esse efeito; e 

 

e) também se faz referência a todo requisito previsto na legislação nacional para uma 

categoria específica de navios. 
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1. Idade mínima (Regra 1.1) ................................................................................... 

2. Atestados médicos (Regra 1.2) ............................................................................. 

3. Qualificação da gente do mar (Regra 1.3) .............................................................. 

4. Acordos de emprego da gente do mar (Regra 2.1) .................................................. 

5. Utilização de serviço privado de contratação e colocação autorizado, certificado ou 

regulamentado (Regra 1.4) ..................................................................................... 

6. Horas de trabalho e de descanso (Regra 2.3) ......................................................... 

7. Níveis de tripulação do navio (Regra 2.7) ............................................................... 

8. Alojamento (Regra 3.1) ....................................................................................... 

9. Serviços de lazer a bordo (Regra3.1) .................................................................... 

10 Alimentação e serviço de mesa (Regra 3.2) ........................................................... 

11. Saúde e segurança e prevenção dos acidentes (Regra 4.3) ..................................... 

12. Assistência médica a bordo (Regra 4.1) ............................................................... 

13. Procedimentos de tramitação de queixas a bordo (Regra 5.1.5) .............................. 

14. Pagamento dos salários (Regra 2.2) .................................................................... 

  

Nome: ............................................................................................. 

Cargo: ............................................................................................. 

Assinatura: ....................................................................................... 

Local: .............................................................................................. 

Data: ............................................................................................... 

(Selo ou carimbo da autoridade expedidora, conforme o caso) 

 

 

 

Equivalências substanciais  

 

(Nota: riscar o parágrafo não aplicável) 

 

 Conforme o previsto nos parágrafos 3º e 4º do artigo VI da Convenção, são 

indicadas as seguintes disposições de equivalência substancial, com exceção das que foram 

descritas na lista acima (incluir uma descrição, caso aplicável): 

 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 
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Não se aplica nenhuma disposição de equivalência substancial. 

 

  

Nome: ............................................................................................. 

Cargo: ............................................................................................. 

Assinatura: ....................................................................................... 

Local: .............................................................................................. 

Data: ............................................................................................... 

(Selo ou carimbo da autoridade expedidora, conforme o caso) 

 

 

 

 

Isenções 

(Nota: riscar o parágrafo não aplicável) 

 

Conforme o previsto no Título 3 da Convenção, são indicadas as seguintes exceções 

permitidas pela autoridade competente:..................................................................... 

............................................................................................................................ 

 

Não foi permitida nenhuma exceção. 

  

Nome: ............................................................................................. 

Cargo: ............................................................................................. 

Assinatura: ....................................................................................... 

Local: .............................................................................................. 

Data: ............................................................................................... 

(Selo ou carimbo da autoridade expedidora, conforme o caso) 
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO TRABALHO MARÍTIMO - PARTE II 

 

Medidas adotadas para assegurar o cumprimento contínuo entre as inspeções 

 

O armador, cujo nome figura no Certificado de trabalho Marítimo ao qual se anexa a 

presente Declaração, adotou as seguintes medidas para assegurar o cumprimento contínuo 

das disposições da Convenção entre as inspeções: 

 

(Indique a continuação das medidas adotadas para assegurar o cumprimento de cada um 

dos pontos que figuram na parte I) 

 

1.  Idade mínima (Regra 1.1) 

............................................................................................................................ 

2.  Atestado médico (Regra 1.2) 

............................................................................................................................ 

3.  Qualificação da gente do mar (Regra 1.3) 

............................................................................................................................ 

4.  Acordos de emprego da gente do mar (Regra 2.1) 

............................................................................................................................ 

5.  Utilização de serviço privado de contratação e colocação autorizado, certificado ou 

regulamentado (Regra 1.4) 

............................................................................................................................ 

6.  Horas de trabalho e horas de descanso (Regra 2.3) 

............................................................................................................................ 

7.  Níveis de tripulação do navio (Regra 2.7) 

............................................................................................................................ 

8.  Alojamento (Regra 3.1) 

............................................................................................................................ 

9.  Serviços de lazer a bordo (Regra 3.1) 

............................................................................................................................ 

10.  Alimentação e serviço de mesa (Regra 3.2) 

............................................................................................................................ 

11.  Saúde e segurança e prevenção de acidentes (Regra 4.3) 

............................................................................................................................ 

12.  Assistência médica a bordo (Regra 4.1) 

............................................................................................................................ 

13.  Procedimentos de tramitação de queixas a bordo (Regra 5.1.5) 

............................................................................................................................ 

14.  Pagamento dos salários (Regra 2.2) 

............................................................................................................................
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 Pela presente certifico que as medidas acima mencionadas foram formuladas para 

garantir o cumprimento contínuo entre as inspeções, dos requisitos listados na parte I. 

 
Nome do 

armador25:.................................................................... 

............................................................................................... 

Endereço da empresa: ............................................................... 

................................................................................................ 

Nome do signatário autorizado: ................................................... 

................................................................................................ 

Cargo: ..................................................................................... 

Assinatura: ............................................................................... 

Data: ....................................................................................... 

(Selo ou carimbo do armador) 

 

As medidas antes mencionadas foram revisadas por (inserir o nome da autoridade 

competente ou organização devidamente reconhecida) e, depois de haver inspecionado o 

navio, foi considerado que satisfazem os objetivos estabelecidos na alínea b) do parágrafo 

10 da norma A5.1.3, em relação às medidas destinadas a assegurar o cumprimento inicial 

e contínuo dos requisitos estipulados na parte I da presente Declaração. 

 

 

 
Nome: ..................................................................................... 

Cargo: ..................................................................................... 

Endereço: ................................................................................. 

................................................................................................ 

Assinatura: ............................................................................... 

Local: ....................................................................................... 

Data: ....................................................................................... 

(Selo ou carimbo do armador, se for o caso) 

 

                                                           
25 O termo armador designa o proprietário de um navio ou outra entidade ou pessoa, como pode ser o 
administrador, o agente ou o afretador a casco nu, que assumiu a responsabilidade da exploração do navio por 
conta do proprietário e que, ao fazê-lo, aceitou cumprir todos os deveres e responsabilidades que incumbem aos 
armadores em virtude da presente Convenção, independentemente que outra entidade ou pessoa desempenhe 
alguns dos deveres ou responsabilidades em nome do armador. Ver artigo II, parágrafo 1, alínea j), da Convenção. 


