
TRIBUNAL MARÍTIMO
JN/NCF PROCESSO Nº 31.179/16

ACÓRDÃO

Jangada  “NASCENTE  I”.  Acidente  de  mergulho.  Mergulhador  não

profissional  acometido  por  doença  descompressiva  durante  mergulho para

captura de lagostas com uso de equipamentos improvisados a 11 milhas da

costa. 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 MTE. Necessidade do envolvimento de

mais entidades no combate a esse tipo de crime. Oficiamento ao MPT-RN, à

SRT-RN,  ao  MP-RN  e  ao  IBAMA-RN  para  as  providências  cabíveis.

Infrações ao RLESTA a serem informadas à Agente da Autoridade Marítima

no Rio Grande do Norte. Condenação.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos do uso de uma embarcação pesqueira para a pesca ilegal de

lagostas com uso de compressor e mangueiras, ocorrido no dia 08 de junho de 2016 nas

proximidades da Praia do Rio do Fogo, litoral norte do estado do Rio Grande do Norte,

que resultou na indisposição física de um mergulhador, que foi levado para a câmara

hiperbárica do Hospital Naval de Natal. 

Envolveu-se  no  acidente  a  jangada  “NASCENTE  I”,  com  4,7m  de

comprimento,  movida por um motor  de  popa com 10HP,  classificada para  pesca em

navegação interior, com capacidade para operar com 4 tripulantes, inscrita na CPRN sob

a propriedade do Sr.  Juarez  Santana de Alencar.  O seguro  obrigatório  DPEM estava

vencido na época do acidente.

Durante o IAFN foram ouvidos o proprietário e mestre da embarcação, Sr.

Juarez Santana de Alencar, 41 anos, e os pescadores que estavam a bordo, Srs. Elivalmi

Martins dos Santos, 48 anos e Francisco Dias de Matos, 64 anos. De seu depoimento

apurou-se que largaram às 05h da praia do Rio do Fogo, RN, com três pessoas a bordo

para fazerem pesca de lagostas com uso de compressor, mangueira, máscara e pés de pato

em um local de pesca conhecido por Arisca Seca, distante cerca de 11 milhas náuticas do

litoral. Por volta das 13h o pescador Elivalmi, depois de efetuar cerca de oito mergulhos a

uma profundidade de cerca de 16m, sentiu dores nos braços e nas pernas e pediu que
1/9



(Continuação do Acórdão referente ao Processo n° 31.179/2016...........................................)
===============================================================

retornassem para terra. Em terra o encaminharam para o hospital da cidade de Touros e

de lá foi levado de ambulância para o Hospital Naval de Natal onde foi submetido a

tratamento em câmara hiperbárica por quase 5 horas. Na manhã seguinte foi conduzido

de ambulância de volta para o hospital de Touros, ficando em observação por meia hora e

logo liberado sem sequelas.

Os três tripulantes da embarcação afirmaram que sabiam ser proibida a pesca

de lagosta com uso de compressor e que os equipamentos teriam sido lançados ao mar

por medo da fiscalização da Marinha. 

O pescador Elivalmi afirmou, ademais, que faz esse tipo de pesca há mais de

30 anos e que nesse período já sofreu quatro acidentes hiperbáricos, tendo, inclusive,

sequelas na audição, dores de cabeça constantes e desse acidente ainda sofria dores nas

pernas e nos ombros. 

O proprietário e mestre da embarcação afirmou, ainda, que vendia as lagostas

a um senhor conhecido por Budião e este as revendia a uma empresa em Natal chamada

Produmar. Ao ser indagado o preço do quilo da lagosta, disse não saber, pois a lagosta

seria entregue e o preço dependeria de quanto os empresários que exportam queriam

pagar por ela e que isso demoraria cerca de um mês.

Os  peritos  disseram que  a  embarcação  se  encontrava  em bom estado  de

conservação, mas sem identificação pintada no casco. A bordo somente o Sr. Elivalmi era

habilitado  como  Pescador  Profissional  (POP).  A  embarcação  operava  a  11  milhas

náuticas da costa, mas é classificada para operar a até 3 milhas náuticas da costa. A bordo

havia material de salvatagem exigido para operações dentro do limite de 3 milhas e as

condições  do  mar  e  do  vento  eram  moderadas,  mas  não  influenciou  no  acidente.

Afirmaram  que  a  causa  determinante  para  o  acidente  hiperbárico  foi  a  falha  na

descompressão entre os mergulhos. 

Com  base  nessas  provas  o  Encarregado  do  IAFN  afirmou  que  o  fator

operacional contribuiu para o fato da navegação em razão da imperícia e da imprudência

do mergulhador e do mestre da embarcação e que como consequência teria havido a

exposição a risco da vida do mergulhador, que teve danos à sua saúde. Indiciou Juarez

Santana de Alencar, proprietário e mestre da embarcação, por imprudência ao explorar a

atividade ilegal de pesca de lagosta de modo consciente; o POP Elivalmi Martins dos

Santos,  mergulhador,  por  imperícia  e  imprudência  ao  participar  da  atividade  ilegal

expondo a própria vida a risco e Francisco Dias de Matos, mangueireiro, por participar
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imprudentemente da atividade ilícita de modo contínuo e consciente.

Todos  foram  notificados  e  apresentaram  defesa  prévia  em  peça  única,

firmada por advogado particular devidamente constituído.  Em resumo afirmam que a

Capitania  ao indiciá-los  não estaria  considerando a salvaguarda do livre  exercício da

atividade  pesqueira  e  a  necessidade  de  sobrevivência  dos  pescadores,  além  da

inexistência de hierarquia e subordinação entre os pescadores a bordo, que se lançam ao

mar por sua conta e risco, no pleno gozo de suas faculdades mentais. Afirmam que a Lei

nº  9.605/98  teria  como  previsão  como  primeira  sanção  para  crimes  ambientais  a

advertência, bem como a prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da

qualidade  do  meio  ambiente  e,  em sentido  análogo,  a  Lei  nº  2.180/54  prevê  que  a

aplicação de multa não poderá incidir sobre os recursos indispensáveis à manutenção do

pescador,  devendo esta,  sempre  que possível  ser  substituída pela  pena  de suspensão.

Destacam a dificuldade para a obtenção de Licença para Pesca de Lagosta estabelecida

pela IN SEAP 03/2007 e que a não concessão daquelas licenças teria agravado a situação

de pobreza entre os pescadores. Afirmam também que a Autoridade Marítima teria sido

omissa em seu dever de fiscalização e que tal omissão teria sido determinante para o

embarque e, por conseguinte,  para o acidente com o pescador em alto mar, havendo,

nesse caso, responsabilidade civil da União, uma vez que o serviço pelo qual essa seria

responsável funcionou mal ou não existiu, configurando “culpa anônima”. Pedem ao final

de cada defesa prévia a improcedência total da representação, uma vez que constatada sua

condição  de  pescador  artesanal  hipossuficiente  agindo  em  nome  da  própria

sobrevivência. Juntaram a procuração passada ao advogado que firma a defesa e cópia de

documentos pessoais.

Os  autos  do  inquérito  foram  enviados  ao  Tribunal  Marítimo,  que  os

encaminhou à PEM, que ofereceu representação em face de Juarez Santana de Alencar,

proprietário da jangada “NASCENTE I”, de Elivalmi Martins dos Santos, mergulhador e

de Francisco Dias de Matos, mangueireiro, com fulcro no art. 15, alíneas “a”, “e” e “f”,

da Lei nº 2.180/54, pedindo a condenação dos três nas penas da Lei e ao pagamento das

custas processuais.

Depois  de  resumir  os  principais  fatos  narrados  durante  o  IAFN,  a  PEM

afirmou que os representados agiram ao arrepio das normas e procedimentos que visam

salvaguardar a vida humana no mar e garantir a segurança da navegação. 

Disse a PEM que a Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e
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administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente em seu art.

34 criminaliza a pesca com uso de petrechos, técnicas e métodos não permitidos e que a

IN 138/2006 do IBAMA, em seu art. 9º proíbe a captura de lagosta por meio de mergulho

de qualquer natureza. Desse modo a jangada “NASCENTE I” teria sido utilizada para

prática  de  um  ilícito  penal,  qual  seja,  pesca  de  lagosta  com  uso  de  compressor  e

mangueiras. 

A  PEM  acrescentou,  ainda,  que  navegavam com  evidente  deficiência  na

equipagem na sua concepção qualitativa e quantitativa, pois havia a bordo tripulantes não

habilitados, que o acidente hiperbárico ocorrido a bordo resultou da inobservância dos

procedimentos que versam sobre atividade subaquática previstas na NORMAM 15/DPC

e na NR 15 – Atividades e Operações Insalubres, do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Com base nesses fundamentos a PEM pediu a responsabilização do primeiro

representado,  por  empregar  sua  embarcação  em atividade  ilícita,  com deficiência  de

equipagem,  com  uso  de  equipamentos  inadequados  para  o  mergulho,  em  clara

inobservância  às  normas,  culminando  no  acidente  hiperbárico  sofrido  pelo  segundo

representado. Pediu também a responsabilização do segundo representado, pois exercia a

atividade  de  mergulho  sem o  necessário  conhecimento  técnico  e  com  equipamentos

inadequados,  expondo  a  risco  a  própria  vida.  Por  fim,  pediu  a  responsabilização  do

terceiro representado por participar conscientemente na perpetração do ilícito ambiental.

Pediu, ademais, que a CPRN fosse oficiada para que impusesse sanções ao

proprietário da jangada, por esta estar navegando além da área para qual é classificada,

contrariando, desse modo a NPCP da CPRN.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do dia 19 de abril de 2018,

os  representados foram citados  pessoalmente  através  da  Capitania  dos  Portos  do Rio

Grande do Norte e apresentaram contestação conjunta numa mesma petição firmada por

advogado devidamente constituído.

Narra a defesa a dificuldade que passam os pescadores no litoral brasileiro

em sua  luta  pela  sobrevivência,  afirmando  que  ao  término  do  período  do  defeso  da

lagosta, no mês de junho, pescadores se lançam ao mar de maneira arriscada para captura

desse pescado, um dos mais caros de nossa costa, na maioria das vezes fazendo uso de

equipamentos não permitidos. Afirmam que desse evento teriam tirado lições, tendo o

primeiro  representado,  inclusive,  buscado  se  habilitar  como  pescador  profissional.

Pedem, diante da confissão de que teriam agido de forma errada, que seja a eles aplicadas
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as atenuantes cabíveis, levando-se em consideração, ainda, que são pobres e não podem

arcar  com penas  pecuniárias.  Juntaram a  procuração que  passaram ao advogado que

assina a defesa e cópia da recém-emitida Caderneta de Inscrição e Registro do Sr. Juarez

Santana  de  Alencar  na  categoria  de  Pescador  Profissional  (POP)  e  das  carteiras  de

identidade dos outros dois representados.

Aberta  a  instrução  nenhuma  prova  foi  produzida  e  em  alegações  finais

somente a PEM se manifestou, reportando-se à inicial.

É o relatório.

Decide-se:

Os representados foram acusados de utilizarem a embarcação para a prática

de pesca ilegal de  lagosta  com uso de compressor  e  mangueira,  que teria  provocado

doença descompressiva em um mergulhador. Não contestaram esses fatos, ao contrário

confessaram que assim agiram e tentaram justificar sua conduta ilícita com o fato de

serem pescadores pobres e que o preço da lagosta compensaria o risco.

A  confissão  dos  representados,  de  que  estavam  efetivamente  pescando

lagostas com uso de um compressor e mangueira quando o Sr.  Elivalmi Martins dos

Santos se sentiu mal, obrigando-o a ser transferido de ambulância para o hospital da Base

Naval de Natal para se submeter a tratamento na câmara hiperbárica, não os exime de

culpa, apenas será uma atenuante a ser levada em consideração na aplicação da pena. O

Sr. Elivalmi, inclusive, afirmou que pratica essa modalidade de pesca de lagosta há 30

anos,  tendo  nesse  período  sofrido  4  acidentes  hiperbáricos  que  lhe  causaram  grave

problema de audição, dores de cabeça constantes e desse último acidente ainda sentia

dores nas pernas. 

A defesa dos pescadores que se envolvem na pesca ilegal de lagosta segue,

via de regra, a mesma linha de argumentação utilizada pelos três representados nesses

autos, ou seja, fundamentam seu pedido de clemência na afirmação de que são pobres e

que o preço desse tipo de pescado acaba por compensar o risco que assumem. Todas as

outras  fontes de renda,  como a  agricultura,  a  pesca regular,  a  prestação dos serviços

possíveis na indústria do turismo, etc., são abandonados pelos ganhos ilusórios de um

comércio incapaz de lhes retirar da pobreza, que tem causado muita dor para as famílias

daqueles  que  ficam incapacitados  para  qualquer  trabalho (ou  morrem durante  ou  em

consequência desse tipo de pescaria) e que jamais os enriquecerá, só a outros que nunca

constam do polo passivo dos processos nesse Tribunal. 
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A oitiva dos envolvidos nesse fato da navegação em específico, entretanto,

nos trouxe algumas informações extras: um senhor identificado apenas pelo codinome

“Budião” seria o comprador das lagostas e as revenderia para a empresa Produmar, em

Natal. Os pescadores receberiam apenas uma nota de entrega do pescado que não contém

valor,  que será definido posteriormente, segundo o preço pago pelos empresários que

exportam as lagostas.  Indicam com seus  depoimentos  uma linha de investigação que

poderá ser utilizada pelos órgãos que combatem essa espécie de ilícito penal ambiental.

Vê-se, portanto, que a pesca da lagosta com uso de aparatos de mergulho

improvisados é para os pescadores um “canto da sereia”. Crêem que vale a pena pelo

valor do pescado, mas não levam em consideração a insalubridade e a periculosidade que

envolve o trabalho subaquático. 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 Elivalmi Martins dos Santos, que tem sequelas de seguidos acidente de mergulho,

não seguiu os critérios da NORMAM 15/DPC ou da NR 15 para sua atividade e, muito

provavelmente, nem mesmo tinha conhecimento da existência de tais normas. 

O  Tribunal  Marítimo  vem  impondo  penas  pecuniárias  severas  aos

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 diretamente nos acidentes e fatos da navegação, conforme art. 10, da

Lei  nº  2.180/54.  Por  essa  razão  que  órgãos  como  a  Superintendência  Regional  do

Trabalho (antiga Delegacia Regional do Trabalho), o Ministério Público do Trabalho, a

Secretaria  de  Aquicultura  e  Pesca  do  Ministério  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  (SAPA-MAPA)  e  o  Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  (IBAMA)

devem  ser  envolvidos  nessa  luta,  de  forma  que  se  possa  alcançar  não  apenas  os
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proprietários  dos  barcos  que  os  têm apreendidos  e  têm os  aparatos  confiscados e  os

pescadores pobres que colocam sua saúde em risco, mas também quem compra o produto

da pesca ilegal,  que são as pessoas que ficam efetivamente com o lucro da venda da

lagosta. Essa ponta final da cadeia produtiva é que deve ser atacada, para que tenha fim a

essa modalidade de pescaria que traz dor a muitas famílias. Aquelas informações que

foram “pescadas” nos depoimentos dos representados nesses autos, acerca das pessoas

que  compram o  produto  da  pesca  ilegal,  especificamente  o  Sr.  Budião  e  a  empresa

Produmar, devem ser úteis para que aqueles órgãos possam fazer uma investigação mais

aprofundada e finalmente atingir pessoas que estão fora do alcance do Tribunal Marítimo,

mas que mantêm vivo o mercado adquirindo o produto do ilícito ambiental.

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  mergulhador  não  habilitado  em  razão  de  doença

descompressiva, teve por causa determinante a vontade dos três envolvidos voltada para

praticar  modalidade  de  pesca  que  sabiam  ser  proibida.  Deve,  por  tal  razão,  ser  a

representação julgada procedente, para responsabilizar os três representados pelos fatos

da navegação que foram acusados.

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

representados teriam espontaneamente confessado a autoria do fato da navegação e as

agravantes que executaram a ação dolosamente mediante promessa de recompensa, que

lançaram os aparatos no mar com o intuito de ocultar o delito e que sua ação resultou em

danos ao meio ambiente. 

Deve-se, por fim, deferir o pedido da PEM no sentido de se oficiar a CPRN

para que possa aplicar as sanções cabíveis ao proprietário da jangada “NASCENTE I”

por utilizá-la além do limite das 3 milhas da costa para a qual está classificada, além de

aplicar sanções por não ter anotado no casco a identificação da embarcação, estar com o

seguro  obrigatório  vencido  à  época  do  incidente  e  por  empregar  tripulantes  não

habilitados a bordo, no caso o Sr.  Francisco Dias Matos, não habilitado em qualquer

categoria,  o  Sr.  Elivalmi Martins  dos Santos,  habilitado como POP mas exercendo a

atividade de mergulhador profissional,  além de ele,  que mestrava a embarcação a 11

milhas da costa sem ser habilitado.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à
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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 dos três representados voltada para a captura de lagostas

com  a  finalidade  de  obtenção  de  lucro;  e  c)  decisão:  julgar  os  fatos  da  navegação

constantes do art. 15, alíneas “a”, “e” e “f”, como decorrentes da ação dolosa dos Srs.

Juarez Santana de Alencar, proprietário da jangada “NASCENTE I”, do POP Elivalmi

Martins dos Santos, mergulhador não habilitado e vítima de acidente hiperbárico e de

Francisco  Dias  de  Matos,  mangueireiro,  cominando  penas  de  repreensão  aos  três

cumuladas com: para o primeiro representado pena de suspensão do tráfego da jangada

“NASCENTE I” por seis (06) meses e multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

com fulcro nos artigos 121, incs. I, V e VII, c/c art. 124, inc. IX e §1º, 127, §2º, 135, incs.

IX, X e XIII e 139, inc. IX, alínea “d”; para o segundo representado pena de suspensão da

atividade profissional pelo período de dois (02) meses e multa no valor de R$ 500,00

(quinhentos reais) com fulcro nos artigos 121, incs. I, II e VII, c/c art. 124, inc. IX e §2º,

127, §1º, 135, incs. IX, X e XIII e 139, inc. IX, alínea “d”; e para o terceiro representado,

não habilitado, pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em virtude da

impossibilidade de suspendê-lo de sua atividade profissional, com fulcro nos artigos 121,

incs. I e VII, c/c art. 124, inc. IX e §2º, 127, §1º, 135, incs. IX, X e XIII e 139, incs. I e

IX, alínea “d”, todos artigos citados da Lei nº 2.180/54. Custas processuais divididas em

partes iguais; d) medidas preventivas e de segurança: 1) Com fulcro no art. 21, da Lei nº

2.180/54, oficiar o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, o IBAMA e a

Secretaria  de  Aquicultura  e  Pesca  do  Ministério  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  (SAPA-MAPA)  e  também  o  Ministério  Público  do  Trabalho  e  a

Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, encaminhando cópia

desse acórdão e as peças essenciais  do processo,  ante os indícios de cometimento de

crime ambiental por parte dos representados e também por parte daqueles que adquirem

lagostas  pescadas  por  eles  e  também  ante  o  resultado  da  lesão  corporal  (doença

descompressiva) sofrida pelo pescador Elivalmi Martins dos Santos durante a atividade

ilícita praticada pelos representados nos limites do Mar Territorial Brasileiro, para que

tomem  ciência  do  problema  e  possam  atuar conforme entenderem ser de sua alçada;

2)  Oficiar  a  Capitania  dos  Portos  do  Rio  Grande  do  Norte  para  que,  na  forma  do
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parágrafo  único,  do  art.  33,  da  Lei  nº  9.537/97  (LESTA),  possa  aplicar  as  sanções

previstas no Decreto nº 2.596/98 (RLESTA) ao proprietário da jangada “NASCENTE I”,

Sr. Juarez Santana de Alencar, por tê-la utilizado além do limite das 3 milhas da costa

para  a  qual  estava  classificada,  por  não  ter  anotado  no  casco  a  identificação  da

embarcação,  por  estar  com o seguro  obrigatório  vencido à  época do incidente  e  por

empregar tripulantes não habilitados a bordo, no caso o Sr. Francisco Dias Matos, não

habilitado em qualquer categoria,  o Sr.  Elivalmi Martins dos Santos, habilitado como

POP mas exercendo a atividade de mergulhador profissional, além de ele mesmo, que

mestrava a embarcação a 11 milhas da costa sem ser habilitado.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de junho de 2019.

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO
Juiz Relator

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

Rio de Janeiro, RJ, em 24 de agosto de 2020.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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