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TRIBUNAL MARÍTIMO 
AR/GAP PROCESSO Nº 31.223/16 

ACÓRDÃO 

 

 

L/M “LANCHA DO DIB”. Explosão seguida de incêndio a bordo do barco a 

motor, provocando danos parciais na pintura do casco e queimaduras leves no 

passageiro Janílson Carvalho dos Santos. Não observação de regras de 

segurança ao se realizar abastecimento de combustível de maneira 

clandestina, em local inapropriado e por meio de embarcação não classificada 

para armazenar ou transportar combustível e nem abastecer outras 

embarcações. Negligência. Condenação. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 

Trata-se do acidente da navegação envolvendo a L/M “LANCHA DO DIB”, 

propriedade de Ramon Holanda Vicente, quando, cerca de 06h40min do dia 31/01/2015, 

encontrava-se navegando nas proximidades do Porto de Itapiranga, AM, margem 

esquerda do Paraná de Itapiranga, momento em que ocorreu uma explosão seguida de 

incêndio, provocando ferimentos em um tripulante com queimaduras leves e danos 

parciais na pintura do casco. 

Dos depoimentos colhidos e documentos acostados extrai-se que a L/M 

“LANCHA DO DIB”, com 9,65 metros de comprimento e 6 AB, caso de alumínio, sob a 

condução do MAF Emmanoel da Silva Felipe, iniciou sua singradura suspendendo às 06h 

da cidade de Urucará, AM, com destino a cidade de Itacoatiara, AM. Por volta das 

6h40min interrompeu a viagem para o reabastecimento, no Município de Itapiranga - 

AM. A embarcação “LANCHA DO DIB” atracou a contrabordo do barco “CAP 

MINORU” onde estava armazenado o combustível para o abastecimento. Iniciaram a 

manobra utilizando-se de mangueiras de borracha e durante o abastecimento vazou 

gasolina para o porão da lancha (quantidade que os tripulantes não souberam informar). 

Ao terminarem o abastecimento deram partida no motor e houve uma explosão seguida 

de um incêndio a bordo da “LANCHA DO DIB”. Os tripulantes da lancha iniciaram o 

combate ao incêndio com baldes de água e remos e, durante o incêndio, o passageiro 

Janilson Carvalho dos Santos teve queimaduras nas pernas. A vítima foi encaminhada ao 

Hospital Municipal de Itapiranga e os demais passageiros seguiram viajem na lancha 

“FELIPE”. 
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Durante o Inquérito foram ouvidas sete testemunhas e juntada a 

documentação de praxe. Juntado o documento de Compra e Venda de embarcação 

“LANCHA DO DIB”, de fls. 92/92v, comprador – Ramon Holanda Vicente e vendedor – 

Raimundo Dib Felipe, documento datado de 03/03/2016. 

Janilson Carvalho dos Santos, passageiro da lancha, em seu depoimento 

declarou, em resumo, que a “LANCHA DO DIB” navegava de Urucará, AM com destino 

a Itacoatiara, AM com aproximadamente 25 passageiros; que por volta de 06h40min, a 

embarcação chegou em Itapiranga parando a contrabordo da “CAP MINORU” para 

reabastecer; logo após o término do abastecimento, um dos tripulantes deu partida nos 

motores em seguida aconteceu uma explosão seguida de incêndio, houve pânico entre os 

passageiros e um dos feridos foi o próprio depoente; que durante o combate ao incêndio 

nenhum dos extintores da “LANCHA DO DIB” e da “CAP MINORU” funcionaram. O 

incêndio foi extinto com a água do rio, e não houve prestação de apoio para levar os 

feridos para o hospital de Itapiranga; todos os passageiros foram transferidos para a 

lancha “FELIPE” onde aguardaram um transporte terrestre para completar a viagem até 

Itacoatiara. 

Francisca Marques Lobato, em seu depoimento declarou, em resumo, que era 

passageira da lancha, e o abastecimento foi iniciado sem que fosse solicitada a saída dos 

passageiros; que logo após ao término do abastecimento um dos tripulantes deu partida 

nos motores o que gerou uma explosão seguida de incêndio na popa da embarcação.  

Jesse Oliveira Rolim, Auxiliar de Máquinas, em seu depoimento declarou em 

resumo, que no meio do caminho viu que a gasolina que tinha no tanque não dava para 

chegar ao seu destino e a tripulação resolveu pedir gasolina emprestada da embarcação 

“CAP MINORU” que se encontrava no porto de Itapiranga. Atracaram a contrabordo e 

foi pedido para que os passageiros desembarcassem para iniciar o reabastecimento; que 

alguns passageiros disseram que não iriam sair; que durante o abastecimento foi 

derramado aproximadamente meio litro de gasolina no porão; que a bomba de esgoto 

entrou em funcionamento automático ocasionando a explosão seguida de incêndio e para 

extinguir o incêndio, que demorou aproximadamente 10 minutos, fizeram o uso de remos 

e baldes. 

Emmanoel da Silva Felipe, Auxiliar de Convés, em seu depoimento declarou, 

em resumo, que atracaram no porto a contrabordo da embarcação “CAP MINORU”, e 

antes do abastecimento foi solicitado que todos saíssem da embarcação, mas um dos 
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passageiros se recusou a sair dizendo que não se preocupasse; que logo após deu início ao 

abastecimento com a gasolina; que durante o abastecimento foi detectado que tinha 

derramado cerca de meio litro de gasolina e no momento em que deram partida nos 

motores veio logo o incêndio; que para extinguir o incêndio foram usados baldes com 

água e remos; que demorou cerca de 20 minutos, mesmo limpando o local com pano 

úmido não evitou o incêndio; que quando foi visto que um passageiro teria se machucado 

na perna foi acionado um mototáxi para conduzir o ferido até o hospital de Itapiranga; 

que o ferido foi medicado pelo Dr. Taumaturgo e logo foi dispensado e não voltou mais 

para bordo. 

Aurélio Ramos Iwata, proprietário da “CAP MINORU”, em seu depoimento 

declarou, em resumo, que não possuía Seguro DPEM porque a embarcação é nova, não é 

inscrita e não é classificada para esse tipo de serviço, declarando que nunca praticava 

esse tipo de abastecimento; que só fez porque se tratava do dono do barco a motor ser seu 

amigo; que ele emprestou 70 litros de gasolina para a “LANCHA DO DIB”, e por volta 

das 7h10min houve a explosão e tinha alguém que se feriu na perna; que para combater e 

extinguir o incêndio os tripulantes usaram baldes com água que demorou uns 10 minutos; 

que tinha observado que as fiações elétricas estavam desprotegidas. 

Raimundo Dib Felipe, proprietário da embarcação “LANCHA DO DIB” em 

seu depoimento declarou em resumo, que se encontrava na cidade de Urucará, AM no dia 

do acidente; que em sendo proprietário do barco a motor afirma que não tem costume de 

fazer esse tipo de abastecimento clandestino na embarcação “CAP MINORU”, que a 

lancha possui um extintor e estava na validade que também possui o Seguro DPEM em 

vigor. 

Laudo de Exame Pericial Indireto concluiu que a causa determinante foi em 

razão de não ter sido observada regra de segurança no momento do abastecimento. 

No relatório o Encarregado do Inquérito concluiu que o fator material 

contribuiu, pelo fato de que a embarcação que fazia o abastecimento da lancha não era 

inscrita, e não era apropriada para transporte de combustíveis e acondicionar a gasolina 

de forma imprópria; e quanto a embarcação “LANCHA DO DIB”, não foram tomadas as 

precauções de segurança para evitar o incêndio; que o fator operacional contribuiu 

momento em que o tripulante acionou os motores, com o acúmulo de gases explosivos no 

interior do porão da embarcação. 

Que são possíveis responsáveis diretos os tripulantes da “LANCHA DO 
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DIB”, por terem abastecido em local inapropriado e não terem tomado as precauções de 

segurança, e o proprietário Aurélio Ramos Iwata, da embarcação “CAP MINORU” como 

responsável indireto por infringir o RLESTA nos artigos 11, 16, inciso I, artigo 22, inciso 

III e artigo 15. 

Notificados, os indiciados Emmanoel da Silva Felipe e Jesse Oliveira Rolim 

apresentaram defesas prévias. 

A D. Procuradoria ofereceu Representação contra Emmanoel da Silva Felipe, 

na qualidade de Condutor, contra Jesse Oliveira Rolim, tripulante a bordo do B/M 

“LANCHA DO DIB”, e contra Aurélio Ramos Iwata, na qualidade de Proprietário da 

embarcação “CAP MINORU”, com fulcro no art. 14, a e art. 15 e, da Lei n° 2.180/54, 

pois restou evidente após análise dos fatos e dos fundamentos que o MAF Emmanoel da 

Silva Felipe e o MMA Jesse Oliveira Rolim, conduziram seu agir de forma negligente e 

imprudente, devido a inobservância de medidas de precaução e segurança que se faziam 

necessárias, eis que abasteceram a embarcação em local inapropriado, com passageiros a 

bordo, e a despeito de terem visto que houve derramamento de combustível, altamente 

volátil, no porão da embarcação, os motores do B/M foram acionados, e com o acúmulo 

de gases explosivos no interior do porão da embarcação, propiciaram a explosão seguida 

de incêndio, o que expôs a risco a segurança do tráfego aquaviário, da própria 

embarcação, e das vidas que ali se faziam presentes, culminado em lesões corporais em 

dois passageiros. Que cabe reprimenda de igual modo, ao proprietário da embarcação 

“CAP MINORU”, Aurélio Ramos Iwata, eis que atuou com negligência e imperícia, visto 

que a embarcação não era apropriada para a realização de abastecimento e transporte de 

combustível, contribuindo evidentemente para o acidente da navegação, expondo a risco 

as vidas e fazendas de bordo. 

Recebida a representação e citados, os representados Emmanoel da Silva 

Felipe e Aurélio Ramos Iwata foram regularmente defendidos.  

Em 12/08/2019 foi decretada a revelia de Jesse Oliveira Rolim e notificado 

em 31/08/2017. 

Emmanoel da Silva Felipe alegou, em sua defesa por I. advogado, que é 

ilegitimado ad causam uma vez que não há qualquer prova material, documental ou 

pericial nos autos do IAFN; que não houve vítimas e nem danos físicos a nenhum 

passageiro ou tripulante que se encontravam na embarcação, muito menos de Janílson 

Carvalho dos Santos; que o Representado em nenhum momento abandonou seus 
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passageiros e, mesmo constatando que não havia feridos, transportou o Janílson até o 

hospital de Itapiranga, eis que se encontrava nervoso e agressivo, e foi prontamente 

liberado para seguir viagem; que a embarcação saiu abastecida de Urucará e, foi 

reabastecida em Itapiranga pelo fato de que o Marinheiro Jesse entendia que o 

combustível não daria para completar a viagem; que o Representado estava no comando 

do barco/motor enquanto que o Auxiliar de Máquina Jesse abastecia e nunca poderia 

imaginar que este deixasse cair algumas gotas de combustível dentro da embarcação; que 

as supostas vítimas são falsas e restou provado que Francisca e o Janílson mentiram em 

suas declarações perante a Agência Fluvial; que todos os passageiros foram transportados 

por meio de uma condução para completar a viagem; que o Representado não possui 

condições financeiras para arcar com quaisquer ônus do presente processo. 

Aurélio Ramos Iwata alegou, em sua defesa por I. advogado, que o acidente 

foi um fato isolado que ocorreu sem nenhuma intenção concreta; que o acusado não 

atuava de forma contínua a praticar conduta ilícita, pois sabe-se que em um Município 

pequeno é comum armazenar combustível para uso pessoal, sendo este um costume; que 

para condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a 

absolvição basta a dúvida consagrando o princípio in dubio pro reo; que observada a 

total insuficiência e fragilidade das provas seja o Representado absolvido devido a 

negativa de autoria do delito; que alternativamente seja acolhida o Costume, o qual afasta 

o nexo de causalidade da conduta. 

Aberta a instrução, nenhuma prova foi produzida. 

Em alegações finais a D. PEM se louvou nas provas dos autos e os 

representados ficaram inertes. 

Preliminar. 

A Preliminar de Ilegitimidade ad causam suscitada pela defesa do 

representado Emmanoel da Silva Felipe deve ser rejeitada, acolhendo integralmente a 

manifestação da D. PEM de fls. 176/177, tendo em vista que as assertivas da petição 

inicial são por hipóteses consideradas como verdadeiras e que o art. 17, alínea “a” da Lei 

nº 2.180/54, prevê a possibilidade de apurar a responsabilidade de qualquer pessoa que, 

por dolo ou culpa , tenha dado causa aos acidentes e fatos da navegação previstos nos art. 

14 e 15 do mesmo diploma legal. Ademais os fatos alegados como verdadeiros pela 

inicial poderiam ser contraditados pelo representado na fase instrutória, de acordo com o 

art. 58 da Lei Orgânica do TM. 
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Decide-se. 

De tudo o que consta nos presentes autos, conclui-se que a natureza e 

extensão do acidente e fato da navegação sob análise, tipificado no art. 14, a e art. 15, e 

da Lei n° 2.180/54, ficaram caracterizadas como explosão seguida de incêndio a bordo do 

barco a motor, provocando danos parciais na pintura do casco e queimaduras leves no 

passageiro Janílson Carvalho dos Santos. 

A causa determinante foi a não observação de regras de segurança ao se 

realizar abastecimento de combustível de maneira clandestina, em local inapropriado e 

por meio de embarcação não classificada para armazenar ou transportar combustível e 

nem abastecer outras embarcações. 

Analisando-se os autos, verifica-se que o proprietário Aurélio Ramos Iwata, 

do barco a motor “CAP MINORU”, cujas características não foram trazidas aos autos, 

não costuma realizar abastecimento de outras embarcações. No caso concreto, em face da 

sua amizade com a tripulação da “LANCHA DO DIB”, cedeu cerca de 70 litros de 

gasolina para que fosse concluído o percurso até a cidade de Itapiranga. Em face da 

precariedade da existência de postos de abastecimento de embarcações, foi feita uma 

improvisação de modo que a “LANCHA DO DIB” recebesse a quantidade de gasolina 

suficiente. Reporta os autos que foi por intermédio de uma mangueira, possivelmente 

originada de um recipiente com altura suficiente para descer por gravidade. Nesse 

procedimento, escapou meio litro de gasolina no piso da lancha. Trata-se, portanto, de 

uma embarcação que não possui natureza comercial de compra e venda de combustíveis, 

mas uma situação prática que ocorre no dia a dia dos navegantes regionais, 

principalmente aqueles que se utilizam de igarapés e pequenos cursos de água, e que se 

ajudam mutuamente. Desta forma, o derramamento de gasolina no convés ocorreu pelas 

pessoas responsáveis pelo abastecimento, que no caso foram os tripulantes da “LANCHA 

DO DIB”, a despeito da improvisação do abastecimento. A meu ver, afasta-se o nexo de 

causalidade da conduta do proprietário Aurélio Ramos Iwata pelo fato de ceder o 

combustível e o derramamento experimentado, e a consequente explosão seguida de 

incêndio, que foi rapidamente debelada pela tripulação da lancha sinistrada. Deve, 

portanto, ser exculpado o Representado Aurélio Ramos Iwata. 

No que se refere às condutas dos Representados MAF Emmanoel da Silva 

Felipe e do MMA Jesse Oliveira Rolim não observaram medidas mínimas de segurança 

após constatarem o derramamento de gasolina no fundo do porão da lancha, cerca de 
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meio litro, e não terem providenciado de imediato a limpeza, assim como, fazer ventilar o 

local para expulsar os gases acumulados em face do abastecimento. O simples 

acionamento automático da bomba de esgoto fez o estopim da ignição dos referidos gases 

acumulados causando a explosão seguida de incêndio provocando avarias na pintura da 

lancha e na lesão corporal em um dos passageiros. Foram, portanto, negligentes ao não 

efetuarem a limpeza do combustível derramado no porão e não providenciaram a 

obrigatória desgaseificação do porão, cujos gases foram acumulados em face da 

improvisação do abastecimento por gravidade. 

Deve-se oficiar à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental as seguintes 

infrações ao RLESTA: art. 15, III – apresentar-se com item ou equipamento de dotação 

(extintor de incêndio) inoperante, em mau estado de conservação ou com prazo de 

validade vencido, art. 16, I – deixar de inscrever ou registrar a embarcação e art. 19, I c/c 

art. 15 da Lei nº 8.374/91 - falta de bilhete de seguro obrigatório DPEM em vigor na data 

do acidente, cometidas por Aurélio Ramos Iwata, proprietário da embarcação “CAP 

MINORU”; art. 15, III – apresentar-se com item ou equipamento de dotação (extintor de 

incêndio) inoperante, em mau estado de conservação ou com prazo de validade vencido, 

art. 16, I – deixar de inscrever ou registrar a embarcação, cometidas pelo proprietário de 

fato da “LANCHA DO DIB”, Ramon Holanda Vicente. 

Pelo exposto, deve-se julgar parcialmente procedente a representação da 

PEM, responsabilizando o MAF Emmanoel da Silva Felipe e o MMA Jesse Oliveira 

Rolim. Deve-se exculpar Aurélio Ramos Iwata. 

Assim, 

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

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

bordo do barco a motor, provocando danos parciais na pintura do casco e queimaduras 

leves no passageiro Janílson Carvalho dos Santos; b) quanto à causa determinante: não 

observação de regras de segurança ao se realizar abastecimento de combustível de 

maneira clandestina, em local inapropriado e por meio de embarcação não classificada 

para armazenar ou transportar combustível e nem abastecer outras embarcações; c) 

decisão: rejeitar a preliminar e julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea 

“a”, e art. 15, alínea “e” da Lei nº 2.180/54, como decorrentes de negligência do MAF 

Emmanoel da Silva Felipe e do MMA Jesse Oliveira Rolim, condenando ambos à pena 

de repreensão, de acordo com o art. 121, inciso I, da Lei nº 2.180/54, com a redação dada 
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pela Lei nº 8.969/94. Custas processuais igualmente divididas. Exculpar Aurélio Ramos 

Iwata; d) medidas preventivas e de segurança: oficiar à Capitania Fluvial da Amazônia 

Ocidental as seguintes infrações ao RLESTA: art. 15, inciso III – apresentar-se com item 

ou equipamento de dotação (extintor de incêndio) inoperante, em mau estado de 

conservação ou com prazo de validade vencido, art. 16, inciso I – deixar de inscrever ou 

registrar a embarcação e art. 19, inciso I c/c art. 15 da Lei nº 8.374/91 - falta de bilhete de 

seguro obrigatório DPEM em vigor na data do acidente, cometidas por Aurélio Ramos 

Iwata, proprietário da embarcação “CAP MINORU”; art. 15, inciso III – apresentar-se 

com item ou equipamento de dotação (extintor de incêndio) inoperante, em mau estado 

de conservação ou com prazo de validade vencido, art. 16, inciso I – deixar de inscrever 

ou registrar a embarcação, cometidas pelo proprietário de fato da “LANCHA DO DIB”, 

Ramon Holanda Vicente.  

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

Rio de Janeiro, RJ, em 12 de março de 2020. 
 
 
 
 

GERALDO DE ALMEIDA PADILHA 
Juiz-Relator 

 

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

 

Rio de Janeiro, RJ, em 8 de junho 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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