
TRIBUNAL MARÍTIMO
PT/MDG PROCESSO Nº 33.449/19

ACÓRDÃO

B/P  “RODRIGO-FR”.  Queda  na  água  de  um  passageiro  da  embarcação,

provocando  o  seu  desaparecimento.  Ação  voluntária  da  própria  vítima.

Provável imprudência da vítima fatal. Infrações ao RLESTA. Arquivamento. 

Vistos e relatados os presentes autos. 

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Ceará,

para  apurar  o  desaparecimento  de  pessoa  a  bordo  da  embarcação  “RODRIGO-FR”,

ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 14h, durante atividade de pesca, a

cerca de 50 milhas náuticas da praia de Bitupitá, Barroquinha, CE. 

Dos  depoimentos  colhidos  e  documentos  acostados  extrai-se  que,  no  dia

dezoito de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, o Sr. José Dimas

de Paulo, Mestre do BP “RODRIGO-FR”, fez-se ao mar após desatracar do Porto de

Aranaú, distrito de Acaraú, CE, junto com quatro tripulantes: Márcio Marques dos Santos

Soares, Carlos André da Silva, Mauro Sérgio Freire de Sousa, e Valdson José Rodrigues,

a fim praticar atividade da pesca, com previsão de permanecer quinze dias no mar.

Na manhã do dia vinte de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, o Sr. José

Dimas  de Paulo,  mestre  da  embarcação,  percebeu que  a  sonda  não estava marcando

terreno e que desde o segundo dia da pescaria o tripulante Sr. Mauro Sérgio Freire de

Sousa (desaparecido) relatava “que ia cair na água e que tinha alguém lhe perseguindo”,

na ocasião, o Sr.  José Dimas de Paulo tentou demover tais ideias verbalizadas pelo Sr.

Mauro Sérgio Freire de Sousa, convidando-o para o trabalho, buscando motivá-lo. Com o

problema  do  tripulante  Sr.  Mauro  Sérgio  Freire  de  Sousa  e  também  da  sonda  da

embarcação, o  Sr.  José Dimas de Paulo (mestre)  decidiu que não mais desceria para a

pescaria  (norte),  pois  o  tripulante  Sr.  Mauro  Sérgio  Freire  de  Sousa  (desaparecido)

continuava  a  relatar  as  mesmas  falas  “que  ia  cair  na  água  e  que  tinha  alguém  lhe

perseguindo”, foi  quando  Sr.  José  Dimas  de  Paulo  (mestre)  relatou  para  os  outros

tripulantes  que ia retornar para porto de origem, Aranaú, distrito de Acaraú, CE. Então

retornaram cerca de umas 10 milhas e fundeando a embarcação na posição (Lat. 02° 09' S

e  Long.  041°  17'  W),  perto  do  barranco  (área  conhecida  e  assim  nominada  pelos

pescadores, que seria o limite de águas rasas e águas profundas, sendo escolhido a parte
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de águas rasas para o fundeio em razão de uma área de mar, comumente, mais calma; e a

parte profunda o local que mais afastado da costa, local definido para a pesca) e numa

profundidade de aproximadamente uns 60 metros.

Por volta das onze horas e trinta minutos, do dia vinte e um de fevereiro de

dois mil e dezenove, fundearam a embarcação na posição (Lat. 02° 09' S e Long. 041° 17'

W), na ocasião, os tripulantes tomaram banho, almoçaram e todos foram descansar nos

beliches, pois estavam cansados, porque tinham passado o dia anterior trabalhando. Por

volta das quatorze horas do corrente dia, o mestre ao levantar-se do beliche, percebeu que

o tripulante Sr. Mauro Sérgio Freire de Sousa não se encontrava a bordo, então, acordou

os  outros  tripulantes  e  procuraram  o  Sr.  Mauro  Sérgio  Freire  de  Sousa  em  toda

embarcação, mas não o acharam. Em seguida, o Sr. José Dimas de Paulo (mestre) relatou

para os outros tripulantes,  “vamos ligar a máquina e procurar  o rapaz”. Mas, quando

tentou  dar  a  partida  não  teve  resposta,  percebeu  então  que  o  motor  de  arranque,  o

alternador e a bateria estavam com problemas. O Sr. José Dimas de Paulo (mestre) tentou

consertar, mas sem êxito, ficando sem condições de operar com a embarcação durante

quatro dias, até que por volta das vinte e duas horas e trinta minutos do dia vinte e quatro

de fevereiro de dois mil e dezenove, apareceu uma embarcação e lhe emprestou uma

bateria, na ocasião, deram início ao conserto da avaria, sendo concluindo por volta da

zero hora do  dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, mas não souberam

informar o nome da embarcação que prestou auxílio. E que após o conserto da avaria, não

fez contato rádio para comunicar o fato da avaria porque “era noite e que nesse horário

todo mundo desliga os rádios”.

Por  volta  da  zero  hora,  do  dia vinte  e  cinco  de  fevereiro  de  dois  mil  e

dezenove, após o conserto da avaria, o Sr. José Dimas de Paulo (mestre) decidiu com os

outros  tripulantes  voltar  para  terra  e  comunicar  o  fato  para  ao  proprietário  e  às

autoridades competentes, pois era noite, já havia quatro dias do ocorrido, “não adiantaria

mais fazer buscas pelo desaparecido”, segundo seu relato.

A embarcação “RODRIGO-FR”, atracou em Aranaú, distrito de Acaraú, CE,

no dia vinte e cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, às seis horas. Após chegar em

terra, o Sr. José Dimas de Paulo (mestre) avisou o proprietário da embarcação sobre o

ocorrido e pediu que o tripulante Márcio Marques dos Santos Soares, levasse as coisas

pessoais  do  pescador  Mauro  Sérgio  Freire  de  Sousa  aos  familiares,  e  informasse  os

mesmos sobre o ocorrido. Em seguida,  foi com o proprietário (Sr.  Rodrigo Simão de

Freitas) na Delegacia da Polícia Civil de Acaraú, fazer um Boletim de Ocorrência.
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Por fim, o senhor Sr. José Dimas de Paulo (mestre) relatou que ao conversar

com a mãe do desaparecido sobre o ocorrido, ela lhe relatou que seu filho havia lhe dito

antes  de  sair  para  a  pescaria  que  “iria  se  suicidar  para  não  dar  mais  trabalho  para

ninguém”, nesse momento o Sr.  José Dimas de Paulo (mestre) falou “porque a senhora

não me avisou sobre isso antes de sair para a pescaria, pois se soubesse disso não teria

levado seu filho para o mar”.

Documentação de praxe anexada. 

O Laudo de Exame Pericial relatou que não houve danos materiais e poluição

hídrica, mas ocorreram acidentes pessoais devido o desaparecimento do Sr. Mauro Sergio

Freire  de  Sousa,  de  acordo  com  informações  prestadas  pelos  tripulantes  do  B/P

“RODRIGO-FR”  e por meio dos Boletins de Ocorrências nº 403-456/2019 e nº 403-

543/2019 da Delegacia Regional de Acaraú, CE. Concluiu que a causa determinante do

Fato da Navegação foi indeterminada, motivada por fatores desconhecidos, devido não

haver testemunhas oculares entre os tripulantes,  bem como a não existência de prova

cabal a respeito da hora exata e de como ocorreu o fato em exame (fls. 11/32). 

O Encarregado do IAFN relatou o fator humano para o sinistro, pois o Sr.

Mauro  Sergio  Freire  de  Sousa  apresentou  problemas  de  perturbações  psicológicas,

oscilava seu comportamento, com picos de desequilíbrio, fator preponderante para o seu

comportamento,  com  picos  de  desequilíbrio,  fator  preponderante  para  o  seu

desaparecimento,  cuja  predisposição  ao  suicídio  foi  testificada  pela  própria  mãe  do

desaparecido e concluiu que a causa determinante do fato da navegação foi ato próprio e

pessoal, motivado pelo estado psicológico apresentado pelo Sr. Mauro Sérgio Freire de

Sousa, ocasionado um comportamento flagrantemente anormal (fls. 93/108). 

Os autos  do inquérito  foram encaminhados a  este  Tribunal  e  remetidos  à

PEM que pugna pelo arquivamento, tendo em vista que a situação fática narrada decorreu

de culpa exclusiva da vítima (fls. 116/119). 

Publicada nota de arquivamento em 16 de outubro de 2019, o prazo para

manifestações de possíveis interessados transcorreu em branco até o dia 15 de dezembro

de 2019 (fl. 121).

Assiste  razão  à  PEM,  ficando  caracterizada  a  provável  imprudência  da

própria vítima fatal, ao pular deliberadamente da embarcação, devendo o processo ser

arquivado. 

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à
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natureza  e  extensão  do  fato  da  navegação:  queda  na  água  de  um  passageiro  da

embarcação, provocando o seu desaparecimento; b) quanto à causa determinante: ação

voluntária da própria vítima; c) decisão: julgar o fato da navegação previsto no artigo 15,

alínea “e”,  da  Lei  nº  2.180/54, como decorrente  de  provável  imprudência  da  própria

vítima fatal, mandando arquivar os autos e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar

a Capitania dos Portos do Ceará, Autoridade Marítima, as infrações ao RLESTA: art. 11

(por contratar tripulantes sem habilitação para operá-la), art. 13, III (por não possuir a

bordo todos os tripulantes exigidos, conforme o CTS), art. 23, VI (conduzir embarcação

em área para a qual não está classificada), cometidas pelo Sr. Rodrigo Simão de Freitas,

responsável pela embarcação e o Sr. José Dimas de Paulo, Mestre da B/P “RODRIGO-

FR”.

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

Rio de Janeiro, RJ, em 08 de junho de 2020.

MARCELO DAVID GONÇALVES
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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