
TRIBUNAL MARÍTIMO
TT/NCF PROCESSO Nº 30.571/16

ACÓRDÃO

Jangada “S. J. GUERREIRO”. Acidente de mergulho. Tripulante acometido

por doença descompressiva durante mergulho para captura de lagostas com

uso de equipamentos improvisados. Modalidade de pesca que constitui crime

ambiental  segundo  a  Lei  nº  9.605/98  e  a  IN 138  do  IBAMA.  Mergulho

profissional  em  desconformidade  com  a  NORMAM  15/DPC  e  a  NR-15

MTBE. Necessidade do envolvimento de mais entidades no combate a esse

tipo  de  crime.  Oficiamento  ao  MPE-RN  e  ao  IBAMA-RN  para  as

providências cabíveis. Condenação.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os  autos  do  acidente  com um tripulante  de  uma  jangada  durante

mergulho para pesca de lagosta com uso de compressor de ar comprimido e mangueira,

ocorrido a aproximadamente 05 milhas náuticas da praia de Pitangui, no município de

Extremoz, RN, que causou lesões neurológicas no mergulhador decorrentes de doença

descompressiva. 

A embarcação envolvida foi a jangada “S. J. GUERREIRO”, não inscrita,

medindo 4,68m de comprimento, 1,60m de boca de propriedade do Sr. Marcone Gomes

de Souza. 

Segundo apurou o Encarregado do Inquérito  por  meio da oitiva  das  duas

testemunhas que estavam a bordo, no dia 31 de outubro de 2015, por volta das 10h,  a

jangada “S.  J.  GUERREIRO” suspendeu da  praia  de  Pitangui  para  realizar  pesca  de

lagosta  a  aproximadamente  05  milhas  náuticas  da  costa  levando  o  proprietário,  Sr.

Marcone Gomes de Souza e sua esposa, Sra. Vanda Lúcia Rodrigues. Ao chegarem ao

local da pesca por volta das 11h o Sr. Marcone iniciou o mergulho, segundo ele com uso

de  equipamento  de  mergulho  autônomo  (cilindro  de  ar  comprimido)  e  segundo  sua

esposa com uso de compressor e mangueira. O primeiro mergulho durou cerca de 30

minutos e foi  repetido por duas vezes,  tendo o Sr.  Marcone reclamado de dores nas

pernas e tontura no terceiro mergulho. A Sra. Vanda pediu socorro a uma embarcação
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que navegava nas proximidades, que os rebocou até a praia de Pitangui. O Sr. Marcone

foi conduzido a um hospital em Natal e transferido em seguida ao Hospital Naval de

Natal  onde recebeu tratamento na câmara hiperbárica.  Mesmo depois  de  ter tido alta

hospitalar o Sr.  Marcone seguiu reclamando de dores pelo corpo e tonturas e em seu

depoimento afirmou  que  tinha conhecimento que a pesca utilizando compressor é uma

atividade proibida, mas que mergulhava usando um cilindro. 

Os peritos concluíram que a causa determinante do acidente de mergulho foi

erro na descompressão em razão da falta de habilitação do pescador.

O  Encarregado  do  Inquérito  em  uniformidade  de  entendimento  com  os

peritos  concluiu  que  a  causa  determinante  do  fato  da  navegação  foi  um  erro  na

descompressão do mergulhador devido à sua imperícia e imprudência. Acrescentou que o

fator material contribuiu ante à falta de habilitação e à imprevidência do Sr.  Marcone

Gomes de Souza,  bem como o fator  operacional,  tendo em vista  que o exercício da

atividade  sem  o  conhecimento  técnico  necessário  contribuiu  para  que  o  acidente

ocorresse. 

Como conseqüência anotou os danos a saúde do pescador Marcone Gomes de

Souza,  que necessitou  de  tratamento  em  câmara  hiperbárica  e  o  apontou  como

responsável pelo fato da navegação,  por ter  agido de forma imperita e imprudente ao

realizar  uma  atividade  proibida  e  sem  habilitação,  colocando  em  risco  sua  própria

integridade física.

Ressaltou, ademais, que tal prática ilegal contraria o disposto no Art. 9º, da

Instrução Normativa nº 138/2006, do IBAMA, que proíbe a captura de lagosta por meio

de mergulho de qualquer natureza. A citada norma proíbe, ainda, as embarcações que

operam na pesca de lagostas de portar qualquer tipo de aparelho de ar comprimido e

instrumentos adaptados à captura de lagostas por meio de mergulho. Desta forma a ação

constituiria crime ambiental capitulado no inciso II, do art. 35, da Lei nº 9.605/98. 

O  indiciado  foi  notificado  do  resultado  do  inquérito  e  apresentou  defesa

prévia, na qual reafirmou que pescava lagostas com uso de um cilindro de ar comprimido

e o fazia para consumo próprio, tendo sua esposa, por estar abalada emocionalmente,

afirmado por equívoco que ele fazia uso de um compressor.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Marítimo que os encaminhou à PEM,

que  ofereceu  Representação  em  face  de  Marcone  Gomes  de  Souza,  por  entendê-lo
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responsável pelo fato da navegação previsto no art. 15, alíneas “a” (impropriedade da

embarcação  para  o  serviço  em  que  é  utilizada  e  deficiência  de  equipagem),  “e”

(exposição a risco) e “f” (uso da embarcação para a prática de atos ilícitos), da Lei nº

2.180/54.

Depois de resumir os principais fatos narrados no inquérito a PEM afirmou

que o POP Marcone Gomes de Souza, proprietário da embarcação “S. J. GUERREIRO”,

teria empregado a embarcação em atividade ilícita, exercendo atividade subaquática sem

o conhecimento técnico e com equipamentos inadequados e insuficientes para a prática

do mergulho,  em desobediência  às  normas  que  regulamentam a  salvaguarda  da  vida

humana no mar e a segurança da navegação, fatos estes que colocaram em grave risco sua

própria  vida,  pedindo  sua  condenação  nas  penas  da  Lei  e  ao  pagamento  das  custas

processuais. A PEM pediu, ainda, que a Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte

fosse oficiada ao final  para poder aplicar a sanção prevista no artigo 16, inciso I,  do

RLESTA, por ter deixado de inscrever sua embarcação. 

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do dia 30 de maio de 2017,

o representado foi citado por edital (fls. 107/108) depois de esgotadas as tentativas de

citá-lo  pelos  correios  (fl.  86)  e  pessoalmente  (fl.  95,  verso),  mas  não  contestou  a

representação no prazo,  tendo sido declarado revel  (fl.  111).  Assim, revel  citado por

edital, a ele foi concedido um curador, múnus cumprido pela DPU-RJ, que contestou a

representação por negativa geral. Aberta a instrução nenhuma prova foi produzida e em

alegações finais as partes reportaram-se às suas peças.

É o relatório.

Decide-se:

A  acusação  que  pesa  sobre  o  representado  é  que  teria  empregado  sua

embarcação em pesca ilícita de lagostas com uso de compressor, de exercer atividade

subaquática  sem  o  conhecimento  técnico  e  com  equipamentos  inadequados  e

insuficientes para a prática, em desobediência às normas que regulamentam a salvaguarda

da vida humana no mar e a segurança da navegação, fatos estes que teriam colocado em

risco sua própria vida.

A contestação  por  negativa  geral  devolveu  ao  órgão  acusador  o  ônus  de

provar suas alegações apesar da revelia decretada. 

A prova do inquérito, porém, é bastante para sustentar a acusação, uma vez
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que tanto o representado como sua esposa, que também estava a bordo, afirmaram em

seus depoimentos que ele fazia pesca de lagostas por meio de mergulho, o que é proibido

por lei e considerado crime ambiental. O representado afirmou, ademais, tanto em seu

depoimento como na defesa prévia, que fazia a pescaria com uso de um equipamento

autônomo  de  mergulho,  mas  não  demonstrou  ter  conhecimento  técnico  mergulhar

profissionalmente com esse tipo de aparato, garrafa de ar comprimido, que, diga-se de

passagem, não é considerado um equipamento adequado para pesca de lagostas. Expôs

sua própria vida a risco, risco esse materializado na doença descompressiva que sofreu,

razão pela qual a representação deve ser julgada procedente. 

Importante  mencionar  que  a  pesca  da  lagosta  com  uso  de  aparatos  de

mergulho  improvisados  é  para  os  pescadores  um  “canto  da  sereia”,  que  os  leva  a

abandonar todas as outras formas de renda possíveis, como a agricultura, a pesca regular,

a prestação de serviços na indústria do turismo, etc., na crença de que o risco vale a pena

pelo valor  do pescado,  um ganho ilusório em um comércio que nunca enriquecerá o

pescador,  mas enriquecerá outros que nunca constam do pólo passivo de ações nessa

Corte Especializada. 

O  trabalho  subaquático  é  uma  das  formas  de  labor  mais  insalubres  e

perigosas entre todas as atividades humanas, havendo algumas modalidades, como aquela

desenvolvida em alta profundidade a serviço da indústria do petróleo, que é considerada a

mais  perigosa  e  insalubre  atividade  laboral  entre  todas  as  outras.  Por  essa  razão

estabeleceu-se no âmbito da Autoridade Marítima a NORMAM 15/DPC que, assim como

a Norma Regulamentadora nº 15, do então Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece

critérios muito rígidos para o exercício desse tipo de trabalho. Certamente que o POP

Marcone Gomes de Souza não seguiu os critérios da NORMAM 15/DPC ou da NR 15

para sua atividade e, muito provavelmente, nem mesmo tem conhecimento da existência

de tais normas.

Mas aquele que fica efetivamente com o lucro da venda da lagosta não coloca

sua saúde em risco, nem terá seu barco e aparatos apreendidos ou atirados ao mar, como

comumente se vê em processos como o presente. Essa ponta final da cadeia produtiva é

que deve ser atacada, para que se possa pôr fim a essa modalidade de pescaria que traz

dor a muitas famílias.

O  Tribunal  Marítimo  vem  impondo  penas  pecuniárias  severas  aos
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envolvidos, conforme se pode verificar em dezenas de acórdãos. O propósito é educativo,

no sentido de ver se espalhar pelas praias a notícia de que de fato a pesca da lagosta feita

com uso de compressor não compensa os riscos, pois a multa aplicada aos proprietários

de embarcações é muito maior que o valor do pescado e, não raro, maior até que o valor

da própria  embarcação.  Mas a  cadeia  produtiva não se quebra e  os  casos  seguem se

repetindo,  uma  vez  que  o  braço  punitivo  do  Tribunal  Marítimo  alcança  somente  as

pessoas  envolvidas  nos  acidentes  e  fatos  da  navegação,  conforme  art.  10,  da  Lei

2.180/54.  Por  essa  razão que órgãos  como a  Superintendência  Regional  do  Trabalho

(antiga Delegacia Regional do Trabalho), o Ministério Público do Trabalho e o IBAMA,

além  do  Ministério  Público  do  Estado  e  o  Ministério  Público  Federal  devem  ser

envolvidos nessa luta, de forma que se possa alcançar não apenas os proprietários dos

barcos e os pescadores, mas também quem compra o pescado e, assim, mantêm o vivo

esse mercado.

Assim, o fato da navegação que nesses autos se caracterizou pelo uso de

embarcação na pesca ilegal  de lagostas com aparato improvisado de mergulho e  que

causou danos à saúde de um pescador em razão de doença descompressiva,  teve por

causa determinante a vontade do representado voltada para praticar o ilícito do qual tinha

conhecimento ser proibido. Provado, portanto, que o representado foi responsável pelos

fatos  da  navegação  constantes  das  alíneas  “a”,  “e”  e  “f”,  do  art.  15,  da  LOTM,  a

representação deve ser julgada procedente.

Na aplicação da pena deve-se levar em consideração a atenuante de que o

representado teria espontaneamente confessado a autoria do fato da navegação, mas deve-

se considerar também a agravante de que executou a ação dolosamente e que sua ação

resultou em danos ao meio ambiente. 

Assim,

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

natureza  e  extensão  dos  fatos  da  navegação:  emprego  doloso  de  embarcação  mau

aparelhada  e  com deficiência  de  equipagem na  pesca  ilegal  de  lagostas  com uso  de

aparatos improvisados de mergulho e mergulhador não habilitado para o exercício de

mergulho profissional,  causando doença descompressiva no mergulhador;  b) quanto à

causa determinante: vontade do representado voltada para a captura de lagostas com a

finalidade de obtenção de lucro; c) decisão: julgar os fatos da navegação constantes do
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art. 15, alíneas “a”, “e” e “f”, como decorrentes da ação dolosa dos POP Marcone Gomes

de Souza, proprietário da jangada “S. J. GUERREIRO” aplicando-lhe pena de suspensão

do tráfego da jangada “S. J. GUERREIRO” por um mês e multa no valor de R$ 1.000,00

(um mil reais), com fulcro nos artigos 121, incisos V e VII, c/c art. 124, incisos II, VIII e

IX e § 1º; 135, incisos IX e XIII e 139, inciso IX, alínea “d”, todos artigos citados da Lei

nº  2.180/54  e  ao  pagamento  das  custas  processuais;  e  d)  medidas  preventivas  e  de

segurança:  com  fulcro  no  art.  21,  da  Lei  nº  2.180/54,  oficiar  o  Ministério  Público

Estadual  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  e  o  IBAMA  no  mesmo  estado,

encaminhando cópia desse acórdão, ante os indícios de cometimento de crime ambiental

por parte do representado, para as providências que entenderem cabíveis.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 18 de junho de 2020.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado.

Rio de Janeiro, RJ, em 5 de agosto de 2020.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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