
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/NCF PROCESSO Nº 30.483/16

ACÓRDÃO

B/M  “PAROLEIRO  DO  MAR”.  Explosão,  incêndio  e  naufrágio.

Armazenamento  irregular  de  combustível  no  porão  de  embarcação  não

especializada. Morte de uma criança e ferimentos de natureza gravíssima em

um tripulante. Condenação. 

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos de explosão de uma embarcação que provocou sua perda

total e o óbito de uma menina de seis anos de idade, além de lesões corporais de natureza

grave em um dos tripulantes.  

Envolveram-se no acidente o B/M “PAROLEIRO DO MAR”, não inscrito,

construído  em madeira,  medindo 17,3m de  comprimento,  utilizado para  atividade  de

transporte de carga em área de navegação interior, de propriedade do Sr. Jaime Farias

Fonseca e o Flutuante “PORTO DE ITAPIRANGA”, também não inscrito, medindo 52m

de  comprimento,  16m  de  boca,  430AB,  classificado  como  Terminal  Portuário  pela

sociedade classificadora Auto Ship – Entidade Certificadora de Embarcações Ltda. (fls.

13/14), pertencente ao DNIT.  

Segundo se apurou no dia 15 de julho de 2015, por volta das 21h, o B/M

“PAROLEIRO DO MAR” atracou no Flutuante “PORTO DE ITAPIRANGA”, na cidade

de Itapiranga, AM, com a finalidade de receber doze mil litros de gasolina e transportá-

los  para  o  posto  de  combustível  Dona  Rosilda,  localizado  no  município  vizinho  de

Urucará,  AM,  pertencente  ao  proprietário  do  barco.  A bordo  estavam o  comandante

Ronan Almeida Fonseca e o tripulante encarregado das máquinas Erlison Gomes Nunes,

além dos passageiros Renan Junior Marques dos Santos e Jocimara de Oliveira Andrade

com duas filhas,  sendo uma de colo e a menina Joyce Andrade Ferreira,  que faleceu

vítima do acidente. 

Por  volta  de  01h15min,  o  vigia  noturno do porto  autorizou a  entrada  do

caminhão de combustível para realizar a transferência da gasolina para a embarcação

“PAROLEIRO DO MAR”. O abastecimento encerrou-se por volta de 01h40min e foi

realizado por meio de mangote do caminhão para galões de plástico, com capacidade para

mil litros cada, localizados no porão da embarcação. Por volta das 02h00 o encarregado

da máquina Erlison Gomes Nunes, recebeu ordem do comandante para que lavasse o

porão da embarcação com sabão, a fim de desgaseificar o ambiente, pois a embarcação
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partiria às 05h, mas quando o Sr. Erlison acionou os motores ocorreu a explosão seguido

de  incêndio,  que  provocou o  rompimento  das  espias  que  a  amarravam ao porto.  No

momento da explosão todos conseguiram sair  de  bordo pulando no cais  ou na água,

permanecendo a bordo, porém, a menina Joyce Andrade Ferreira, que estava dormindo

no camarote e veio a óbito, tendo seu corpo sido encontrado a quatro quilômetros de onde

ocorreu  a  explosão  e  a  embarcação  desceu  o  rio  pegando  fogo  e  naufragou  a

aproximadamente  três  quilômetros  do  local  do  acidente.  O  tripulante  Erlison  Gomes

Nunes foi resgatado da água com queimaduras de segundo grau, sendo encaminhado para

um hospital em Manaus.

Durante  o  inquérito  foram ouvidas  seis  testemunhas  que  descreveram  os

acontecimentos como acima e acrescentaram que a embarcação não era apropriada para o

transporte  de  combustível,  que  não houve vazamento de  combustível  por  ocasião  do

abastecimento  dos  reservatórios,  que a  explosão ocorreu  em função dos  vapores  que

estavam no ar, que o tempo estava nublado com pouco vento, a correnteza estava forte e

ninguém utilizava o celular ou estava alcoolizado no momento do acidente.  Afirmaram

que a explosão ocorreu provavelmente por conta de um incêndio na turbina logo após o

acionamento do motor. 

Os peritos disseram que houve uma sucessão de erros tanto por parte dos

funcionários do porto, por terem permitido um abastecimento de grande quantidade de

combustível de forma inapropriada, quanto por parte dos tripulantes da embarcação, pois

além de não serem habilitados, não mediram as consequências ao transportarem crianças

absolutamente  indefesas  numa embarcação que apresentava  riscos  em potencial,  bem

como o  proprietário  que  sabendo das  condições  da  mesma,  permitiu  a  realização do

serviço.

O  Encarregado  do  Inquérito  em  uniformidade  de  entendimentos  com  os

peritos concluiu que a causa determinante do acidente da navegação foi o acionamento do

motor de propulsão principal sem antes verificar a situação dos gases desprendidos e

acumulados na praça de máquinas durante a faina de transferência de combustível em

razão  do  acondicionamento  inapropriado,  somado  à  utilização  de  uma  embarcação

imprópria para o transporte de líquidos inflamáveis. 

Afirmou que o fator material contribuiu para a ocorrência do acidente, tendo

em vista a imprudência de se utilizar uma embarcação não apropriada para transporte de

combustíveis  e  de  acondicionar  a  gasolina  de  forma imprópria  e,  ainda,  o  fato  de  a

turbina ter pegado fogo ao se dar partida no motor. Disse que também contribuiu o fator
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operacional, eis que o chefe de máquinas acionou o motor apesar do acúmulo de gases

explosivos no interior da praça de máquinas. Anotou como consequências a morte da

menina Joyce Andrade Ferreira e as queimaduras de segundo grau suportadas pelo Sr.

Erlison Gomes Nunes, além da perda total da embarcação. 

Apontou  como  possíveis  responsáveis  o  Sr.  Jaime  Farias  Fonseca,

proprietário  do  B/M “PAROLEIRO DO MAR”,  por  determinar  a  utilização  de  uma

embarcação  inadequada  e  por  utilizar-se  de  materiais  impróprios  para  o  transporte  e

acondicionamento  de  combustível  (gasolina)  e,  ainda,  por  contratar  pessoas  não

habilitadas para conduzir a embarcação sem treinamento para o manuseio e transporte de

cargas perigosas; o Sr.  Erlison Gomes Nunes, chefe de máquinas da embarcação, por

colocar em funcionamento o motor apesar do acúmulo de gases explosivos no interior da

praça  de  máquinas;  o  Sr.  Ronan  Almeida  Fonseca,  comandante  da  embarcação,  por

permitir  o  embarque  de  crianças  em  uma  embarcação  destinada  ao  recebimento  de

combustível e, ainda, por conduzir a embarcação sem ser habilitado e, por fim, como

responsável indireto apontou o Sr. Manuel Aureo Alves Vieira, supervisor do Porto de

Itapiranga, AM, por permitir rotineiramente esse tipo de abastecimento no porto.

Todos foram notificados (fls.  103, 114, 134 e 143),  tendo os Srs.  Manuel

Aureo  Alves  Vieira,  Jaime  Farias  Fonseca,  Erlison  Gomes  Nunes  e  Ronan  Almeida

Fonseca, por  meio  de  um mesmo  advogado,  mas  em peças  separadas,  apresentaram

defesas  prévias  argumentando,  em  resumo,  a  insubsistência  dos  motivos  que  os

considerou culpados, requerendo que não lhes fosse aplicada qualquer pena.  

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

que ofereceu representação em face de Ronan Almeida Fonseca, Erlison Gomes Nunes,

Jaime Farias Fonseca e Manuel Aureo Alves Vieira, com fulcro no artigo 14, alínea “a”,

da Lei nº 2.180/54.

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

pela  responsabilização  do  comandante  Ronan  Almeida  Fonseca,  na  condição  de

responsável  pela  embarcação,  por  sua  conduta  imprudente  e  imperita  eis  que  houve

comprovada  ausência  do  dever  de  cuidado  e  vigilância  ao  conduzir  o  B/M  sem

habilitação  devida  e  por  permitir  o  embarque  de  crianças  numa  embarcação  com

finalidade  de  transporte  de  combustíveis.  Afirmou que  o  chefe  de  máquinas  Erlison

Gomes Nunes agiu com imperícia ao colocar o motor em funcionamento mesmo ciente

do acúmulo de gases explosivos no compartimento. O proprietário da embarcação, Sr.

Jaime Farias Fonseca, afirmou a acusação que teria atuado com imprudência ao autorizar
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o uso da embarcação imprópria para transporte de líquidos inflamáveis, assim com por

contratar  pessoas  não  habilitadas  para  conduzir  a  embarcação,  principalmente  sem

experiência no manuseio de cargas perigosas. E, por fim, acusou o Sr. Manuel Áureo

Alves Vieira, Supervisor do Porto de Itapiranga, por ter agido de maneira imprudente ao

permitir,  constantemente,  aquele  tipo  de  abastecimento  no  porto,  sem  verificar  as

providências específicas de segurança, não se preocupando com a vida das pessoas de

bordo, contribuindo, para a explosão e consequentemente para o incêndio que acarretou o

óbito de uma criança e ferimentos graves no Sr. Erlison.

Pediu também que a Capitania dos Portos do Amapá fosse oficiada a fim de

verificar  o  descumprimento  da  Lei  nº  8.374/91,  por  não  ter  sido  apresentado  o

comprovante do pagamento do Seguro Obrigatório DPEM da embarcação, bem como a

infração ao art.  11,  do RLESTA, já que a embarcação era conduzida e tripulada por

pessoal sem habilitação. 

Pediu a condenação de todos nas penas da Lei e ao pagamento das custas

processuais.

A representação foi recebida na Sessão Ordinária do dia 05 de setembro de

2017,  os  representados  foram  citados  pelos  Correios  e  apresentaram  contestação

tempestiva, através de advogados devidamente constituídos.

Os  Srs.  Ronan  Almeida  Fonseca,  Erlison  Gomes  Nunes  e  Jaime  Faria

Fonseca apresentaram contestações de teor semelhante em peças separadas que se inicia

com uma análise sobre o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório e

que  seriam  direitos  estendidos  também  aos  processos  administrativos,  passando  em

seguida a traçar argumentos sobre as características da Região Amazônica e a dificuldade

que passa sua população ribeirinha. Anota considerações acerca da personalidade de cada

um dos representados, dizendo que teriam baixa escolaridade e que gozariam de ótima

reputação junto à comunidade em que residem. 

O Sr.  Ronan Almeida Fonseca em sua defesa disse, ainda, que atuaria na

região como marítimo havia cerca de 7 anos e estava buscando regularizar sua habilitação

junto à Marinha do Brasil quando houve o acidente. Disse que nunca havia se envolvido

em acidentes, pautando-se pelo profissionalismo na prestação de bons serviços. Disse que

não teve culpa alguma no acidente, muito menos teria agido com dolo, uma vez que teria

determinado que os motores somente fossem acionados às 5h00 da manhã, não tendo

autorizado  que  fosse  acionado  em momento  anterior.  Afirma  também que  não  tinha

conhecimento que o barco não estava com documentação regular,  uma vez que esse
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pertence a outra pessoa e ele teria sido contratado apenas para conduzi-lo, destacando que

sua atuação como tripulante seria uma necessidade no sentido de prover sustento à sua

família,  dadas  as  escassas  oportunidades  de  trabalho  da  região  onde  reside.  Por  fim

afirma que em nenhum momento autorizou a entrada de crianças a bordo, sendo a entrada

da vítima a bordo sido feita à sua total revelia, provavelmente levada para bordo pela mãe

sem seu conhecimento. Pede que a representação seja julgada improcedente ou, caso seja

condenado por  esta  Corte,  que  não lhe  apliquem penas  que  o  impeçam de  prover  o

sustento de sua família.

O Sr.  Erlison Gomes Nunes igualmente complementa  aqueles argumentos

comuns aos demais representados dizendo-se também de baixa escolaridade e com boa

reputação junto à sua comunidade, que também trabalhava havia 3 anos como tripulante e

estava em vias de regularizar sua habilitação junto à Marinha do Brasil e nesse período

nunca se envolveu em acidentes. Afirmou que realizou a limpeza da praça de máquinas e

não pretendia acionar os motores do barco antes das 5h00, conforme recebera ordens do

comandante,  mas  que  teria  acontecido  um  acionamento  acidental.  Pede  ao  final,

igualmente, que a representação seja julgada improcedente ou, caso seja condenado por

esta Corte,  que não lhe  apliquem penas que o impeçam de prover o sustento de sua

família.

O  Sr.  Jaime  Farias  Fonseca  seguiu  a  mesma  linha,  destacando  em  sua

contestação  que  teria  estudado  apenas  até  a  4ª  série  do  ensino  fundamental  e  nessa

condição não sabia da necessidade de regularizar sua embarcação. Afirmou que na região

amazônica seria comum a fabricação artesanal de embarcações, utilizadas na pesca e no

transporte de pessoas e carga, de forma a darem sustento aos ribeirinhos. Disse residir na

região havia mais de 20 anos, atuando no comércio e no extrativismo, afirmou que já teve

embarcação  regular,  mas  que  essa  infelizmente  teria  se  perdido  antes  que  pudesse

regularizá-la. Afirmou que tem por princípio a contratação de tripulantes devidamente

habilitados e que acreditava que seus tripulantes estava devidamente credenciada junto à

Marinha  do  Brasil,  tendo  agido  com  ingenuidade  e  imbuído  no  espírito  simples  de

morador  do  interior  com  baixa  escolaridade.  Disse  que  teria  contratado  o  primeiro

representado para conduzir sua embarcação e o segundo representado para conduzir a

máquina  por  serem  conhecidos  na  região  por  sua  capacidade  prática  nesse  tipo  de

operação, além de serem a única mão de obra disponível à época e por serem pessoas

reconhecidas na comunidade como capazes para o serviço, não teria atentado para o fato

de não serem habilitados, mas que a falta de cobrança de suas habilitações não deve ser
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vista como uma conduta dolosa, mas como mera ingenuidade de uma pessoa simples com

baixa escolaridade. Disse também que estava em vias de adquirir um casco de ferro para

regularizar  uma embarcação  aos  requisitos  exigidos.  Pede,  assim como o  primeiro  e

segundo  representados,  que  a  representação  seja  julgada  improcedente  ou,  caso  seja

condenado por  esta  Corte,  que  não lhe  apliquem penas  que  o  impeçam de  prover  o

sustento de sua família.

O quarto representado, Sr. Manuel Áureo Alves Vieira, supervisor do porto

Itapiranga onde a embarcação estava atracada quando explodiu, disse em sua defesa que

somente permitiu a entrada do caminhão tanque para que abastecesse o barco, mas não

tinha  como  saber  que  encheriam  baldes  e  vasilhames  para  que  transportassem

irregularmente combustível. A autorização era para que abastecessem somente os tanques

da própria embarcação, não prevendo que pretendiam transportar combustível para outros

fins, muito menos que o fariam em baldes e vasilhames armazenados em seu interior.

Acrescenta que o incêndio se deu depois do acionamento dos motores do barco, cuja

anormalidade de funcionamento não pôde ser apurada ante a perda total do barco, mas

que tal explosão poderia ter acontecido em qualquer lugar do rio em que fosse necessário

o  acionamento  dos  motores,  ou  seja,  não  é  relevante  para  o  acidente  o  fato  de  a

embarcação  estar  atracada,  pois  o  acidente  se  daria  em qualquer  lugar.  Disse  que  a

permissão de uso do porto de Itapiranga para o abastecimento de barcos se dá por ser

única forma de diversas comunidades receberem combustível, dada a falta de postos de

abastecimento  naquela  região,  ressaltando,  porém,  que  jamais  teria  autorizado  que

abastecessem tanques que não fosse aquele da própria  embarcação.  Assim, pediu sua

exoneração de responsabilidade pelo acidente.

Aberta  a  instrução  nenhuma  prova  foi  requerida  e  em  alegações  finais

somente a PEM se manifestou, reportando-se aos elementos dos autos.

É o relatório.

Decide-se:

A  acusação  que  pesa  sobre  o  primeiro  representado,  Sr.  Ronan  Almeida

Fonseca,  comandante  do  B/M  “PAROLEIRO  DO  MAR”,  foi  de  ter  agido  com

imprudência  e  imperícia  eis  que  houve  comprovada  ausência  do  dever  de  cuidado e

vigilância  ao  conduzir  o  B/M sem habilitação  devida  e  por  permitir  o  embarque  de

crianças numa embarcação com finalidade de transporte de combustíveis.

A  acusação  que  pesa  sobre  o  segundo  representado,  Sr.  Erlison  Gomes

Nunes,  chefe  de  máquinas  foi  de  ter  agido  com  imperícia  ao  colocar  o  motor  em
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funcionamento mesmo ciente do acúmulo de gases explosivos no compartimento.

A acusação que pesa sobre o terceiro representado, Sr. Jaime Faria Fonseca,

proprietário do barco e do combustível nele armazenado foi de agir com imprudência ao

autorizar o uso da embarcação imprópria para transporte de líquidos inflamáveis, assim

com por contratar pessoas não habilitadas para conduzir a embarcação, principalmente

sem experiência no manuseio de cargas perigosas.

A defesa deles todos funda-se na alegação de que seriam homens simples e

pobres e, assim, deve-se minimizar-lhes a culpa pelo acidente da navegação.

Não devem ser  considerados  os  argumentos  de  defesa  dos  três  primeiros

representados como suficiente para retirar-lhes a culpa pelo acidente. A explosão se deu

em virtude da precária forma de armazenamento de combustível, em bombonas de mil

litro armazenadas no porão da embarcação. A embarcação estava sob a responsabilidade

conjunta  do  primeiro  e  do  segundo  representados,  seu  comandante  e  seu  chefe  de

máquinas, que seguiam as ordens do terceiro representado, armador da aventura e dono

do combustível que seria transportado para ser depois revendido por ele em seu comércio.

O transporte e armazenamento de combustíveis deve seguir severamente as orientações

de segurança, uma vez que explosões são um evento absolutamente esperado. Não se

pode  improvisar  nesse  tipo  de  operação,  considerada  altamente  perigosa  e  a  ação

desleixada dos representados demonstra uma negligência grave. Não é desculpa para sua

culpa  grave  o  fato  de  não serem habilitados  ou  de  serem pessoas  simples  de  pouca

instrução. Tal característica pessoal dos representados é até mesmo uma agravante, pois,

repita-se,  não  se  pode  improvisar  em  operações  de  transporte  de  gasolina,  seja  na

contratação  de  mão  de  obra,  que  deve  ter  treinamento  específico  para  esse  tipo  de

operação, seja na forma do acondicionamento para o transporte, que deve ser feito em

tanques  apropriados,  além de  a  embarcação  ser  composta,  entre  outros,  de  todos  os

equipamentos necessários para a detecção de gases e combate a incêndio. Deve, por isso,

a representação ser julgada procedente em relação ao primeiro, ao segundo e ao terceiro

representados, que são os responsáveis diretos pelo acidente da navegação.     

Por fim, a acusação que pesou sobre o quarto representado, Sr. Manuel Áureo

Alves Vieira, supervisor do porto Itapiranga onde a embarcação recebeu o combustível e

onde  estava  atracada  quando  explodiu,  foi  a  de  ter  sido  imprudente  por  permitir,

constantemente,  aquele tipo de abastecimento no porto,  sem verificar as  providências

específicas  de  segurança,  não  se  preocupando  com  a  vida  das  pessoas  de  bordo,

contribuindo, para a explosão e consequentemente para o incêndio que acarretou o óbito
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de uma criança e ferimentos graves no tripulante Erlison. 

Em sua defesa afirmou que apenas permitiu a entrada de um caminhão tanque

no posto com a finalidade de abastecer o barco, mas não tinha como saber que enxeriam

outros recipientes com combustível além do tanque do barco e que, ademais, a explosão

teria se dado depois de acionado o motor, não tendo nenhuma relação com o posto, sendo

este somente o local onde aconteceu o acidente, que poderia ter acontecido em qualquer

lugar.

Sua negligência é mais leve que a dos três primeiros representados, mas é

presente e também contribuiu para o resultado nefasto. O Sr. Manuel Áureo Alves Vieira,

quarto representado, nada fez para impedir o cometimento de um delito, ao contrário,

abertamente permitiu que transferissem combustível de um caminhão tanque posicionado

no porto pertencente ao DNIT que estava sob sua responsabilidade para o barco a motor

que veio a explodir ali atracado, ação que, conforme se apurou através de seu próprio

depoimento e dos argumentos lançados em sua defesa, eram corriqueiras naquele local.

Deve, por isso, ser igualmente repreendido por esta Corte, de forma que não mais permita

que ações assim aconteçam naquele porto.

Dessa forma, o acidente da navegação que nesses autos se caracterizou pela

explosão  seguida  de  incêndio  e  naufrágio  de  um  barco  a  motor  e  que  teve  por

conseqüência a morte de uma criança e no ferimento grave de um tripulante, além da

perda total da embarcação e de sua carga, teve por causa determinante o armazenamento

irregular de gasolina em tanques de 1000 l (um mil litros) localizados no porão de uma

embarcação não especializada para o transporte de carga perigosa que explodiu quando

os  motores  foram  acionados.  Deve,  assim,  a  representação  ser  julgada  totalmente

procedente  para  responsabilizar  os  quatro  representados  pelo  acidente  da  navegação,

devendo agravar-lhes a pena o fato que sua conduta culposa causou a morte de uma

criança. 

Assim,

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

natureza e extensão do acidente da navegação: explosão seguida de incêndio e naufrágio

de  embarcação  com  a  morte  de  uma  passageira  menor,  ferimentos  graves  em  um

tripulante e perda total da embarcação; b) quanto à causa determinante: armazenamento

irregular de gasolina em recipientes instalados dentro do porão de uma embarcação não

especializada cujos gases entraram em combustão quando o motor  foi  acionado; e c)

decisão: julgar o acidente da navegação constante do art. 14, alínea “a”, como decorrente
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(Continuação do Acórdão referente ao Processo nº 30.483/2016........................................)
===============================================================

da imprudência do Sr. Jaime Farias Fonseca, cominando-lhe a pena de repreensão e multa

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 121, incisos I e VII, c/c art.

124, incisos II, III, IX e § 1º; art. 127, § 2º e 135, inciso II; da imprudência e imperícia

dos  Srs.  Ronan Almeida  Fonesca  e  Erlison  Gomes  Nunes,  aplicando-lhes  a  pena  de

repreensão e multa  no valor  de R$ 500,00 (quinhentos reais),  com base no art.  121,

incisos I e VII, c/c art. 124, incisos III e IX, c/c art. 135, inciso II; e da negligência do Sr.

Manuel Aureo Alves Vieira, aplicando-lhe a pena de repreensão e multa no valor de R$

1.000,00 (um mil reais), com base no art. 121, incisos I e VII, c/c art. 124, inciso IX; art.

127,  §  2º  e  art.  135,  inciso  II,  todos  artigos  da  Lei  nº  2.180/54.  Custas  processuais

divididas em partes iguais pelos quatro representados. 

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

Rio de Janeiro, RJ, em 04 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

9/9

AUTENTICADO DIGITALMENTE


		2020-09-02T11:12:01-0300
	COMANDO DA MARINHA




