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“No mundo há três tipos de homens: os vivos, os 
mortos e os que navegam. Só aos homens do mar 

é que deve ser dada a capacidade de julgar as 
decisões tomadas no mar, por quem vive do mar”.

Victor Hugo
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Tribunal Marítimo! A Marinha do Brasil vem-lhe 
confiando, há 80 anos, as essenciais tarefas de julgar os 
Fatos e Acidentes da Navegação e de conduzir os servi-
ços de Registro da Propriedade Marítima, do Registro 
Especial Brasileiro, da hipoteca e de outros ônus. 

Neste momento, cabe uma reflexão sobre como 
essa octogenária Corte se constitui em um componente 
de relevância no contexto do nosso Poder Marítimo. 

A “Amazônia Azul”, patrimônio brasileiro no 
mar, corresponde às nossas Águas Jurisdicionais no 
Atlântico Sul, possuindo uma área de aproximada-
mente 4,5 milhões de km2 e apresentando vertentes 
que, por sua natureza, corroboram a sua significância, 
em face de poderem despertar pretensões alienígenas, 
contrárias aos interesses da Nação, o que enfatiza a 
imperiosa necessidade de protegê-la.

 A explotação de mais de 90% da produção na-
cional de petróleo e de 75% da de gás natural; o trans-
porte, por via marítima, de 95% do nosso comércio 
exterior; a grande quantidade de recursos minerais em 
seu solo e subsolo; e o considerável potencial da pesca 
e do segmento de lazer náutico atestam a dimensão 
econômica da “Amazônia Azul”. Não menos impor-
tantes são nossas águas interiores, contando com uma 
rede fluvial de 40.000 km de rios navegáveis, dos quais 
cerca de 50% já estão sendo utilizados para o desloca-
mento de pessoas e cargas.  

No âmbito desse abrangente cenário de atuação, 
em que surgem desafios sem precedentes, o contínuo 
aquecimento da economia do País, sobretudo no que 
tange ao Setor Marítimo, tem levado a um crescente in-
cremento das ações nesse segmento, enfatizando a exa-
ta dimensão da grande responsabilidade do Tribunal 
Marítimo no atendimento das demandas relacionadas 
às questões processuais e ao registro de embarcações.

O presente livro vem ratificar o reconhecimento 
da Marinha pelas imprescindíveis atividades desenvol-

vidas pelo colegiado dessa Corte e por todos os mili-
tares e civis que nela servem ou serviram. Esta obra 
retrata o profícuo trabalho nela desenvolvido ao longo 
desses 80 anos, por homens e mulheres que, com de-
dicação e profissionalismo, ajudaram a construir uma 
história de sucesso e realizações.

Ao longo de sua existência, o Tribunal Marítimo 
vem conduzindo suas ações de forma discreta e eficaz, 
conquistando o respeito da Comunidade Marítima e 
prestando excelentes serviços à sociedade brasileira, 
fazendo-se merecedor de nosso reconhecimento.

Parabéns e muitas felicidades!

JULIO SOARES DE MOURA NETO

Almirante de Esquadra

Comandante da Marinha

Mensagem do  
Comandante da Marinha
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O Tribunal Marítimo comemorou, no dia 5 de 
julho de 2014, seu 80º aniversário de criação.

Ao Tribunal cabem grandes responsabilidades. 
Com jurisdição em todo o território nacional, atuan-
do como tribunal administrativo, possui, dentre suas 
atribuições, julgar os acidentes e fatos da navegação 
marítima, fluvial e lacustre, decorrentes dos Inquéritos 
Administrativos elaborados pelo representante da Au-
toridade Marítima (Marinha do Brasil), contribuindo 
de forma enfática para a segurança da navegação.

Em um País como o nosso, com seu extenso lito-
ral, o Tribunal Marítimo é o único órgão a desempe-
nhar este papel de fundamental importância.

Além disto, é esta Corte responsável pelo Regis-
tro da Propriedade Marítima, de armadores de navios 
brasileiros, do Registro Especial Brasileiro (REB) e dos 
ônus que incidem sobre as embarcações nacionais. 

Existe, ainda, outro aspecto, que está relaciona-
do com a função desempenhada pelos profissionais 
que labutam no Tribunal: a assessoria devida à Alta  
Administração Naval, nos campos do Direito Marítimo 
Administrativo e do Direito Marítimo Internacional, o 
que os pode tornar partícipes efetivos em importantes 
estudos de cúpula em tais áreas, mormente naquilo que 
concerne aos interesses navais dos complexos e mo-
mentosos problemas inerentes ao Direito do Mar.

Ao assumir sua Presidência dia 1 de agosto de 
2014, contemplando sua trajetória, de ontem e de 
hoje, tenho orgulho de confirmar que nesses 80 anos 
de existência, o TM sempre primou pelo cumprimento 
de suas tarefas, modernizando e informatizando seus 
meios, aperfeiçoando o conhecimento de seus funcio-
nários e, acima de tudo, enfatizando a necessidade de 
uma Justiça exemplar. 

Por este motivo, agradeço ao Comandante da 
Marinha pela oportunidade a mim confiada, que con-
sidero um grande desafio, o qual me comprometo a en-
frentar com a garra necessária para manter o Tribunal 

Marítimo na merecida posição de respeito e destaque, 
traduzida na excelente qualidade da prestação de seus 
serviços à sociedade brasileira.

Registro, ainda, meu reconhecimento ao Vice-Al-
mirante Luiz Augusto Correia, mentor desta impor-
tante obra, por sua incansável atuação, decisiva para 
sua publicação, certo de que este ilustre Chefe Naval 
detém as justas prerrogativas de apresentá-lo.

Assim, caro leitor, desejo que, por meio destas 
páginas escritas com emoção e seriedade, os senhores 
e senhoras façam uma viagem no tempo e contemplem 
o legado dos oitenta anos de história, das conquistas 
e realizações deste Tribunal Marítimo e daqueles que, 
em prol desta instituição, labutaram para que o tráfe-
go marítimo seja mais seguro.

MARCOS NUNES DE MIRANDA
Vice-Almirante

Presidente do Tribunal Marítimo

Mensagem do Presidente  
do  Tribunal Marítimo



80
 A

N
O

S 
 d

o 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
o

12



13

N
OS

SA
 H

IS
TÓ

RI
A

Tenho a honra de dirigir-me ao caro leitor, fazen-
do registrar com breves palavras a apresentação deste 
livro histórico que considero uma obra à altura das 
merecidas homenagens que rendemos nas comemora-
ções dos 80 Anos de existência desta Corte, a qual, 
tive muito orgulho de presidir entre 7 de agosto de 
2006 a 1 de agosto de 2014. 

A presente obra, “80 Anos do Tribunal Maríti-
mo (1934-2014)”, tem como propósito registrar a sin-
gradura do Tribunal Marítimo em suas oito décadas 
de existência. Retratando em textos e imagens, um 
rico acervo sobre o tema, abrangendo toda a histó-
ria do Tribunal Marítimo, desde a criação (o caso do  
Vapor Baden), sua missão, competência, jurisdição e 
seus Presidentes e Juízes. 

Inicialmente, no capítulo “Nossa História”, são 
apresentadas as razões para a criação do Tribunal 
Marítimo, dando destaque para os seus Presidentes, 
condutores dos trabalhos nesta Corte durante as oito 
décadas de sua existência. Buscou-se ainda mostrar a 
formação urbana no entorno do prédio do Tribunal, 
destacando-se o processo de urbanização do Rio de 
Janeiro e a sua constituição topográfica. Em seguida, 
procurou-se resgatar a história do prédio que abriga 
o TM, ressaltando os órgãos que passaram por ele 
e as adaptações sofridas para o seu funcionamento.  
A atuação do Tribunal é descrita por meio de sua com-
posição e atribuições. Procurou-se ressaltar sua impor-
tância, apresentando alguns de seus julgamentos mais 
representativos desses 80 anos. 

Nos capítulos seguintes, destaca-se a estrutura 
organizacional do TM nos dias atuais, com a apresen-
tação dos seus principais setores/divisões, ressaltando-
-se alguns depoimentos de servidores civis e militares 
que passaram pelo Tribunal no decorrer dos 80 anos.  
Em seguida, é apresentada uma coletânea de artigos, 
de autoria de especialistas e órgãos renomados na área 
do Direito Marítimo. Buscou-se assim, identificar o 
papel desempenhado pelo Tribunal Marítimo na visão 
desses especialistas. 

Por fim, para registrar as comemorações pelos 80 
anos do TM foi selecionada uma galeria de fotografias 
representativas do passado e do presente do Tribunal.

Durante seus 80 anos de existência, o Tribu-
nal Marítimo tem pautado sua conduta, tendo como 
“norte” as formalidades previstas no Ordenamento 
Jurídico pátrio, na observância dos princípios cons-
titucionais do contraditório e da ampla defesa aos re-
presentados. A retidão em seus procedimentos, aliada 
à busca incessante do verdadeiro senso de justiça, per-
mite que suas decisões tenham plena validade jurídica, 
e asseguraram ao Tribunal Marítimo o reconhecido 
respeito das comunidades marítima e jurídica do país. 

Agradeço a todos que contribuíram para a edi-
ção deste livro histórico, cuja elaboração fiel e cuida-
dosa nos permite conhecer a singradura de sucesso do 
Tribunal Marítimo e prestarmos uma homenagem a 
todos os que nos antecederam, a quem dedicamos um 
preito de respeito e admiração.

Caro leitor! À nossa respeitada e admirada Cor-
te, em seus 80 anos, dedicamos as páginas desta rica 
obra, que esperamos não retratem apenas lembran-
ças de um passado glorioso e profícuo, mas também 
o descortinar de um futuro promissor, de continuado 
sucesso, sempre na incessante busca de prestarmos um 
melhor serviço à sociedade brasileira. 

Desejo a todos uma excelente leitura! 

LUIZ AUGUSTO CORREIA

Vice-Almirante (Refº) 
Ex-Presidente do Tribunal Marítimo

Mensagem do Ex-Presidente  
do Tribunal Marítimo
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A criação do Tribunal Marítimo

Em 21 de dezembro de 1931, através do Decreto 
nº 20.829, criava-se a Diretoria de Marinha Mercante, 
subordinada diretamente ao Ministério da Marinha.
Nesse mesmo decreto, em seu art. 5º, foram criados 
os tribunais marítimos administrativos, subordinados 
a essa nova diretoria.

A criação do referido tribunal justificava-se pela 
necessidade de se criar, no Brasil, um órgão técnico 
que avaliasse as causas e circunstâncias dos acidentes 
da navegação de embarcações nacionais – onde quer 
que estivessem – ou de embarcações estrangeiras em 
águas nacionais. O crescente aumento de acidentes de 
navegação em águas brasileiras demonstrava a neces-
sidade de que o país tivesse um órgão próprio, e não 
que ficasse à mercê das decisões dos tribunais marí-
timos estrangeiros. Havia, portanto, uma questão de 
soberania em pauta. 

Um bom exemplo dessa justificativa – e, a bem 
da verdade, o incidente de maior peso para a criação 
do Tribunal Marítimo Administrativo – foi o caso do 
navio alemão Baden.

Vinte e quatro de outubro de 1930 ficou marcado 
na história do Brasil como o dia em que teve fim o go-
verno do presidente Washington Luís. O movimento, 
conhecido como Revolução de 30, pôs fim à chamada 
República Velha, em que as oligarquias de São Paulo 
e Minas Gerais se revezavam na presidência do país. 
Esse mesmo 24 de outubro traz consigo outro fato que 
marcaria a história da justiça maritimista brasileira: o 
bombardeio do navio Baden, na Baía de Guanabara.

Vindo de Hamburgo, Alemanha, o Baden levava 
grande número de passageiros (incluindo muitos emi-
grantes embarcados na Espanha) rumo à Argentina, 
seu destino final. No fim da tarde do referido dia, o 
comandante do Baden decidiu prosseguir viagem para 
o sul do país, mas sem a licença necessária, naquele 
momento, para entrar ou sair da baía do Rio de Ja-
neiro. Assim sendo, ao passar pela fortaleza de Santa 
Cruz, o comandante do Baden foi avisado, com um 

tiro de pólvora, que não poderia sair. A embarcação, 
entretanto, prosseguiu viagem. Segundo o jornal Cor-
reio da Manhã, a fortaleza lançou, então, um segundo 
tiro e, ao ver que o navio ainda prosseguia, lançou 
ainda um terceiro tiro. Tendo ignorado os três avisos, 
o navio continuou navegando para fora da barra. Foi 
quando o Forte de Vigia (localizado no Leme) rece-
beu ordem do comandante de artilharia da costa para 
que atirasse contra o navio, o que foi feito. O tiro 
lançado explodiu sobre o tombadilho de ré e só en-
tão o navio parou e retornou ao ancoradouro, com a 
bandeira alemã à meia verga, indicando sinal de luto.  
O resultado do incidente foi trágico: 22 mortos e 55 
feridos. Tão logo o Baden atracou, a polícia maríti-
ma entrou em ação, comunicando o ocorrido à Polícia 
Central, sendo o comandante do Baden conduzido à 
central de polícia.

O caso rendeu muitos comentários nos principais 
jornais da capital. Foi acompanhado de perto e mexeu 
com a emoção das pessoas pelo impacto de vítimas e 
mortos chegados ao Porto do Rio de Janeiro. A re-
dação do Correio da Manhã, atendendo aos pedidos 
de seus leitores, lançou uma campanha para recolher 
donativos às vítimas do acidente, assim como o hotel 
Copacabana Palace também destinou um cofre ao re-
cebimento de donativos em favor das vítimas.

Além disso, o caso teve repercussão internacio-
nal, posto que se tratava de um navio alemão e os 
mortos e feridos no acidente eram, na maioria, de 
nacionalidade espanhola (havia poloneses a bordo 
também). Não tardaram a chegar reclamações e exi-
gências dos países diretamente envolvidos para que a 
apuração do caso fosse feita com toda a brevidade e 
seriedade. Na inexistência de uma corte marítima no 
Brasil, o caso foi julgado por um tribunal marítimo do 
país de origem do navio. 

O veredicto dado pelo Tribunal Marítimo de 
Hamburgo, apenas três meses depois do acidente, foi 
de que a Fortaleza de Santa Cruz não teria dado o 
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Jornal Correio da Manhã, 
edição de 24 de janeiro de 
1931, noticiando o acidente 
ocorrido com o navio Baden

sinal regulamentar, ou seja, não teria obedecido às exigências internacionais, e que o 
Forte de Vigia, pela má pontaria, teria causado sérias avarias no paquete. Segundo 
ainda o veredicto, os tiros de canhão deveriam ter sido disparados de modo a cair a 
200 metros de distância do Baden. O tribunal não absolveu o comandante do navio, 
pois este não teria lido oportunamente o aviso contido na permissão de saída, além 
do fato de que cabia a ele ter se informado sobre o significado do sinal recebido da 
Fortaleza de Santa Cruz. A falta maior, porém, foi atribuída ao Forte de Vigia.

Diante de um momento de reformulação política e da possibilidade de rees-
truturação de seus órgãos e ministérios, aliado aos fatos recentes da navegação no 
Brasil, incluindo, em destaque, o caso Baden, os doutores Hugo Gutierrez Simas, 
José Domingos Rache e José Figueira de Almeida apresentaram, no final de 1931, 
um anteprojeto de lei que propunha a criação de seis tribunais marítimos: um em 
Belém (PA), um em Recife (PE), outro na Bahia, no Distrito Federal, em Santos (SP) 
e no Rio Grande (RS), além de um Supremo Tribunal na capital, Rio de Janeiro.

 Apenas um mês depois foi publicado o Decreto nº 20.829, de 21 de dezembro 
de 1931, que criou os Tribunais Marítimos Administrativos. Destaca-se, entretanto, 
que o mencionado decreto autorizou a implementação e o funcionamento apenas do 
Tribunal Marítimo Administrativo do então Distrito Federal (Rio de Janeiro), en-
quanto as necessidades do serviço e os interesses da navegação não demonstrassem 
a conveniência da divisão do território nacional em circunscrições marítimas. A essa 
corte foi atribuída jurisdição sobre toda a costa, mares interiores e vias navegáveis da 
República. Foi criada, então, uma comissão para a organização do regulamento da 
Diretoria da Marinha Mercante e, dentro dela, uma subcomissão para a elaboração 
do regulamento do Tribunal Marítimo Administrativo do Distrito Federal.

Navio Baden
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Em julho de 1933, por meio do Decreto 22.900, o Tribunal foi desvinculado da 
Diretoria da Marinha Mercante e passou a ser diretamente subordinado ao ministro 
da Marinha. E exatamente um ano depois, foi aprovado o Regulamento do Tribunal 
Marítimo Administrativo pelo Decreto nº 24.585, de 5 de julho de 1934, data con-
siderada como da criação do Tribunal e na qual se comemora seu aniversário. Nesse 
regulamento, abandona-se a ideia de divisão do território nacional em circunscrições 
marítimas, sendo confirmada a existência de apenas um tribunal marítimo, com 
sede na Capital Federal. Destaca-se que a ideia de criação dos tribunais marítimos 
brasileiros, com competência adstrita a determinada circunscrição marítima, foi jus-
tamente influenciada pela organização alemã, que, desde 1877, teria tribunais regio-
nais e um Supremo Tribunal Marítimo, situado em Berlim.

De acordo com o regulamento, o Colegiado da Corte Marítima foi inicialmente 
composto por cinco juízes e um presidente. O presidente seria o Diretor-Geral da 
Marinha Mercante; os demais membros seriam: o Capitão dos Portos do Distrito 
Federal e Estado do Rio de Janeiro; um professor de direito marítimo em institu-
to oficial de ensino superior ou bacharel em direto notoriamente especializado na 
matéria, com mais de dez anos de atividade forense; um delegado das Sociedades 
dos Oficiais da Marinha Mercante, com personalidade jurídica; um delegado dos 
armadores nacionais; e um delegado das companhias de seguros nacionais, com sede 
ou agência no Distrito Federal. Excetuando o Presidente e o Capitão dos Portos, os 
demais juízes teriam mandato de dois anos.

O primeiro Presidente do Tribunal foi o Contra-Almirante Adalberto Nunes, 
que permaneceu no cargo até 17 de julho de 1935. Os primeiros Juízes e Procurado-
res foram: o Capitão de Longo Curso Joaquim Santos Maia; o Dr. Frederico Lage; o 
Dr. João Stoll Gonçalves; o Dr. Alberto Porto da Silveira; o Procurador Especial Dr. 
Augusto de Lima Júnior; o Adjunto da Procuradoria Dr. Carlos Américo Brasil; e o 
Secretário Gilberto de Alencar Saboya. Os Oficiais de Justiça eram: Henrique Logo 
e Odir Pereira Guimarães.

O ano de 1934 foi importante para a formalização e estruturação do tribunal. 
O local designado para o seu funcionamento foi um antigo prédio, localizado à 
Praça Sérvulo Dourado, 2 (atual Avenida Alfred Agache, s/nº), e que abrigava, até 
então, o Departamento de Marinha Mercante. O prédio passou por pintura interna 
e adaptação, sendo preciso, ainda, adquirir todo o mobiliário necessário à instalação 
do Tribunal.

O Tribunal Marítimo Administrativo reuniu-se pela primeira vez, em sessão 
preparatória, no dia 20 de fevereiro de 1935. E três dias depois, foi realizada a 
sessão solene de sua instalação, que se deu no salão das sessões do Conselho do 
Almirantado. A partir de então, o Tribunal começou a desenvolver suas atividades.

Por ocasião da nomeação do Almirante Dario Paes Leme de Castro para o 
cargo de Diretor-Geral da Marinha Mercante, em julho desse mesmo ano, o men-
cionado oficial da Marinha assumiu, também, a Presidência do Tribunal Marítimo 
Administrativo, em conformidade com o previsto no seu regulamento.
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Sessão Plenária ocorrida na 
Presidência do Almirante 
Gustavo Goulart (1945 a 1953). 
Da direita para a esquerda: 
Dr. José Maria Neiva e os 
Almirantes Gustavo Goulart, 
Renato de Almeida Guillobel 
e Dodsworth Martins

Ao fim do primeiro ano de atividade, foram submetidos ao tribunal 67 proces-
sos, que envolviam diversas espécies de acidentes e fatos da navegação, como enca-
lhes, naufrágios, explosões, abalroamentos, incêndios e avarias, além de consultas.

Nesse primeiro momento também se deu a organização de uma biblioteca, 
para onde foram recolhidas as principais convenções internacionais e obras espe-
cializadas e, segundo o relatório do Tribunal Marítimo Administrativo de 1935, 
principalmente os julgados dos tribunais marítimos alemães, por serem “de grande 
utilidade como subsídio”.1 Percebemos, então, que, nesse momento de concepção e 
estabelecimento do Tribunal Marítimo Brasileiro, a Alemanha teve papel chave, seja 
como o país envolvido no caso motriz de sua criação, seja sob a forma de modelo 
de funcionamento.

1Relatório dos trabalhos do Tribunal Marítimo Administrativo, da Presidência do Contra-Almirante dario Paes Leme de Castro. dezembro de 1935, p. 21.
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Nossos Presidentes

ADALBERTO NUNES
20/02/1933 a 17/07/1935

ALVARO R. DE VASCONCELOS
07/01/1942 a 11/08/1942

CARLOS AUGUSTO GASTON LAVIGNE
07/02/1936 a 12/02/1937

DARIO PAES LEME DE CASTRO
19/07/1935 a 07/02/1936 e 12/02/1937 a 07/01/1942

MARIO OLIVEIRA SAMPAIO
11/08/1942 a 21/06/1945

JOSÉ MARIA NEIVA
21/06/1945 a 09/08/1945

HUMBERTO DE AREA LEÃO
15/12/1953 a 12/10/1957

GUSTAVO GOULART
01/11/1945 a 15/12/1953

JORGE DODSwORTH MARTINS
09/08/1945 a 01/11/1945

JOSÉ ESPíNDOLA
27/11/1957 a 04/03/1959

PAULO MARIO DA C. RODRIGUES
04/03/1959 a 11/05/1964

ELMAR DE MATTOS DIAS
11/05/1973 a 13/05/1977

OLIVAR DA SILVA SARDINHA
20/12/1966 a 19/12/1968

JOSÉ MOREIRA MAIA
08/07/1964 a 12/12/1966 e 19/12/1968 a 13/03/1973

ALOySIO MENDES LOPES
13/05/1977 a 14/05/1981

CARLOS HENRIQUE R. DE NORONHA
14/05/1981 a 05/06/1986

RENATO DE MIRANDA MONTEIRO
17/06/1992 a 27/12/1996

EDSON FERRACCIú
15/06/1990 a 17/06/1992

ARTHUR RICART DA COSTA
05/06/1986 a 15/06/1990

MARIO AUGUSTO DE C. OZORIO
27/12/1996 a 20/12/2000

wALDEMAR NICOLAU CANELLAS JUNIOR
20/12/2000 a 07/08/2006

LUIZ AUGUSTO CORREIA
07/08/2006 a 31/07/2014

MARCOS NUNES DE MIRANDA
01/08/2014 ...
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O entorno do Tribunal Marítimo: 
formação urbana

O prédio do Tribunal Marítimo (TM) se localiza 
na Zona Portuária do Rio de Janeiro, local de con-
centração, durante vários séculos, das atividades co-
merciais, políticas e administrativas da capital. Antes 
de falar especificamente sobre ele, vale entender como 
esse espaço vai se moldando às necessidades surgidas 
pelo crescimento da cidade.

O início da urbanização do Rio de Janeiro foi 
condicionado à constituição topográfica do sítio. As 
cadeias de morros direcionaram um traçado mais es-
pontâneo, que, embora seguisse a predominância do 
aspecto militar representado pelos fortes, o adaptou às 
curvas de nível do terreno. Com o desenvolvimento da 
atividade portuária, a antiga Praia de Manoel de Brito 
se consolidou como porto da cidade, levando, conse-
quentemente, ao estabelecimento do núcleo urbano na 

região, que tem como marco a abertura do Caminho 
Manoel de Brito – atual Primeiro de Março –, que liga-
va o Morro do Castelo ao Morro de São Bento.2

No século XVIII houve crescimento na ocupação 
dessa área. O Largo do Carmo – atual Praça XV de 
Novembro –, pela sua proximidade com o mar, passou 
a ser a entrada e saída da cidade e, posteriormente, do 
país. Ali foram instalados a Casa da Câmara e Cadeia, 
a Casa da Moeda e os Armazéns Reais, mostrando a 
importância que a área adquiriu, visto que esses pré-
dios eram representativos do centro político e admi-
nistrativo. Estava, assim, configurado o seu centro 
comercial. O desenvolvimento da malha urbana em 
relação ao mar deu-se de maneira contínua, com vias 
que acompanhavam paralelamente o eixo da então 
Rua Direita.

2Manoel de Brito foi um capitão de infantaria, fidalgo da Casa Real e um dos primeiros sesmeiros da cidade. A atual Rua Primeiro de Março também se chamou Rua direita, conforme a toponímia urbana de 

Portugal vigente no período colonial. Já o nome “Primeiro de Março” foi dado por ser considerada a data de término da Guerra do Paraguai, em 1870.
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DOCAS DA ALFANDEGA c. 1893 – Ao fundo, no centro, a ilha de Villegaignon com a respectiva fortaleza de  
N. Sra. da Conceição. À direita, o morro do Castelo com a igreja dos Jesuítas. No grande edifício, ao centro,  
funcionou o Lloyd Brasileiro. No prédio à direita, funcionou até anos recentes a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro
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CAIX PHAROUX c.1880 
– Faluas dentro da doca 
junto ao cais Pharoux.
Mais adiante a chaminé da 
Alfândega. Na extremidade 
direita, a grande carreira 
coberta do Arsenal de 
Marinha da Corte, onde se 
construíram muitos navios 
de guerra; junto, ao alto, o 
mosteiro de São Bento
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Por causa das adaptações às condições do sítio, a constituição do porto foi 
favorecida e o escoamento da produção aurífera de Minas Gerais, feito pelo Rio 
de Janeiro. Por ser a atividade de maior interesse da Coroa e necessitar de maior 
fiscalização, além de buscar centralizar o comércio, em 1753, a capital da colônia 
foi transferida para essa cidade, o que levou ao seu crescimento econômico, popula-
cional e também ao desenvolvimento de sua infraestrutura.

Alguns anos depois, em 1762, o Brasil foi elevado de Colônia à categoria de Vice-
-Reinado e, no ano seguinte, sua sede foi instalada no Rio de Janeiro. Foi nesse momen-
to de readaptação para a nova condição que foi aberto o chamado Arco do Teles, um 
conjunto de três sobrados contínuos, de propriedade de Francisco Teles de Menezes, 
atravessado por uma passagem que ligava o Largo do Carmo à Rua do Ouvidor.

Nesse momento foram realizados, também, novos aterros em toda a extensão 
da praia, o que ampliou a área do porto e permitiu a abertura da atual Rua do Mer-
cado. Foram construídos, então, um novo cais e um chafariz, de autoria atribuída ao 
escultor Valentim da Fonseca e Silva, mais conhecido como Mestre Valentim.

Esse processo de mudança econômica, política e cultural, que exigia transforma-
ções e adaptações na cidade, foi intensificado no século seguinte, particularmente a 
partir de 1808, com a chegada da família real e a transferência da corte para o Brasil. 
O século XIX foi marcado por uma série de lutas. Sejam separatistas ou não, por 
liberdade ou por independência, as revoltas eclodiram em todo o território brasileiro.

O crescimento populacional e a exploração do café conferiram nova dinâmica 
à cidade, que passou a crescer mais para o interior, e seu porto teve que se adaptar 
a um considerável aumento de carga. Ao longo desse século, várias mudanças se de-
ram na área portuária do Rio, portanto. Com o aterramento do Cais Pharoux, por 
exemplo, o chafariz do Mestre Valentim acabou distanciado do mar. Foi instalado 
– e posteriormente ampliado – o Mercado de Peixe, que alterou o nome da Rua da 
Praia3 para a atual Rua do Mercado, além de mudar a paisagem do antigo largo que, 
aliás, de acordo com as novas funções, tem sua denominação alterada para praça.

3Que também foi conhecida como Rua do Peixe.
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O começo do século XX – coincidindo com as primeiras décadas da República 
e, principalmente, com o governo de Pereira Passos – trouxe mudanças significativas 
para a área central da cidade. Uma delas foi a demolição, em 1906, do Mercado de 
Peixe. Com a abertura da Avenida Central – atual Avenida Rio Branco –, o núcleo de 
decisões e centro econômico se mudou definitivamente para essa área, assim como, 
com a construção do cais na Avenida Rodrigues Alves, a Praça XV – cujo novo 
nome remete à data de implantação da República – teve suas atividades iniciais em 
muito diminuídas, como o comércio, sendo agora centro de integração de transporte 
terrestre e marítimo.

O crescente trânsito, aliado à perda de sua função política e às reformas dos 
prédios, acabou descaracterizando o local, fato reforçado nas décadas de 1950 e 1960 
com as sucessivas obras para beneficiar o tráfego no Centro. Mas nada alteraria mais 
a paisagem da região do que a construção, na década de 1970, do elevado da Avenida 
Perimetral e da passarela de pedestres em frente ao antigo Paço Imperial, interrompen-
do a ligação visual da área com o mar. Além disso, os edifícios erguidos em meados do 
século XX eram de gabarito mais elevado que os existentes ali, o que tornou a área do 
porto mais escura. Todos esses fatores reunidos e somados à situação social precária 
do país tornaram a região também mais insegura.

Em fins da década de 1970, porém, surgiram várias associações de bairro que se 
manifestavam contra o descaso com o centro histórico e os maus tratos ao seu patri-
mônio, cobrando novas posturas diante das necessidades vigentes. A década seguinte, 
portanto, deita novos olhares e estudos sobre a região. Começa a se discutir seu valor 
histórico e a preocupação com o avanço de sua descaracterização. E entendendo as 
marcas visuais como parte da dinâmica da cidade, em 1990, a Secretaria do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) – atual Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan) – realiza o tombamento da Praça XV de Novembro nos 
livros de belas artes, histórico e arqueológico, etnográfico e paisagístico. A área tom-
bada compreende também o seu entorno, iniciando, em sentido horário:

O Navio-Escola Sagres,  
em visita ao Brasil, junto ao 
Espaço Cultural da Marinha 
em julho de 1997
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4SPHAN/CRd, Processo nº 1.213-T-86. “Área Central da Praça Quinze de Novembro de imediações”. Arquivo Geral do IPHAN. A descrição também se 

encontra disponível no site http://www.iphan.gov.br/ans/inicial.htm, bem como os números dos registros nos livros citados.

(...) no ponto de interseção entre o eixo 
da Rua da Assembleia e o prolongamento da li-
nha da fachada posterior do prédio n.º 101 da 
Praça Quinze de Novembro, conhecido como 
“Antigo Convento do Carmo”, segue pelo pro-
longamento da linha da fachada posterior deste 
prédio, seguindo por esta até atingir a interseção 
do prolongamento desta linha com o eixo da 
Rua do Carmo, de onde segue até atingir o eixo 
deste mesmo logradouro, seguindo por este eixo 
até atingir a interseção deste eixo com o Beco 
dos Barbeiros, inclusive, de onde segue até atin-
gir, pelo seu prolongamento, a interseção com o 
eixo da Rua Primeiro de Março, seguindo por 
este eixo até atingir, pelo seu prolongamento, a 
interseção deste prolongamento com a linha ima-
ginária do prolongamento do eixo longitudinal 
da Igreja da Candelária, de onde segue até atingir 
a interseção deste eixo com o eixo da Avenida Al-
fredo Agache, de onde segue até atingir a interse-
ção deste eixo com o eixo da Rua da Assembleia, 
seguindo por este eixo até atingir a interseção 
deste mesmo eixo com o prolongamento da linha 
da fachada posterior do prédio n.º 101 da Praça 
Quinze de Novembro, conhecido como antigo 
“Convento do Carmo”.4

A área descrita, tombada em nível federal, está 
também protegida em nível municipal – que garante, 
de acordo com o Decreto 20.048/2001, a proteção 
dos imóveis construídos até 1937 – e estadual, através 
do projeto Corredor Cultural, de 1983, que abrange 
a Lapa, o Passeio Público, a Cinelândia, a Carioca, a 
Praça Tiradentes, o Largo São Francisco, a Saara e a 
Praça XV.

Atualmente, mais uma vez, o centro está passando 
por uma grande reformulação. Em virtude dos eventos 
esportivos sediados no Brasil, em especial as Olimpí-
adas, que terá lugar no Rio de Janeiro em 2016, mas 
também a Copa do Mundo, ocorrida em junho-julho 
de 2014, a cidade está sofrendo uma série de adapta-
ções e, nesse contexto, a região portuária foi integra-
da aos projetos da Prefeitura e do Governo do Estado. 

Em 2009, foi criada a Operação Urbana Consorciada da Área de 
Especial Interesse Urbanístico da Região Portuária do Rio de Janeiro, 
com o intuito de reestruturar e requalificar os espaços públicos da 
região. E em meio a esse processo, em 2014, está ocorrendo a retirada 
do elevado da Avenida Perimetral

Para tanto, em 2009, foi criada a Operação Urbana 
Consorciada da Área de Especial Interesse Urbanístico 
da Região Portuária do Rio de Janeiro, com o intuito 
de reestruturar e requalificar os espaços públicos da re-
gião. E em meio a esse processo, em 2014, está ocorren-
do a retirada do elevado da Avenida Perimetral.

O trânsito novamente é reordenado e, mais uma 
vez, a paisagem da Praça XV muda sensivelmente. 
Para aquelas gerações que só conheciam o Centro do 
Rio de Janeiro sob as sombras da Perimetral, ter a vi-
são do mar assim tão próximo de alguns pontos dessa 
área mudará completamente a percepção da cidade. 
No caso do Tribunal Marítimo, em particular, a retira-
da do elevado devolveu a vista da fachada do edifício, 
bem como alterou a volumetria de seu entorno.

Uma vez visualizado brevemente o processo ur-
banístico da área em que se encontra o prédio do Tri-
bunal Marítimo, estamos todos convidados a entrar 
nele através de sua história.
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O espaço do Tribunal

Por contrato celebrado com o Sr. Ministro da Fazenda, é permitida a José Maxwell e Filhos a construção 
de um cais e trapiche para seu uso particular defronte da casa e armazém que possuem na Praia do Peixe.

O cais será avançado para o mar até corresponder exatamente na parte inferior das suas fundações à 
linha reta tirada do ângulo mais saliente da ponte da Alfândega ao cais denominado Pharoux.

A extensão do cais e do trapiche, paralelamente à praia, será precisamente igual à frente da casa dos con-
cessionários, que é de 82 palmos, mas a largura do aterro e as fundações, inclusive a espessura das muralhas la-
terais de apoio, compreenderão, do lado da Praça do Mercado, mais 45 palmos para a construção, que deverão 
fazer a sua custa, de duas escadas de cantaria contíguas, e a ângulos retos, para serventia pública, junto ao ângu-
lo do cais, tendo as ditas escadas na parte inferior quinze palmos de largura pelo menos, e o declive de 3 por 2.

A frente do trapiche do lado de terra formará uma rua de 60 palmos de largura com o alinhamento da 
Praça do Mercado do lado do mar.5

5José Maria da Silva Paranhos. Cartas ao amigo ausente. Rio de Janeiro: ABL, 2008 (Coleção Afrânio Peixoto; n 81), p 94.
6Idem. Ibidem.
7Próprio nacional é um imóvel pertencente à União e utilizado para instalação de órgãos vinculados à Administração Pública Federal, direta ou indireta.
8Termo de entrega de próprio nacional. Processo nº 0768-22 912/83. Livro 9. Entrega fl/ 96v/ 97v. Lavrado em 06 de junho de 1984.

Citando esse trecho de condições de construção, 
José Maria da Silva Paranhos, o famoso estadista da 
monarquia brasileira, Visconde do Rio Branco, abor-
da a edificação do cais e trapiche por José Maxwell e 
Filhos no ano de 1851:

Os dignos negociantes de quem falo são os 
proprietários desse soberbo edifício que se avista 
do lado do mar, perto da Praça do Mercado e por 
detrás do trapiche muito conhecido sob o nome de 
Maxwell ou da Cidade. Defronte dessa casa, cujo 
custo primitivo foi de 300:000$000, é que se vão 
levantar o trapiche e cais de serventia particular 
e as escadas de uso público de que acima tratei.6

Temos, então, como primeiro registro do prédio 
que abriga o Tribunal Marítimo, o ano de 1851. O 
terreno e a edificação, pertencentes à família Maxwell 
Rudge, foram adquiridos pela Fazenda Nacional, ain-
da no tempo do Império, em três etapas: os primeiros 
três quartos foram adquiridos em junho de 1877 e em 
maio de 1879, dos herdeiros de Jorge Rudge; e sua 
quarta e última parte foi adquirida em 1889, dos her-
deiros da senhora Maria Maxwell Rudge.

Assim, quase um século depois, já em 1984, o 
próprio nacional,7 constituído de terreno e benfeito-

rias que somavam área de 697,20 m², foi entregue de 
maneira formal ao Ministério da Marinha pelo Serviço 
do Patrimônio da União, do Ministério da Fazenda.8  

O que resulta que o edifício em questão é de proprie-
dade da União Federal, porém, sob administração da 
Marinha. Já no ano de 1991, quando a Marinha Brasi-
leira comprou as Docas do Lloyd, os fundos do prédio 
do Tribunal Marítimo, até então sob responsabilidade 
do Comando do 1º Distrito Naval, foram transferidos 
para o referido tribunal. A área em questão localizava-
-se ao lado do reservatório de água com construção de 
alvenaria de dois pavimentos.

Ao longo de todo esse tempo mencionado aqui, o 
prédio alojou diferentes órgãos e sofreu várias adapta-
ções em seu interior para melhor abrigar as novas fun-
ções que lhe ocupavam. A princípio, a propriedade se 
estendia da fachada até o mar e vimos que sua constru-
ção só foi possível por causa dos aterramentos ocorri-
dos durante o século XIX e da abertura de novas vias.

Ali se alojou, entre os anos 1894 e 1915, a sede 
da antiga Alfândega e, quando esta saiu, ocupou o 
prédio o Lloyd Brasileiro, até que, em 1921, foi ocu-
pado pela Marinha, recebendo a antiga Capitania dos 
Portos do Rio de Janeiro.

Segundo o Relatório do Ministério da Marinha 
apresentado em 1923, a Inspetoria de Portos e Costas 
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9Relatório apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil pelo Almirante Alexandrino Faria de Alencar, Ministro de Estado dos 

Negócios da Marinha, em maio de 1923. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1923. p. 50.

– que em dezembro desse mesmo ano passou a se denominar Diretoria de Portos e 
Costas – estaria “bem instalada em um prédio na Praça Sérvulo Dourado, para onde 
foi transferida”.9 Ainda pelo mesmo relatório sabemos que ali funcionavam também 
a Capitania dos Portos e a Reserva Naval, além de ter um salão destinado ao Museu 
da Pesca e uma sala para o Crédito Marítimo.

Já no relatório do ano seguinte, temos que, além dos órgãos citados anterior-
mente, estavam funcionando ali a Diretoria de Pesca e a Confederação Geral dos 
Pescadores. O Crédito Marítimo, por outro lado, não é mais mencionado. Quando 
da criação da Diretoria de Marinha Mercante, em 1931, esta também passa a fun-
cionar no prédio da Praça Sérvulo Dourado.

Em 1934 é criado o Tribunal Marítimo Administrativo e, por estar inicialmente 
ligado à referida diretoria, passou a ocupar o mesmo prédio, que sofreu algumas 
adaptações para melhor receber suas novas funções. Desde então, o Tribunal fun-
ciona no mesmo local, não tendo nunca que se transferir de lá nem por motivo de 
obras. Naturalmente, modificações foram feitas em seu interior para que o prédio 
estivesse em conformidade com as atividades do tribunal, tanto que, como exemplo, 
pode-se citar a construção de uma casa forte, destinada à guarda do arquivo de pro-
cessos e documentos de valor, poucos anos depois de sua criação, no ano de 1941.

Em finais da década de 1940, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro foi trans-
ferida da Praça Sérvulo Dourado. Nessa ocasião, o imóvel passou a ser ocupado ex-
clusivamente pelo Tribunal Marítimo e ocorreu também a troca de todo o mobiliário.

Vista do Espaço Cultural da 
Marinha – na perspectiva 
o Submarino Riachuelo, 
ao fundo a Capitania dos 
Portos do Rio de Janeiro e 
à direita o TM
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O edifício, de arquitetura e fachada neoclássica, é do período do Império; no 
entanto, hoje pouco pode se ver de sua planta original. À parte as pequenas adapta-
ções ao longo dos anos, em 1984, época do cinquentenário do tribunal, a edificação 
passou por uma grande remodelação. Já apresentando sérios problemas, todas as 
instalações hidráulicas, pluviais e de esgoto tiveram de ser substituídas, assim como 
a parte elétrica e de distribuição de força. Portas e janelas foram trocadas, vidros e 
grades de ferro, colocados. 

Mas se por um lado o projeto de remodelação preservou a fachada, respeitan-
do seus traços arquitetônicos originais, por outro, o interior do tribunal sofreu di-
versas modificações, sendo compartimentado e todo readaptado, de modo a garantir 
sua funcionalidade. O pé-direito do prédio foi modificado ao se construírem lajes 
que totalizaram uma superfície de 500 m². Aproveitando o forro e prolongando o 
mezanino, entre o primeiro e o segundo andares, foram feitas cinco salas, totalizan-
do 100 m²; entre o segundo piso e o forro, foi criado um mezanino com 380 m² de 
laje, resultando em nove novas salas, copa, dois banheiros e dois vestiários. Por fim, 
foi instalada uma torre de elevador para atender aos quatro pavimentos, posto que 
o elevador anterior atendia apenas ao térreo e ao último piso.

Com as sucessivas mudanças na zona portuária, desde aterros, criação de vias, 
novos prédios, enfim, o local onde se situa o prédio, hoje sob o endereço Avenida 
Alfred Agache, s/nº, passou por vários endereços.

Inicialmente, a atribuição das ruas era feita ao costume português de lhe iden-
tificar o sentido ou a função. Assim sendo, Praia do Peixe é uma referência à pro-
ximidade com o mar e à forte atividade pesqueira, tanto que o mercado de peixe é 
instalado ali justamente pelo costume do comércio no local, costume esse originário 
pela proximidade da praia. Assim também ocorria com o traçado da cidade. Os 
largos passaram a ser praças e, por causa de fatores diversos – abertura de novas 
vias ou novas edificações –, em alguns casos, deixaram de ser praças para ser ruas.

Desse modo, a Avenida Alfred Agache antes, por sua configuração, era uma 
praça, conhecida, no século XIX, como Praça das Marinhas – por estar nas terras 
de Marinha – e, depois, como Praça Sérvulo Dourado, em homenagem a um dos 
diretores do extinto Lloyd Brasileiro. Vimos que o Lloyd funcionou no prédio que 
abriga o Tribunal Marítimo. Não é estranho, portanto, que fosse dado o nome 
de um de seus iniciadores ao local. Como ao se falar em cidade nada é aleatório, 
Alfred Agache foi um arquiteto francês responsável pela elaboração de um plano 
urbanístico para o Rio de Janeiro na década de 1920. Mesmo que o plano não 
tenha sido concretizado, deixou algumas realizações, como a Esplanada do Castelo. 
É interessante, então, observarmos como, sem sair do lugar, uma edificação poder 
possuir tantos endereços ao longo dos anos.
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A atuação do Tribunal Marítimo

O Tribunal Marítimo10 é um órgão autônomo, 
com jurisdição em todo o território nacional, auxiliar 
do Poder Judiciário e vinculado ao Poder Executivo, 
por meio da Marinha do Brasil (Ministério da Defesa). 

Essa corte tem como atribuições o julgamento 
de acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e 
lacustre, por meio da prolação de acórdãos, os quais 
têm natureza jurídica de ato administrativo, conforme 
preceitua o artigo 1º, da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro 
de 1954. Nesse sentido, o art. 13, da Lei nº 2.180/54, 
estabelece o seguinte:

Art. 13. Compete ao Tribunal Marítimo:
I - julgar os acidentes e fatos da navegação:

a) definindo-lhes a natureza e determinando-
-lhes as causas, circunstâncias e extensão; 

b) indicando os responsáveis e aplicando-lhes 
as penas estabelecidas nesta lei;

c) propondo medidas preventivas e de segu-
rança da navegação. 

Por sua vez, a Lei nº 2.180/54 também define o 
que são os acidentes e fatos da navegação:

Art. 14. Consideram-se acidentes da navegação:
a) naufrágio, encalhe, colisão, abalroação, água 

aberta, explosão, incêndio, varação, arribada 
e alijamento; 

b) avaria ou defeito no navio, nas suas instala-
ções, que ponha em risco a embarcação, as 
vidas e fazendas de bordo. 

        
Art. 15. Consideram-se fatos da navegação:

a) o mau aparelhamento ou a impropriedade 
da embarcação para o serviço em que é uti-
lizada e a deficiência da equipagem;

b) a alteração da rota;
c) a má estimação da carga, que sujeite a risco 

a segurança da expedição;
d) a recusa injustificada de socorro a embarca-

ção em perigo; 

10A legislação excluiu da denominação da Corte Marítima o vocábulo “Administrativo”, não obstante o Tribunal Marítimo pertencer à estrutura do Poder Executivo.
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Plenário antes da reforma

e) todos os fatos que prejudiquem ou ponham 
em risco a incolumidade e segurança da em-
barcação, as vidas e fazendas de bordo; 

f) o emprego da embarcação, no todo ou em 
parte, na prática de atos ilícitos, previstos 
em lei como crime ou contravenção penal 
ou lesivos à Fazenda Nacional.

A competência do Tribunal Marítimo deriva, 
também, de compromissos internacionais do Brasil, 
na qualidade de Estado signatário de muitas conven-
ções, códigos e regulamentos na área marítima.

O colegiado é composto por sete juízes, com as 
seguintes qualificações previstas em lei: Juiz Presiden-
te – Oficial General do Corpo da Armada, da ativa ou 
na inatividade; dois Juízes Militares, sendo um Capi-
tão de Mar e Guerra ou Capitão de Fragata da ativa 
ou na inatividade do Corpo da Armada e um Capitão 
de Mar e Guerra ou Capitão de Fragata do Corpo de 
Engenheiros Navais, subespecializado em máquinas 
ou casco; quatro Juízes Civis, sendo um bacharel em 
direito especialista em direito marítimo, um bacharel 
em direito especialista em direito internacional públi-
co, um especialista em armação de navios e navegação 
comercial e um Capitão de Longo Curso.

Pode-se constatar, ante as qualificações men-
cionadas, que o colegiado foi composto de forma a 
abranger todas as áreas do conhecimento imprescindí-
veis à análise das circunstâncias que envolvem os fatos 
e acidentes da navegação. 

Dessa forma, percebe-se a relevância dos acórdãos 
prolatados pelo colegiado desse tribunal, cuja atuação, 
ao longo de mais de oito décadas, vem contribuindo de 
forma acentuada nas atividades relativas à segurança 
da navegação, à salvaguarda da vida humana no mar e 
à prevenção da poluição do meio hídrico.

Além de julgar os acidentes e fatos da navegação, 
outra importante atividade-fim do Tribunal Marítimo 
é a manutenção do registro da propriedade marítima, 
de acordo com o previsto na Lei nº 7.652, de 3 de 
fevereiro de 1988.

O registro da propriedade tem por objeto esta-
belecer a nacionalidade, validade, segurança e publici-
dade da propriedade de embarcações, de acordo com 
o art. 2º da mencionada lei. É obrigatório o registro 

da propriedade no Tribunal Marítimo se a embarca-
ção possuir arqueação bruta superior a cem toneladas, 
para qualquer modalidade de navegação. Realizado o 
registro, a embarcação estará habilitada a arvorar o 
pavilhão do Brasil, tendo, por conseguinte, a proteção 
do Estado brasileiro ao navegar em alto-mar e outras 
vantagens inerentes, previstas na legislação.

Além do registro da propriedade, o registro de 
direitos reais e de outros ônus que gravem embarca-
ções brasileiras deverá ser realizado no tribunal, sob 
pena de não valer contra terceiros.

Outra importante atividade cartorária de compe-
tência da Corte Marítima é o Registro Especial Brasi-
leiro (REB), instituído por meio da Lei n° 9.432/1997. 
Esse registro constitui medida de apoio e estímulo à 
Marinha Mercante nacional, concedendo benefícios 
aos navios que arvorem bandeira brasileira, ação para 
evitar o uso de bandeiras de conveniência.

Plenário depois da reforma realizada em 2011
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O Tribunal Marítimo visto  
por meio dos seus processos

Para entender a importância da atuação da Corte Marítima brasileira, nada melhor que acompanhar sua 
trajetória por meio de alguns de seus julgamentos. Um vislumbre sobre esses julgamentos demonstra a variação 
das espécies de acidentes e fatos da navegação ao longo do tempo, revelando, também, os diferentes desafios en-
frentados pelo tribunal em sua existência.  

Processo nº 001 – naufrágio do barco Cutter Constantinópolis

O processo de nº 001 refere-se a um naufrágio, 
acontecido no Maranhão, em 18 de novembro de 
1934, com o barco Cutter Constantinópolis.

A embarcação era proveniente de Rosário e tinha 
carregamento de arroz e babaçu. Seu porto final seria 
a capital, São Luiz, porém, naufragou nas imediações 
da Ponta da Minerva, na entrada da barra.

O sinistro foi ocasionado por uma abertura entre 
tábuas do costado do barco, o que levou à entrada de 
grande quantidade de água na embarcação. Mesmo com 
vários esforços para contê-lo, o naufrágio foi inevitável, 
ficando somente a ponta do mastro para fora da água.

Felizmente não houve nenhuma vítima, as cinco 
pessoas que estavam a bordo salvaram-se, conseguin-
do chegar à Ponta da Areia, de onde já havia saído 
uma igarité em seu socorro, mas que os encontrou já 
próximos de terra e a salvo.

Segundo o jornal Pacotilha, do Maranhão, o pro-
prietário da embarcação iria solicitar auxílio da lancha 
Mero, da Booth Line, para tentar recuperar a carga do 
porão, porém, não há notícias sobre o atendimento ou 
não de seu pedido.

O Tribunal Marítimo se reuniu em 28 de feverei-
ro de 1935, exatos três meses depois do acidente, para 
dar início à avaliação do caso, e, em dezembro desse 
mesmo ano, seus juízes, por unanimidade, acordaram 
que o naufrágio foi fortuito, motivado por abertura de 
água em seu casco devido à força por embate com o 
mar e, com isso, mandaram arquivar o processo.

O processo de nº 001 refere-se 
ao naufrágio do barco Cutter 
Constantinópolis, acontecido 
no Maranhão, em 
18 de novembro de 1934
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Processo nº 812 – naufrágio do barco de pesca Changri-lá ocasionado 
pelo ataque do submarino alemão U-199

O mundo vivia um de seus momentos mais tensos politicamente, a Segunda 
Guerra Mundial, iniciada em 1939 com a invasão da Polônia pela Alemanha. Com 
isso, França e Inglaterra declararam guerra à Alemanha e, de acordo com a política 
de alianças militares da época, dois grupos foram formados: o dos Aliados, liderado 
por Inglaterra, URSS, França e Estados Unidos; e o do Eixo, liderado por Alemanha, 
Itália e Japão.

Em janeiro de 1942, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e seu 
chanceler, Cordell Hull, reuniram 26 países determinados a lutar contra as forças 
do Eixo, o que gerou a Declaração das Nações Unidas, base da atual Organização 
das Nações Unidas (ONU).11 Por mais que o Brasil não tenha aderido à declaração 
imediatamente,12 no mesmo mês, foi realizada, no Rio de Janeiro, a III Conferência 
Extraordinária dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, 
que propunha o fim das relações diplomáticas com os países do Eixo, o que indicava 
a aproximação do país com os Aliados.

A represália do Eixo não tardou. Com os ataques sofridos, um número acentu-
ado de vidas brasileiras foi perdido. O presidente Vargas reuniu todo o seu ministé-
rio e decidiu declarar guerra aos países do Eixo, o que foi recebido com grande entu-
siasmo pelos brasileiros. O governo do Brasil enviou ainda uma carta aos governos 
da Alemanha e Itália informando a decisão tomada.

11Em 1941, os Estados Unidos aderiram ao grupo dos Aliados após o ataque à base militar de Pearl Harbor pelos japoneses.
12O Brasil só adere à declaração das Nações Unidas em fevereiro de 1943.

Jornal O Globo, edição 
de 18 de fevereiro de 
1942, noticiando o 
torpedeamento de navio 
brasileiro
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Entre os ataques perpetrados contra embarcações brasileiras, 
vale destacar o caso do barco pesqueiro Changri-lá, ocorrido em ju-
lho de 1943. Esse processo merece ser mencionado, tendo em vista a 
peculiaridade de, a princípio, o desaparecimento da embarcação não 
ter sido identificado como ataque de submarino.

No dia 19 de julho de 1943, o jornal A Noite informava que o 
barco Changri-lá, então desaparecido há mais de dez dias, havia se 
despedaçado no mar. Tendo saído do litoral de Cabo Frio no dia 4 de 
julho, o barco pesqueiro, com dez tripulantes, teria enfrentado uma 
forte tempestade. A suposição, então, era que o barco havia sofrido 
um choque em alto-mar, tendo naufragado. No dia seguinte, o jornal 
O Correio da Manhã também informava sobre o desaparecimento do 
barco, sobre a tempestade e o nome de seus tripulantes. Aí também 
não havia a suspeita de um possível ataque ao barco.

No ano seguinte, o Tribunal Marítimo julgou o Processo nº 
812/43, instaurado para apurar o ocorrido. Naquela ocasião, dian-
te da ausência de elementos que determinassem a causa do acidente, 
decidiu-se pelo arquivamento do processo. 

Passados 55 anos, o então diretor do Museu Histórico Marítimo 
de Cabo Frio, senhor Elísio Gomes Filho, encaminhou à Procuradoria 
Especial da Marinha (PEM) um documento no qual afirmava que o 
Changri-lá havia sido afundado pelo submarino alemão U-199.13 A 
PEM analisou a documentação e, convencida da ocorrência do ata-
que ao Changri-lá, apresentou um recurso ao Tribunal Marítimo para 
que esse considerasse como causa determinante do desaparecimento o 
impacto direto de disparos em ataque do submarino alemão. Após a 
análise das provas, inclusive documentos alemães e norte-americanos 
sigilosos da época da Segunda Guerra, como o depoimento do coman-
dante do submarino alemão U-199, documentos ao qual o colegiado 
não teve acesso em 1943, por ocasião do julgamento, os juízes con-
cluíram que o Changri-lá fora afundado por ato de guerra perpetrado 
pelo submarino alemão supramencionado. Ao senhor Elísio foi dada 
uma recompensa honorífica, bem como, em memória das vítimas, aos 
seus familiares diretos. Foi proposta a inscrição dos dez tripulantes do 
Changri-lá no Panteão dos Heróis da Pátria, que ocorreu em junho de 
2004, e o oferecimento ao senhor Elísio da Medalha de Colaborador 
Emérito da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha. 

13Uma aeronave da Força Aérea Brasileira afundou o U-199 em 31 de julho de 1943, ao sul do Rio de Janeiro.

Jornal A Noite, edição de 18 
de agosto de 1942, noticiando 
o bombardeio de navios 
brasileiros pelas forças do Eixo
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 Processo nº 9.908 – colisão do navio Brasilian Marina

Na tarde de 9 de janeiro de 1978, o navio colidiu com uma laje submersa no 
canal de São Sebastião, em São Paulo. Em consequência, houve ruptura dos tanques 
e grande vazamento de óleo para o mar. A Petrobras calculou perda de 300 a 400 
toneladas de óleo; já os peritos a avaliaram em cerca de 3 mil toneladas.

Os juízes do Tribunal Marítimo acordaram, por unanimidade, em setembro 
de 1979, que o fator determinante do acidente foi negligência na navegação, que 
foi feita sem o acompanhamento necessário, saindo o navio para fora do canal. O 
prático foi considerado culpado, recebendo multa no valor de 4.388 cruzeiros. O 
comandante e o praticante de prático foram absolvidos.

Mas voltando um pouco à época do acidente, alguns dias depois de ter havido 
o vazamento, as notícias sobre o avanço da mancha de óleo foram crescendo. Uma 
parte espalhou-se pelo alto-mar e outra atingiu as praias do litoral norte paulista. 
Além da poluição ambiental, algo que preocupava as autoridades na pressa em re-
mover as manchas de óleo era a grande quantidade de veranistas nas praias, uma 
vez que se tratava do mês de janeiro, mês de férias, ocasião em que as praias ficam 
muito cheias.

A operação durou vários dias, até que três grandes manchas de óleo chegaram 
à Barra da Tijuca, vindas do litoral paulista. Havia vestígio de óleo por toda a Baía 
da Ilha Grande e boa parte atingiu as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Com a proporção que o acidente tomou, pela abrangência da poluição, reacen-
deram-se as discussões sobre o que fazer em casos semelhantes. 

O que vemos por meio desse caso, particularmente, é que o Brasil, pelo menos 
até a década de 1980, estava praticamente desprotegido no que se refere aos danos 
causados por esse tipo de acidente. Longe de considerar benéfico qualquer tipo de 
acidente dessa natureza, se, por um lado, o acidente com o Brasilian Marina, por 
suas proporções, foi extremamente danoso ao meio ambiente, por outro, impulsio-
nou o país a tomar diversas providências para prevenção e punição desse tipo de aci-
dente, bem como no que diz respeito ao devido preparo para minimizar e controlar 
suas consequências.
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Processo nº 12.062 – incêndio da Plataforma Enchova

No dia 16 de agosto de 1984, ocorreu um incêndio na Plataforma Enchova, 
da Petrobras. Por ocasião da faina de abandono da plataforma pela tripulação, uma 
baleeira despencou enquanto descia do convés de abandono da Plataforma Enchova. 
Foram 36 mortos – entre eles o engenheiro que dirigia a faina de abandono – e 19 feri-
dos. A lotação da embarcação era de 51 pessoas, porém, na ocasião, transportava 57.

Segundo o acórdão do Tribunal Marítimo:

O abandono ocorreu porque a Plataforma de Enchova sofrera a ação de 
um blow out (saída de gases e refluxo de fluidos em quantidade e velocidade 
sem controle), oriundo de um poço de perfuração sob a responsabilidade da 
Pozos Empreiteira.

Existia um andaime tubular de ferro galvanizado, armado no convés, para 
a manutenção de rotina do aparelho de içamento que sofria manutenção pre-
ventiva de rotina, na época do acidente.14

A causa das mortes não foi o incêndio na plataforma, mas a queda da baleei-
ra, porém, o inquérito aberto apurou os dois acidentes: a erupção de gás e a queda 
da embarcação.

As proporções de um acidente dessa natureza são enormes, pois fora todos os 
custos gerados, esse, particularmente, representou um prejuízo enorme à Petrobras. 
Foi imperativo interromper a produção diária de cerca de 40 mil barris de petróleo 
durante aproximadamente um mês. Além disso, a destruição do sistema de perfura-
ção da plataforma representou um gasto entre 25 mil e 30 mil dólares para reposi-
ção.15 A paralisação afetou ainda a produção de gás natural que a Bacia de Campos 
fornecia ao Estado do Rio de Janeiro. Por mais que o fornecimento de gás aos con-
sumidores da Companhia Estadual de Gás (CEG) não tenha sido comprometido, o 
prejuízo disso para a Petrobras foi de 147 mil cruzeiros diários enquanto a platafor-
ma esteve parada, visto que esse era o valor recebido diariamente pela quantidade de 
gás que deixou de ser fornecida.16

A notícia da explosão da plataforma fixa de Enchova tomou conta das ruas 
de Macaé e várias pessoas saíram em busca de mais esclarecimentos. O clima da 
cidade era tenso e não se falava em outro assunto. E não era para menos, visto 
que as informações se confundiam e que o fogo só foi dominado na noite do dia 
seguinte à explosão.

14Tribunal Marítimo. Processo nº 12.062. Acórdão. p. 345.
15Para cobrir a perda, a Petrobras teve que importar a mesma quantidade diária que não seria produzida, tendo mais esse gasto.
16Sem falar no fato de que, para suprir o fornecimento de gás natural, a empresa teve que optar por gases mais nobres, consequentemente mais caros.
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Durante vários dias a imprensa acompanhou o caso, se dividindo entre os pre-
juízos para a Petrobras – que, inclusive, teve baixa em suas ações na Bolsa –, as 
medidas para a recuperação da plataforma, as soluções jurídicas dadas ao caso e, 
naturalmente, a dor dos familiares e amigos dos mortos no acidente.

Três dias após o acidente, começaram a ser realizados testes de carga em todas 
as baleeiras das unidades de perfuração da Bacia de Campos. Após sobrevoarem a 
região onde estava a Enchova, repórteres publicaram fotos da torre de perfuração, 
com mais de 40 metros de altura e parcialmente derretida pelo fogo, caída sobre a 
plataforma, que acabou destruindo o guincho de um guindaste, a mesa rotativa e um 
equipamento de segurança que, normalmente, teria evitado o blow out.

Abriu-se ainda larga discussão sobre a possibilidade de o acidente ser conse-
quência de falha humana. Mas a decisão do Tribunal Marítimo, prolatada em agosto 
de 1989, foi de que houve deficiência de treinamento e capacitação da equipagem 
para a realização de fainas marinheiras e deficiência de manutenção do material de 
salvatagem. As causas determinantes foram o aprisionamento da proa da baleeira 
decorrente da operação incompleta de equipamento e ações simuladas de treinamento 
e procedimentos para manutenção incompletos. Os juízes concluíram que houve 
negligência, e a empresa que operava a plataforma foi condenada ao pagamento de 
multa. Foram ainda acordadas as seguintes medidas preventivas e de segurança: oficiar 
à Diretoria de Portos e Costas (DPC) para que se promovesse um novo estudo sobre as 
especificações das baleeiras de salvatagem e de seu dispositivo de lançamento à água.

Plataforma fixa de Enchova 1 na Bacia de Campos
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 Processo nº 13.628 – emborcamento e naufrágio do Bateau Mouche IV

O ano de 1988 terminou com um dos acidentes mais marcantes e polêmicos 
da história do Tribunal Marítimo: o naufrágio da embarcação Bateau Mouche IV, 
no dia 31 de dezembro, entre a Praia Vermelha e a Ilha de Cotunduba, no Rio de 
Janeiro. Foram 55 mortos.

O barco, que suspendeu de Botafogo, levava passageiros para assistirem à 
queima de fogos de Copacabana quando, instável, emborcou e afundou. No dia 
seguinte, os sobreviventes começaram logo a dar seus depoimentos e todos alegavam 
superlotação do barco e que o mar estava agitado. O Bateau Mouche era um barco 
de turismo e, na noite do acidente, levava mais de 145 pessoas a bordo, o que deixou 
a embarcação fora dos limites mínimos de estabilidade.

A operação de resgate foi difícil, pois o mar estava muito agitado, além disso, 
as portas estavam bloqueadas por mesas e cadeiras que se deslocaram na movimen-
tação. Entre as vítimas, foi identificada uma atriz de renome, o que causou certo 
frisson nos meios de comunicação pela própria projeção que a morte de uma pessoa 
pública acaba gerando.

O acórdão do Tribunal Marítimo, em agosto de 1990, estabeleceu que a causa 
determinante foi deficiência de manutenção, estanqueidade e estabilidade. O tribu-
nal julgou o acidente como decorrente de negligência e condenou a empresa armado-
ra da embarcação à pena de cancelamento do registro de armador cumulativamente 
à pena de multa. O mecânico responsável pela manutenção das máquinas e dos 
equipamentos do barco foi condenado à pena de multa. Foi determinado no acór-
dão, também, oficiar à Diretoria de Portos e Costas para que lançasse nota de elogio 
do Tribunal Marítimo nos documentos pessoais do pescador Jorge Souza Viana, 
proprietário do B/P Evelyn e Maurício, e na ficha de inscrição do iate Casablanca, 
de propriedade de Oscar Gabriel Júnior, pela contribuição no salvamento de sobre-
viventes, e ainda propor ao governo, através do Ministério da Marinha, a concessão 
de recompensa pecuniária ao pescador Jorge Souza Viana pelos atos de humanidade 
praticados por ocasião do acidente.

O naufrágio da embarcação 
Bateau Mouche IV, no dia 
31 de dezembro de 1988, 
entre a Praia Vermelha e a 
Ilha de Cotunduba, no Rio 
de Janeiro vitimou  
55 pessoas
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Processo nº 16.413 – avaria e naufrágio parcial do navio Trade Daring

Destinado ao Porto de Dunquerque, na França, o navio Trade Daring, de ban-
deira cipriota, ancorado em um terminal da então Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD), em São Luís (MA), partiu-se ao meio e afundou.

Era 11 de novembro de 1994 e o navio deveria ser carregado com 139,7 mil 
toneladas de minério de ferro e manganês. No entanto, em meio ao processo de car-
regamento – já havia por volta de 83 mil toneladas embarcadas – ouviu-se um forte 
estrondo e o Trade Daring se partiu ao meio, na altura dos porões 3 e 4, seguido 
do consequente levantamento da proa e da popa e afundando a meia-nau. Passado 
o pânico inicial, o pessoal de bordo desembarcou rapidamente, evitando, assim, a 
ocorrência de vítimas. A previsão para liberar o porto onde estava o navio foi de dez 
dias, todavia, durou 35. 

Foi aberto um inquérito na Capitania dos Portos do Maranhão e questionou-se 
o fato de o plano de carga não ter sido obedecido. Como a carga do navio era dividi-
da em dois produtos, a necessidade de dar prioridade aos porões e carregar um pro-
duto por vez pode ter levado ao desequilíbrio de forças, que partiu a embarcação.

Por causa do acidente com o Trade Daring, a Diretoria de Portos e Costas 
passou a exigir que todo navio com idade superior a 18 anos fosse submetido a uma 
vistoria para ser atestado se há condições estruturais para realizar o carregamento de 
granel pesado. Além disso, o navio passa ainda pela inspeção de Port State Control, 
que verifica as condições de casco, navegação, máquinas e documental do navio.

Cinco anos após o ocorrido, os juízes do Tribunal Marítimo acordaram, por 
unanimidade, que as causas determinantes do acidente foram erro operacional e 
deficiência de manutenção do navio. Julgaram o desastre como decorrente de negli-
gência e imprudência e condenaram as empresas proprietária e armadora e também 
o comandante e o imediato.

Processo nº 17.990 – abalroamento envolvendo a lancha Laguna L  
e o veleiro BRA-50 

Outro caso que causou grande comoção nos brasileiros foi o acidente ocorrido 
com o iatista Lars Grael, que o levou a perder a perna direita, em setembro de 1998.

Lars Grael, ganhador de duas medalhas olímpicas por iatismo, uma em Seul 
(1988) e outra em Atlanta (1996), estava disputando a Taça Cidade Vitória, no 
Espírito Santo, quando foi atingido por uma lancha que invadiu a área da prova. O 
iatista caiu na água e foi atingido pela hélice da lancha, o que causou a amputação 
de sua perna direita. No caminho para o hospital, o atleta chegou a sofrer uma pa-
rada cardíaca.

Durante os dois meses de recuperação do iatista, a imprensa acompanhou todos 
os passos do caso, e os fãs mandavam sempre depoimentos e mensagens de força.

O Tribunal Marítimo, em agosto de 2001, acordou, por unanimidade, que a 
causa determinante do acidente foi deficiência de vigilância ordinária por parte do 
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condutor da lancha. Assim, o colegiado decidiu que o acidente foi decorrente de 
imprudência, imperícia e negligência do condutor da lancha, condenando-o à pena 
de multa no valor máximo, cumulativamente à pena de interdição para o exercício 
da função de pilotar embarcação a motor por quatro anos.

Quatro meses após o acidente, Lars Grael foi convidado para trabalhar no 
Ministério de Esportes e Turismo. Aceitou o convite e se mudou com sua família 
para Brasília. Após se dedicar à política – sempre relacionada ao esporte –, o iatista 
voltou a velejar, classificando-se em terceiro lugar no campeonato brasileiro de 2006 
e sendo campeão, nesse mesmo ano, do Campeonato Brasileiro da classe Oceano. 
Lars Grael tornou-se um exemplo de força e superação.

 
 Processo nº 19.489 – explosão e naufrágio da Plataforma P-36

Na madrugada de 15 de março de 2001, a Plataforma P-36, localizada no 
Campo do Roncador, após sofrer explosões que danificaram uma de suas quatro 
colunas de sustentação, começou a afundar. Embora a capacidade de tripulação 
fosse de 115 pessoas, na hora do acidente havia 175 trabalhadores na plataforma. O 
número de mortos foi de 11 pessoas e, após várias tentativas frustradas de impedir 
sua total imersão, no dia 20 de março, a plataforma naufragou.

Chegada ao Brasil cerca de um ano e meio antes do acidente, a plataforma era 
responsável por aproximadamente 7% da produção de Campos, processando 84 mil 
barris por dia. No momento do acidente, existiam 1 milhão e 500 mil litros de óleo 
armazenados na plataforma, ou seja, havia risco de vazamento. Mesmo quando esse 
risco foi descartado, foram questionados o grave impacto ambiental do vazamento 
de óleo no mar e o enorme prejuízo gerado para a Petrobras, para o Estado do Rio 
de Janeiro e para as nove cidades que recebiam royalties, já que a plataforma rendia 
100 milhões de reais ao mês.

Além do que, assim como ocorreu quando do acidente com a Enchova, as 
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ações da Petrobras despencaram, afetando o mercado financeiro. E, mais uma vez, 
o Brasil teve que importar óleo para suprir a carência causada pela paralisação da 
plataforma. Dessa vez a quantidade seria de 45 mil barris de óleo por dia, pois o res-
tante foi utilizado do que se produzia em Marlim, embora considerado de qualidade 
inferior. Já os prejuízos materiais da plataforma foram reduzidos em decorrência da 
existência de seguro.

Cenários de vários acidentes, as plataformas voltaram ao foco das atenções. Nes-
sa ocasião, vários acidentes foram relembrados, inclusive o caso da Plataforma En-
chova, considerado o mais grave até então pelo elevado número de mortos e feridos. 

Transcorrido o processo que exigiu análise de diversos fatores, dada a com-
plexidade do acidente, o Tribunal Marítimo, no ano de 2005, julgou que o acidente 
decorreu de imprudência e negligência da empresa afretadora e da empresa respon-
sável pela conversão da plataforma, que foram condenadas ao pagamento de multa 
no valor máximo. Além disso, cinco funcionários da empresa afretadora também 
foram responsabilizados pelo acidente. 

Processo nº 21.232 – pesca não autorizada em águas jurisdicionais brasi-
leiras pelo barco pesqueiro Southern Star 136

Em 20 de outubro de 2004, o barco de pesca Southern Star 136, de bandeira 
de São Vicente e Granadinas, foi detectado por uma aeronave da Força Aérea Bra-
sileira durante ação de patrulha naval em conjunto com a Marinha do Brasil. Havia 
a suspeita de que a embarcação, que se encontrava a cerca de 70 milhas náuticas do 
Arquipélago de Fernando de Noronha, PE, estaria realizando pesca não autorizada 
na Zona Econômica Exclusiva Brasileira. O barco de pesca foi apreendido pelo na-
vio patrulha Grajaú, da Marinha do Brasil, e escoltado até o Porto de Natal, RN.

No laudo de exame pericial constante dos autos do processo apurou-se que o 
Southern Star 136 tinha o nome de Hsiang Chang 136 soldado na popa e nas duas 
bochechas e que não foi observada evidência documental a bordo de a embarcação 
pertencer a algum acordo regional de pesca. Além disso, em um estudo publicado 
em maio de 2000, a pedido da Agência das Nações Unidas – Food and Agriculture 
Organization (FAO), foi divulgada uma relação de embarcações envolvidas em cap-
tura ilegal de atum, não autorizada e não reportada, em que constavam 345 navios 
de espinhel longo, entre os quais a embarcação Hsiang Chang 136, baseada em 
Trinidad e Tobago e atuando no Atlântico.

Diante das provas constantes dos autos, o Tribunal Marítimo concluiu que o 
Southern Star 136 estava sendo empregado na prática de ato ilícito e lesivo à fa-
zenda nacional, caracterizado como pesca ilegal nas proximidades do Arquipélago 
Fernando de Noronha, dentro da Zona Econômica Exclusiva Brasileira (ZEE). O 
Colegiado da Corte Marítima condenou o armador e o comandante da embarcação, 
aplicando pena de multa ao primeiro e penas de proibição para o exercício da fun-
ção em águas sob jurisdição nacional e multa ao segundo.
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 Processo nº 21.267 – explosão do navio-tanque Vicuña

O navio Vicuña explodiu no cais, em novembro de 2004, na cidade de Parana-
guá, PR, enquanto descarregava metanol no terminal.

As explosões seguidas fizeram um rombo no casco, o que ocasionou o afundamento 
parcial da embarcação. A tripulação era de 31 pessoas, entre as quais quatro faleceram.

Em virtude do grande derramamento de combustível, o Ibama e o Instituto 
Ambiental do Paraná proibiram o banho e a pesca por tempo indeterminado, o que 
afetou cerca de 4 mil pescadores da região. A contaminação chegou a atingir 18 
quilômetros de extensão, causando graves danos ambientais na Bacia de Paranaguá, 
importante berçário de espécies marítimas da região. A Capitania dos Portos tam-
bém interditou, por tempo indeterminado, o terminal de líquidos inflamáveis, onde 
ocorreu o acidente.

A explosão originada a bordo do navio-tanque ocasionou a perda total da em-
barcação e danos materiais ao terminal. Fora comprometer a renda das famílias que 
viviam da pesca, o acidente e o consequente derramamento de combustível mataram 
diversas aves, botos e tartarugas.

Em novembro de 2007, o Tribunal Marítimo acordou que a causa determinan-
te do acidente foi a explosão originada a bordo do navio, cuja causa primária não 
pôde ser apurada acima de qualquer dúvida, e julgou o acidente como de origem 
indeterminada, mandando arquivar os autos.
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1930 1931 1933

O movimento conhecido 

como Revolução de 30 

depõe o presidente 

Washington Luís.

Através do Decreto  

nº 20.829, criava-se a  

Diretoria de Marinha Mercante, 

subordinada diretamente ao 

Ministério de Marinha e, neste 

mesmo decreto, em seu  

Art. 5º, foram criados os Tribunais 

Marítimos Administrativos.

Linha do tempo| Principais acontecimentos 

Incidente com o navio 

alemão Baden.

Por meio do Decreto 22.900, o Tribunal 

se desvincula da Diretoria da Marinha 

Mercante e passa a estar diretamente 

subordinado ao Ministro da Marinha.

1934

É aberto o processo 

de nº 001 relativo 

ao naufrágio 

do barco Cutter 

Constantinópolis, 

acontecido no 

Maranhão, em 18 de 

novembro.

1942

O governo de Getúlio 

Vargas declara guerra 

ao Eixo liderado pela 

Alemanha, Itália e Japão, 

após o bombardeio de 

navios brasileiros.
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 Processo nº 24.134 – naufrágio parcial do barco Comandante Sales 2008

17Remoinho ou sorvedouro que oferece risco à navegação, formado nos rios pelo embate das correntezas com a massa das águas paradas.

E como último caso desse apanhado de situações 
que envolvem a atuação do Tribunal Marítimo, desta-
ca-se o naufrágio do Comandante Sales 2008, em maio 
de 2008, no Rio Solimões, próximo à comunidade de 
Bela Vista, em Manacapuru (a oeste de Manaus). Após 
enfrentar um rebojo,17 o barco emborcou e naufragou 
parcialmente, o que causou a morte de 48 passageiros.

Esse acidente acentua a importância de se obser-
varem as normas de segurança e da regularização da 
embarcação e do seu pessoal. A embarcação Coman-
dante Sales não possuía inscrição, sendo uma moder-
nização da embarcação Galileia, que também não pos-
suía inscrição e era empregada no transporte de bois 
pelo antigo dono. No momento do acidente, quem 
conduzia a embarcação não tinha habilitação e ainda 
havia ingerido bebida alcoólica.

Como um tema relativo ao transporte em embar-
cações pelo interior da Amazônia, o Comandante Sa-
les, que retornava com passageiros de uma tradicional 
festa religiosa da Comunidade de Nossa Senhora de 
Fátima, estava com superlotação.

Em maio de 2010, os juízes do Tribunal Marítimo 
acordaram, por unanimidade, que as causas determi-
nantes foram o excesso de pessoas a bordo, as altera-
ções estruturais realizadas sem o acompanhamento de 
um responsável técnico habilitado, a falta de habilita-
ção do condutor da embarcação e a falta de material 
de salvatagem. Em virtude disso, julgou o acidente 
como decorrente de imprudência e imperícia, respon-
sabilizando o condutor da embarcação, condenando-o 
à pena de multa no valor máximo. Decidiu-se, ainda, 
manter a embarcação apreendida sob custódia de fiel 
depositário, até que as irregularidades fossem sanadas.

Portanto, o sucinto resumo de alguns casos rele-
vantes julgados pela Corte Marítima demonstra a com-
plexidade existente no trabalho desenvolvido e apre-
senta a relevância de sua atuação para a garantia da 
segurança do tráfego aquaviário do Brasil.

Linha do tempo| Principais acontecimentos 
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1978

O navio Brasilian Marina 

colidiu com uma laje 

submersa no canal de São 

Sebastião, em São Paulo. 

Em consequência, houve 

ruptura dos tanques e 

grande vazamento de 

óleo para o mar. 

1984

A baleeira despencou 

enquanto descia do 

convés de abandono da 

Plataforma Enchova, da 

Petrobras, que estava 

incendiando, causando 

36 mortes.

1998

Lars Grael, ganhador 

de duas medalhas 

olímpicas por iatismo, 

estava disputando a 

Taça Cidade Vitória, no 

Espírito Santo, quando 

foi atingido por uma 

lancha que invadiu a 

área da prova.

2001

A plataforma P-36, 

localizada no Campo 

do Roncador, após 

sofrer três explosões 

que danificaram uma de 

suas quatro colunas de 

sustentação, afundou

causando prejuízos e mortes.

2014

80 Anos 

17Remoinho ou sorvedouro que oferece risco à navegação, formado nos rios pelo embate das 
correntezas com a massa das águas paradas.
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DESCRIÇÃO

Num escudo boleado, encimado pela coroa naval e envolto por elipse feita 
de cabo de ouro e terminado em nó direito, em campo de azul, uma balança 

de ouro, suspensa de uma espada de lâmina de prata e cabo de ouro, em 
pala e apontada para baixo, brocante sobre uma âncora de prata disposta 
em banda. Pendente do distintivo, a insígnia da Ordem do Mérito Naval.

EXPLICAÇÃO

A balança suspensa da espada, referindo-se à Justiça, alude ao Tribunal em 
apreço, cujas atribuições precípuas dizem respeito à Marinha, lembrada pelo 

azul do campo, seu esmalte clássico e pela âncora. A insígnia pendente do 
distintivo foi a este anexada em decorrência do decreto do Presidente da 

República Federativa do Brasil de 8 de junho de 2012.

MISSÃO DO TRIBUNAL MARíTIMO

O Tribunal Marítimo, com jurisdição em todo o território nacional, 
órgão autônomo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Comando da 
Marinha, tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da navegação 

marítima, fluvial e lacustre e ainda manter o Registro da Propriedade 
Marítima, de armadores de navios brasileiros, do Registro Especial 

Brasileiro (REB) e dos ônus que incidem sobre as embarcações nacionais.

Heráldica

80
 A

N
O

S 
 d

O 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
O

46



47

80
 A

N
O

S 
 d

o 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
o

47

80
 A

N
O

S 
 d

O 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
O



80
 A

N
O

S 
 d

o 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
o

48



49

80
 A

N
O

S 
 d

o 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
o

1Criado pelo decreto nº 24.585 de 05/07/1934.
2Cargo acumulado pelo Presidente. O substituto do Presidente era o Vice-diretor de Marinha Mercante.
3Usava as instalações físicas do TMA e servia como representante do Ministério Público.
4-5Chefiados por primeiros oficiais.
6Organograma do Tribunal Marítimo simplificado.

1934

2014

TRIBUNAL MARíTIMO ADMINISTRATIVO1

TRIBUNAL MARíTIMO6

JUIZ PRESIDENTE Colegiado

Atividades  
Administrativas e  

Assessorias

Divisão de Registros

Atividades de Apoio 
ao Colegiado

Gabinete Secretaria Geral

PRESIDENTEDiretor-Geral de
Marinha Mercante2 Procurador Especial3

Secretaria Juízes (quatro)

Seção Processual4 Adjunto de
Procurador

Setor de Asseio 
e Limpeza

Registro Geral de  
Propriedade Marítima

Seção Administrativa5
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O Tribunal nos dias de hojeO Tribunal nos dias de hoje
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Lustre principal do Plenário do Tribunal Marítimo
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O Colegiado do Tribunal Marítimo é compos-
to por sete Juízes especializados em distintas áreas 
do conhecimento jurídico e náutico imprescindíveis 
à análise das circunstâncias que envolvem os aciden-
tes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre.  
O Colegiado é composto da seguinte forma:

Juiz Presidente: 
•	Oficial-General do Corpo da Armada, da 

ativa ou na inatividade;

Dois Juízes Militares: 
•	um Capitão de Mar e Guerra ou Capitão de 

Fragata, da ativa ou na inatividade, do Corpo 
da Armada;

•	um Capitão de Mar e Guerra ou Capitão de 
Fragata do Corpo de Engenheiros Navais, su-
bespecializado em máquinas ou casco.

Quatro Juízes Civis: 
•	um Bacharel em Direito especialista em Direito 

Marítimo;
•	um Bacharel em Direito especialista em Direito 

internacional público; 
•	um Especialista em Armação de Navios e 

Navegação Comercial; 
•	um Capitão de Longo Curso.

Considerando-se o profundo conhecimento técnico 
do colegiado, as decisões desse Tribunal têm valor proba-
tório e se presumem certas, no que diz respeito à matéria 
técnica atinente aos acidentes e fatos da navegação. 

Entre os fatores que precisam ser investigados 
nos julgamentos de acidentes e fatos da navegação, po-
dem-se mencionar cálculos de engenharia, construção 
naval, funcionamento de equipamentos, manobras da 
embarcação, elementos ambientais, como marés, ven-
tos, correntes marinhas e condições meteorológicas, 
normas de direito marítimo internacional, de navega-
ção e a responsabilidade dos agentes envolvidos.

Percebe-se, dessa forma, a importância dos acór-
dãos prolatados, tendo em vista a especificidade da ma-

O Colegiado

téria tratada e a expertise do Colegiado. Essas decisões 
têm contribuído, de forma contundente, para a segu-
rança da navegação. Destaca-se que o Colegiado não 
se limita a meramente aplicar punições, mas também 
estabelece as circunstâncias relevantes de cada aciden-
te e perscruta os complexos e diversos fatores que lhes 
deram origem, além de publicar suas causas e fazer re-
comendações apropriadas à autoridade marítima para 
a realização de alterações preventivas nas normas que 
tratam da segurança da navegação, salvaguarda da vida 
humana e proteção do meio ambiente aquático. 

Desse modo, o Tribunal Marítimo produz uma 
doutrina de prevenção de acidentes de navegação ba-
seada nos casos julgados que subsidia a legislação de 
segurança da navegação em águas territoriais e inte-
riores brasileiras.

Outra relevante atribuição exercida pelos mem-
bros do colegiado é a Comissão de Jurisprudência. 
Composta pelo Juiz Vice-Presidente, que a preside, 
e por mais dois Juízes por ele escolhidos, essa comis-
são aprecia as propostas de modificação ao Regimen-
to Interno Processual da Corte, além de analisar as 
questões ligadas à aplicação da legislação afeta ao 
Tribunal, submetendo-as ao plenário para a unifica-
ção de procedimentos. 

Comissão de Jurisprudência do TM. Da esquerda para direita:  
Juiz Ladeiras, Juiz Sérgio e Juiz Nelson
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Atividades de Apoio ao Colegiado
Secretaria Geral

O Tribunal Marítimo possui em sua estrutura uma Secretaria Geral que é res-
ponsável pela consecução das diversas atividades de apoio ao Colegiado do Tribu-
nal. Considerável parcela dessas atividades muito se assemelha, respeitadas as pecu-
liaridades da Corte Marítima, àquelas desempenhadas pelos cartórios e secretarias 
de varas e órgãos colegiados do Poder Judiciário. Assim, por meio de seus setores, 
a secretaria geral atua, em síntese, para promover o regular andamento e manter o 
controle dos processos. As divisões pertencentes à estrutura da Secretaria Geral são 
a Divisão Judiciária, a Divisão de Serviços Cartoriais, a Divisão de Inquéritos sobre 
Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) e Estatísticas de Inquéritos e Processos Ju-
diciários e a Assessoria de Coordenação Processual.

Divisão Judiciária

A esse setor cabe a elaboração de todos os atos processuais, desde o recebimen-
to do processo no Tribunal até a execução e o posterior arquivamento dos autos. 
Entre suas principais atividades podem-se mencionar a elaboração das pautas, a 
conclusão dos autos aos juízes, a juntada de documentos, as publicações, a vista 
dos autos, a remessa dos autos à Procuradoria Especial da Marinha (PEM) e à De-
fensoria Pública da União (DPU) e a atualização diária do Sistema de Gerenciamen-
to Eletrônico de Processos Jurídicos (SGEPJ). Além disso, a Divisão Judiciária, no 
cumprimento da fase de execução dos processos, também elabora guias de julgado, 
editais, mandados de intimação e a conta de custas processuais. Quando do en-
caminhamento para o arquivamento, os processos são microfilmados, objetivando 
otimizar a segurança, o espaço para a guarda e as eventuais consultas. Nessa fase, 
é realizada triagem para a identificação de processos de valor histórico, quando são 
adotadas as medidas necessárias para a inclusão no acervo desta Corte.
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“A grande lição que aprendi e  

trouxe para a vida é que o desastre  

ou o perigo, seja ele qual for, na quase 

totalidade dos casos, decorre da sucessão  

de pequenas falhas que, se evitadas,  

impediriam a ocorrência do  

acidente ou fato indesejável.”

Carlos Fernando Martins PaMPlona                                                                                                                                         
Ex-Juiz do Tribunal Marítimo

Divisão de Serviços Cartoriais

Implementada em março de 2012, sua criação foi 
providência decorrente de estudo realizado para oti-
mizar/racionalizar o andamento processual, objetivan-
do a diminuição do tempo e o perfeito processamento 
da tramitação dos processos. Essa divisão funciona 
como cartório judiciário do Tribunal Marítimo e a ela 
cabe, por exemplo, a digitação e revisão de acórdãos, 
relatórios, votos e expedientes administrativos; a pu-
blicação de diversos atos processuais; a realização de 
diligências e a elaboração do Anuário de Jurisprudên-
cia, importante fonte consolidada de consulta para a 
comunidade maritimisma que facilita a pesquisa aos 
precedentes do Tribunal.

Divisão de Inquéritos sobre Acidentes  
e Fatos da Navegação (IAFN) e Estatísticas  
de Inquéritos e Processos Judiciários

Estabelecida pelo mesmo ato administrativo que 
criou a Divisão de Serviços Cartoriais, passou a pro-
cessar o recebimento, a autuação e a distribuição aos 
Juízes dos inquéritos sobre acidentes e fatos da navega-
ção encaminhados ao Tribunal Marítimo pelas diversas 
Capitanias dos Portos e Delegacias, órgãos pertencentes 
à Marinha do Brasil. Sua criação foi importante passo 
que tem permitido maior controle e celeridade no trâ-
mite dos inquéritos, já que essa divisão mantém cons-
tante comunicação com as Capitanias dos Portos e as 
Delegacias dessas Capitanias. Outra importante função 
exercida é a compilação de dados estatísticos sobre os 
inquéritos, por ser o local de concentração de todos 
os inquéritos oriundos das diversas regiões do país.  
Os dados estatísticos constituem informação valiosa, 
pois possibilitam a visualização dos tipos de acidente, 
frequência de ocorrência e seus pontos de incidência.

“O marinheiro não pode ver seu  

navio sujo que quer logo  

limpar e arrumar. Aqui no Tribunal  

é assim também, eu quero vê-lo  

eficiente e funcionando.” 

Manoel MaChado dos anjos    
  Ex-Diretor da Secretaria Geral do Tribunal Marítimo

“Trabalhar no tribunal trouxe  

muitas coisas para minha  

vida pessoal; foi o melhor lugar onde 

trabalhei. Foi aqui que tive a  

oportunidade de crescer.” 

aluísio MaChado                                                                                                                                          
Servidor aposentado em 1988 do Tribunal Marítimo
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“O amor pelo Tribunal Marítimo é 

o que está me prendendo aqui. As 

pessoas perguntam se eu não vou me 

aposentar e eu digo que ainda não 

tenho coragem. Se eu pudesse ficar – 

depois de completar 70 anos – seria 

maravilhoso para mim, pois ainda 

não admiti a ideia de ir embora. 

Gosto de tudo, do que eu faço, do 

ambiente, estando muito satisfeito. 

Tudo aqui foi ótimo para mim, para 

minha mãe, para minha família e 

para tudo em minha vida.”

luiz antonio Bastos silva 
Servidor do Tribunal Marítimo há 42 anos

Assessoria de Coordenação Processual

Também estabelecida recentemente (em 2012), é 
composta, majoritariamente, por oficiais da Marinha 
bacharéis em direito e  tem por finalidade precípua 
assessorar os juízes, destacando-se que cada juiz tem 
um assessor específico, que lhe dá suporte nas diversas 
fases do processo. O acompanhamento processual re-
alizado pelos assessores contribui para a celeridade do 
processo, já que são realizadas diversas verificações, 
como o cumprimento dos prazos, o andamento das 
diligências e o atendimento das providências determi-
nadas pelos juízes. Os assessores também identificam 
os possíveis entraves, propondo medidas necessárias 
para que o processo possa prosseguir à fase seguinte. 
O auxílio na administração do controle do andamento 
processual constitui relevante contribuição às ativida-
des dos juízes, permitindo-lhes dedicar mais tempo à 
difícil missão de preparar a fundamentação e a moti-
vação de suas decisões.
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Atividade Cartorária de Registros
Divisão de Registros

Além de julgar os acidentes e fatos da navegação, 
a legislação brasileira também estabeleceu o Tribunal 
Marítimo como órgão responsável pela realização do 
registro, em geral, de embarcações. Essas atividades 
cartorárias são levadas a cabo pela Divisão de Registros 
e suas respectivas seções: Seção de Exame e Instrução, 
Seção de Cadastro e Seção do Registro Especial Brasi-
leiro. Os processos de registro compreendem o registro 
da propriedade marítima, dos direitos reais e demais 
ônus sobre embarcações, registro de armador e o Regis-
tro Especial Brasileiro, também conhecido como REB.

O registro da propriedade marítima é essencial a 
uma embarcação, pois estabelece nacionalidade, valida-
de, segurança e publicidade da propriedade de embar-
cações. Dessa forma, efetuado o registro no Tribunal 
Marítimo, a embarcação estará habilitada a arvorar 
a bandeira brasileira, aplicando-se a ela o previsto na 
legislação nacional. Isso implica conferir os direitos e 
exigir o cumprimento de todas as regras de segurança 
da navegação, trabalhistas e ambientais, por parte dos 
responsáveis pela embarcação. O registro dos direitos 
reais e demais ônus que recaiam sobre a embarcação 
também são importantes, na medida em que só valem 
contra terceiros após a ultimação do registro no Tribu-

nal Marítimo. Outra atividade não menos importante é 
a realização do Registro Especial Brasileiro, que consti-
tui medida de apoio à Marinha Mercante, concedendo 
às embarcações de bandeira brasileira nele inscritas al-
guns benefícios previstos na legislação sobre o assunto. 
A Divisão de Registros também efetua o registro dos ar-
madores, que são pessoas físicas ou jurídicas que apres-
tam a embarcação, dotando-a dos recursos necessários 
à sua exploração comercial.

Evidencia-se, portanto, a relevância das ativida-
des cartorárias de registro, tanto para a segurança jurí-
dica no tocante aos negócios jurídicos realizados com 
embarcações como também para o controle do cum-
primento de diversas convenções internacionais sobre 
segurança da navegação, salvaguarda da vida humana 
no mar e prevenção da poluição do meio hídrico. 

Ponto de destaque foi medida implementada em 
2014, com a finalidade de melhorar e aumentar a se-
gurança e a credibilidade dos documentos expedidos. 
Foram aprovados novos modelos, em papel moeda, 
destinados à impressão de documentos de registro, 
contendo elementos de segurança, visíveis e invisíveis 
a olho nu, o que colocou os documentos emitidos em 
nível de excelência e padronização internacional.
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Atividades de apoio administrativo

Gabinete

Para fazer frente às diversas atividades de apoio 
administrativo, o Tribunal possui um gabinete, com-
posto por assessorias e divisões. Esse importante setor 
é incumbido de uma gama bastante variada de atribui-
ções, como recursos humanos, instalações, recursos fi-
nanceiros e materiais e tecnologia da informação, além 
de outras voltadas ao apoio à decisão. Sob a orienta-
ção direta do chefe de gabinete, os diversos elementos 
organizacionais, cada qual em sua esfera de atuação, 
prestam apoio imprescindível, a fim de que o Tribunal 
disponha dos recursos adequados no momento neces-
sário, para que possa desenvolver suas atividades fim 
sempre com eficácia.

Divisão de Pessoal

Sob o lema “nosso pessoal, nosso maior patrimô-
nio”, essa divisão tem a missão de administrar os servi-
dores civis que laboram no Tribunal Marítimo, inclusive 
os aposentados e pensionistas. Além do desempenho das 
conhecidas atribuições inerentes aos setores de recursos 
humanos, como gerenciamento de pagamento, acompa-
nhamento da carreira e controle da documentação, o Tri-
bunal investiu em capacitação para dotar esse elemento 
organizacional de capacidade de gerenciamento estraté-
gico dos servidores. Adotando modernas técnicas de ges-
tão por competência, a Divisão de Pessoal tem buscado 
dinamizar as atividades desenvolvidas, com o aumento 
da produtividade e a satisfação profissional. Esses fatores 
propiciam a eficiência e, concomitantemente, a constru-
ção de um excelente ambiente de trabalho.

Divisão Administrativa

De forma geral, sua incumbência está ligada à 
administração de recursos financeiros e materiais, o 
que compreende, portanto, um rol diversificado de 
imprescindíveis atividades acessórias que visam pro-
ver o Tribunal dos recursos necessários a seu regular 
funcionamento. Dentre as principais atribuições de 
suas seções estão o controle das receitas e despesas, 
a realização de licitações e contratos administrativos,  
o processamento de folha de pagamento de servidores 
civis, a gestão de todo o material, a provisão de gêne-
ros alimentícios e o gerenciamento dos refeitórios.  
A atuação eficaz dessa divisão tem propiciado excelen-
te aproveitamento e, por conseguinte, a economicida-
de requerida na aplicação dos recursos públicos.

Assessoria Financeira

A fim de maximizar os resultados na gestão dos 
recursos orçamentários e materiais, emprega conheci-
mentos técnicos especializados, oferecendo subsídios 
necessários ao processo de tomada de decisão, por par-
te dos agentes responsáveis afetos a essa área da admi-
nistração do Tribunal. Ao assessor financeiro também 
cabe auxiliar o responsável pelas contas do Tribunal 
no controle, na fiscalização e no acompanhamento dos 
recursos geridos na instituição. Assim, percebe-se que 
as atividades dessa assessoria estão intimamente liga-
das à Divisão Administrativa.
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Almirante Correia ao centro, ladeado pelos Juízes, Oficiais e Diretores
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Assessoria de Tecnologia da Informação

É responsável pela administração da infraestrutura de tecnologia da informação, 
além de assessorar as decisões da administração do Tribunal no tocante aos mencionados 
recursos. Sua missão inclui prestação de atendimento e suporte aos usuários dos recursos 
computacionais e de sistemas de informação no âmbito do Tribunal, administração do banco 
de dados e segurança das informações digitais. Participou ativamente da modernização do 
Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Processos Jurídicos e do Sistema de Cadastro e 
Registro de Embarcações, que hoje são ferramentas de suma importância à celeridade e 
ao controle dos processos administrativos que tramitam nessa corte marítima. Essa 
assessoria foi incumbida da importante tarefa de participar do estudo, do plane-
jamento e da implantação do processo eletrônico no Tribunal, que visa eliminar a 
tramitação em papel, substituindo-a por formatos totalmente digitais.

Assessoria Administrativa

Essa assessoria supervisiona, por meio de suas seções, diversas atividades ad-
ministrativas, como a carreira e o pagamento do pessoal militar lotado no Tribunal, 
a segurança orgânica, o transporte de pessoal, a conservação e manutenção das ins-
talações e as licitações e contratos. Também apoia o processo de tomada de decisão, 
apresentando propostas com vistas à solução de questões administrativas que facilitem 
ou contribuam para o êxito das atividades fim do Tribunal. Esse setor desempenhou 
papel fundamental no planejamento e acompanhamento de diversas obras ocorridas 
no prédio do Tribunal nos últimos anos. Entre as mais importantes pode-se mencionar 
a modernização do sistema de ar condicionado, a substituição da rede de combate a 
incêndio, a substituição do carpete do Plenário por piso de madeira, a modernização 
dos dois elevadores e das instalações do refeitório e da cozinha.

Assessoria de Justiça e Legislação

Sua atuação está voltada, principalmente, à elaboração de prestação de infor-
mações em processos judiciais, visando à defesa da União, à análise de processos 
licitatórios, projetos de lei e outros atos normativos, ao assessoramento preventivo 
sobre o cumprimento da legislação vigente e ao apoio a diversos setores, quando 
instada a se manifestar sobre assuntos de natureza jurídica. Fato que corrobora a 
importância desse elemento organizacional é que, até o momento, não se tem conhe-
cimento de que alguma ação judicial tenha ocasionado a anulação ou alteração dos 
acórdãos do Tribunal Marítimo. Ademais, sua atuação é importante para o deslinde 
de processos administrativos, em conformidade com o ordenamento jurídico, con-
duta preventiva que evita entraves jurídicos e contribui para a celeridade.  
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Almirante Correia e os Praças do TM
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O Centro de Conhecimento, como também é co-
nhecida a biblioteca, criou, em 2013, o Clipping de No-
tícias, serviço diferenciado que foi apresentado no XXV 
Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documen-
tação e no 4º Seminário Nacional de Documentação e 
Informação Jurídicas, ambos realizados em Florianópo-
lis, no ano de 2013, alcançando grande sucesso nesses 
eventos. O serviço do clipping consiste em coletar in-
formações em diferentes fontes de informação e, assim, 
disparar, por e-mail, boletins semanais que são ofere-
cidos pela biblioteca a seus usuários, de acordo com a 
área de interesse escolhida: direito marítimo/navegação; 
contratos; portos e logística; indústria naval e jurídica 
e atualidades. Desde sua implementação, no segundo 
semestre de 2011, o serviço já contabilizou mais de dois 
mil cadastros, sendo uma referência para a comunidade 
de usuários, que passou a ter acesso rápido a informa-
ções periódicas, atualizadas e referentes aos assuntos de 
seu interesse.

Além disso, anualmente, a biblioteca organiza 
um evento gratuito, também destinado ao público ex-
terno, voltado para a difusão do Direito Marítimo em 
nossa sociedade. Trata-se do já conceituado Workshop 
do Tribunal Marítimo, que conta com a apresentação 
de palestrantes nacionais e internacionais, renomados 
nessa área do conhecimento. Por seu grande sucesso, o 
workshop tornou-se evento de referência, que se enca-
minha para sua quarta edição.

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes

A biblioteca foi reativada em 2011 e seu nome é 
uma homenagem ao primeiro Presidente do Tribunal, 
o Almirante Adalberto Nunes. Tem por missão incen-
tivar e facilitar o acesso e a disseminação dos recursos 
de informação pertinentes à área de direito marítimo, 
a fim de dar suporte às atividades desenvolvidas pela 
Corte Marítima, estendendo sua atuação ao público 
acadêmico em geral. Especializada em Direito Maríti-
mo, preocupa-se em manter um acervo exclusivo sobre 
legislação, doutrina e jurisprudência, com obras clás-
sicas voltadas a sua área de atuação, e espaço físico 
para atender aos pesquisadores, operadores de direito, 
alunos e demais interessados no assunto e, ao mesmo 
tempo, disponibilizar produtos e serviços específicos 
para atender à comunidade usuária com suas necessi-
dades informacionais. 

A biblioteca também tem participado das mudan-
ças que vêm acontecendo no Tribunal, promovendo a 
digitalização de sua jurisprudência e a disponibilização 
em seu site institucional de estudos para a implementa-
ção do processo eletrônico. Tais iniciativas priorizam a 
excelência nos serviços prestados à sociedade. 

A internet tem sido ferramenta eficiente, pois fa-
cilita a difusão do Direito Marítimo para a sociedade, 
por meio do site da biblioteca, disponível no sítio ins-
titucional do TM (http://www.mar.mil.br/tm), forne-
cendo acesso à consulta ao acervo físico especializado, 
com busca por título, assunto e autor. 
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Almirante Correia, Servidores Civis e Praças TTC 
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Desde a Instauração do Inquérito de Acidente 
ou Fato da Navegação (IAFN), até o julgamento do 
processo, apresentamos a descrição sucinta do anda-
mento do processo apreciado pelo Tribunal Marítimo. 
Descreve-se abaixo a sequência de providências e a 
execução dos atos relacionados com o transcorrer do 
processo, até o julgamento.

FASE 1

A principal indagação daqueles que pela primei-
ra vez tomam conhecimento da existência do Tribunal 
Marítimo é sobre o que faz a instituição e qual a le-
gislação de que se utiliza para cumprimento de suas 
finalidades. A resposta se encontra, principalmente, no 
texto da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954 e em 
alguns outros diplomas legais.

FASE 2

Assim, o Tribunal Marítimo tem como atribui-
ção principal julgar os IAFN instaurados nas Capita-
nias dos Portos (CP) ou Delegacias (DL), manter o Re-
gistro da Propriedade Marítima e o Registro Especial 
Brasileiro (REB). Para cumprir suas finalidades o TM 
dispõe, principalmente, da seguinte legislação: Lei nº 
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, Lei nº 7.652, de 3 de 
fevereiro de 1988 e Decreto nº 2.256, de 17 de junho 
de 1997 e do RIPTM (Regimento Interno Processual 
do Tribunal Marítimo).

FASE 3

Os fatos da navegação, assim simplesmente cha-
mados porque, embora constituindo transgressão à 
disciplina da navegação, não provocam danos imedia-

FASES DO PROCESSO NO TRIBUNAL MARíTIMO

tos, se situam nos limites dos riscos que possam cau-
sar à segurança da embarcação, vidas e bens materiais 
transportados. O mau aparelhamento da embarcação, 
alteração injustificada da rota, a má estivação da car-
ga, a recusa de socorro à embarcação em perigo sem 
justo motivo, bem como todos os fatos que de algum 
modo prejudiquem ou ponham em risco a incolumida-
de e segurança da embarcação, as vidas e fazendas de 
bordo são considerados fatos da navegação.

FASE 4

À semelhança de um acidente de trânsito em que 
haja vítimas ou tal como ocorre quando a autoridade 
policial toma conhecimento da prática de um crime 
ou contravenção, os acidentes e os fatos da navegação 
são investigados pelos representantes da Autoridade 
Marítima do local onde tenham ocorrido e dão origem 
aos inquéritos. Nesta fase, serão ouvidas testemunhas, 
que podem ser os membros da tripulação da embar-
cação envolvida, como também outras pessoas cujos 
depoimentos interessam à elucidação da ocorrência, 
realizam-se perícias, tudo culminando com a elabora-
ção de relatório circunstanciado em sua conclusão.

FASE 5

Assim, concluído o IAFN, é ele encaminhado ao 
TM, onde será distribuído eletronicamente a um de 
seus Juízes para funcionar como Relator e a outro que 
funcionará como Revisor, até a decisão final. O Juiz Re-
lator encaminhará o Processo à Procuradoria Especial 
da Marinha (PEM), que, nos termos da Lei nº 7.642, de 
18 de dezembro de 1987, atuará em todas as fases do 
Processo no Tribunal Marítimo, por ser o órgão inte-
grante do Comando da Marinha, que funciona perante 
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o Tribunal Marítimo à semelhança do Ministério Públi-
co junto aos Tribunais do Poder Judiciário.

FASE 6

A competência da PEM é a de promover as re-
presentações contra aqueles que considera responsáveis 
pelo acidente ou fato, ou opinar pelo arquivamento do 
inquérito, toda vez que não encontrar indícios que pos-
sam apoiar a acusação. O inquérito passará, então, à 
esfera da atuação do Tribunal Marítimo, que sobre ele 
terá a oportunidade de pela primeira vez decidir. É nesta 
fase que as representações e os pedidos de arquivamen-
to são apreciados, discutidos e julgados. Qualquer pes-
soa, comprovando legítimo interesse, poderá também 
representar ou atuar como assistente da Procuradoria.

FASE 7 

Quando uma representação é recebida pelo Tribu-
nal, inicia-se propriamente o processo. Os representa-
dos (acusados) são chamados para apresentarem suas 
defesas e requerer as provas que irão complementá-las. 
Estamos na fase da instrução do Processo. Aqui pode-
rão ser ouvidas novas testemunhas, realizadas diligên-
cias, a pedido da Procuradoria, dos Representados ou 
por iniciativa do próprio Juiz Relator e acrescidas ale-
gações finais, na forma prevista na legislação em vigor.

FASE 8

Com isso, o processo está pronto para ser julga-
do. O Juiz Relator pedirá a sua inclusão na pauta de 
uma das Sessões plenárias do Tribunal.

FASE 9

No dia do julgamento, o processo será apregoa-
do, cabendo ao Juiz Relator iniciar os trabalhos com 
a leitura do seu relatório, que abrangerá desde a des-
crição do acidente ou do fato da navegação a todas as 
fases do processo, incluídas as atuações dele, Juiz, da 
Procuradoria, e dos representados.

FASE 10

O julgamento prossegue com a sustentação oral 
da acusação ou do pedido de arquivamento pela Procu-
radoria, e a da defesa, pelo advogado do representado. 
Abre-se, então, a discussão da matéria. O Colegiado de 
sete Juízes debate livremente, externando cada mem-
bro, a sua opinião. Encerrada a discussão, o Tribunal 
irá decidir iniciando a votação pelo Relator. A decisão 
será baseada em três itens: 

1. natureza e extensão do acidente ou fato de na-
vegação; 

2. a determinação da causa; e 

3. o julgamento da representação, se procedente 
ou improcedente. Se improcedente, exculpa o 
representado e manda arquivar o processo; se 
procedente, condena-o nas penas da Lei, rela-
cionadas no título V, Capítulo I do art. 121, da 
Lei nº 2.180/1954.

Eis aí, em síntese, a descrição das fases de um pro-
cesso julgado pelo Tribunal Marítimo.
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O Plenário do TM com o Almirante Correia, o Ex-Secretário-Geral e os Juízes 
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1. INTRODUÇÃO

A fim de que se tenha uma melhor compreensão da 
correlação das atividades desenvolvidas pela RPB-IMO 
e pelo Tribunal Marítimo, parece oportuno discorrer, 
inicialmente, sobre a própria Organização Marítima 
Internacional (IMO), bem como sobre a sistemática da 
estrutura criada no Brasil para o acompanhamento e de-
fesa dos interesses do país na referida Organização. Isso 
porque, como se visa a demonstrar ao longo deste artigo, 
depois de adotadas, internalizadas no ordenamento jurí-
dico nacional, regulamentadas e fiscalizadas pela Autori-
dade Marítima Brasileira, as diversas normas originadas 
na IMO acabam por refletir no trabalho do Tribunal, ao 
julgar os acidentes e fatos da navegação.

2. A ORGANIZAÇÃO MARíTIMA INTERNACIONAL

A propulsão a vapor, surgida como uma das con-
sequências da Revolução Industrial na segunda metade 
do século XIX, ocasionou um grande incremento do 
tráfego marítimo. Porém, o incremento da atividade 
marítima trouxe também problemas. Cada país que 
explorava essas atividades impunha seus próprios cri-
térios aos seus próprios navios e àqueles que demanda-
vam seus portos, dando margem à adoção de medidas 
unilaterais, que divergiam de um local para outro e que 
iam de encontro a uma das principais características da 
própria atividade: sua internacionalidade. 

Neste cenário, que antecedeu a criação da pró-
pria IMO, já se impunha a necessidade de harmoniza-
ção de diversos aspectos relacionados à atividade ma-
rítima, que foi agravada com a ocorrência de aciden-
tes de grande repercussão, como foi o caso do navio 
de passageiros Titanic, que deu origem à Convenção 

OS OITENTA ANOS DO TRIBUNAL MARíTIMO NA VISÃO 
DA REPRESENTAÇÃO PERMANENTE DO BRASIL JUNTO À 
ORGANIZAÇÃO MARíTIMA INTERNACIONAL (RPB-IMO)

Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar (Solas), adotada em 1914. Embora a Solas tenha 
demorado a entrar em vigor, por força da I Guerra 
Mundial, acabou por se tornar um dos mais impor-
tantes instrumentos da IMO, visto que em 1960, após 
a criação da Organização, já se encontrava na quarta 
versão, plenamente em vigor e ratificada por um nú-
mero significativo de Estados (162). 

Passadas as duas Grandes Guerras, a criação da 
IMO em 1948, com a denominação de Organização 
Consultiva Internacional (IMCO), derivou, como no caso 
de diversas outras agências especializadas, da criação 
da própria Organização das Nações Unidas, em 1945.  
O Brasil ratificou o referido instrumento em 1963. 

Em 1954, foi o Reino Unido que tomou a inicia-
tiva de convocar uma conferência internacional para a 
discussão e adoção de um instrumento internacional 
contra a poluição marinha, cujo produto foi a Inter-
national Convention for the Pollution of the Sea by 
Oil, conhecida como Oilpol. Seu texto foi adotado por 
vários países, marcando o início da preocupação eco-
lógica por parte da comunidade marítima.  Posterior-
mente, o acidente sofrido com o navio Torrey Canyon, 
em 1967, no Atlântico Norte, provocando o derrama-
mento de cerca de 120.000 toneladas de óleo cru nas 
costas do Reino Unido e da França, com consequên-
cias desastrosas para o meio ambiente desses países, 
seria o principal fato gerador para a implementação de 
uma regulamentação mais abrangente e mais comple-
ta, visando evitar a poluição causada por óleo derra-
mado pelos navios no mar. Assim, a Organização ado-
tou alguns instrumentos com aquele objetivo, sendo 
o mais importante a Convenção Internacional para a 
Prevenção da Poluição por Navios, de 1973 (Marpol), 
que entrou em vigor em 1983. Essa Convenção, ratifi-
cada pelo Brasil em 1987, conta hoje com cerca de 130 
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Estados Partes, variando este número de acordo com o 
anexo da Convenção ao qual se refere.

De modo geral, com a adoção da Convenção In-
ternacional sobre Padrões de Instrução, Certificação e 
Serviço de Quarto para Marítimos (STCW), em 1978, 
juntamente com a Solas e a Marpol, bem como os atos 
delas decorrentes, restou estabelecido o tripé sobre o 
qual as atividades da Organização passaram a se de-
senvolver, quais sejam: segurança marítima, eficiên-
cia da navegação e prevenção e controle da poluição 
oriunda de navios. 

Somente em 1982, foi adotada a atual denomina-
ção Organização Marítima Internacional (IMO). 

Para o acompanhamento cada vez mais proati-
vo das matérias discutidas e decididas no âmbito da 
IMO, o Brasil conta com uma estrutura própria, que 
busca refletir os interesses dos diversos seguimentos 
envolvidos na atividade marítima, sendo que a tarefa 
de coordenar os trabalhos e defender as posições bra-
sileiras sobre os diversos assuntos discutidos na Orga-
nização cabe essencialmente à Marinha, como Auto-
ridade Marítima do país, conforme veremos a seguir.

3. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO BRASIL PARA A DEFESA DOS INTERESSES DO PAíS NA IMO

3.1 - A Comissão Coordenadora dos Assuntos da IMO 
(CCA-IMO) e a Representação Permanente do Brasil 
junto à IMO (RPB-IMO)

a) Histórico
Desde a adesão do Brasil à Convenção da IMO, 

em 1963, os interesses brasileiros foram defendidos 
pelo Ministério das Relações Exteriores, sendo o Re-
presentante Permanente brasileiro o Embaixador no 
Reino Unido. 

Em 1981, a Marinha passou a disponibilizar, na 
Embaixada em Londres, um Capitão de Mar e Guer-
ra como Conselheiro Marítimo. Verificou-se que os 
trabalhos relativos àquela Organização ficavam in-
teiramente dependentes do Conselheiro Marítimo, o 
qual, em razão da demanda dos assuntos tratados, se 
via por vezes alcançado sem que se pudesse de fato 
agir proativamente no trato dos assuntos discutidos 
na Organização. 

Foi assim que, em abril de 2000, por força do 
Decreto Presidencial no 3.402, de 4 de abril de 2000, 
a Representação Permanente do Brasil na IMO pas-
sou a ser exercida pela Marinha, substituindo-se o 
Embaixador por um Almirante no cargo de Repre-
sentante Permanente (RP). Logo a seguir, com o ob-
jetivo de apoiar o RP, bem como para fazer frente ao 
aumento do trabalho que estaria por vir face à pre-
sença mais atuante nos tópicos de interesse do Brasil, 
a MB criou a Representação Permanente do Brasil 
junto à IMO (RPB-IMO).

b) Estrutura
A estrutura de funcionamento atual encontra-se 

representada no esquema abaixo:

IMO

RPB-IMO CCA-IMO

Fórum 
Consultivo 

FC

Secretaria
Executiva 
SEC-IMO

Grupo
Interministerial 

GI

Os três elementos representados na linha inferior 
do organograma procuram congregar e representar to-
das as esferas de interesse relacionadas às atividades 
da IMO, ou seja, a Comunidade Marítima, por meio 
do Fórum Consultivo (FC), o Governo Federal, por 
meio do Grupo Interministerial (GI), e a Autoridade 
Marítima, por meio da (Sec-IMO). A composição e 
tarefas destes elementos estão detalhadas abaixo:

I) Sec-IMO
A Secretaria Executiva da Comissão Coordena-

dora dos Assuntos da Organização Marítima Interna-
cional (Sec-IMO) é o órgão executivo da CCA-IMO. 
Compete-lhe prestar apoio técnico e administrativo à 
CCA-IMO, com vistas a contribuir para os propósi-
tos daquela Comissão.
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 II) Fórum Consultivo
É o órgão consultivo da Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organiza-

ção Marítima Internacional, constituído por representantes da Comunidade Ma-
rítima e instituições afins, conforme previsto no Regulamento da CCA-IMO. Tem 
por finalidade contribuir para os propósitos da referida Comissão, em especial na 
formulação dos documentos técnicos e das propostas de posição de Governo a serem 
definidas na IMO.

O Fórum Consultivo reúne-se ordinariamente, ou por convocação do Secretário 
Executivo da Sec-IMO, sendo por ele presidido ou por quem ele designar.

III) Grupo Interministerial (GI)
O Grupo Interministerial (GI) da Comissão Coordenadora dos Assuntos da 

Organização Marítima Internacional (CCA-IMO) é presidido pelo Coordenador da 
CCA-IMO e constituído por representantes de vários Ministérios.

Ao Grupo Interministerial da CCA-IMO compete:

•	formular as posições de Estado a serem adotadas pelas Delegações brasileiras 
nas reuniões e nas Conferências Diplomáticas da IMO, a partir da análise 
das propostas de posição apresentadas pela Secretaria Executiva, e elaborar 
as instruções para essas Delegações;

•	referendar a composição das Delegações brasileiras que comparecem às reu-
niões e Conferências Diplomáticas da IMO; e

•	analisar e aprovar as propostas de documentos a serem apresentados pelo 
Brasil nas reuniões da IMO.

4. A INTERNALIZAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO  
DAS NORMAS ADOTADAS NA IMO

O resultado do trabalho da estrutura apresentada acima, criada e gerida para 
atender aos interesses brasileiros em tão importante área de seu desenvolvimento 
econômico, são as posições defendidas pela RPB-IMO para cada um dos assuntos 
apresentados nos Comitês e Subcomitês da IMO para discussão, e que podem levar 
ou não à  adoção de normas pela Organização. Tais normas, quando de caráter 
obrigatório, são formalizadas em Convenções e Protocolos, sendo as mais importan-
tes, no atual contexto da Organização, conforme já trazido anteriormente, a Solas, 
Marpol e STCW. Quando necessário, são alteradas mediante a adoção de emendas, 
cujo procedimento para discussão e adoção é previsto no corpo da própria Conven-
ção ou Protocolo. Quando de caráter recomendatório, são adotadas em forma de 
“Guidelines”, ou Diretrizes, Resoluções e Circulares IMO. Normalmente, servem 
para complementar instrumentos obrigatórios e auxiliar as Administrações nos seus 
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processos de implementação e internalização dos ins-
trumentos da IMO.

Existem ainda os Códigos, que constituem uma 
categoria particular de instrumentos IMO pelo fato de 
conterem, algumas vezes, e de forma concomitante, 
conteúdo obrigatório e recomendatório, respectiva-
mente chamados de partes A e B. Normalmente tra-
tam de um assunto específico, agrupando um conjun-
to de normas e procedimentos acerca daquele tema. 
Exemplo mais conhecido é o Código STCW. 

Depois de adotadas na IMO, as normas de cará-
ter obrigatório e recomendatório seguem, inicialmen-
te, rumos diversos no que diz respeito à sua entrada no 
ordenamento jurídico nacional. Enquanto as normas 
de caráter obrigatório, percorrerem um longo cami-
nho, conduzido pelo Ministério das Relações Exte-
riores, cuja iniciativa se dá ainda dentro da estrutura 
da CCA-IMO, até a sua ratificação pelo governo bra-
sileiro, passando pelo crivo do Congresso Nacional, 
conforme estabelece o art. 49, inciso I da Constituição 
Federal, as de caráter recomendatório, depois de ava-
liadas, são inseridas nas Normas da Autoridade Marí-
tima (Normam), as quais buscam o constante aprimo-
ramento da segurança da navegação, a salvaguarda da 
vida humana no mar e a preservação ambiental.

Assim, ao longo do texto das Normam que tra-
tam de matéria regulada por norma adotada na IMO, 
é comum ver referência às Convenções, Códigos, Re-
soluções, Circulares e Diretrizes da IMO, ou mesmo a 
transcrição de parte do conteúdo dessas normas. É o 
caso, por exemplo, das Normam 01/DPC, 04/DPC e 
05/DPC, que se reportam muitas vezes à Convenção 
Solas e à Marpol, sem falar nos diversos Códigos delas 
decorrentes; a Normam 20/DPC, que faz referência à 
Convenção de Água de Lastro; e a Normam 30/DPC, 
que constantemente faz referência à Convenção e ao 
Código STCW. 

No que se refere à implementação e fiscalização, 
a Normam 07/DPC, por seu turno, regula as atividades 
de inspeção naval, atribuída à Autoridade Marítima, 
que consiste na fiscalização do cumprimento da Lei nº 
9.537/97 (Lesta), das normas e regulamentos dela de-

1Aprovado pelo decreto nº 2.596, de 18 de maio de 1998.

correntes, e dos atos e resoluções internacionais ratifi-
cados pelo Brasil, conforme estabelece o art. 4º, inciso 
IX da Lesta, trazido anteriormente. 

Neste sentido, o Capítulo 3 da referida Norma, 
ao tratar sobre os fatos decorrentes da inspeção naval, 
define o que é infração, fazendo referência, além da 
inobservância ao contido na Lesta, no seu regulamen-
to, o RLesta1, bem como a outras normas da Auto-
ridade Marítima, aos atos e resolução internacionais 
ratificados pelo Brasil.

A seguir, buscaremos demonstrar a influência das 
Normam, cujo conteúdo  está fortemente permeado pe-
las normas adotadas no âmbito da IMO, no trabalho 
do Tribunal Marítimo, no que se refere ao julgamento 
dos acidentes e fatos da navegação.

5. AS NORMAS DA IMO E SEU REFLEXO NO 
TRABALHO DO TRIBUNAL MARíTIMO 

Embora o Tribunal Marítimo, como instituição, 
seja muito mais antigo do que a própria IMO, ten-
do sua competência claramente delimitada na Lei nº 
2.180/54, no que se refere ao julgamento de acidentes 
e fatos da navegação, como nela definidos, o fato é que 
hoje tem o seu trabalho influenciado pelas normas da 
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Organização, seja mediante o dever de observância de normas específicas, já previsto 
na própria Lei nº 2.180/54, seja pela internalização, regulamentação, aplicação e 
fiscalização dessas normas pela Autoridade Marítima, como trazido nas Normam, 
conforme mencionado anteriormente.

Isto porque, nos termos do art. 74 da Lei nº 2.180/54, em todos os casos de 
acidente ou fato da navegação, o acórdão a ser exarado pelo Tribunal deverá conter 
a definição da natureza do acidente ou fato e as circunstâncias em que o mesmo 
ocorreu; a determinação das causas; a fixação das responsabilidades, a sanção e o 
fundamento desta; a indicação das medidas preventivas e de segurança da navega-
ção, quando for o caso.

Com relação à definição das causas, por exemplo, uma infração a um preceito 
trazido numa Normam, fruto da exigência de observância de ato internacional adota-
do no âmbito da IMO, pode vir a ser causa ou consequência de um acidente ou fato 
da navegação, ocasião em que se deixa de aplicar penalidade prevista na Lesta, até o 
julgamento final do processo, iniciado com o IAFN, pelo Tribunal Marítimo. 

Na fixação das responsabilidades, do mesmo modo, a própria Lei n º 2.180/54, 
no seu art. 17, alínea “b”, determina que cabe ao Tribunal Marítimo investigar se fo-
ram fielmente cumpridas, para evitar abalroação, as regras estabelecidas em conven-
ção internacional vigente2 (grifos nossos), assim como as regras especiais baixadas 
pela autoridade marítima local e concernentes à navegação nos portos, rios e águas 
interiores. A alínea “d”, por seu turno, impõe ao Tribunal, também na apuração da 
responsabilidade por fatos e acidentes da navegação, o dever de verificar se foram 
fielmente aplicadas as disposições de convenção concernentes à salvaguarda da vida 
humana no mar e as das leis e regulamentos complementares3 (grifos nossos). 

   

6. CONCLUSÃO

Assim, com base em todo o exposto, é possível constatar a importância do 
trabalho conjunto da RPB-IMO, assessorada pela CCA-IMO, responsável pela ava-
liação, discussão e adoção das normas internacionais; da Autoridade Marítima, a 
quem cabe harmonizar as normas internacionais com a legislação nacional, via Nor-
mam, além implementá-las e fiscalizá-las; e do Tribunal Marítimo, a quem compete 
corretamente aplicá-las, na determinação das causas e responsabilidades pelos aci-

dentes e fatos da navegação. 

2A Convenção ora em vigor que regula a matéria é a  Convenção sobre o Regulamento Internacional para evitar Abalroamentos no Mar, de 1972 
(COLREG), como emendada, adotada na IMO. 

3A Convenção SOLAS, como emendada, bem como todos os Códigos dela decorrentes são hoje os instrumentos internacionais, que juntamente com a 
LESTA, RLESTAS e NORMAM, regem a matéria relativa à segurança da navegação, do ponto de vista da Autorida Marítima.
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1 - INTRODUÇÃO

Resguardar a vida humana no mar, a segurança 
da navegação e a proteção do meio ambiente mari-
nho são tarefas desafiadoras no cotidiano da Diretoria 
de Portos e Costas (DPC), não só na elaboração de 
normas (Normam), como também no treinamento dos 
agentes da Autoridade Marítima para atuarem com 
justiça na aplicação destas.

A DPC, por ser uma Diretoria Especializada, edi-
tou a Normam-09/DPC1 com o propósito de orientar 
sobre a apuração dos fatos e acidentes da navegação 
por meio de um Inquérito Administrativo. Esse inqué-
rito, que teve sua origem nas Capitanias (CP), Delega-
cias (DL) ou Agências (AG), de natureza inquisitorial, 
visa colher provas e subsídios mínimos para que se 
possa obter na fase processual, no Tribunal Marítimo 
(TM), o proveito final, que poderá ser favorável ou 
não ao infrator, além de abalizar procedimentos pre-
ventivos decorrentes da análise dos casos julgados.

2 - A DPC E SUAS ATRIBUIÇÕES

A noção de controle da navegação marítima surgiu 
no País com a abertura dos portos do Brasil, por meio 
do Decreto de D. João VI, de 28 de janeiro de 1808.

Em 14 de agosto de 1845, o Governo do Império 
resolveu estabelecer uma Capitania em cada Província 
Marítima, com as atribuições específicas de polícia na-
val, conservação dos portos, inspeção e administração 
dos faróis, balizamento, matrícula do pessoal maríti-
mo, praticagem, dentre outras atividades correlatas.

De 1845 até os dias atuais, as atribuições da 
DPC foram ampliadas. Dois textos legais merecem 
destaque: o Decreto nº 62.860, de 18 de junho de 

A TUTELA DA DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 
E DO TRIBUNAL MARíTIMO NA SEGURANÇA 

DO TRÁFEGO AQUAVIÁRIO

1disponível em www.dpc.mar.mil.br.

1968 (revogado) e a Lei de Segurança do Tráfego 
Aquaviário - Lesta (Lei nº 9.537/1997).

O Decreto Nº 62.860/1968 estabelecia em seu 
art. 48 as atribuições pertinentes ao planejamento, à 
direção, à coordenação e ao controle das atividades 
técnicas e administrativas relacionadas com a Marinha 
Mercante, naquilo que se referia à praticagem, à 
segurança das embarcações e às instalações portuárias, 
bem como à formação do pessoal marítimo. 

Com efeito, por meio da Lesta, foi outorgada à 
DPC a responsabilidade para normatizar praticamente 
todas as questões relacionadas à segurança da 
navegação, como também aquelas ligadas à prevenção 
da poluição hídrica oriunda de embarcações e de 
plataformas marítimas.

Por conseguinte, a Normam-09/DPC, no 
Capítulo 1, estabelece em seu texto o escopo de 
aplicação do Inquérito Administrativo sobre Acidentes 
e Fatos da Navegação (IAFN), a competência e o 
prazo para a sua instauração, além das situações 
especiais nas quais poderá ser dispensado. Já o seu 
Capítulo 2 estabelece as normas para a Investigação 
de Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítimos 
(Isaim), os procedimentos para sua instauração e o 
seu encaminhamento à DPC. Um dos propósitos da 
Isaim é divulgar o “Código de Normas Internacionais 
e Práticas Recomendadas para uma Investigação de 
Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítimos”, 
também conhecido como “Código de Investigação de 
Acidentes (CIA)”. 

A Isaim, diferentemente do IAFN, não possui 
o escopo de atribuir culpa ou tampouco de apurar 
responsabilidade, mas sim de servir como banco de 
memória, cuja finalidade é evitar a ocorrência de 
novos acidentes semelhantes ou, caso ocorram, que os 
seus danos sejam minimizados.
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3 - O TRIBUNAL MARíTIMO E SUAS ATRIBUIÇÕES

O TM, com atribuições específicas para julgar os acidentes e fatos da navegação 
marítima, fluvial e lacustre, além das questões correlatas, é um órgão autônomo, 
auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Comando da Marinha, cuja jurisdição 
abrange todo o território nacional.

“O Decreto nº 20.829 de 21 de dezembro de 1931 ao criar a Diretoria de 
Marinha Mercante, em substituição a Diretoria de Portos e Costas, determinou 
em seu art. 5º a criação dos chamados Tribunais Marítimos Administrativos, que 
ficariam subordinados àquela Diretoria. Nunca, porém, foram ativados outros 
Tribunais no Brasil, sendo que a legislação atual prevê somente a existência de 
um único Tribunal Marítimo. Com a transferência do controle da Pesca para o 
Ministério da Agricultura, no ano de 1934, as organizações ligadas àquela atividade 
deixaram o prédio e naquele ano se instalava o primeiro Tribunal Marítimo ativado, 
no Distrito Federal (Rio de Janeiro).”2

Todavia, com a publicação da Lei nº 2.180, de 20 de fevereiro de 1954, foi 
estabelecida a composição/estrutura do TM, a sua competência, a sua jurisdição 
e o deslinde do procedimento administrativo relacionado ao IAFN, desde a sua 
elaboração, até a sua apresentação naquele tribunal, quando passa a ser considerado 
um processo administrativo. O objeto final desse processo é a entrega do provimento 
final ao Estado, averbando se o causador do acidente ou fato da navegação agiu com 
culpa ou não, se foi considerado inocente ou, ainda, se não foi concluída a demanda 
por falta de provas ou por outros motivos previstos na Lei.

4 - DPC e TM: objetivos afins 

Com efeito, a Normam-09/DPC estabelece as regras para o IAFN e a Isaim. 
Porém, os resultados de ambos dependem dos trabalhos realizados pela Autoridade 
Marítima, representada pelas CP, DL e AG, ou seja, para que se tenha um provimento 
final satisfatório é necessário que haja uma preparação adequada, de modo que os 
propósitos do IAFN e da Isaim sejam atingidos. Para tanto, a DPC criou um curso 
específico versando sobre as técnicas para a correta condução desses procedimentos, 
fomentando, dessa forma, a melhoria da qualidade dos relatórios produzidos.

É importante ressaltar dois importantes aspectos do IAFN e da Isaim, que 
são a correção e a prevenção, respectivamente. A correção poderá resultar em 
uma penalidade administrativa ao infrator, em face da apuração do IAFN no 
TM, enquanto que a prevenção, que é a forma mais eficaz de evitar que acidentes 
aconteçam, a partir da experiência obtida com a apuração de fatos ocorridos, é 
entendida e poderá ser disseminada ao final da Isaim. Dessa forma, para se garantir 
a segurança da navegação, as medidas preventivas são de relevada importância.

Embora a DPC e o TM implementem normas jurídicas paralelas, no que 
tange à segurança da navegação, o fim colimado por ambos é a apuração dos fatos, 
denotando que os dois órgãos têm um vínculo legal acentuado, uma vez que seus 
objetivos são interdependentes.

2disponível em http://www.mar.mil.br/tm/historia.html.
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No ano de 2013 foram julgados 874 casos de IAFN. Dentre os quais se 
destacaram: por natureza dos acidentes, as principais causas foram: naufrágio – 
168; abalroamento – 131; colisão – 85; queda de pessoas na água – 77; por causas 
determinantes: culpa – 72%; indeterminada – 14%; caso fortuito – 8%; fortuna no 
mar 5%; dolo – 1%; por tipo de embarcação: barco(a) – 151; lancha – 150; bote – 
84; navio graneleiro – 47; empurrador com balsa – 45; navio de carga geral – 41; e 
moto aquática – 39.3

5 - CONCLUSÃO

Ao testemunhar a justa celebração dos 80 anos de criação do TM, a DPC, 
as Capitanias, Delegacias e Agências, compartilham do sucesso pelos excelentes 
serviços prestados por essa egrégia Corte em prol da segurança da navegação. Nesse 
contexto, a preparação, a motivação e a participação dos agentes de Autoridade 
Marítima são fundamentais para ombrear com orgulho nessa nobre missão. 

Diretoria de Portos e Costas - DPC

3disponível em  http://www.dpc.mb/cipanave/SISGEVI_QuadrosEstatisticos_2013.pdf.

Operação de off-loading com o navio de produção FPSO P-34 e o navio Elka Vassiliki no campo de Jubarte na Bacia do Espírito Santo
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A origem da Procuradoria Especial da Marinha  
(PEM) confunde-se com a própria gênese do Tribunal 
Marítimo, que ora completa oitenta anos de rele-
vantes serviços prestados em prol da segurança da 
navegação marítima. 

Não é escopo deste artigo recordar e analisar o 
trágico acidente ocorrido nos idos de 1931, quando o 
paquete alemão Baden tentou, de forma inusitada e 
sem a devida autorização da autoridade portuária, sair 
à barra do porto do Rio de Janeiro. Incidente que, além 
de provocar lamentáveis transtornos diplomáticos, 
culminou sendo julgado por um Tribunal Marítimo 
alemão. No entanto, em apertada síntese, podemos 
dizer que estas tristes circunstâncias, aliadas à tardia 
constatação de que o Estado brasileiro não possuía 
um especializado Tribunal capaz de julgar complexos 
acidentes marítimos, motivaram a promulgação do 
Decreto nº 20.829, de dezembro de 1931, que criou 
o nosso Tribunal Marítimo. Inaugurava-se assim, 
uma Corte especial, de natureza administrativa, com 
atribuições de julgar os acidentes e fatos da navegação 
marítima, fluvial e lacustre. O mesmo Decreto 
que criava o TM previa um Procurador Especial, 
representante do Estado, para atuar junto ao Tribunal. 
Ressalte-se, no entanto, que a data do Decreto nº 
22.585, de 5 de julho de 1934, que estabeleceu o 
Regulamento do Tribunal Marítimo, é considerada a 
data de sua efetiva criação, quando tradicionalmente 
se comemora o seu aniversário.

 Posteriormente, em 1954, com a promulgação 
da Lei nº 2.180 de 1954, Lei Orgânica do TM, foi 
criada uma Procuradoria, como órgão auxiliar, 
junto ao Tribunal, com competências específicas, 

A PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA E O  
TRIBUNAL MARíTIMO – OITENTA ANOS DE COOPERAÇÃO 

EM PROL DA SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO

*Rui da Fonseca Elia

que se identificam com aquelas típicas do Ministério 
Público, ou seja, promover o processo marítimo, de 
natureza administrativa, perante o TM, e fiscalizar o 
cumprimento da lei, ou, no jargão do direito romano, 
respectivamente, proceder como dominus litis e custus 
legis. Observe-se que àquele tempo ainda não existia a 
Advocacia-Geral da União, ou seja, tanto a acusação 
como a defesa do Estado eram exercidas por uma 
Procuradoria única. 

Com o advento da Lei nº 7.642/1988 – Lei 
Orgânica da PEM – a Procuradoria junto ao TM 
passou a se constituir numa OM da Marinha do Brasil, 
a Procuradoria Especial da Marinha, subordinada 
diretamente ao Ministro (leia-se, hoje, Comandante 
da Marinha), separando-se formal e fisicamente do 
TM, como estava a exigir a formação de um processo 
acusatório essencialmente democrático, estruturado na 
tríade independente – Acusação/Defesa/Juiz – sempre 
em nome da isenção, da ampla defesa e do contraditório.

Assim, atuando perante o Tribunal Marítimo, 
a PEM, ao mesmo tempo titular da ação e fiscal da 
lei, se constitui em órgão essencial à segurança do 
tráfico aquaviário, à salvaguarda da vida humana no 
mar e à proteção do meio ambiente, exercendo papel 
fundamental na missão do Comandante da Marinha 
enquanto Autoridade Marítima Brasileira.

Com efeito, a citada Lei Orgânica da PEM, de 
1987, assim define a sua missão: “A Procuradoria 
Especial da Marinha – PEM, diretamente subordinada 
ao Ministro da Marinha (leia-se Comandante da 
Marinha), é responsável, perante o Tribunal Marítimo, 
pela observância da Constituição Federal, das leis e 
dos atos emanados dos poderes públicos, referentes 
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às atividades marítimas, fluviais e lacustres”. Enfatize-se que tal missão vem em 
perfeita consonância com a atribuição do Comandante da Marinha, inscrita na Lei 
Complementar que dispõe sobre a organização, o preparo e o emprego das Forças 
Armadas (LC nº 97/1999), que reza:  “[..] implementar e fiscalizar o cumprimento 
de leis e regulamentos, no mar e nas águas interiores, em coordenação com outros 
órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual, quando se fizer necessária, em razão 
de competências específicas”. Em resumo, pode-se dizer que as tarefas cotidianas 
da PEM consistem em promover e acompanhar os processos  da competência da 
Corte Marítima, em todas as suas fases, inclusive oficiando nos procedimentos 
concernentes ao registro de propriedade marítima, de armador, e de hipoteca e ônus 
reais sobre embarcação

Constatamos, pois, que as atribuições institucionais da PEM e do TM são inse-
paráveis e complementares, sem o que não seria possível aspirar à consecução de uma 
perfeita e democrática realização da Justiça nos espaços marítimos sob a jurisdição 
nacional, sem sombra de dúvida um propósito ideal que vem sendo conquistado, de 
forma progressiva e perseverante, nestes últimos oitenta anos de labuta comum. 

 
*Vice-Almirante (Refº)

Diretor da PEM

Diretor da PEM, Alte. Elia, ladeado pelos seus procuradores
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No 1º Anuário de Jurisprudência desta Corte 
Marítima (Acórdãos entre 1934 e 1936), na sua “Re-
senha”, consta a relevância que o legislador deu a este 
Egrégio Tribunal no Registro da Propriedade Maríti-
ma de embarcações acima de 20 AB (atualmente é para 
embarcações acima de 100 AB) e, principalmente, na 
sua competência legal de “julgar fatos e acidentes da 
navegação”, se reportando ao caso do navio Baden e 
ao reconhecimento da soberania do Brasil. 

Na Conclusão desta Resenha temos, com pala-
vras da época:

 “Pelos sucintos dados acima, que mais não 
comporta este modesto opúsculo, todos aquelles 
que conhecem e acompanham as necessidades da 
nossa marinha mercante comprehenderão desde 
logo os serviços inestimáveis que o Tribunal, cada 
vez mais, virá prestando ao paiz. Como órgão 
rigidamente techinico, ele tem aliado a essa qua-
lidade, no entanto, a de dar o verdadeiro espírito 
jurídico ás diferentes disposições regulamentares, 
isso á feliz composição do seu corpo de juízes em 
que se encontram dois bacharéis especializados 
no direito marítimo”.

Nascido na época em que o Brasil era um “arqui-
pélago” (como descrito em livros e matérias do nosso 
saudoso Juiz Capitão de Longo Curso Jorge Gomes, só 
ligado por navios), quando tínhamos poucas estradas 
e éramos inteiramente dependentes da navegação por 
rios e pela costa marítima, o Tribunal Marítimo (então 
Tribunal Marítimo Administrativo, sua primeira de-
nominação) foi fruto de um sentimento de valorização 
da soberania do Brasil, no século passado, em meio a 
outros movimentos de valorização do “ser brasileiro”.

Nesta mesma época, por exemplo, foi criado o 

HISTÓRIA DE UMA CORTE MARíTIMA – CADA DIA  
MAIS FORTE E ATUANTE – 80 ANOS

*Fernando Alves Ladeiras

Centro dos Capitães da Marinha Mercante, fruto dos 
mesmos sentimentos, tentando valorizar o marítimo 
brasileiro, principalmente seus Comandantes, pois nos 
comandos dos navios da época se encontravam mui-
tos estrangeiros, embora já tivéssemos ótimos profis-
sionais bem formados, mas que não tinham chance de 
assumir comandos nos navios de bandeira brasileira, 
principalmente em linhas de longo curso.

Na mesma época, como exemplos, foi criado o 
que veio a se tornar o Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ), à época 
Distrito Federal, e nasceu o Sindicato dos Armadores 
Nacionais (Syndarma), tendo se originado da “Confe-
rência de Cabotagem”, ambos no mesmo ano da cria-
ção do Tribunal Marítimo e com o mesmo espírito de 
fortalecimento da soberania do nosso país.

No início de sua existência, esta Corte Marítima 
assistiu ao Brasil participar de uma guerra mundial, 
com inúmeros navios mercantes brasileiros afundados 
por naves inimigas, em viagens de cabotagem e interna-
cionais, com centenas de marítimos brasileiros e tam-
bém passageiros militares e civis que foram náufragos e 
que tiveram no mar sua última morada, seus túmulos.

Esta Corte viveu momentos em que o Brasil pa-
rece ter adormecido para o tema e se virado de costas 
para o mar, desprezando a importância da sua Mari-
nha Mercante, quando priorizou o modal rodoviário 
e “roubou” a carga que era quase que exclusiva do 
modal aquaviário, principalmente na cabotagem. Este 
erro é parte do “custo Brasil” que até hoje a sociedade 
brasileira paga caro, pois encareceu o custo do trans-
porte de matérias-primas (da origem aos pontos de be-
neficiamento), assim como encareceu o custo da distri-
buição dos produtos manufaturados e acabados, que 
foram transportados por modal muito mais oneroso e 
poluente. Como consequência nefasta, também, com 
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estes aumentos de custos de transporte, inviabilizou 
empresas brasileiras, diminuindo sua competição com 
produtos importados, encarecendo a vida dos brasilei-
ros e reduzindo a geração de empregos e renda, além 
de agredir o meio ambiente de forma muito grave.

Esta Corte viu, também, o Brasil ter surtos de de-
senvolvimento na área marítima, nas décadas de 50, 
60 e 70, do século passado. O Brasil criou a Fronape 
(1950), para transportar o petróleo importado, uma 
empresa de navegação modelo de eficiência, e, em se-
guida, a Petrobras (1953), para nos inserir como país 
produtor do “ouro negro”. Com muitos defeitos, mas 
de grande importância, a Sunamam (1969), que substi-
tui a Comissão de Marinha Mercante e desenvolveu os 
Planos de Construção Naval, ajudou a elevar o Brasil a 
um dos mais altos níveis do mundo nesta área, qualifi-
cando mão de obra e gerando dezenas de milhares de 
empregos diretos e indiretos, viabilizando estaleiros e a 
armação nacional na cabotagem e no longo curso. Fo-
ram estruturados o Ciaga e o Ciaba, em substituição às 
Escolas de Marinha Mercante existentes à época, para 
formar e pós-graduar, em Universidades do Mar do 
mais alto nível internacional e nas quantidades necessá-
rias, os Oficiais e Tripulantes brasileiros para a nossa 
Marinha Mercante.

Ainda na década de 70, o país foi severamente 
atingido pela elevação do preço do petróleo, mas não 
reagiu como outros, que rapidamente viram grandes 
oportunidades nesta dificuldade e que buscaram, com 
incentivo aos setores produtivos e na economia de es-
cala, o fortalecimento de suas Marinhas Mercantes. 
Sugiram novas tecnologias e o aumento significativo 
das dimensões e sofisticações dos navios. Países se es-
pecializaram na construção naval (os asiáticos) e no 
serviço de transporte internacional (em especial os 
europeus), todos fortemente subsidiados pelos seus 
Estados. O Brasil, nos anos 80, andou na contramão 
e foi perdendo competitividade também nestes dois 
segmentos e esta Corte viu os navios brasileiros enve-
lhecendo e os armadores nacionais perdendo competi-
tividade e definhando.

Então, infelizmente, nos anos 80 e 90 do século 
passado, esta Corte assistiu à derrocada da construção 
naval, com o sucateamento de estaleiros e da armação 
nacional, com seus navios envelhecendo sem serem 

substituídos. Armadores nacionais, alguns verdadeiros 
pioneiros, tentando sobreviver em um mercado cada 
vez mais competitivo, invadido por bandeiras de con-
veniência ou por armadores fortemente subsidiados. 
Não só o Brasil mas vários países perderam a capaci-
dade de competir em um mundo cada vez mais globa-
lizado. Países asiáticos, assim como alguns poucos paí-
ses europeus, se fortaleceram na construção naval e na 
venda de “serviços de fretes e afretamentos”, merca-
dos bilionários nos quais poderíamos estar inseridos.

Com a descoberta de petróleo em águas cada vez 
mais profundas, no final do século passado, e mais re-
centemente com o pré-sal, estaleiros brasileiros foram 
sendo reequipados e outros construídos para atender 
a demanda, inicialmente de reformas de plataformas 
usadas, compradas no exterior, e, gradativamente, 
com a melhoria da qualificação e expansão dos negó-
cios, também para atender as encomendas de unidades 
novas. Na esteira desse crescimento, uma quantidade 
significativa de embarcações de apoio e suprimento em 
mar aberto, longe da costa, foram sendo construídas, 
algumas com dimensões de navios de linhas interna-
cionais do passado recente.

Esta Corte vem acompanhando e sendo direta-
mente impactada por esta retomada da construção 
naval e dos serviços de transporte de novos navios e 
plataformas, todos extremamente bem equipados e so-
fisticados, para atender a indústria de exploração do 
petróleo na nossa Zona Econômica Exclusiva, a nova 
“Amazônia Azul”, que nos enche de esperança em um 
futuro promissor para o país.

Com a recente “redescoberta”, neste século, da 
cabotagem (usando navios que antes eram do longo 
curso, próprios e afretados a casco nu) e com o forta-
lecimento crescente da navegação interior (com com-
boios - chatas e rebocadores - com capacidade equi-
valente a de grandes navios), estamos viabilizando o 
nosso comércio interno e a exportação de minérios e 
agronegócios a custos competitivos, além de menor 
agressão ao meio ambiente.

Esta Corte Marítima vive um momento especial 
de sua história, pois tudo indica que o país despertou 
para a sua vocação natural, ao voltar a valorizar sua 
uma imensa costa e uma malha de rios e vias navegá-
veis das maiores do mundo, com a possibilidade de 
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usar um modal infinitamente mais econômico e menos 
agressivo ao meio ambiente – o modal aquaviário – em 
todas as suas formas, graças à visão estratégica e in-
vestimentos públicos e, principalmente, privados.

O nosso comércio internacional (exportação e 
importação), que fortalece nosso país e gera riqueza e 
bem-estar para o povo brasileiro, é realizado em mais 
de 95% pelo mar e hoje boa parte desta carga chega aos 
portos brasileiros por hidrovias. As cifras de dezenas 
de bilhões de dólares por ano em fretes e afretamentos 
estão sendo auferidas principalmente por embarcações/
armadores estrangeiros, mas todos estão jurisdiciona-
dos ao Tribunal Marítimo enquanto estiverem operan-
do ou trafegando nas nossas águas jurisdicionais, não 
apenas os navios e aquaviário brasileiros que estão sem-
pre jurisdicionados a esta Corte independentemente do 
lugar onde estejam operando ou navegando.

O Brasil ocupa lugar de destaque internacional 
graças, também, às nossas exportações, que cresceram 
significativamente, assim como às importações que ge-
ram desenvolvimento e conforto para o povo brasileiro. 
Resultado disso é o aumento da renda e a melhora da 
capacidade de compra da população, que vê a possibi-
lidade de adquirir bens outrora inacessíveis, como lan-
chas, motos aquáticas e outras embarcações de lazer. 

Tudo isto impacta o trabalho desta Corte Maríti-
ma que viu dobrar a quantidade e elevar significativa-
mente a complexidade dos seus processos nos últimos 
anos desses seus 80 de vida profícua.

A Amazônia Azul é formada 
pela soma das áreas da Zona 
Econômica Exclusiva e da 
Plataforma Continental, ou seja, 
quase 4,5 milhões de km2.

Alguns outros números dão a 
dimensão da importância desse 
território, que concentra 95% 
do comércio exterior brasileiro 
(que em 2011 atingiu U$ 482,3 
bilhões) e 80% da produção de 
petróleo nacional.

A pesca, a navegação de 
cabotagem, o turismo marítimo, 
a exploração de energia e 
a extração de minérios são 
algumas das potencialidades 
que justificam a preocupação 
da Marinha do Brasil com a 
exploração e a preservação 
desse patrimônio nacional.
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Ao longo desta história, em um país de dimensões 
continentais e com tantas diferenças regionais, o Tribu-
nal Marítimo (único em todo o Brasil) vem auxiliando a 
Autoridade Marítima neste hercúleo trabalho de promo-
ver a segurança da navegação, a redução de acidentes de 
trabalho a bordo, a redução da poluição dos mares. 

Esta Corte julgou dezenas de milhares de Proces-
sos sobre fatos e acidentes da navegação, perscrutan-
do os fatores que lhes deram origem, definindo-lhes a 
natureza, determinando-lhes as causas, circunstâncias 
e extensões, indicando seus responsáveis e aplicando-
-lhes as penas estabelecidas em sua Lei Orgânica, 
além de fazer recomendações apropriadas à Autorida-
de Marítima, com vistas a alterações preventivas às 
Normas que tratam da segurança da navegação, da 
preservação da vida humana e da proteção do meio 
ambiente marinho, cumprindo seu papel legal defini-
do pelos representantes do povo, nossos congressistas, 
que sabiamente entenderam a necessidade de uma 
Corte Marítima especializada. 

Além da fonte de estudo que são os Acórdãos 
e das propostas de modificação à legislação, também 
apresentou propostas de recompensas em reconheci-
mento, valorizando a atuação daqueles que prestaram 
relevantes serviços à Marinha Mercante, ou hajam 
praticado atos de humanidade, identificados nos nos-
sos julgamentos, que não se prestam apenas para punir 
os responsáveis pelos fatos e acidentes da navegação.

Ao longo desses 80 anos, a Lei Orgânica desta 
Corte foi sendo aperfeiçoada, se mantendo moderna, 
constitucional e eficiente. Os Acórdãos do Tribunal 
Marítimo, com julgamentos do mais elevado nível téc-
nico e jurídico, vêm sendo reconhecidos e prestigiados 
pelo Poder Judiciário.

O desafio desta Corte Marítima é grande e como 
em ondas, ao longo da nossa história, tivemos perío-
dos de maior ou de menor crescimento na quantidade 
e complexidade de processos, fruto da evolução maior 

ou menor da sociedade brasileira a quem servimos. 
Como exemplo, nos seus primeiros 50 anos de vida 
(entre 1934 a 1984), foram distribuídos 11.892 pro-
cessos, uma média de 238 por ano, sendo que o ano 
de 1974 teve um pico de 606 processos distribuídos 
e 422 julgados, bem superior até mesmo ao do ano 
de 1984, quando foram distribuídos 400 processos e 
julgados 304, que também foi uma marca significati-
va, para sua época. Nos últimos 30 anos, nós tivemos 
uma média de mais de 560 processos distribuídos por 
ano, sendo que nos últimos anos essa média dobrou, 
com cerca de 1.000 processos distribuídos e marca se-
melhante julgados por ano. Não só houve o aumen-
to significativo do número de processos, mas da sua 
complexidade e da atuação dos seus diversos atores 
(Procuradoria Especial da Marinha, Defensoria Públi-
ca da União e advogados particulares), com aumento 
da quantidade de recursos, evidenciando a crescente 
atuação dos advogados na busca da verdade real e dos 
direitos de seus pacientes.

Como dito acima, fazem parte atuante desta his-
tória a Procuradoria Especial da Marinha, a Defen-
soria Pública da União, os Escritórios de Advocacia 
Maritimistas, a rede de Capitanias, Delegacias e Agên-
cias ligadas à Diretoria de Portos e Costas e os seus 
respectivos Comandos Navais, que emprestaram e 
emprestam diuturnamente seu saber, seu esforço e de-
dicação, com o seu melhor, e temos muito orgulho de 
participar de um time de Juízes e demais funcionários 
civis e militares que trabalham com dedicação e pro-
fissionalismo, como os que nos antecederam, reconhe-
cidos no Brasil e internacionalmente, com um produto 
final – Acórdão – amplamente respeitado e utilizado 
pela Autoridade Marítima, pelos litigantes no Poder 
Judiciário, pelas seguradoras e clubes de P&I e pela 
sociedade brasileira de modo geral.

Tribunal Marítimo, parabéns por uma história 
que tanto orgulha o país e os brasileiros!

*Capitão de Longo Curso
Juiz – Vice-Presidente do Tribunal Marítimo
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Nos idos de 1984, há 30 anos portanto, tive a 
honra de escrever um artigo para a revista comemora-
tiva dos 50 anos do Tribunal Marítimo.

Deus permitiu que eu participasse dos festejos dos 
80 anos, e novamente fui honrado com o convite de con-
tribuir para o livro comemorativo deste grande evento.

Esta matéria, assim, serve de testemunho de 
quem durante todos estes anos viveu, como advogado 
militante, o dia a dia do Tribunal. O que mudou, em 
particular no que se refere à questão do valor das deci-
sões da corte especializada perante o Judiciário?

E quais as alterações notáveis teve o Tribunal em 
suas atribuições?

O JUDICIÁRIO E AS DECISÕES  
DO TRIBUNAL MARíTIMO.

Em 1984, analisamos a posição do judiciário em 
face do Tribunal Marítimo, em três aspectos, a nosso ver 
de maior importância. Como escrevemos há 30 anos:

a) “A necessidade ou não de os Tribunais aguar-
darem a decisão do TM, em casos relativos 
ou relacionados com acidentes de navegação. 
Como quer o artigo 19 de Lei nº 2.180/54” 
[redação deste artigo não alterada desde a Lei 
nº 5056 de 1966].

b) O efeito suspensivo da prescrição. Como de-
termina o artigo 20 da mesma Lei nº 2.180/54 
[redação da Lei nº 2.180/54, até hoje inaltera-
da], e, finalmente,

c) O valor de seus julgamentos para o Judiciário, 
na interpretação do artigo 18 da mesma Lei nº 
2.180/54 [redação não alterada desde a Lei nº 
5.056 de 1966].

TRIBUNAL MARíTIMO – VALOR DE SUAS DECISÕES 
PERANTE O JUDICIÁRIO E EVOLUÇÃO NOS úLTIMOS 30 ANOS

*Pedro Calmon Filho

Vejamos se e como evoluiu o entendimento por 
nossos tribunais com relação aos três aspectos enume-
rados anteriomente:

(a) Quanto ao mandamento do art 19 da Lei  
nº 2.180 – o Juiz aguardar a decisão do TM.

“Art. 19. Sempre que se discutir em juízo 
uma questão decorrente de matéria da compe-
tência do Tribunal Marítimo, cuja parte técni-
ca ou técnico-administrativa couber nas suas 
atribuições, deverá ser juntada aos autos a sua 
decisão definitiva.”

Em 1984, registramos o voto do Ministro Castro 
Nunes, citado pelo Ministro Orozimbo Nonato, am-
bos do STF, no RE 7446-BA, julgado em setembro de 
1946, reconhecendo que em casos em que se discute 
em juízo matéria cuja competência técnica é do TM, 
o juízo de 1º grau deverá aguardar a decisão do TM 
antes de proferir a sentença de 1ª instância. 

Disse, em seu voto, o Ministro Orozimbo Nona-
to, citando voto do Ministro Castro Nunes:

“O que aí se determina [o art. 19 da Lei 
nº 2.180], portanto, é a trazida aos autos da de-
cisão do TM, sem especificar, como acentuou o 
julgado atacado, o momento próprio, sendo, por 
consequentemente, razoável a interpretação se 
preenchido o requisito antes da audiência de ins-
trução e julgamento, não se justifica a decretação 
da absolvição da instância.” 

Apoiando esta corrente de pensamento, ainda 
no artigo de 1984, lembramos que o Ministro Jorge 
Lafayette Guimarães, mantendo coerência com suas 
decisões como Juiz Federal no Rio de Janeiro, na AC 
29682-GB, julgada no TFR em 1972, declarou:
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“Converte-se o julgamento em diligência para o fim de ser trazido aos 
autos o inteiro teor da decisão do TM, uma vez que estando em causa ‘fato de 
navegação’, consistente em deficiência de equipagem da embarcação, embora o 
Poder Judiciário não esteja vinculado à aludida decisão, que tem esta o valor de 
pronunciamento técnico, que deve prevalecer, ressalvada a ocorrência de prova 
em contrário ou falhas manifestas.”

Decidindo na mesma corrente, isto é, obedecendo literalmente ao mandamento 
do art. 19 da Lei nº 2.180/54 (ainda em vigor, ressaltamos), registramos em 1984, 
os votos do Ministro Gonçalves de Oliveira, do STF (RE-45298-GB), e no TFR, 
dos Ministros Carlos Madeira (AC-46271-RJ, referente ao naufrágio do “SERIGI”, 
julgado em agosto de 1980, Godoy Ilha (Agravo de Petição 28394-PE), Armando 
Rolemberg (indeferimento de RE em março de 1975).

A questão, no entanto, já em 1984 não era pacifica. Na corrente dos que pen-
savam que a determinação do art. 19 da Lei nº 2.180/54 não poderia prevalecer, 
citamos, no artigo de 1984, voto do Ministro Jarbas Nobre (TFR, AC-24866-PB, de 
junho 1971), pelo qual defendeu a tese de que o “... o TM não integra o Poder Judi-
ciário que, como órgão que tem competência para apreciar os atos administrativos 
em geral, não pode sofrer qualquer limitação, mesmo aquela referida no art. 18, da 
Lei 2.180,  no que seguiu o entendimento do STF (Acórdãos publicados na Revista 
Forense, vol 98 e 135, p. 79 e 96), no sentido de que “A ação do Judiciário não está 
na dependência de prévio pronunciamento do TM”. “A decisão do Tribunal Maríti-
mo Administrativo, cuja força é meramente supletiva do exame dos peritos, não tem 
influência sobre o juízo cível de reparação do dano.”

Não se encontram muitas decisões sobre esta controvérsia nos vários tribunais, 
de 1984 aos nossos dias. Apoiando a aplicação da norma contida no art. 19, da Lei 
nº 2.180/54, podemos trazer à colação uma única decisão, do TFR.

Ao julgar, em 24/11/1986, REO 0111781-RJ, o relator, Ministro Pedro Acioli, 
declarou em seu acórdão:

“Tributário. Imposto de Importação. Naufrágio. Responsabilidade. 
Não se pode exigir o imposto enquanto não declarado pelo Tribunal Marí-
timo de quem a responsabilidade pelo naufrágio ocorrido.”

Tratou o processo de uma execução de Termo de Responsabilidade, proposta 
pela Receita Federal contra afretador de embarcação estrangeira, que, no Brasil sob 
o regime de admissão temporária do Repetro empregada em serviço na indústria de 
óleo e gás, veio a naufragar. A lei fiscal determina que os impostos de importação 
suspensos podem ser exigidos quando o bem admitido se perde por culpa. No caso, 
a Receita Federal exigiu o tributo sem aguardar uma determinação oficial da causa 
do acidente. Para tanto, o Tribunal Marítimo é o órgão competente para definir 
causas, circunstância e se o acidente foi culposo ou não. O TFR entendeu, nesta 
hipótese, que a decisão do Tribunal Marítimo era essencial para a determinação da 
culpa, ou não, do naufrágio.
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A questão – necessidade de juntada da decisão final do TM em processo em 
juízo – foi tratada, diretamente, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
no Agravo de Instrumento decidido por unanimidade em 12/12/2013 (processo no. 
0075022-16.2013.8.26.0000, da comarca de Guarujá).

A ação foi proposta pela Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A. contra Hua 
27 Shipping Hong Kong Co. Ltd., reclamando indenização por danos decorrentes 
de acidente do navio Hua 27 com instalações de ferry boat que explora o serviço de 
travessia do canal do porto de Santos.

O Juiz de Guarujá negou o pedido da Hua 27, a extinção da ação sem julga-
mento do mérito, pois a Dersa não juntou a decisão do Tribunal Marítimo, con-
forme mandamento do art. 19 da Lei nº 2.180/54. Em lugar de aceitar o pedido de 
extinção da ação, o juiz determinou “o sobrestamento do feito por um ano ou até 
que haja decisão definitiva do Tribunal Marítimo sobre o acidente.” O armador, 
inconformado, recorreu com um Agravo de Instrumento (A.I.).

O voto condutor decidiu o recurso da seguinte maneira, em resumo:

“O recurso não merece acolhida.
O art. 19, da acima mencionada lei, a qual embasa a argumentação dos 

agravantes [Hua 27], dispõe que: “Sempre que se discutir em juízo uma questão 
decorrente de matéria de competência do Tribunal Marítimo, cuja parte técnica 
ou técnico-administrativa couber nas suas atribuições, deverá ser juntada aos 
autos a sua decisão definitiva.”

A determinação da juntada aos autos da decisão definitiva do Tribunal 
Marítimo existe, na verdade, porque servirá ela, é certo, para auxiliar o Magis-
trado na análise e julgamento da questão, tanto que decidiu o juízo de origem, 
acertadamente, suspender o andamento processual até que venha a referida 
decisão do Tribunal Marítimo que lhe fornecerá melhores elementos, porque 
proferida por pessoas com profundo conhecimento da matéria, conforme o art. 
2º da referida lei.

No entanto, o art. 18, da mesma lei prevê, em conformidade com a Cons-
tituição Federal (art. 5º. XXXV “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça de direito”), o reexame das decisões ali emanadas 
pelo Poder Judiciário: 

“As decisões do Tribunal Marítimo quanto à matéria técnica referente 
aos acidentes e fatos da navegação têm valor probatório e se presumem certas, 
sendo porém suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário”.

Assim a decisão agravada encontra-se acertada, posto que sobrestou o jul-
gamento do feito, até que venha a decisão do Tribunal Marítimo que o auxiliará 
a analisar e julgar a demanda.”

Em conclusão, é de se esperar que, se o juiz encontrar nos autos prova que 
indique se um acidente ou fato da navegação foi ou não culposo, ao seu arbítrio, se 
entender que existem no processo provas suficientes para seu convencimento, não 
aguardará a decisão do TM, embora o art. 19 da Lei nº 2.180/54 contenha um man-
damento imperativo – “deverá ser juntada aos autos”.  
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Os Magistrados não se sentem obrigados a obedecer ao mandamento legal (!) 
pelo simples argumento de que a atuação do Judiciário “não pode sofrer limitação”, 
“não está na dependência de prévio pronunciamento do TM”.

Melhor seria se o legislador, não obstante ressaltando a importância da de-
cisão do TM na matéria de sua competência, respeitasse o poder do juiz togado, 
de decidir sobre as provas necessárias ao seu convencimento, não imperiosamente 
determinando, mas apenas lembrando a conveniência, facultativa ao juiz, de decidir 
por aguardar ou juntar a decisão do TM antes de proferir sua decisão, como o faz 
o parágrafo único do artigo 64, do Código de Processo Penal, quando sobre fato 
sendo investigado no crime, em ação civil proposta para cobrar as consequências do 
mesmo fato, diz:

Art. 64.  Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressar-
cimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, 
se for caso, contra o responsável civil.  

Parágrafo único.  Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá sus-
pender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela.

(b) Quanto ao efeito suspensivo da prescrição – art. 20 da Lei nº 2.180/54.

Art. 20. Não corre a prescrição contra qualquer dos interessados na apu-
ração e nas consequências dos acidentes e fatos da navegação por água enquan-
to não houver decisão definitiva do Tribunal Marítimo.

Até o advento do atual Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003, 
a norma acima não era motivo de dúvida ou interpretação. 

Conhecida é a decisão do TFR, de 29/09/1993 (AC 0038606-PA), relator Mi-
nistro Mario Thibau, sintetizando a posição anterior ao atual Código Civil, que traz 
em sua ementa:

“Comercial – Seguro Marítimo: Sub-rogação da empresa seguradora nos 
direitos e ação de sua segurada para haver ressarcimento em virtude de nau-
frágio de navio e perda da mercadoria transportada. Atribuição do Tribunal 
Marítimo para resolver questões técnicas de navegação na qualidade de órgão 
auxiliar do Poder Judiciário. Início da prescrição extintiva anual, do art. 449 
do Código Comercial, em relação a terceiros interessados no processo adminis-
trativo, somente pela publicação do acordão da respectiva decisão do Tribunal 
Marítimo.” 

Acontece que o Código Civil, que entrou em vigor em 2003, revogando a Parte 
I do Código Comercial, estabeleceu a prescrição de três anos para o direito de recla-
mar “reparação civil” (art. 206 § 3º, V), e o art. 202, ao estabelecer as causas que 
interrompem a prescrição, sob princípio geral de que a lei nova revoga a anterior em 
tudo que lhe for contrário, teria tacitamente revogado o art. 20 da Lei nº 2.180/54, 
não ressalvado como causa de interrupção da prescrição.
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Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 19/04/2010, no Agravo de 
Instrumento no. 990.09.354983-2, da Comarca de São Paulo (ação de indenização 
por danos causados por abalroação entre duas lanchas), deu resposta à dúvida, de 
maneira satisfatória e, entendemos, correta.

Lê-se do voto condutor, o Desembargador Mendes Gomes, relator na 35ª Câ-
mara de Direito Privado:

“Ementa: Acidente marítimo – Prescrição – Inocorrência – Agravo improvido.
Não corre a prescrição contra qualquer dos interessados na apuração e 

nas consequências dos acidentes e fatos da navegação por água enquanto não 
houver decisão definitiva do Tribunal Marítimo (Lei 2180/54, art. 20).

Da decisão: Os documentos acostados ao presente recurso demonstram 
que, no dia 12/07/2004, foi iniciado procedimento perante o Tribunal Maríti-
mo (fls. 131), cujo final ocorreu em 04/10/2007, com a publicação do acórdão 
daquele órgão (fls. 132/159).

Diversamente do alegado pelo agravante, não há que se falar em prescri-
ção, na espécie.

Com efeito, tratando-se de pretensão de reparação civil, o prazo pres-
cricional é trienal, por aplicação do disposto no art. 206, § 3o, V, do Código 
Civil atual.

Contudo, a Lei 2.180/54, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo, em seu 
art. 20, é expressa em dispor que “Não corre a prescrição contra qualquer dos 
interessados na apuração e nas consequências dos acidentes e fatos da navega-
ção por água enquanto não houver decisão definitiva do Tribunal Marítimo”.

[...]
Nem se argumente que o art. 20, da referida Lei 2.180/54, não foi re-

cepcionado pelo Novo Código Civil, por não constar a hipótese em discussão 
dentre as causas que impedem ou suspendem a prescrição (arts. 197, 198 e 199 
do CC/2002).

Isto porque o rol previsto no Código Civil não é taxativo, podendo a 
legislação especial disciplinar outros casos específicos de suspensão ou inter-
rupção da prescrição, como se dá na hipótese.

Assim entendido, era mesmo de rigor a rejeição da prejudicial de mérito ar-
guida, devendo a decisão hostilizada ser mantida por seus próprios fundamentos.”

(c)  O valor dos julgamentos do Tribunal Marítimo para o Judiciário, na inter-
pretação do artigo 18 da Lei nº 2.180/54 [redação não alterada desde a lei 
5056 de 1966].

“Art. 18. As decisões do Tribunal Marítimo quanto à matéria técnica 
referente aos acidentes e fatos da navegação têm valor probatório e se pre-
sumem certas, sendo porém suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário.”

A interpretação pelos Tribunais quanto ao valor perante o Judiciário das deci-
sões do Tribunal Marítimo praticamente não se alterou desde 1984. Podemos resu-
mir tal posição na constatação dos seguintes paradigmas:
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•	 As decisões não fazem coisa julgada perante o Poder Judiciário, são suscetí-
veis de reexame, portanto discussão no processo judicial, sob o amparo dos 
princípios do devido processo legal, em especial o contraditório e o direito 
à ampla defesa.

•	 Não obstante, “têm valor probatório e se presumem certas”. 

•	 Como é sabido, tratando-se de responsabilidade subjetiva, ao reclamante 
incumbe o ônus da prova de que o reclamado (ou seu preposto) agiu com 
culpa no acidente cujos efeitos são reclamados. 

Pesquisa na jurisprudência de nossos tribunais superiores e dos tribunais de 
justiça dos estados costeiros indicam que as decisões do Tribunal Marítimo continu-
am sendo prestigiadas. Podemos citar, como exemplo, após 1984:

TFR em 19/05/88 (AC 0141315-AM) relator Min William Patterson:

“Civil. Indenização. Perdas e danos. Navio.
Direito desatracação. Culpa aquiliana.

Não se há de imputar ao preposto da empresa ré (comandante do Na-
vio) culpa aquiliana (art. 159, do cc) se restou demonstrado, no julgamento 
do Tribunal Marítimo, que inexistiam regras de tráfego para o porto de 
Parintins, e que havia assistência de prático, no momento da desatracação. 
Sentença confirmada.”

TRF-2 em 30/06/2009 (AC 9902160093) relator Des.Fed. Antonio Cruz Neto, 
em um dos vários processos referente ao naufrágio do Bateau Mouche:

“Com relação às alegações de que o barco estava em boas condições 
de navegabilidade, a questão já foi apreciada no voto, havendo expressa 
menção ao acórdão do Tribunal Marítimo que reconheceu a negligência da 
embargante Bateau Mouche Rio Turismo Ltda. com as atribuições e deveres 
legais decorrentes de sua condição de armadora da embarcação. Assim, não 
há porque se rediscutir tal questão.”

Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul (RS), 3ª Câmara Cível, em 05/09/1984 
(AC 184021665), relator Des Luiz Fernando Koch:

“Navio, abalroado por outro, quando fundeado em local permitido. 
Responsabilidade da empresa armadora do navio causador do abalroamen-
to. Merece acolhida a decisão do Tribunal Marítimo que, revestindo-se com 
roupagem de prova técnica qualificada, não resultou contrariada pela prova 
trazida aos autos.” 

TJSP, em 21/05/2012 (AC 0201699-24.2009.8.26.0100-10 de São Paulo), 35ª 
Câmara de Direito Privado, relator Des Mendes Gomes:

[...]



80
 A

N
O

S 
 d

o 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
o

88

Após minuciosa investigação instaurada acerca dos fatos, o Tribunal 
Marítimo conclui ser do condutor do barco Fly by night, de propriedade do 
réu, a culpa exclusiva pelo acidente, em razão de erro na manobra e falta de 
vigilância (cf. acórdão de fls. 41/68).

[...]
E o art. 18 do referido diploma legal estabelece que as decisões do 

Tribunal Marítimo, quanto à matéria técnica referente aos acidentes e fatos 
da navegação, têm valor probatório e se presumem certas, sendo, porém, 
suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário.

Ou seja, as decisões do Tribunal Marítimo têm presunção relativa e 
não vinculam o Poder Judiciário, devendo, porém, ser valoradas como meio 
de prova, tendo em vista o seu caráter técnico.

In casu, a decisão do Tribunal Marítimo é coerente e bem fundamen-
tada, de modo que, afastar sua conclusão seria decidir em bases falsas e sem 
sustentáculo jurídico.

Assim, deve ser prestigiada a decisão do órgão administrativo maríti-
mo, com base na qual o julgador monocrático reconheceu a culpa exclusiva 
do preposto do réu pelo acidente náutico.

Interessante notar-se que o caso do DG Harmony, fogo iniciado em 
um contêiner de porão carregado com hipoclorito de sódio hidratado (pro-
duto químico usado em piscinas vulgarmente conhecido como “cloro de 
piscina”), em viagem dos Estados Unidos para portos brasileiros, incêndio 
que ocasionou o abandono e a perda total do navio, trouxe uma curiosa e 
inusitada interpretação quanto ao alcance e efeito da decisão do Tribunal 
Marítimo em relação à responsabilidade do transportador. 

O Tribunal Marítimo julgou o acidente como decorrente de causa fortuita, au-
tocombustão de carga cuja classificação no IMDG-Code não estabelecia proibição 
de estivagem dentro do porão. 

Seguradoras (AGF-Brasil, Allianz-Bradesco, Chubb do Brasil, Yasuda Seguros) 
sub-rogadas nos direitos de donos de carga perdida no sinistro, propuseram, em 
Santos, ação de cobrança contra o transportador, que acusaram culpado pelo sinis-
tro, por si ou por culpa de seus prepostos tripulantes do navio, em suma por ter sido 
estivado o contêiner com carga perigosa dentro de porão e próximo a uma fonte de 
calor, o que teria ocasionado a ignição da carga perigosa.

O Juiz de Santos, na sentença de primeira instância, julgou improcedente a 
ação, por aceitar que a explosão ocorreu devido a caso fortuito e não por culpa do 
armador ou tripulantes do navio, seguindo a decisão do Tribunal Marítimo. O TJSP 
manteve a decisão de primeira instância (AC 1.141.462-9 de Santos).

Em outro caso, em que outra seguradora (Bradesco Seguros), sub-rogada, pre-
tendia reembolso do que pagou a dono de carga também perdida no sinistro do DG 
Harmony, a decisão de primeira instância condenou o transportador, e julgando 
apelação, o TJSP, seguindo a decisão do Tribunal Marítimo, reformou decisão de 
primeira instância, aceitando a prova de excludente de responsabilidade do trans-
portador, o caso fortuito (AC 959.140-0/1 de São Paulo).

Já em ações de outros seguradores, o TJSC deu pela procedência da ação con-
tra o transportador. Não por rejeitar a fortuidade, contrariando o julgado do Tribu-
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nal Marítimo, mas sim porque considerou a discussão 
sobre a fortuidade desnecessária, desde que, na opi-
nião daquela corte, o transportador deveria suportar 
as consequências do risco inerente ao transporte da 
carga perigosa, principio rotulado como “causa inter-
na” (AC 04.004257-4, de Itajaí).

Nota-se, neste último caso, o Tribunal abraçou a 
teoria moderna, do “fortuito interno”, como corolário 
da responsabilidade absoluta de quem exerce ativida-
de de risco e dela se beneficia economicamente.

Assim, as decisões do TJSC não atacam ou recu-
sam a decisão do Tribunal Marítimo, no caso do sinis-
tro do DG Harmony, considerando o acidente como 
decorrente de caso fortuito. Recusaram, sim, aceitar o 
fortuito como excludente da responsabilidade civil do 
transportador.  Matéria cuja discussão não está dentro 
das atribuições do Tribunal Marítimo.

Em conclusão, nestes 30 anos, de 1984 a 2014, 
verifica-se que nossos tribunais não alteraram o alto 
conceito que dão às decisões do Tribunal Marítimo. 

Confirmando que numa ação judicial de reparação 
de dano decorrente de fato ou acidente de navega-
ção (responsabilidade civil aquiliana, responsabi-
lidade subjetiva; ou responsabilidade contratual de 
transportador, responsabilidade objetiva) basta ao 
reclamante, para demonstrar a culpa do reclamado, 
apresentar decisão do Tribunal Marítimo, que tenha 
decidido que o acidente deu-se por culpa do reclama-
do ou seu preposto. 

Esta prova será aceita como tendo a presunção 
de ser certa, presunção juris tantum. Para ser despre-
zada, caberá ao reclamado convencer o juiz de que a 
decisão do Tribunal Marítimo não foi acertada, diante 
das provas e argumentos de fato que trouxer ao pro-
cesso para sustentar tal argumento. Isto significa, na 
prática, (a) uma inversão do ônus da prova. 

Cabe ao juiz, no processo judicial, decidir com o 
seu direito de livre arbítrio na valoração das provas, 
dando à decisão do Tribunal Marítimo, no entanto, o 
valor de prova de certeza juris tantum.

(*) Advogado, titular do escritório jurídico  
Pedro Calmon Filho & Associados e Decano dos Advogados 

Maritimistas que militam no Tribunal Marítimo.

Navio mercante brasileiro, B/O Norsul 14 e E/O Norsul Rio, tipo comboio oceânico, (barcaça e empurrador), construídos em 2010, zarpando 
de Santos em direção ao Nordeste do País, com pás eólicas a bordo
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Como sabido, com a reorganização da Marinha 
Mercante Nacional, nos idos de 1931, pelo Decreto 
20.829 de 22/12/31, foi previsto em seu artigo 5º a 
criação de Tribunais Marítimos Administrativos que 
seriam vinculados à Diretoria da Marinha Mercante. 

Decorridos dois anos, pelo Decreto 22.900 de 22 
de julho de 1933, apenas um Tribunal Marítimo Ad-
ministrativo foi criado nos moldes do citado Decreto 
20.820, ou seja, subordinado ao Ministério da Ma-
rinha e vinculado à Diretoria da Marinha Mercante. 
Um ano depois, em 5 de julho de 1934 pelo Decreto 
22.585, foi publicado o seu Regulamento, que vale 
aqui transcrever:

Decreto nº 24.585, de 5 de Julho de 1934.
Aprova e manda executar o regulamento do  

Tribunal Marítimo Administrativo.

O Chefe do Governo Provisório da Republica 
dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições 
que lhe confere o art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 
de novembro de 1930: 

Resolve approvar e mandar executar, nos termos 
do artigo 2º do decreto n. 22.900, de 6 de julho de 
1933, o regulamento do Tribunal Marítimo Adminis-
trativo, creado pelo decreto n. 20.829, de 21 de de-
zembro de 1931, que a este acompanha, assignado 
pelo Vice-Almirante Protogenes Pereira Guimarães, 
ministro de Estado dos Negocios da Marinha. 

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1934, 113º da Inde-
pendência e 46º da Republica. 

Getúlio Vargas 
Protogenes Pereira Guimarães

A RAZÃO DE O TRIBUNAL MARíTIMO TER  
JUíZES COM ESPECIALIDADES DETERMINADAS  

NA INDúSTRIA DA NAVEGAÇÃO

*Maria Cristina de Oliveira Padilha

A formação originária do Tribunal Marítimo Ad-
ministrativo, de acordo com o artigo 1º do Capítulo I 
(Da Organização do Tribunal) do seu 1º Regulamento, 
assim dispunha, verbis:

Art. 1º – Fica instituído o Tribunal Marítimo Ad-
ministrativo, com séde na Capital Federal, composto 
de cinco juízes, inclusive o presidente que será o direc-
tor geral de Marinha Mercante, e os demais nomeados 
por decreto do Presidente da Republica, de tres em 
tres annos, de accôrdo com as seguintes disposições: 

a) Um professor de direito marítimo em instituto 
official superior ou bacharel em direito notoria-
mente especializado nessa matéria;

b) Um delegado das sociedades de officiaes da 
Marinha Mercante, com personalidade jurídica; 
Capitão de longo curso, que tenha exercido ou 
esteja exercendo as funções de sua categoria;

c) Um delegado dos armadores nacionaes, com 
sede ou agencia no Distrcto Federal;

d) Um delegado das companhias de seguros nacio-
naes, com sede ou agencia no Districto Federal

Vale registrar que o 1º Presidente do Tribunal 
Marítimo Administrativo foi o Contra-Almirante 
Adalberto Nunes, nomeado pelo então Ministro da 
Marinha, Almirante Protogenes Guimarães, que per-
maneceu na presidência de 20/02/1935 a 19/07/1935.

Em 1945, foi o então Tribunal Marítimo Admi-
nistrativo reorganizado, desta feita com a denominação 
de Tribunal Marítimo, sem alteração na sua natureza.

A partir de 5 de fevereiro de 1954, com a pro-
mulgação da sua Lei Orgânica, a Lei nº 2.180/54, em 
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vigor até a presente data, com alterações posteriores, 
agora, definindo-o em seu artigo 1º  como um Órgão 
Autônomo, com jurisdição em todo o território na-
cional, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Mi-
nistério da Marinha no que se refere ao provimento 
de pessoal militar e de recursos orçamentários para 
pessoal e material destinados ao seu funcionamento, 
tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da 
navegação marítima, fluvial e lacustre e as questões re-
lacionadas com tal atividade, especificadas nesta Lei. 
(redação dada pela Lei nº 5.056/1966).

Com o advento da Lei nº 2.180/54 passou o 
Tribunal Marítimo a contar em sua composição seis 
juízes, cada um designado como especialista de uma 
determinada área. E mais um Presidente, este Oficial 
General do Corpo da Armada.

Dispõe o artigo 2º da referida Lei, com redação 
dada pelo Decreto Lei nº 25/1966.

Art. 2º – O Tribunal Marítimo compor-se-á de 
sete Juízes, a saber:

a) um Presidente, Oficial-General do Corpo da 
Armada da ativa ou na inatividade; (redação 
dada pela Lei no. 8.969/94) 

b) dois Juízes Militares, Oficiais de Marinha, na 
inatividade; e 

c) quatro Juízes Civis. 
 
Quanto às especialidades, a sua Lei Orgânica de-

termina no parágrafo 2º do mesmo artigo 2º as seguin-
tes condições:

§ 2º - As nomeações dos Juízes Militares e Ci-
vis serão feitas pelo Presidente da República, 
mediante proposta do Ministro da Marinha e, 
atendidas as seguintes condições:

a) para Juízes Militares, Capitão de Mar e Guer-
ra ou Capitão de Fragata da Ativa ou na inati-
vidade, sendo um deles do Corpo da Armada 
e outro do Corpo de Engenheiros e Técnicos 
Navais, subespecializado em Máquinas ou 
Casco; (3)

b) para Juízes Civis: 
 1. dois bacharéis em Direito, de reconhecida 

idoneidade, com mais de cinco anos de práti-
ca forense e idade compreendida entre trinta 
e cinco e quarenta e.oito anos, especializado 
um deles em Direito Marítimo e o outro em 
Direito Internacional Público;

2. Um especialista em armação de navios e na-
vegação comercial, de reconhecida idoneidade 
e competência, com idade compreendida entre 
trinta e cinco e quarenta e oito anos e com mais 
de cinco anos de exercício de cargo de direção 
em empresa de navegação marítima; e (1)

3. Um Capitão de Longo Curso da Marinha 
Mercante, de reconhecida idoneidade e com-
petência, com idade compreendida entre trinta 
e cinco e quarenta e oito anos e com mais de 
cinco anos de efetivo comando em navios bra-
sileiros delongo curso, sem punição decorrente 
de julgamento em tribunal hábil.

Portanto, como se constata, o DNA desta dispo-
sição, de juízes com determinada especialização, está 
na origem do nosso Tribunal Marítimo. 

Os que tiveram a ideia inicial agiram debaixo 
da necessidade de dotar o país com uma Corte Ma-
rítima especializada para julgar a natureza, a causa 
e possíveis responsáveis pelos Acidentes e Fatos da 
Navegação, definidos nos artigos 14 e 15 de sua Lei 
Orgânica, necessidade que se sentiu existir depois da 
celeuma provocada pelo incidente com o navio Baden, 
de bandeira alemã, ocorrido em 1930, incidente este 
por muitos conhecidos. O Tribunal Marítimo alemão 
na época considerou que o acidente teria sido causado 
pelas autoridades militares brasileiras, o que foi con-
testado pelo governo brasileiro. Faltou, no entanto, 
um suporte a este posicionamento, pois que nenhum 
órgão independente do governo examinou e decidiu 
sobre o caso. 

Idealizaram os fundadores do nosso Tribunal 
Marítimo, organizar uma corte que, embora relacio-
nado à Marinha do Brasil (na época chamada Mari-
nha de Guerra), tivesse em sua composição também ci-
vis, em maioria, sendo que todos os seis juízes seriam, 
cada um, detentor de conhecimentos especializados 
em uma área relacionada à indústria da navegação. 
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  De fato, o Tribunal Marítimo brasileiro não 
tem jurisdição sobre navios de guerra, estes sujeitos à 
justiça militar, exceto quando utilizados no total ou 
parcialmente no transporte remunerado de passagei-
ros ou carga (art.11, parágrafo único, alínea (d), da 
LOTM). O Tribunal Marítimo, aliás, até hoje tem ju-
risdição e competência sobre a navegação comercial, 
indústria da navegação, além, é verdade, da ativida-
de de pesca, e de esporte e recreio, incluindo todas as 
atividades e profissões relacionadas a tais atividades, 
como estaleiros, plataformas, aquaviários, proprie-
tários, armadores, locatários, agentes carregadores, 
consignatários e seus prepostos, no Brasil, de embar-
cações mercantes estrangeiras, e ainda sobre todas as 
pessoas jurídicas e físicas envolvidas, por qualquer 
forma ou motivo, em acidente ou fato da navegação.

A Jurisdição e Competência do Tribunal Maríti-
mo estão definidas no Capítulo II, artigos 10 a 13 de 
sua Lei Orgânica.

Para os dois Juízes Militares, um oriundo do 
corpo da armada, que se entende seja o especializa-
do nos regulamentos administrativos que regulam a 
navegação, outro engenheiro naval, obviamente espe-
cializado nos aspectos técnicos da construção e fun-
cionamento dos navios. 

E foi no intuito de melhor atender à comunidade 
marítima é que o Tribunal Marítimo, na sua composi-
ção tem juízes com formação técnica e jurídica, como 
acima exposto.

Para os quatro juízes civis, nomeados pelo Pre-
sidente da República – mediante aprovação em con-
curso de títulos e provas, realizado perante banca 
examinadora constituída pelo Presidente do Tribunal 
Marítimo; por um Juiz do Tribunal Marítimo, esco-
lhido em escrutínio secreto; por um representante da 
Procuradoria Especial da Marinha, designado pelo 
Comandante da Marinha, e, conforme for o cargo, 
por um especialista em Direito Marítimo ou em Di-
reito Internacional Público, escolhido pelo Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ou por 
um representante da Comissão de Marinha Mercante 
(infere-se que hoje seria um representante da Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), desig-
nado pelo Presidente da referida Comissão (art. 2º 
parágrafo 4º, da Lei nº 2.180/54, com redação alte-

rada pelo Decreto Lei nº 25/66) – exige-se que dois 
sejam bacharéis em Direito, um deles especializado 
em direito marítimo e o outro em direito internacio-
nal público. E dois não necessariamente bacharéis em 
direito, sendo um capitão de longo curso da marinha 
mercante, com experiência no comando de navios bra-
sileiros de longo curso, e um especialista em armação 
de navios e navegação comercial, com experiência em 
cargo de direção em empresa de navegação marítima. 
Vale mencionar que estes dois últimos juízes que hoje 
ocupam estas cadeiras, são bacharéis em Direito, com 
especialidades inclusive, na área da indústria da nave-
gação comercial.

Vale destacar que apesar da não exigência da for-
mação jurídica, os juízes que ocupam as cadeiras de 
comandante de longo curso e de especialista em arma-
ção de navios e navegação comercial geralmente são 
bacharéis em Direito.

Importante salientar que esta designação por 
experiência de atuação em determinada área não sig-
nifica uma representação da categoria ou classe pro-
fissional a que pertenceu cada juiz. São eles apenas, e 
necessariamente, detentores do conhecimento e expe-
riência no exercício daquelas classes ou profissões e, 
como já mencionado, avaliados em Concurso Público 
de títulos e provas (escrita e oral) seus conhecimentos 
em Direito Comercial Marítimo, Civil, Processo Civil, 
Penal, Processo Penal, Administrativo, Internacional 
Público, Constitucional; e ainda, sobre Legislação na-
cional e estrangeira (Convenções, Códigos, Regula-
mentos, Normas) relativas à indústria e segurança da 
Navegação, além de conhecimentos náuticos, dando-
-se maior peso ao programa específico para cada uma 
das especialidades.

Desta forma, parece evidente que o desejo dos 
idealizadores e fundadores do Tribunal Marítimo 
brasileiro foi de que o corpo de juízes fosse compos-
to por pessoas capazes de trazer a sua vivência, a sua 
experiência e os consequentes conhecimentos nas suas 
respectivas especialidades, permitindo que o conjunto 
julgue as questões com o conhecimento de causa que 
cada juiz poderá trazer para cada processo, não im-
portando quem será o seu relator. 

No que se refere ao especialista em armação de 
navios e navegação comercial, traz o juiz nomeado para 
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esta cadeira o conhecimento e experiência de quais são 
as práticas, usos e costumes na gestão comercial da 
indústria da navegação, que informam a correção, ou 
não, de determinados meios empregados na gestão co-
mercial do navio, muitas vezes relacionados com a raiz 
da causa de acidente ou fato da navegação. 

Assim, por exemplo, havendo uma prática de 
gestão comercial que possa ter contribuído para um 
acidente ou fato da navegação, mister que o Tribunal 
determine se o armador, proprietário, locatário, agente 
ou prepostos tinham ou não agido por ação ou omissão 
para aquela prática, e, se afirmativo, quem na escala hie-
rárquica da empresa armadora, proprietária, etc. deve 
ser responsabilizado pelo comportamento culposo. 

Certamente, em caso como o do exemplo, a ex-
periência do juiz especialista em armação de navios e 
navegação comercial poderá ser útil para a correição 
da decisão que o Tribunal venha a adotar. 

Desde a sua fundação, a cadeira de juiz especia-
lista em armação de navios e navegação comercial tem 
sido ocupada por profissionais do ramo, de reconheci-
da competência. E o exemplo que ainda povoa a nossa 
lembrança é o do Juiz Gerson Rocha da Cruz, já fale-
cido, que além de ter sido administrador da Compa-
nhia Nacional de Navegação Costeira (CNNC), an-
tes e por longos anos, foi comandante de seus navios. 
Trazia, portanto o Juiz Gerson Rocha da Cruz uma 
experiência sólida, sobre a gestão náutica e comercial 
de navios. Ocupou esta cadeira por quase trinta anos 
(de 16/11/1950 a 27/12/1980), quando deixou o cargo 
por atingir o limite de idade para o serviço público. Os 
seus acórdãos, nos anuários deste Tribunal, permitem 

avaliarmos a excelência dos seus julgados nesta Corte 
Marítima.

Em conclusão, a especialidade distinta dos juízes 
deste Tribunal Marítimo, incluindo entre eles um espe-
cialista em armação de navios e navegação comercial 
atende o propósito dos fundadores de permitir que o 
nosso país tenha uma Corte Marítima técnica-admi-
nistrativa, auxiliar do poder judiciário, capaz de deci-
dir com conhecimento de causa e isenção a natureza, 
causa e eventuais responsáveis pelos acidentes e fatos 
da navegação ocorridos em nossas águas jurisdicio-
nais, ou fora delas com navios de bandeira brasileira e 
seus tripulantes.

Finalizando, devemos destacar a atuação da 
Procuradoria Especial da Marinha (PEM), junto ao 
Tribunal Marítimo. Composta por membros da Ad-
vocacia-Geral da União, entre suas atribuições esta-
belecidas no artigo 2º da Lei nº 7.642 de 18/12/1987, 
que dispõe sobre a PEM, de zelar pela fiel observân-
cia da Constituição Federal, das leis e dos atos ema-
nados dos poderes públicos, referentes às atividades 
marítimas, fluviais e lacustres, a ela compete, de acor-
do com o artigo 5º, inciso II da citada Lei, atuar nos 
processos de competência do Tribunal Marítimo, em 
todas as suas fases.

E por outro lado, temos os Advogados e Defen-
sores Públicos (art. 31 da LOTM) que atuam na defe-
sa dos interesses dos jurisdicionados, representados ou 
interessados no deslinde das questões apreciadas pelo 
Tribunal Marítimo, desta forma, garantido, através do 
devido processo legal, a aplicação dos Princípios Basi-
lares do Direito da Ampla Defesa e do Contraditório. 

*Bacharel em Direito, com especialidades na área da 
Navegação Comercial e Seguros Marítimos.

Juíza Civil do Tribunal Marítimo especialista em armação de 
navios e navegação comercial, desde agosto de 1988.
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A ATIVIDADE JUDICANTE DO TRIBUNAL MARíTIMO  
E A TUTELA DO PRINCíPIO DO CONTRADITÓRIO  

PELA DEFENSORIA PúBLICA DA UNIÃO

*Thaís Aurélia Garcia

RESUMO

Este artigo realça a atuação judicante do Tribu-
nal Marítimo, nos 80 anos de existência, em busca da 
segurança na navegação, bem como aborda a necessi-
dade do contraditório nos processos instaurados, sen-
do que à Defensoria Pública da União incumbe zelar 
por essa garantia processual.

Palavras-chaves: Tribunal Marítimo; atividade 
judicante; Defensoria Pública; Contraditório.

SUMÁRIO

1. Introdução.  2. 80 Anos de Atuação do Tribu-
nal Marítimo.  3. DPU e o Princípio do Contraditório. 
4. Conclusão.  5. Referências Bibliográficas.

1. INTRODUÇÃO

Órgão administrativo, integrante do Poder Exe-
cutivo, vinculado ao Comando da Marinha, nos ter-
mos do artigo 1º da Lei nº 2.180/54, o Tribunal Ma-
rítimo, cuja sede está situada no Rio de Janeiro, é um 
grande colaborador do Poder Judiciário, conforme já 
ressaltado no julgamento da AC nº 70001379965 pela 
9ª Câmara Cível do TJ/RS1. 

Com jurisdição em todo território nacional e sen-
do composto por sete juízes, o Tribunal Marítimo foi 
criado pelo Decreto nº 24.585, de 5 de julho de 19342 
e regulamentado pela Lei nº 2.180/543, ainda vigente, 
após alterações.

Diante da relevância da atuação desse Tribunal 

1BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. disponível em http://www.tjrs.jus.br (acesso em 13/06/14).
2BRASIL. decreto n. 24.585, de 5 de julho de 1934. disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24585-5-julho-1934-517218-republicacao-79324-pe.html (acessado em 10/06/14).
3BRASIL. Lei n. 2.180, de 5 de fevereiro de 1954. disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L2180compilado.htm (acesso em 10/06/14).

na garantia da segurança marítima, premente destacar 
o papel da Defensoria Pública da União (DPU) no zelo 
ao contraditório, nos processos instaurados. 

2. 80 ANOS DE ATUAÇÃO DO TRIBUNAL 
MARíTIMO

Considerando o Decreto nº 24.585/34, comemo-
ram-se oito décadas de existência do Tribunal Maríti-
mo, que ocupa uma posição ímpar no cenário de jul-
gar os acidentes e fatos da navegação, tanto marítima, 
fluvial e lacustre, não importando a nacionalidade da 
embarcação envolvida. 

São muitas as atribuições do Tribunal Marítimo, 
elencadas nos artigos 13 e 16 da Lei nº 2.180/54, dentre 
as quais se citem também as de determinar a realização 
de diligências à elucidação de fatos e acidentes da nave-
gação; proibir ou suspender por medida de segurança 
o tráfego de embarcações; sugerir ao Governo modifi-
cações à legislação da Marinha Mercante; processar e 
julgar recursos interpostos, inclusive pela DPU. 

O Tribunal Marítimo, quando do julgamento 
dos fatos e acidentes da navegação, define as causas, 
fixa as responsabilidades e as sanções, de forma fun-
damentada, estando estas previamente previstas no 
Título V da Lei nº 2.180/54.

Por julgar casos de naufrágios, explosões e co-
lisões, o Tribunal Marítimo já proferiu decisões nos 
casos do Bateau Mouche e do iatista Lars Grael, cuja 
perna direita foi amputada, em virtude da colisão de 
uma lancha em 1998. Importa realçar, todavia, que, 
conforme o Relatório Anual do Ministro da Marinha, 
Vice-Almirante Henrique Aristides Guilhem, em 1941, 
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a função fundamental do Tribunal é prevenir quanto 
possível o risco da navegação, de forma que quanto 
menor for o número de processos, mais eficiente terá 
sido a ação do Tribunal4. 

3. DPU E O PRINCíPIO DO CONTRADITÓRIO 

Traçada a natureza das atividades do Tribunal 
Marítimo, impende ressaltar que o artigo 134 da 
CRFB/88, com a redação dada pela EC nº 80, de 4 
de junho de 2014, prevê que a DPU é instituição per-
manente, destinada à orientação jurídica, à promoção 
dos direitos humanos e à defesa, em todos os graus, 
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e co-
letivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

Tendo em conta a LC nº 80/94, alterada pela 
LC 132/2009, que organiza a DPU, foi concebida ex-
pressamente, no artigo 20, a atuação dos Defensores 
Públicos Federais de 2ª Categoria junto ao Tribunal 
Marítimo. Além disso, o próprio Regimento Interno 
Processual do Tribunal Marítimo, publicado no DJU 
nº 213 de 9/11/2009, prevê, no Título III, artigo 19, 
que a Defensoria Pública da União funcionará junto 
ao Tribunal Marítimo. 

Em virtude da apuração dos acidentes e fatos 
da navegação ser um procedimento que se assemelha 
ao processo penal, possuindo a decisão do Tribunal 
Marítimo reflexos em eventuais ações no âmbito cí-
vel ou criminal, sem, no entanto, vincular essas esferas 
ou formar coisa julgada material, consoante dispõe o 
artigo 18 da Lei nº 2.180/54, a DPU é essencial para 
assegurar o princípio do contraditório no bojo do pro-
cesso administrativo, exigência inarredável ante previ-
são do artigo 5º, inciso LV, da CRFB/88, sob pena de 
nulidade processual.

4. CONCLUSÃO

A contribuição do Tribunal Marítimo, à luz das 
atribuições elencadas e do elevado grau de competên-
cia técnica, nos 80 anos de existência, reside na garan-
tia da segurança da navegação e da vida humana e na 

proteção do meio ambiente aquático.
Devido ao exercício da atividade judicante de 

forma atípica pelo Tribunal Marítimo, considerada a 
natureza de órgão integrante do Poder Executivo, a 
DPU atua nos litígios vinculados a acidentes e fatos 
pertinentes à navegação, com vistas a garantir o prin-

cípio do contraditório.
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O Tribunal Marítimo possui natureza jurídica de 
um órgão especial e único da Administração Direta da 
União. Segundo sua Lei Orgânica – nº 2.180/54, art. 1º - 
trata-se de órgão autônomo, auxiliar do Poder Judiciário. 

A Jurisdição do Tribunal Marítimo abrange todo 
o território nacional, e até o exterior para os navios 
de bandeira nacional, competindo-lhe o julgamento 
dos fatos e acidentes da navegação marítima, fluvial e 
lacustre. Em cada uma de suas decisões, afirma a natu-
reza e extensão dos acidentes ou fatos da navegação, 
suas causas determinantes, responsáveis, aplicando-
-lhes penalidades. 

As penas têm sempre caráter administrativo, va-
riando sua intensidade entre simples repreensões ou 
penas educativas, até aquelas de natureza pecuniária 
ou as graves, de proibição ou suspensão do tráfego de 
qualquer embarcação jurisdicionada, a suspensão ou a 
interdição (por até cinco anos) para o exercício profis-
sional dos marítimos, como também o cancelamento 
do registro da matrícula profissional e da carteira de 
amador e o cancelamento do registro de armador.

Por fim, os acórdãos podem trazer medida preventi-
va e de segurança, momento em que a realidade concreta 
em julgamento serve como profilaxia no intuito de evitar 
novos acidentes e corrigir, no âmbito da Administração 
Pública, possíveis “gargalos” que possam comprome-
ter a navegação comercial brasileira e sua segurança.

Em matéria cartorial, a Lei nº 2.180/54 conferiu ao 
Tribunal Marítimo a manutenção do registro da proprie-
dade naval para todas as embarcações que excedam 100 
toneladas de arqueação bruta, bem como das hipotecas e 
outros ônus sobre embarcações que arvorem a bandeira 
brasileira, além do registro dos Armadores Brasileiros.

O elenco dos acidentes e fatos da navegação, seus 

AS DECISÕES DO TRIBUNAL MARíTIMO COMO  
TíTULO EXECUTIVO JUDICIAL: O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL E A IMPORTANTE PROPOSTA DE MUDANÇA,  
NOS 80 ANOS DA CORTE MARíTIMA

*Marcelo David Gonçalves 

jurisdicionados, a composição, o inquérito e rito proces-
sual, os recursos e a execução encontram-se minuciosa-
mente definidos na Lei Orgânica do Tribunal Marítimo 
– nº 2.180/54 – e no seu Regimento Interno Processual, a 
todos disponibilizados no portal (www.mar.mil.br/tm/).

Didaticamente, o valor dos julgados pode ser re-
partido, de acordo com o âmbito em que produzirá 
maiores efeitos, em três áreas principais: a) no seio da 
Administração Pública Brasileira, indicando as medi-
das executivas que precisarão ser tomadas e punindo 
responsáveis como medida pedagógica; b) no setor pri-
vado, dentro das apólices de seguro casco marítimos, 
influindo diretamente na liquidação dos sinistros;  e 
c) auxiliando o Poder Judiciário, fornecendo-lhe indis-
pensável prova técnica para o deslinde dos processos 
com competência concorrente.

1. NAVEGAÇÃO COMERCIAL: ATIVIDADE 
ESTRATÉGICA DO ESTADO BRASILEIRO

O Brasil possui cerca de 8.500 km de litoral e 
tem 80% da população residindo a menos de 200 km 
da costa. Mais de 95% das trocas comerciais – cerca 
de US$ 380 bilhões/ano – são feitas pela via maríti-
ma. Quase 90% da produção de petróleo e gás natural 
vem do mar. Possui 34 portos marítimos, 89 terminais 
privativos de uso misto em funcionamento  e 38 em 
estudo e em construção, inclusive o maior do mundo.

Apenas na Bacia Amazônica desfruta-se de mais 
de 40 mil km de vias navegáveis. Na Amazônia Oci-
dental, a frota atual ultrapassa 35 mil embarcações.

Em pleno uso, conta-se com as Hidrovias: Para-
guai-Paraná e Tietê-Paraná e, em implantação, Ma-
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deira, Teles Pires-Tapajós, Araguaia-Tocantins e Dos 
Pampas (Porto Alegre-Uruguai).

Os números e informações acima demonstram, 
cabalmente, como o Brasil é dependente da navega-
ção comercial, que precisa fluir sem solução de conti-
nuidade, com segurança, permitindo o escoamento da 
absoluta maioria das riquezas nacionais, em prol do 
desenvolvimento social e econômico do país.

Dentro deste prisma, o Estado brasileiro sentiu a 
necessidade, há 80 anos, de criar uma Corte, imparcial 
e tecnicamente preparada, que fosse responsável por 
essa atividade fundamental específica: o controle da 
navegação comercial no Brasil. 

Assim, o Tribunal Marítimo foi instituído para 
ser um dos pilares desta atividade estratégica julgan-
do, com efeito imediato no âmbito interno da Admi-
nistração, a natureza e extensão dos acidentes e fatos 
da navegação, suas causas determinantes, seus respon-
sáveis e apresentando medidas preventivas e de segu-
rança para a navegação. 

Utilizando os acórdãos do Tribunal Marítimo 
como fonte de conhecimento técnico e aprofundado 
das questões que lhe são afetas, o Poder Executivo ins-
titui políticas públicas através de seus órgãos superiores 
de gestão – Ministérios da Justiça, do Planejamento, da 
Fazenda, dos Transportes, da Pesca, das Cidades, dos 
Portos, da Integração Nacional, da Defesa, Marinha do 
Brasil, Ibama, Antaq – com o intuído de aprimorar toda 
a atividade da Marinha Mercante nacional.

Suas decisões são extremamente importantes para 
que o Estado possa fazer um diagnóstico da Marinha 
Mercante, dos portos e terminais, do ensino profissio-
nal marítimo, do controle da poluição nos mares e rios, 
da atividade da praticagem, dos mergulhadores e marí-
timos em geral, dos armadores, das classificadoras, das 
plataformas, do transporte de travessia, do serviço de 
sinalização náutica e balizamento, da construção naval, 
dos serviços concessionários de transporte marítimo e 
fluvial, da necessidade de dragagens, entre outros.

Com os dados técnicos fornecidos por esse indis-
pensável conhecimento, caberá à Administração Pú-
blica tomar as medidas necessárias para solucionar as 
pendências e permitir que a navegação possa operar-se 
com eficiência e segurança.

Assim, quando o Tribunal Marítimo julga o en-
calhe ou a colisão de um navio, estabelecerá o sucedâ-
neo para medidas essenciais e muitas vezes terapêuti-
cas a serem adotadas, tais como: a redefinição do cala-
do do porto, dragagens para corrigir o assoreamento, 
alterações na sinalização náutica e no balizamento dos 
canais, utilização de rebocadores para a efetivação da 
manobra, substituição de pontos de fundeio, manu-
tenção de defensas, alterações no projeto de constru-
ção e equipamentos portuários, etc.

Invariavelmente, a solução para os problemas 
apontados, provocará intervenção econômica de mon-
ta aos cofres públicos ou à iniciativa privada, fazen-
do com que haja uma tendência natural de evitá-los. 
Logo, para que o Poder Público se convença da pre-
mente necessidade de fazê-lo e tenha instrumentos téc-
nicos para cobrá-los do setor empresarial, faz-se fun-
damental sua explicação científica e fundamentada, 
como acontece nos acórdãos do Tribunal Marítimo. 

As penalidades administrativas aplicadas pelo 
Tribunal Marítimo, mais que simples punições, são 
verdadeiras “aulas de conduta”, tendo como principal 
objetivo evitar novos acidentes e fatos da navegação, 
utilizando o ensinamento do caso concreto como ferra-
menta profilática, para que novos não aconteçam.

E mais importante do que isso, a titularidade 
da ação pública e a defesa da legalidade estarão nas 
especializadas e competentes mãos de um dos inte-
grantes da Procuradoria Especial da Marinha, como 
também todos os acusados serão defendidos por ad-
vogado inscrito na OAB ou por Defensor Público da 
União. Por último, que os processos serão conduzi-
dos por um juiz relator dentro de absoluto respeito 
aos princípios constitucionais do processo, permitin-
do intensa produção de provas e com enorme com-
prometimento com a distribuição da justiça. 

Desta forma, podemos concluir que as decisões 
do Tribunal Marítimo, no âmbito da administração 
pública estabelecem “coisa julgada administrativa”, 
atuam na esfera profilática para a segurança da na-
vegação punindo os responsáveis e determinando me-
didas preventivas e de segurança, como também nor-
teiam a atuação da Administração Pública na gestão 
política das matérias de sua competência.
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2. MEIO SECURITÁRIO: REFLEXO DE NATUREZA PRIVADA  
DOS JULGADOS DO TRIBUNAL MARíTIMO

A navegação comercial tem como um de seus pilares a proteção securitária, 
diante de suas peculiaridades, mormente o alto risco de sinistros e dos valores extra-
ordinariamente vultosos dos bens em jogo. 

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) é o órgão máximo, que 
estabelece as grandes diretrizes do setor de seguros, tendo por obrigação fixar as 
recomendações e normas da política de seguros privados, regular a constituição, 
organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas 
ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação das penalidades 
previstas, fixar as características gerais das operações de resseguro, prescrever crité-
rios de constituição das sociedades seguradoras, como a fixação dos limites legais e 
técnicos das respectivas operações, disciplinar a corretagem do mercado e a profis-
são de corretor de seguros. 

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) é o órgão que executa e fis-
caliza o cumprimento da política traçada pelo CNSP, por parte das sociedades se-
guradoras, corretoras de seguros e segurados. A Susep é uma entidade autárquica, 
jurisdicionada ao Ministério da Fazenda.

Compete à Susep aprovar instruções circulares e pareceres de orientação em 
matérias de sua competência, atuando no sentido de proteger a captação de pou-
pança popular que se efetua através das operações de seguro, previdência privada 
aberta, de capitalização e resseguro.

Dentro desta atribuição, a Susep expediu portaria circular nº 001, de janeiro 
de 1985, regulando as normas para os seguros dos cascos marítimos, prescrevendo 
como regra cogente inserta nas apólices, na parte que envolve a regulação e liquida-
ção dos sinistros a necessidade de se aguardar a decisão do Tribunal Marítimo, para 
a liquidação e regulação dos sinistros:

Regulação e Liquidação: “em caso de dúvida suscitada pela Seguradora, 
terá esta a opção de aguardar o pronunciamento do Tribunal Marítimo sobre 
as causas e natureza do sinistro”. 

Assim, a decisão do Tribunal Marítimo é essencial para o meio securitário no que 
se refere à definição das responsabilidades nos acidentes e fatos da navegação.

3. AUXILIAR DO PODER JUDICIÁRIO

Quando há uma explosão em uma plataforma, com sérios danos materiais, a per-
da total da embarcação e vítimas fatais, ocorrerá uma competência concorrente entre 
o Tribunal Marítimo, no deslinde técnico do acidente da navegação, com a justiça civil 
(indenização às famílias das vítimas, por exemplo) e criminal (morte dos tripulantes).

Nesta situação o Tribunal Marítimo julgará o acidente da navegação, definindo-
-lhe a natureza e consequências, suas causas determinantes, seus responsáveis, além de 
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propor medidas preventivas e de segurança, enviando 
de imediato seu acórdão àquele que deve auxiliar: o Po-
der Judiciário.

 No modelo criado pelo legislador pátrio, a de-
cisão técnica da Corte Marítima é enviada ao Poder 
Judiciário, que não domina as peculiaridades da ma-
téria, para que sirva como alicerce técnico e científico 
nas suas sentenças.

A análise sobre os reflexos dos julgados do Tri-
bunal Marítimo no Poder Judiciário pode ser dividida 
em dois aspectos: a) a necessidade dos órgãos do Po-
der Judiciário aguardarem o acórdão do Tribunal; b) e 
o valor, dentro da ciência jurídica, dos julgados.

3.1. deve ou não o Poder Judiciário esperar  
o Julgamento do Tribunal Marítimo?

A presente questão encontra-se positivada no art. 
19 da Lei nº 2.180/54:

“Sempre que se discutir em juízo uma ques-
tão decorrente de matéria da competência do 
Tribunal Marítimo, cuja parte técnica ou técnico-
-administrativa couber nas suas atribuições, deve-
rá ser juntada aos autos a sua decisão definitiva.”

A jurisprudência não é uniforme, identificando-
-se três posições distintas para o problema:

a) O acórdão do Tribunal Marítimo é uma con-
dição da ação no Poder Judiciário, não sendo 
possível iniciar-se o processo ou seu prossegui-
mento até que seja juntada a decisão definitiva 
do Tribunal auxiliar do Poder Judiciário (RE 
nº7446-BA do STF);

b) O Poder Judiciário não está obrigado a esperar 
a decisão do Tribunal Marítimo, estando de-
sobrigado de aguardar o julgamento, podendo 
instruir e julgar suas lides independentemente 
da juntada do acórdão do Tribunal Marítimo 
(AC-46.271-RJ do TRF);

c)  O acórdão do Tribunal Marítimo é imprescin-
dível para o julgamento do Poder Judiciário, 

contudo como o art. 19 da Lei nº 2.180/54 
não define o momento da juntada da decisão, 
o juiz não interrompe a ação, senão antes do 
julgamento (AC nº 29682-GB, TRF).

3.2. As decisões do Tribunal Marítimo: Competência 
Quase Jurisdicional – Prova de Maior Valia

O art. 18, da Lei nº 2.180/54 prescreve:

“As decisões do Tribunal Marítimo quanto 
à matéria técnica referente aos acidentes e fatos 
da navegação têm valor probatório e se presumem 
certas, sendo, porém suscetíveis de reexame pelo 
Poder Judiciário.” 
 
Os julgados do Tribunal Marítimo, como já dito, 

são definitivos para o Poder Executivo – “coisa julga-
da administrativa” – e valem como prova técnica alta-
mente especializada, com presunção de certeza, para o 
Poder Judiciário. 

Assim, o Poder Judiciário só pode revê-las em ar-
guição de ilegalidade no processo marítimo, jamais no 
mérito. E deverá replicá-las a não ser que, no âmbito do 
processo judicial, exista prova cabal capaz de refutá-la.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou a ques-
tão em torno do referido entendimento:

“se o ato impugnado em mandado de se-
gurança decorre de fatos apurados em processo 
administrativo, a competência do Poder Judici-
ário circunscreve-se ao exame da legalidade do 
ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal 
ou dos que atentem contra os postulados cons-
titucionais da ampla defesa e do due process of 
law”  (RMS 24.803 Rel.  Min. Joaquim Barbosa, 
DJ 05.06.2009) 

Em consonância com este pensamento, encontra-
-se o caudal da jurisprudência, como se vê na última 
decisão do STF sobre o a matéria – AI nº 62811-RJ do 
Ministro Bilac Pinto, como também nos julgados: Resp 
nº 38082 / PR, Relator Ministro Ari Pargendler, terceira 
turma – 20/05/1999 e no Recurso Especial nº 811.769, 
publicado em fevereiro de 2010, ambos do STJ.
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3.3. O Tribunal Marítimo no Novo Código de Processo Civil

No momento da atuação da Câmara dos Depu-
tados, como revisora em relação ao projeto de Lei nº 
8.046-B de 2010 do Senado Federal (PLS nº 166/10 
na Câmara), foram  aprovadas   três emendas  que 
representarão importante atualização da Lei Orgânica 
do Tribunal Marítimo. 

Quais sejam:

Art. 314. Suspende-se o processo: 
[...]
VII - quando se discutir em juízo questão 

decorrente de acidentes e fatos da navegação da 
competência do tribunal marítimo; 

[...]
§ 4º O prazo de suspensão do processo 

nunca poderá exceder um ano nas hipóteses dos 
incisos V e VII, e seis meses naquela prevista no 
inciso II.

[...]
Art. 529. São títulos executivos judiciais, 

cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os ar-
tigos previstos neste Título:

[...]
X – o acórdão proferido pelo Tribunal Ma-

rítimo quando do julgamento de acidentes e fa-
tos da navegação. 

§ 1º Nos casos dos incisos VI a X, o deve-
dor será citado no juízo cível para o cumprimen-
to da sentença ou para a liquidação no prazo de 
quinze dias.

[...]
Art. 530. O cumprimento da sentença efe-

tuar-se-á perante:
[...]

III – o juízo cível competente, quando se 
tratar de sentença penal condenatória, de senten-
ça arbitral, de sentença estrangeira ou de acór-
dão proferido pelo Tribunal Marítimo.                      

A necessidade de suspensão do processo judicial 
e a inclusão dos julgados do Tribunal Marítimo no 
elenco dos títulos executivos judiciais, no novo Códi-
go de Processo Civil, representam uma oportuna e ne-
cessária atualização legiferante, firmando a natureza 
da Corte Marítima como auxiliar do Poder Judiciário 
e convalidando a jurisprudência dominante nas últi-
mas décadas.

E mais, corrobora a tendência do estado moder-
no de desonerar o Poder Judiciário, assoberbado e des-
provido de condições de analisar questões de profun-
do conhecimento técnico, delegando competências a 
órgãos administrativos de elevada especialidade, como 
os da competência do Tribunal Marítimo, quanto à 
apreciação e julgamento dos acidentes e dos fatos da 
navegação. 

Exemplo disso é a sentença arbitral, nos termos 
do artigo 31, da Lei nº 9.307/96, paradigma da futura 
contextualização da natureza das decisões do Tribunal 
Marítimo, no novo modelo constitucional do direito 
processual civil contemporâneo.

Às vésperas da aprovação do novo Código de Pro-
cesso Civil, sua  redação revigora  o Tribunal Marítimo, 
trazendo esta instituição octogenária ao século XXI, 
contribuindo para o crescimento do país, do Poder Ju-
diciário e de toda a comunidade marítima, renovando 
as esperanças de mais oitenta anos de glórias à Corte 
Marítima nacional, exemplo para toda a administração 
pública e orgulho para os brasileiros. 

*Juiz Civil do Tribunal Marítimo especializado 
em Direito Internacional Público.
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Aliança Europa, na Baia de Guanabara, Rio de Janeiro

A
R

q
U

Iv
O

 A
lI

A
N

ç
A

 N
A

v
e

G
A

ç
Ã

O
 e

 l
O

G
ís

TI
C

A
 l

TD
A

.



80
 A

N
O

S 
 d

o 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
o

104

Criado em 5 de julho de 1934, o Tribunal Marítimo 
está completando este ano  seu octogésimo aniversário.  

Descrever como surgiu o Tribunal Marítimo, re-
lembrar sua história, declinar sua competência e atri-
buições, destacar sua atuação e seu desempenho nos 
inúmeros casos julgados ou enumerar sua composição 
seria redundante, repetitivo, lugar comum. 

Pronunciamentos e discursos por ocasião dos ani-
versários do Tribunal Marítimo são feitos anualmente 
por almirantes, juízes, advogados, todos muito inteligen-
tes e oportunos e, em geral, abrangendo esses aspectos.

Mas, que visão teriam do Tribunal os homens do 
mar, aqueles que exercem efetivamente a atividade e 
que, em última análise, são a matéria-prima, digamos 
assim, dos julgamentos em si? Que visão do Tribunal 
Marítimo teria, por exemplo, um capitão mercante?  

É isto, modestamente, que pretendemos abordar.
De modo geral, a visão do Tribunal Marítimo, 

pelos capitães, é meramente acadêmica. Aprende-se na 
Escola e nos cursos de aperfeiçoamento que ele existe, 
para que serve, etc. e na vida profissional não se fala 
mais nele. Pior ainda, faz-se questão de não falar, pois 
ele só entra em cogitação quando se evidencia algum 
acidente grave, coisa pela qual ninguém quer passar. 

Este, claro, não é um posicionamento correto 
nem adequado. Quanto mais informações tivermos 
dos casos julgados pelo Tribunal e sua atuação em ge-
ral, mais aprenderemos. “Tolos são aqueles que pre-
ferem aprender com a própria experiência. Eu prefiro 
aprender com a experiência dos outros”, já disse um 
pensador. As informações certamente contribuiriam 
para evitar acidentes. Para isso as companhias de na-
vegação devem ser incentivadas a mandar para bordo 
resumos de casos julgados pelo Tribunal.   

Casos mais recentes são importantíssimos. Pou-
cos sabem, a bordo de nossos navios, pormenores dos 
julgamentos, não tão recentes, mas que repercutiram 
na imprensa, como os casos do Bateau Mouche, do 

TRIBUNAL MARíTIMO – 80 ANOS – NOVOS DESAFIOS

Mensagem do Centro dos Capitães da Marinha Mercante

Mineral Star, da Plataforma Petrobras P-36 e do iatis-
ta Lars Grael, para ficar em uns poucos.   

No mundo globalizado de hoje, com internet a 
bordo, não se justifica mais o mote do “eu não sabia”. 

A navegação evoluiu e continua evoluindo. Às 
vezes até para pior, como o caso do recrudescimen-
to recente da pirataria. Nossos capitães precisam ser 
esclarecidos quanto a isso. Nossos navios de longo 
curso (poucos) estão embarcando segurança armada 
na África do Sul quando têm como rota o Oceano Ín-
dico. O conceito confuso de pirataria está difícil de ser 
entendido. Ataques de bandidos ao largo dos portos 
ou nos portos brasileiros não são considerados pirata-
ria; ataques de bandidos no Golfo da Guiné não são 
considerados pirataria; ataques de bandidos no litoral 
de Angola, com sequestro do navio e transferência de 
carga, não são considerados pirataria. Pelo menos as-
sim entende a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar. Para os capitães mercantes tudo isso 
não passa de semântica. Se um ou vários bandidos, em 
lanchas especiais, mascarados e armados até os den-
tes, abordam e invadem um navio, esteja ele onde es-
tiver, são piratas. Ou seja: bandidos especializados em 
assaltar navios. O resto é tergiversação. Qual seria o 
pensamento do Tribunal Marítimo sobre esse aspecto?

Os sinistros globais da navegação envolvendo os 
Tribunais, em detrimento do enorme avanço da tecno-
logia, mantêm números impressionantes. De 2002 a 
2013 foram registradas 1.673 perdas, uma média de 
152 por ano. Apenas em 2013 um total de 94 navios, 
com mais de 100 toneladas brutas, foram declarados 
como perda total.

São muitos casos sendo julgados pelos Tribunais 
no mundo afora. E cada vez mais intrincados. É de co-
nhecimento de todos o recente caso do Mol Comfort. 
Esse navio, carregado, se partiu em dois ao enfrentar 
uma tempestade em alto mar e, depois de vários dias 
de agonia e tentativas de salvamento, foi a pique, com 
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perda total. Obviamente que a tentativa de achar um culpado dirigiu-se imediata-
mente ao conceito de falha no carregamento, com a tentativa de incriminar o capi-
tão. Sempre mais fácil. Acontece que isso foi descartado. Hoje a briga no Tribunal se 
divide entre o estaleiro construtor e o armador. 

A tecnologia de bordo avança. Os navios agora dispõem de caixa preta. Um dis-
positivo que, em última análise, vem facilitar em muito a investigação dos sinistros e, 
consequentemente, o julgamento dos Tribunais. Capitães e armadores estão sujeitos a 
maiores sanções civis quando não conseguem explicar, em sua defesa, a sequência de 
eventos que levaram ao sinistro e ficaram gravados no VDR. Por outro lado, quando 
o capitão presta uma informação verídica, confirmada pela caixa preta, sua responsa-
bilidade fica bastante amenizada. Não temos conhecimento de que o nosso Tribunal 
Marítimo já tenha julgado caso(s) dentro desse contexto.

Assunto palpitante no momento, que ganharia muito com a manifestação do 
Tribunal Marítimo, sendo ou não de sua alçada, mas visto pelo lado técnico do seu 
excelente quadro, é a questão do porto de refúgio.  

Grande parte da comunidade marítima mundial, incluindo o Brasil, é signatá-
ria do princípio da IMO que estabelece porto de refúgio nos países litorâneos que 
possam abrigar navios em iminente perigo. Acontece que alguns deles e, por incrível 
que pareça, do dito Primeiro Mundo, têm relutado em cumprir esse acordo. Ficou 
tristemente famoso o caso do petroleiro Prestige que depois de sofrer danos em seus 
tanques de carga durante uma tempestade no Atlântico Norte teve recusado o pedi-

Rebocador Rose e sua tripulação, em 1934
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do de refúgio solicitado pelo seu capitão em porto de águas espanholas e mandado 
de volta para o mar. Em consequência, o navio partiu-se em dois, afundou, e suas 
77.000 toneladas de óleo pesado que vazaram causaram uma tragédia ao meio am-
biente afetando, além da costa espanhola, as costas da França e Portugal. 

Ainda mais recentemente um navio de produtos químicos abalroado no litoral da 
Coreia, o Maritime Maisie, teve ajuda negada pelas autoridades marítimas coreanas na 
procura de um porto de refúgio naquele país. O navio derivou para águas japonesas, 
onde também foi recusado, ficando à deriva com seus salvadores impotentes para efe-
tuarem uma transferência da carga. 

O que o nosso Tribunal Marítimo tem a ver com isso? Muito. Uma de suas fina-
lidades precípuas é fazer recomendações à Autoridade Marítima que, dentre outras 
coisas, protejam o ambiente marinho. O ideal nesse caso seria antecipar-se aos fatos, 
se é que isso já não foi feito. A Lesta determina que uma das atribuições da Autori-
dade Marítima é “definir áreas marítimas e interiores para constituir refúgios provi-
sórios, onde as embarcações possam fundear ou varar, para execução de reparos”.  
A ideia seria manter planejamento preventivo para evitar casos como os da Europa e 
do Oriente. Temos inúmeras embarcações operando nos limites da nossa Amazônia 
Azul sujeitas a esse tipo de acidente. 

A tecnologia no transporte marítimo continua evoluindo levando nosso Tribunal 
Marítimo a seguir os seus passos. A cada dia novos desafios. O que nos trará o futuro? 
Desde seus primórdios o Tribunal Marítimo julga capitães, chefes de máquinas e demais 
oficiais de náutica e de máquinas, além de tripulantes em geral. As tripulações estão 
cada vez mais reduzidas. Hoje já temos a praça de máquinas desguarnecida e, em futuro 
não muito distante, o navio totalmente desguarnecido (navio drone). Daqui a alguns 
anos é possível que os Tribunais se deparem com a inusitada situação de julgar acidente 
da navegação de navios sem tripulantes.

A tendência dos capitães mercantes em classificar o Tribunal Marítimo como 
uma ameaça a ser evitada deve, na verdade, ser encarada sob outro prisma. A de que 
o elo mais fraco da corrente são eles e que, sendo assim, necessitam de um órgão ca-
paz, técnico e honesto que também os inocente (como acontece na maioria das vezes) 
e não apenas os condene. A condenação é, em geral, reflexo de negligência, omissão 
ou irresponsabilidade, inevitável nesses casos.  Mas definir esse tipo de acusação em 
um julgamento requer, de parte dos julgadores, profundo conhecimento da atividade 
marítima e suas particularidades. Os interesses na condenação de um capitão envol-
vem, vez por outra, vultosas indenizações das seguradoras. Esses interesses, desde os 
inquéritos, já movimentam as mais diferentes manobras para conduzir o julgamento 
para seus propósitos. Ter em quem confiar – caso do Tribunal Marítimo - é de fun-
damental importância.

O Centro dos Capitães da Marinha Mercante parabeniza e se regozija com a pre-
sidência, quadro de juízes e funcionários pelos 80 anos do nosso Tribunal Marítimo, 
raro exemplo de Tribunal Administrativo de sucesso no Brasil que, a caminho do seu 
centenário, muito contribui e continuará contribuindo para a segurança da navegação e 
salvaguarda da vida humana no mar.
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Navio-tanque Nilza atracado no Pier da Refinaria Isaac Sabbá (Reman)
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Tomo a liberdade de começar este artigo me so-
correndo de uma frase que está no anteplenário do 
Tribunal Marítimo, de Vitor Hugo:

“No mundo há três tipos de homens: os vi-
vos, os mortos e os que navegam. Só aos homens 
do mar é que deve ser dada a capacidade de jul-
gar as decisões tomadas no mar, por quem vive 
no mar”.

O Tribunal Marítimo não julga crimes ou infra-
ções comuns, mas é o único Tribunal do Brasil com 
competência legal e específica para julgar “fatos e aci-
dentes da navegação”.

Embora me agrade a visão romântica de Vitor 
Hugo e de ser eu um Capitão de Longo Curso, me 
curvo, com muito respeito e admiração, aos nossos 
congressistas quando, sabiamente e com elevada sen-
sibilidade, souberam exprimir os anseios de setores 
competentes de nossa sociedade e colocaram no corpo 
desta Corte Marítima, desde o seu início, um Capi-
tão de Longo Curso, um professor de direito marítimo 
(bacharel em direito notoriamente especializado nes-
sa matéria) e um delegado dos armadores nacionais. 
No início, também um delegado das companhias de 
seguros nacionais, além do seu Presidente, o Diretor- 
Geral de Marinha Mercante (Decreto nº 24.585, de 5 
de julho de 1934).

Com a evolução da Marinha Mercante brasilei-
ra, o aumento do número de Processos e o aperfeiço-
amento das nossas leis, foi incorporado mais um Juiz, 
Capitão de Mar e Guerra do Corpo de Oficiais da Ar-
mada, pelo Decreto-Lei nº 1.680, de 13 de outubro de 
1939, passando de cinco para seis membros (dentre 
eles, três, necessariamente, “homens do mar”).

QUALIDADE DOS ACÓRDÃOS – RAZÃO DE 
SER DE UM TRIBUNAL TÉCNICO

*Fernando Alves Ladeiras

O Decreto-Lei nº 7.675, de 26 de junho de 1945, 
que reorganizou esta Corte e a renomeou como Tribu-
nal Marítimo (retirando o “Administrativo”), lhe deu 
a sua configuração definitiva de sete Juízes, tendo ain-
da como Presidente o Diretor-Geral da Marinha Mer-
cante; além de um Capitão de Mar e Guerra do corpo 
de oficiais da Armada; um oficial superior do Corpo 
de Engenheiros Navais, um bacharel em Direito, espe-
cializado em Direito Marítimo; um bacharel em Direi-
to, especializado em Direito Internacional (que substi-
tuiu o representante das companhias seguradoras); um 
especialista em armação de navios e navegação comer-
cial; e um Capitão de Longo Curso, com experiência 
em comando em navio mercante nacional.

A Constituição de 1946, no art. 17, no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, reconhece o 
Tribunal Marítimo com a sua organização e compe-
tência, e a Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que 
o reorganizou, com as alterações introduzidas por ou-
tras leis posteriores, em seu art. 1º, lhe dá autonomia 
e as diretrizes que se mantêm até o presente momento.

Por ser um tribunal técnico, como poucos no 
Brasil (a exemplo do Tribunal de Contas da União 
(TCU), o Tribunal Marítimo não está dentro do Poder 
Judiciário, mas a ele auxilia com suas decisões – acór-
dãos – do mais elevado nível técnico e jurídico, aten-
dendo aos mandamentos Constitucionais e ao nosso 
Ordenamento Jurídico, garantindo o devido processo 
legal, a ampla defesa e o contraditório. 

Assim como nos julgados do TCU, a diferença 
em relação à justiça comum é que os julgamentos são 
conduzidos por Juízes especializados, com o aprofun-
damento técnico dos fatos, na busca da verdade real e 
a um nível que exige conhecimento profundo das ma-
térias apreciadas.
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Os “Juízes marinheiros” que compõem esta Cor-
te (o Juiz Presidente – um Almirante –, os oficiais da 
MB – Juiz da Armada e o Juiz do quadro de Engenhei-
ros –, e, principalmente, o Capitão de Longo Curso) 
trazem às discussões, além dos seus conhecimentos 
técnicos, elementos da vida a bordo e de suas experi-
ências marinheiras que, como disse Vitor Hugo, com 
a “capacidade de julgar as decisões tomadas no mar, 
por quem vive no mar”. Tudo isso é aperfeiçoado pela 
experiência dos Juízes das cadeiras de Armação de na-
vios, de Direito Marítimo e de Direito Internacional, 
cobrindo todos os lados da atividade, o que dá aos 
acórdãos uma força incontestável, desde que respeita-
dos os citados mandamentos e normas vigentes, o que 
vem recebendo tratamento esmerado nesta Corte.

Grande parte dos casos julgados refere-se às ope-
rações de navios nos portos, sendo a experiência e o 
entendimento do Juiz Capitão de Longo Curso funda-
mental para eles, pelo seu profundo conhecimento não 
só das operações portuárias em si, mas da estabilidade 
dos navios e todas as ciências a ela atreladas, inclusive 
de conhecimentos de arquitetura e de construção naval. 

A formação acadêmica do Juiz Capitão de Lon-
go Curso, falando por experiência própria, nos cursos 
de graduação e, principalmente, nos de pós-graduação 
da carreira, é fortemente voltada para o Direito. Fo-
ram passados conhecimentos de Direito do Trabalho 
e Previdenciário, Responsabilidade Civil do Armador, 
do Comandante e dos Tripulantes, Regras, Tratados e 
Convenções internacionais das quais o Brasil é parte 
signatária desde a graduação. Em todos os cursos fo-
ram enfatizados o Direito Marítimo e a influência dos 
julgados do Tribunal Marítimo na vida profissional 
dos aquaviários. As matérias do Direito foram quase 
metade da carga horária dos cursos de aperfeiçoamen-
to para Capitão de Cabotagem e para Capitão de Lon-
go Curso, enquanto que as diversas matérias técnicas 
foram tratadas apenas como simples atualizações do 
estado da arte.

Capitão de Longo Curso
Juiz Vice-Presidente do Tribunal Marítimo

Nos casos ocorridos no mar e na aproximação 
dos portos, o conhecimento e a experiência do Juiz 
Capitão de Longo Curso, juntamente com os dos ou-
tros “Juízes marinheiros”, são fundamentais também 
para entender as diversas situações enfrentadas pelos 
navios, seus Comandantes e tripulantes. Não se trata 
apenas dos aspectos técnicos (da arte da navegação, 
das Regras do Ripeam, das manobras, dos efeitos de 
interação com o fundo do mar, com estruturas e com 
outras embarcações, dos balizamentos e batimetrias, 
etc.), mas da sensibilidade de quem passou por situ-
ações inusitadas, só experimentadas pelos “homens e 
mulheres do mar”, para poder entender as reações e 
ponderar as correções ou incorreções dos atos toma-
dos sob tais circunstâncias.

A importância do conhecimento jurídico de to-
dos os Juízes também é indiscutível, razão pela qual, 
historicamente, a maioria dos Juízes Capitão de Longo 
Curso que passou por esta Corte tinha também gradu-
ação em Direito, assim como alguns Juízes militares. 
Da mesma forma, cadeiras de Juízes especializados em 
Armação, Direito Marítimo e Direito Internacional fo-
ram ocupadas por bacharéis em Direito que também 
eram Capitães de Longo Curso ou oficiais da reserva 
da Marinha do Brasil. 

Pelos registros, principalmente nas últimas dé-
cadas, além das especialidades e experiências exigidas 
pela Lei, quase todos os Juízes que compõem e que 
passaram por esta Corte Marítima são ou eram tam-
bém bacharéis em Direito, associando, assim conheci-
mentos técnicos e jurídicos. 

A feliz simbiose experimentada por esta Egrégia 
Corte Marítima tem feito com que aqueles que não eram 
formalmente graduados em Direito e os que não eram de 
origem marinheira aprendessem com estudos e pesqui-
sas, pela prática e pelo aprofundamento das discussões, 
a ponto de levar às pessoas que assistem aos julgamentos 
em plenário a impressão que todos os Juízes desta Corte 
são Comandantes e Doutores, o que muito nos orgulha.
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No discurso proferido por ocasião da sessão so-
lene comemorativa dos 50 anos do Tribunal Maríti-
mo, o então Juiz e insigne jurista Celso de Albuquer-
que Mello disse que “uma instituição só se justifica 
enquanto cumpre a sua finalidade, caso contrário, ela 
nega a si mesma”. Naquela oportunidade, o exame re-
trospectivo de meio século de existência demonstrou 
de forma inequívoca que a instituição cumpria a sua 
finalidade, restando afirmadas a necessidade e a con-
veniência de sua existência.

Agora, após o decurso de mais 30 anos, somos 
naturalmente levados a uma reavaliação da atuação 
do Tribunal Marítimo e a refletir sobre o valor e a 
qualidade dos seus julgados, seus efeitos no âmbito da 
comunidade marítima e no vasto campo do direito pú-
blico e privado.

Para dar sequência a estas breves reflexões, não 
será necessário remontar às origens de sua criação nem 
às razões que levaram à constituição de um Tribunal Ma-
rítimo em nosso ordenamento jurídico – o caso do navio 
alemão Baden - fato sobejamente historiado e conhecido. 
Porém, como ponto de partida para qualquer avaliação 
qualitativa, indispensável será dedicar a devida atenção à 
lei de regência da instituição que se examina.

A lei de regência trata-se da Lei nº 2.180/54 que, 
com pequenas alterações pontuais, vigora com suficien-
te fôlego normativo para prevalecer no cumprimento 
do seu importante papel em nosso ordenamento legal. 
Antes de tudo, devemos prestar nossas homenagens ao 
legislador que a concebeu com extrema felicidade ao 
estabelecer a composição do Tribunal Marítimo.

De fato, o eclético conjunto de Juízes que com-
põem o plenário decisório abrange tão diversificado 
campo de conhecimento, raramente encontrados em 
outros colegiados. Por definição legal, o Tribunal 
Marítimo tem competência para conhecer e julgar os 
fatos e acidentes da navegação, definindo-lhes a na-
tureza, causa, extensão e responsáveis, aplicando as 
penalidades previstas em lei, além de poder propor à 

 O TRIBUNAL MARíTIMO: 80 ANOS DE HISTÓRIA

*Artur R. Carbone

autoridade competente a implementação de medidas 
preventivas consideradas necessárias para a segurança 
da navegação.

Para o exercício dessa especializada função, in-
dispensável seria que seu corpo de julgadores fosse 
dotado do necessário conhecimento da matéria posta 
em discussão. Atendendo a esta necessidade, o legis-
lador constituiu o Tribunal Marítimo com sete Juízes, 
cada um detentor de uma área de conhecimento, todas 
vetores componentes da resultante almejada, isto é, o 
melhor e mais justo julgamento.

O seu Presidente é um Almirante do Corpo de 
Armada nomeado por Decreto da Presidência da Re-
pública, com base em criteriosa recomendação do Co-
mandante da Marinha. Este critério garante ao Tribu-
nal Marítimo o concurso de profissional portador de 
vasta e rica experiência adquirida ao longo de uma 
carreira naval e detentor, portanto, do saber necessá-
rio para a boa organização e administração dos servi-
ços e das altas funções desempenhadas pela Casa sob 
o seu comando.

O quadro de julgadores é completado por ou-
tros seis Juízes: dois Juízes Militares, Oficiais Supe-
riores, sendo um do Corpo da Armada, com domínio 
nas ciências da hidrografia e da navegação, e outro 
do Corpo de Engenheiros Navais, ambos nomeados 
sob o mesmo critério anterior. Os quatro Juízes Civis 
também observam a especialização específica em di-
versas áreas de conhecimento: dois são bacharéis em 
Direito, com mais de cinco anos de prática forense, 
sendo um especializado em Direito Marítimo e ou-
tro em Direito Internacional Público, um Capitão de 
Longo Curso da Marinha Mercante Brasileira, com 
mais de cinco anos de efetivo comando em navios 
nacionais e, finalmente, um especialista em armação 
e operação comercial de navios, com mais de cinco 
anos de exercício de cargo de direção em empresa de 
navegação. Os Juízes Civis são nomeados mediante 
aprovação em devido concurso público.  
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A lei confere a esse plenário de notável qualifica-
ção a competência para julgar os fatos e os acidentes 
de navegação. Para o que servirão esses especializados 
julgados? Qual será o alcance dessas decisões e a re-
percussão no meio administrativo e no judiciário?

Este tema tem sido objeto de exame e discussão 
tanto em sede doutriária quanto na jurisprudência de 
nossos tribunais.

Por relevante, resumindo em poucas palavras a 
importância da existência de Cortes Técnicas Especia-
lizadas, vale transcrever a lição de Castro Nunes em 
Teoria e Prática do Poder Judiciário, publicado no Di-
ário Oficial de 28.06.1945: “a hipertrofia das funções 
do Estado e a complexidade dos problemas da admi-
nistração pública, exigindo conhecimentos especiali-
zados e, não raro, de técnica complicada, para a qual 
não estão aparelhados os juízes de carreira, explicam o 
desenvolvimento, que vem de longe, e se vai acentuan-
do dia a dia, de instâncias administrativas colegiadas 
para o exame e solução de tais questões.”

Esse mesmo entendimento foi manifestado pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento AG 
62811-RJ de 20.06.1975, como se pode extrair do 
bem fundamentado voto do Relator, o Ministro Bilac 
Pinto: “A Criação do Tribunal Marítimo, órgão ad-
ministrativo integrado por técnicos, a quem se atribui 
competência quase-jurisdicional para o deslinde de 
questões de direito marítimo se insere na tendência do 
Estado moderno de aliviar as instituições judiciais de 
encargos puramente técnicos, para os quais não estão 
elas preparadas.”

Desse julgamento levado ao STF resultou na se-
guinte Ementa: “Seguro Marítimo. Naufrágio de Na-
vio. Ação de cobrança da indenização correspondente 
à sua perda total. Legitimidade da utilização da pro-
va, das conclusões técnicas e da decisão do Tribunal 
Marítimo Administrativo no julgamento da ação pelo 
Tribunal Federal de Recursos. Tendência do Estado 
Moderno de atribuir o exercício de funções quase – 
jurisdicionais a órgãos da administração, aliviando os 
órgãos do Poder Judiciário do exame de matérias pu-
ramente técnicas...”

A criação do Tribunal Marítimo como, de resto, 
a de outros colegiados administrativos similares, não 
teve o objetivo de usurpar jurisdição aos Tribunais 

de Justiça, mas sim, como órgãos auxiliares, prestar 
inestimável colaboração para desafogar a sobrecarga 
a que está submetido o judiciário e permitir a melhor 
distribuição da justiça com relação àquelas matérias 
que não são, nem seria esperado que fossem, de espe-
cial conhecimento dos juízes de carreira.

É certo que a nova dicção do art. 18, da Lei 
2.180/54, embora afirme que as decisões do Tribunal 
Marítimo quanto à matéria técnica referente aos aci-
dentes e fatos da navegação têm valor probatório e 
se presumem certas, admite o seu reexame pelo Poder 
Judiciário.

O permissivo legal, embora óbvio, deve merecer 
a devida meditação para o seu bom entendimento. 
Sem dúvida, o mencionado reexame não é para ser 
admitido em toda e qualquer decisão, como se o ju-
diciário fosse uma “segunda instância” para conhecer 
das decisões do Tribunal Marítimo. A jurisprudência 
tem tentado balizar os limites desse permissivo legal, 
embora sem conseguir, a nosso ver, garantir a desejada 
segurança jurídica. 

Podemos classificar a tendência jurisprudencial 
em duas principais linhas de entendimento. A pri-
meira, mais restritiva, confere às decisões do Tribu-
nal Marítimo o valor de mero laudo pericial. A outra  
admite a revisão quando contrariada por prova judi-
cial de igual valor.

Ambos entendimentos deixam abertas as possi-
bilidades de crítica. As decisões do Tribunal Marítimo 
não se confundem com meros laudos periciais porque, 
diferentemente destes, pode impor penalidades. A outra 
corrente de pensamento apresenta uma questão de difícil 
solução: o que seria “prova de igual valor” para se con-
trapor à decisão do Tribunal Marítimo? Seria o parecer 
de um isolado perito judicial, muitas vezes sem o amplo 
conhecimento e o domínio da matéria em discussão, su-
ficiente para desconstituir a decisão de um colegiado es-
pecializado? Parece que neste ponto a resposta também 
seria negativa. 

É de todo evidente que as decisões proferidas por 
colegiado isento e altamente especializado não podem 
ser desprezadas apenas em função da origem nem 
afastadas sem a devida fundamentação a demonstrar 
cabalmente o seu eventual desacerto.  Ou, fazendo uso 
das palavras do STF em um de seus acórdãos acerca 
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do alcance das decisões do Tribunal Marítimo: “(...) 
ele é tribunal quase judiciário, fenômeno muito co-
mum nos Estados Unidos , e que, no Brasil, também 
tem tido certo desenvolvimento. A função desses tri-
bunais quase-judiciários é de tribunais técnicos: em 
favor deles milita o princípio da confiança. Assim, o 
exame de fato, a que eles procedem, não deve ser, com 
leveza, repelido pelos tribunais judiciários.” (Agravo 
de Instrumento 11.904 - Rel. Min. Bento de Faria – 
Jul. 28/05/1934). 

Na busca de uma solução com o devido amparo 
legal, o Grupo de Trabalho constituído pela Associa-
ção Brasileira de Direito Marítimo para apresentar 
emendas ao PL 1572/2011, em tramitação na Câma-
ra dos Deputados criando um novo Código Comer-
cial, propôs incluir no Capítulo que estabelecia os 
princípios aplicáveis ao Direito Marítimo, “o princí-
pio da apuração formal dos acidentes e fatos da nave-
gação”, pelo qual as decisões do Tribunal Marítimo 
seriam suscetíveis de revisão pelo Judiciário apenas 
quanto à legalidade do ato administrativo, a possí-
veis vícios de caráter formal ou quando atentarem 
contra os postulados constitucionais da ampla defesa 
e do devido processo legal.

Com o texto proposto buscaram-se alcançar al-
guns objetivos: confirmar o sentido prático que deve 
ser conferido aos julgamentos do Tribunal Marítimo, 
em linha com pronunciamentos do STF e do STJ; pres-
tigiar o chamado princípio da confiança que milita em 
favor dessas decisões e observar a tendência moderna, 
abraçada também pelo próprio projeto de Código Co-
mercial, de “desjudicializar” tanto quanto possível o 
exercício de direitos, em desafogo do Poder Judiciário. 
Nesse sentido, o aproveitamento das decisões técnicas 

do Tribunal Marítimo mostra-se apto a evitar a re-
petição, na esfera do Judiciário, desnecessariamente, 
de prova já produzida por órgão público, imparcial e 
qualificado, ressalvadas, apenas, as hipóteses de ilega-
lidade da decisão, vícios formais ou violação da ampla 
defesa e do devido processo legal.  

A proposta da ABDM encontra respaldo no en-
tendimento manifestado pelo STF sobre decisões em 
processos administrativos: “se o ato impugnado em 
mandado de segurança decorre de fatos apurados em 
processo administrativo, a competência do Poder Ju-
diciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato 
coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos 
que atentem contra os postulados constitucionais da 
ampla defesa e do due process of law” (RMS 24.803 – 
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 05/06/2009). 

A elevada qualificação dos juízes que o integram 
e os recursos públicos investidos em sua manutenção, 
não permitem supor que o Tribunal Marítimo esteja 
restrito apenas a julgar e eventualmente punir os pro-
fissionais do mar, as empresas e empresários que cons-
tituem a importante comunidade marítima. O valor 
dos seus julgados ultrapassa esse limite na medida em 
que zela pela segurança da navegação e, como órgão 
auxiliar do Poder Judiciário, permite a melhor distri-
buição da justiça em matéria de sua competência.

Ao completar 80 anos, na plenitude do seu vi-
gor, podemos repetir por absolutamente verdadeiras, 
as palavras do saudoso jurista e ex-Juiz Celso Albu-
querque Mello: que o Tribunal Marítimo se integra 
na tradição da justiça administrativa brasileira, bem 
como na História Marítima Nacional. Trata-se de ins-
tituição que cumpre a sua finalidade justificando-se, 
portanto, por si mesma.

Advogado e Oficial de Náutica da Marinha Mercante Brasileira, 
Presidente da Associação Brasileira de Direito Marítimo (ABDM), 

Membro Titular do Comitê Marítimo Internacional (CMI).
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A essência do julgamento é verificar se determi-
nado acontecimento foi causado pela violação de algu-
ma norma jurídica por alguém.

Neste mister, o Magistrado, para prestar a ju-
risdição, recebe das partes o fato controvertido para 
que possa aplicar o direito. Após interpretar a norma 
jurídica material cabível ao caso concreto que lhe foi 
apresentado, decide de acordo com seu convencimen-
to devidamente motivado, observando a norma jurídi-
ca processual. Quando os elementos e as circunstân-
cias do fato concreto não lhes são apresentados cla-
ramente, o Magistrado nomeia um perito, que é um 
profissional com conhecimento da matéria objeto de 
julgamento e capacitado a lhe oferecer o esclarecimen-
to necessário ao deslinde da questão.

O Tribunal Marítimo é formado por colegiado 
técnico, composto pelo Juiz Presidente, cargo ocupado 
por um Almirante do Corpo da Armada da Marinha 
do Brasil, e por seis Juízes, sendo um oficial superior 
também do Corpo da Armada, um oficial superior do 
Corpo de Engenheiros Navais da Marinha do Brasil, 
um Capitão de Longo Curso da Marinha Mercante do 
Brasil, um especialista em armação de navios e nave-
gação comercial, um bacharel especializado em Direi-
to Marítimo e outro em Direito Internacional Público.

O Juiz do Tribunal Marítimo, para cumprir suas 
atribuições, também recebe das partes um aconteci-
mento controvertido, que, após a devida interpretação 
da norma jurídica material maritimista, será caracte-
rizado como um fato ou acidente da navegação, den-
tre aqueles capitulados nos artigos 14 e 15, da Lei nº 
2.180, de 1954 (LOTM), observando tanto a norma 

TRIBUNAL MARíTIMO: 80 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO  
PARA A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO

*Sergio Bezerra de Matos

*Capitão de Mar e Guerra (RM1)
Juiz Militar do Tribunal Marítimo

processual especial prevista na LOTM como a norma 
processual geral vigente. 

Diferentemente do Magistrado, o Juiz do Tribunal 
Marítimo, ao receber para julgamento um fato ou aci-
dente da navegação, cujos elementos e circunstâncias não 
tenham sido apresentados de forma clara, pode ele, apli-
cando o conhecimento inerente a sua especialidade, fazer 
o juízo de cognição necessário a tornar o acontecimento 
esclarecido sem a necessidade do auxílio de um perito.

Assim, o Juiz Militar do Corpo da Armada, que é 
graduado em Ciências Navais, possui formação acadê-
mica que lhe permite compreender e analisar os efeitos 
de todos os fenômenos físicos que influenciam na arte 
de navegar sobre e sob as águas.

Portanto, além de analisar e interpretar o direito 
material e observar o direito processual, o Juiz do Tri-
bunal Marítimo tem por atribuição, em regra, analisar 
e interpretar o acontecimento que lhe foi apresentado, 
sem a necessidade de um expert. Esta é a razão pela 
qual, algumas vezes, se diz impropriamente que a deci-
são do Tribunal Marítimo possui natureza de perícia. 

Desta forma, cabe a este Juiz esclarecer quando, 
por exemplo, uma rajada de vento, uma onda despro-
porcional ou a corrente de maré ou de um rio produz 
efeitos que possam interferir na execução de alguma 
manobra, caracterizando uma situação de fortuna do 
mar imprevisível ou irresistível e não um erro de mano-
bra do Comandante de embarcação.  Da mesma forma, 
deve avaliar se os equipamentos e auxílios disponíveis 
foram devidamente empregados em conjunto com as 
técnicas de navegação, para que as derrotas possam ser 
planejadas e executadas com a devida segurança. 



80
 A

N
O

S 
 d

o 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
o

114

Na data em que este Egrégio Tribunal Marítimo 
completa oitenta anos de atividade, impõe-se neste 
momento de justa celebração e regozijo uma breve 
retrospectiva histórica da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e deste Tribunal Marítimo e como estas 
instituições foram concebidas contemporaneamente 
durante a década de 1930 para, a partir de então, pas-
sarem a navegar como naus inseparáveis de uma mes-
ma esquadra, em rumo firme ao mesmo ideal. 

O IDEAL DE JUSTIÇA

Com efeito, o Tribunal Marítimo, embora cria-
do em 1931, foi reconhecido oficialmente com a edi-
ção do Decreto 24.585 de 5 de julho de 1934,  que 
aprovou o chamado Regulamento do Tribunal Marí-
timo Administrativo.  

A Justiça Marítima do Brasil, naquela data, lança-
va sua pedra fundamental, recebendo virtuoso impulso. 

Nas sábias palavras do Vice-Almirante Henrique 
Aristides Guilhem, Ministro da Marinha à época, em 
seu relatório ao Presidente da República em março de 
1937, o Tribunal era uma demanda da sociedade, em 
especial daqueles que atuavam no comércio sobre águas:

“Há muito, todos os que tinham interesses 
ligados ou dependentes da nossa Marinha Mer-
cante, do transporte sobre agua no Brasil, re-
clamavam a creação de um órgão technico para 
a apreciação rápida e segura de toda a sorte de 
acidentes da navegação no nosso imenso litoral e 
vias navegáveis. Este órgão foi creado ao impul-
so do espirito de renovação que ultimammente 
atingiu a Administração Brasileira.”

(texto extraído do original, na língua portuguesa vigente à época)

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SAúDA OS 80 
ANOS DO EGRÉGIO TRIBUNAL MARíTIMO

*Godofredo Mendes Vianna

A época era de mudanças e de novos ventos, com 
o início do processo de industrialização do Brasil e, de 
fato, o ambiente era deveras conturbado politicamen-
te com a instalação do chamado Estado Novo, vindo 
logo após a Revolução de 30 que levou Getúlio Vargas 
a Chefe do Governo Provisório da República. 

O período, como não poderia deixar de ser, foi 
bastante fértil no que refere à edição de Decretos e atos 
normativos do novo Poder Executivo que se instalava em 
substituição à chamada “Política do Café com Leite”.

Curiosamente, apenas um ano antes da criação 
do Tribunal Marítimo, nascia a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, por via do Decreto 19.408 de 1930, 
também da lavra do Presidente Getúlio Vargas e do 
seu Ministro da Justiça, Dr. Oswaldo Aranha. Os atos 
emanados pelo Poder Executivo naquele período vi-
savam, sobretudo, instalar alicerces de uma sociedade 
moderna – como bem destacou o Vice-Almirante Gui-
lhem em seu relato “... espírito de renovação...” - e 
com maior participação popular. O Decreto de criação 
da OAB traz, em seu preâmbulo, uma sintética, porém 
interessante exposição de motivos, qual seja: 

“Atendendo à necessidade de prover ao me-
lhor funcionamento da Justiça local do Distrito 
Federal, fazendo equitativa distribuição dos fei-
tos, normalizando o desempenho dos cargos ju-
diciários, diminuindo os ônus aos litigantes, em 
busca do ideal da justiça gratuita, prestigiando 
a classe dos advogados, e enquanto não se faz a 
definitiva reorganização da Justiça.” 

É possível perceber, portanto, que tanto no De-
creto que fez instalar o Tribunal Marítimo, como na-
quele que criou a Ordem dos Advogados, o espírito 
de renovação e modernização da sociedade brasileira 
estão bastante presentes. 
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E não é menos curioso perceber que, embora naqueles primeiros anos da dé-
cada de 30 os três poderes estivessem concentrados nas mãos do Poder Executivo, 
o chamado Governo Provisório, estes decretos que criaram tanto a OAB como o 
Tribunal Marítimo tinham como mote claro e evidente o melhor aparelhamento das 
cortes administrativas e do nosso sistema judiciário e, de certo modo, o fortaleci-
mento de um dos pilares do regime democrático.

O Decreto 19.408 de 1930 que criou a OAB, não somente “prestigiava” a clas-
se dos advogados, mas atendia um anseio antigo e necessário para regulamentação e 
autonomia da profissão, ao conceder à Ordem a prerrogativa de seleção e disciplina 
da classe dos advogados, sem intervenção do Poder Executivo. Este era o modelo 
europeu que já vigorava à época, tendo Portugal e França suas respectivas Ordens 
instituídas desde o Século XIX.

Este mesmo Decreto reformou a composição dos Tribunais de Apelação no 
Distrito Federal e o processamento dos recursos, com redução de custas e emolu-
mentos, tornando-os mais acessíveis à população em geral.

De sua vez, o Decreto 24.585, de 5 de julho de 1934, concebe um projeto 
absolutamente inovador, na medida em que o chamado Regulamento traz em seu 
bojo uma enorme preocupação com a formação profissional, acadêmica e represen-
tatividade dos juízes que comporiam o Tribunal Marítimo e, principalmente, com o 
devido processo legal. 

A presença de um juiz “professor em Direito Marítimo”, um “delegado das 
sociedades de officiaes da Marinha Mercante”; e representantes da armação nacio-
nal e de seguradoras (nos termos do artigo 1º do Decreto 24.585), bem refletem a 
preocupação que este novo órgão tivesse um colegiado julgador não só aparelhado 
tecnicamente, mas que também representasse a indústria e os diversos interesses 
presentes no mercado. 

Visão moderna, sem dúvida, para um tribunal administrativo naquela época.
Naquele diploma legal já se tem um esboço quase definitivo dos pilares que 

acabaram por alicerçar a Lei nº 2.180 de 1954, seja em relação ao âmbito de compe-
tência e jurisdição do Tribunal, seja no tocante à estrutura organizacional do mesmo 
e às regras processuais específicas. Em relação ao processo no Tribunal Marítimo, o 
Regulamento já apresentava rito bastante detalhado e, de extrema sofisticação, com 
regras de instrução processual, defesa e recursos absolutamente atualizados e, quiçá, 
à frente do seu tempo. Genuína demonstração de efetiva e fiel observância ao “due 
process of law”. 

O processo no Tribunal Marítimo nos termos do referido Regulamento de 
1934 inclusive previa a possibilidade de interposição de Recurso Extraordinário – 
que foi posteriormente excluído do processo no TM por ocasião da legislação sub-
sequente – para o Supremo Tribunal Federal, assim posto em seu artigo 49: “Caberá 
recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal de todas as decisões do 
Tribunal Marítimo Administrativo que impuserem a pena de inaptidão para a pro-
fissão marítima ou contrariarem a jurisprudência interpretativa da Constituição e 
das leis federais”.

Embora o Regulamento não aduzisse a respeito dos advogados e solicitadores 
para a representação da parte no Tribunal - como o expressamente dispôs o art. 
31 da Lei nº 2.180/54 – a norma trazia uma interessante alusão à possibilidade 
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de um procurador representar a parte interessada em audiência no TM desde que 
“constituído por instrumento bastante” (artigo 33) o que, claramente, denota que 
os advogados poderiam – e deveriam - atuar neste Tribunal desde a sua instalação.

Aliás, não há sombra de dúvidas que apenas a presença de um jurisconsulto 
poderia, por exemplo, viabilizar a admissão de um Recurso Extraordinário ao Su-
premo Tribunal Federal. 

Conforme preconizado no art. 49 do antigo Regulamento, o cabimento de tal 
recurso dependia da demonstração de contrariedade à jurisprudência interpretativa 
da Constituição Federal e das leis federais, ou seja, era um remédio extremamente 
técnico e jurídico, o qual dificilmente lograria sucesso caso o fosse redigido sem a 
assistência de um advogado.

Daí já ser possível perceber a estreita relação entre os advogados e o Tribunal 
Marítimo desde os primórdios de sua instalação. 

Embora a Justiça Comum opere com mais frequência por provocação das partes 
– e representadas por advogados – o Tribunal Marítimo, de seu turno, provocado pre-
ponderantemente pela atuação da Procuradoria Especial da Marinha, assegurou aos 
jurisdicionados, através do Decreto de sua criação, um contraditório genuíno, sempre 
em respeito ao amplo direito de defesa e ao pleno acesso e atuação dos advogados. 

Devemos, obviamente, enaltecer todo o aprimoramento que a legislação pas-
sou a receber, a partir da edição da Lei nº 2.180 de 1954 elevando este Egrégio Tri-
bunal a condição de “órgão auxiliar ao poder judiciário”, e com duas fundamentais 
referências aos advogados e à OAB, quais sejam o artigo 31 que aduz ser “privativa 
dos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o patrocínio de causas 
no Tribunal Marítimo”, assim como no artigo 2º, parágrafo 4º, que assegura uma 
vaga na banca examinadora de concurso para Juiz do Tribunal Marítimo um espe-
cialista em Direito Marítimo ou Direito Internacional Público escolhido pelo Conse-
lho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Assim, não há como dissociar os dois órgãos – OAB e Tribunal Marítimo. 
Isto porque também não há como dissociar os advogados e os juízes - pois a 

relação entre eles é visceral. Sem o advogado a pedir e suplicar, expondo as razões 
de seu cliente, pouco terá o Tribunal a fazer; seu motivo de existir passa a inexistir. 
Um advogado sem tribuna ou sem um juiz para ouvi-lo, não é advogado; é ninguém. 
Ou ainda que ambos existam, mas caso não estejam em funcionamento harmônico e 
partes de um mesmo sistema uno e indivisível, a Justiça jamais entregará aos jurisdi-
cionados o que lhes deve. E é preciso crer na Justiça, incondicionalmente. E a Justiça 
nas palavras de Calamandrei: “Ela, como todas as divindades, só se manifesta a 
quem nela crê.” (“Eles, os Juízes”, Martins Fontes Ed. 2000).

A Ordem dos Advogados, além de constituir um serviço público independente 
e ser guardiã da cidadania e da dignidade da pessoa humana, tem como função pre-
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cípua proteger justamente as prerrogativas necessárias 
ao exercício da profissão, pois sem tal garantia de livre 
exercício não é possível desenvolver, em sua completu-
de, o múnus que a Constituição Federal de 1988 esta-
beleceu, no sentido de que o advogado é indispensável à 
administração da Justiça (artigo 133 da CF/88). 

No âmbito do Tribunal Marítimo, não somente 
por força dos comandos legais acabados de mencionar, 
mas principalmente no plano da realidade da prática 
forense, nós, advogados, podemos atestar o mais abso-
luto respeito pelos seus nobres Juízes e dedicado corpo 
funcional às prerrogativas dos advogados, ao contradi-
tório e à ampla defesa. Valendo-se destacar a atuação 
da Procuradoria Especial da Marinha e os Defensores 
Dativos da AGU, sempre vigilantes também no que re-
fere a observância ao amplo direito de defesa.

Orgulha-nos fazer parte integrante deste Tribu-
nal, pois, de fato, ao longo destes 80 anos de bela tra-
jetória, sem excesso de retórica, é exatamente como 
sentimo-nos: como se fosse a nossa casa, a Casa do 
Advogado.  Aliás, como nós, os advogados devem – ou 
deveriam – sentir-se em toda e em qualquer Corte ou 
Tribunal do país, em qualquer esfera, seja administra-
tiva e judicial ou em qualquer grau de jurisdição: sem 
qualquer separação, restrição de acesso ou hierarquia. 

Este é o Tribunal Marítimo, que nos acolhe!
E esta deferência recebida do Tribunal Marítimo 

pela classe dos advogados advém não somente da pos-
tura e conduta dos seus nobres Juízes, mas igualmen-
te da Procuradoria Especial da Marinha e de todo o 
corpo funcional, sempre solícito e gentil com os ad-
vogados e estagiários que demandam os balcões e as 
diferentes repartições, tanto na divisão contenciosa de 
processos, como na divisão registral de embarcações. 

Por derradeiro, faz-se obrigatório registrar, sob 
outra ótica, a grandeza do Tribunal Marítimo. Se o 
advogado é indispensável à administração da Justiça, 

o Tribunal Marítimo do Brasil também é indispensável 
ao que podemos chamar de Justiça Marítima. 

Enquanto alguns países de há muito já instituí-
ram suas Cortes Judiciárias Marítimas, no Brasil, com 
exceção das Varas Empresariais no Estado do Rio de 
Janeiro (que acumulam outras especializações como 
Direito Societário, Direito da Propriedade Industrial 
entre outras), o Poder Judiciário Brasileiro ainda não 
concebeu a especialização de varas de primeira instân-
cia ou Tribunais em matéria de Direito Marítimo. 

Daí que a especialização inerente a cada um dos Ju-
ízes que integra esta Corte, desde o advento do Decreto 
24.585 até a composição definida pela Lei nº 2.180/54 
(com as alterações advindas pelo Decreto 25/66 e Lei 
8.391), confere ao Tribunal Marítimo enorme impor-
tância e grande valor probatório de suas decisões para, 
conforme preconiza a Lei nº 2.180/54, subsidiar e auxi-
liar a atividade jurisdicional por Juízes Cíveis e Federais, 
pouco familiarizados com o Direito Marítimo.

A retomada da construção naval no País, o res-
surgimento da bandeira brasileira e intensa atividade 
de navegação relacionada à indústria de óleo e gás, 
com os riscos inerentes ao meio ambiente, tornam este 
Tribunal Marítimo órgão indispensável e de extrema 
relevância na sua precípua e infatigável função de ze-
lar pela segurança na navegação, atuando de modo 
preventivo e punitivo. 

As decisões do Tribunal Marítimo, ademais, es-
tão a tutelar os interesses difusos, como permanente 
guardião dos interesses da coletividade, já que salva-
guarda de vidas humanas e do meio ambiente é bem 
comum da sociedade e absolutamente indisponível, na 
mais verdadeira acepção que a expressão pode ter. 

Portanto, vida longa e profícua ao Tribunal Ma-
rítimo e a todos os seus integrantes, é o que, sincera-
mente, deseja a Ordem dos Advogados do Brasil - Sec-
cional do Estado do Rio de Janeiro.

*Presidente da Comissão de Direito Marítimo,  
Portuário e do Mar da OAB-RJ.
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Victor Hugo disse com acerto que “só aos ho-
mens do mar deve ser dada a capacidade de julgar as 
decisões tomadas no cenário marítimo”.

Em 5 de julho de 2014 comemoramos o octogé-
simo aniversário de instalação do nosso Tribunal Ma-
rítimo, órgão federal brasileiro com competência para 
analisar e julgar com a necessária especialização os 
fatos e acidentes da navegação e que exerce jurisdição 
sobre todas as embarcações de qualquer nacionalidade 
em águas jurisdicionais brasileiras e também sobre as 
embarcações brasileiras em qualquer parte do globo 
e sobre pessoas, naturais ou jurídicas, que de alguma 
forma se envolvam em acidentes e fatos da navega-
ção. Tem o Tribunal Marítimo, também, competência 
legal para guardar o registro e demais gravames que 
recaiam sobre a propriedade das embarcações brasi-
leiras de porte e o registro dos armadores de navios 
brasileiros, incluídos nesse rol desde embarcações de 
transporte de passageiros típicas da região amazônica 
até as mais modernas plataformas de petróleo. 

O órgão, que não integra a justiça estatal, de-
sempenha jurisdição com fundamento em sua Lei Or-
gânica, a Lei nº 2.180/54. O legislador estabeleceu em 
Lei Ordinária que aqueles casos em que a Corte Marí-
tima tem competência para julgar, o “dizer o direito” 
não será atributo do Estado-Juiz, mas tarefa de outro 
agente, apto a prevenir ou resolver aquela espécie de 
conflito em tempo hábil e com precisão técnica base-
ada no conhecimento de especialistas. O julgamento 
de um acidente ou fato da navegação, diante da ca-
racterística multidisciplinar deste tipo de evento, ex-
trapola os limites do conhecimento jurídico e, assim, 
será mais bem analisado por outro órgão que não o 
Poder Judiciário, do mesmo modo como ocorre com 
os casos cuja solução compete aos Tribunais de Con-
tas, à Comissão de Valores Mobiliários, ao Cade, aos 
Tribunais de Arbitragem e aos Tribunais Desportivos. 
Ressalte-se que este entendimento não ignora o Prin-

TRIBUNAL MARíTIMO – 80 ANOS EXERCENDO JURISDIÇÃO

*Nelson Cavalcante e Silva Filho

cípio Constitucional da inafastabilidade da jurisdição, 
estabelecido no art. 5º, inciso XXXV, mas a interpre-
tação desse princípio deve ser feita à luz das profundas 
transformações sofridas pelo Estado em razão de sua 
crescente intervenção no domínio econômico e na or-
dem social que evidenciaram os últimos tempos, con-
forme já há muito o Supremo Tribunal Federal firmou 
posicionamento (AI 62811/RJ, Relator:  Min. Bilac 
Pinto, Julgado em  20/06/1975). 

Destacou o Ministro Bilac Pinto ao julgar aquela 
questão, que tentava rediscutir no seio do Poder Judi-
ciário questão antes decidida pelo Tribunal Marítimo, 
que “a legislação cresceu em volume e em complexida-
de, pois teve que descer até os detalhes das mais diferen-
tes técnicas. A atividade jurisdicional relacionada com 
os modernos problemas sociais e econômicos, para não 
redundar em denegação de justiça, teve que se flexibili-
zar pela supressão do formalismo forense, tornando-se 
mais econômica, mais rápida e mais bem aparelhada 
para a formulação de standards jurídicos”. Menciona o 
voto condutor, ainda, ser esta a tendência internacional 
e, citando o reconhecido magistrado inglês, Lord Cam-
pbell, afirma que “os juízes, entre os quais se incluía, 
sentiam-se incompetentes para decidir a respeito de tais 
assuntos” e que “os jurisdicionados não estariam dian-
te de um tribunal de juízes, mas de um tribunal leigo”. 

Ainda tratando do mesmo tema, o Dr. Arthur 
Carbone, Presidente da Associação Brasileira de Direi-
to Marítimo (ABDM), em correspondência remetida 
para a Comissão de Juristas que assessora o Senado 
Federal na análise do Projeto de Novo Código Comer-
cial, afirmou que “o princípio da confiança milita em 
favor das decisões do Tribunal Marítimo, no sentido 
de que seus julgados técnicos não devem, com leveza, 
ser descartados pelo Judiciário, embora suscetíveis de 
revisão em alguma medida”. E completa: “Para usar 
das palavras do STF em um de seus acórdãos acerca 
do alcance das decisões do Tribunal Marítimo: ‘(...) 
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ele é tribunal quase judiciário, fenômeno muito comum nos Estados Unidos, e que, 
no Brasil, também tem tido certo desenvolvimento. A função desses tribunais quase 
judiciários é de tribunais técnicos: em favor deles milita o princípio da confiança. 
Assim, o exame de fato, a que eles procedem, não deve ser, com leveza, repelido 
pelos tribunais judiciários (Agravo de Instrumento 11.904 – Rel. Min. Bento de 
Faria – julg. 28/05/1934)”. No mesmo sentido, corroborando com o entendimento 
supra, destacamos no RE 7.445, Relatado pelo Ministro Orozimbo Nonato, julgado 
em 03/09/1946, o Supremo Tribunal Federal afirmou que as decisões do Tribunal 
Marítimo “não devem ser revistas sem cautela e prudência”.

Na moderna tendência de “desjudicializar” ao máximo o exercício de direitos 
como importante medida de desafogo do Poder Judiciário e de aumento da efetividade 
das decisões, os Acórdãos proferidos pelo Tribunal Marítimo, órgão público, impar-
cial e qualificado, vêm, nesses 80 anos, sendo prestigiados pelos Tribunais Judiciais, 
que têm entendido que essas decisões são suscetíveis de revisão pelo Judiciário apenas 
quando eivadas de vícios de caráter formal ou quando atentam contra os postulados 
constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, pode-se afirmar 
sem receio que o Tribunal Marítimo exerce jurisdição ainda que não integre formal-
mente a estrutura judiciária estatal, sem afrontar o art. 5º, inciso XXXV, da Consti-
tuição Federal, haja vista que trata de conflitos de natureza multiplexa e/ou paraju-
rídica, que não se afeiçoam à cognição judicial. Trata-se de julgamentos técnicos que 
envolvem questões de natureza marítima e na busca por uma decisão mais adequada 
e célere e, portanto, justa, o Tribunal Marítimo vem há 80 anos desempenhando sua 
função de dizer e aplicar o direito nos acidentes e fatos da navegação. 

Alguns acidentes julgados por esta Corte tiveram ampla divulgação pelos meios 
de comunicação. Citam-se como exemplo os naufrágios dos navios Madalena em 
1949 e Santa Maria em 1954, do barco de passageiros Bateau Mouche em 1988 e da 
Plataforma P-36 em 2001, o encalhe do graneleiro Weser Ore em 1999, o incêndio 
do navio Vicunha em 2004 e, bem recentemente, o acidente envolvendo a platafor-
ma Sedco 706 na Bacia de Campos, esse último um fato da navegação envolvendo 
severa poluição marinha, ainda sob análise da Corte. Os acidentes e fatos da navega-
ção mencionados despertaram interesse da grande imprensa e, assim, chegaram ao 
conhecimento do grande público, mas a esmagadora maioria dos processos levados 
a julgamento no plenário do Tribunal Marítimo envolve embarcações de pequeno 
porte, tripulantes e passageiros anônimos, sem destaque na mídia, cujos processos, 
no entanto, são apreciados e julgados com a mesma seriedade e acurácia técnica que 
se espera de uma Corte Especializada. 

É importante destacar que a tarefa judicante do Tribunal Marítimo não tem a 
punição dos responsáveis como fim em si. Através do julgamento de cada fato ou 
acidente da navegação busca-se agrupar um arcabouço de experiências que torne a 
navegação mais segura, sendo essa a finalidade efetiva do Tribunal. Analisando essa 
particularidade dos julgamentos levados a efeito no Tribunal Marítimo, em 1941 
o então Ministro da Marinha, Vice-Almirante Henrique Aristides Guilhem, preco-
nizou que a diminuição constante no número de processos evidenciaria a eficiência 
do Tribunal, demonstrando o preenchimento de seu escopo. No entanto o número 
de processos tem crescido com os anos. Seria demonstração de que o Tribunal não 
conseguiu cumprir sua missão?  
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Devemos voltar no tempo e lembrar que em 1934, ano da instalação do Tri-
bunal Marítimo, havia no Brasil algumas centenas de embarcações navegando sob 
nossa bandeira que hoje são contadas aos milhares. Não existiam ainda lanchas de 
esporte e recreio nem motos aquáticas nas nossas praias, não havia terminais portu-
ários em todo o país com grande movimentação de cargas e tampouco embarcações 
a motor engajadas na pesca e no transporte de passageiros por todo o litoral e nas 
águas interiores, com destaque na Amazônia. Ademais disso, a exploração de pe-
tróleo em alto-mar da forma como fazemos atualmente seria inimaginável até para 
Júlio Verne, o que diria então para o Almirante Guilhem e seus contemporâneos. 

Pode-se afirmar, portanto, que o Tribunal Marítimo nesses 80 anos tem cumpri-
do sua função de tornar cada vez mais segura a navegação, não obstante o crescente 
número de embarcações sob sua jurisdição. Ressalta-se que, além de apontar respon-
sáveis e aplicar as penas previstas na Lei, a Corte Marítima brasileira é competente 
também para apresentar à Autoridade Marítima medidas preventivas e de segurança 
e no cumprimento desse múnus tem determinado a retirada de tráfego de embarca-
ções, a participação compulsória de aquaviários em treinamentos e programas de 
reciclagem profissional, a retificação no calado de portos, entre outras medidas.

Nesses 80 anos o Tribunal Marítimo tem cumprido a missão que lhe foi dada e, 
com isso, alcançado o devido prestígio no universo do Direito Marítimo. Espera-se 
que a Corte siga nesse caminho, prestando jurisdição com acerto técnico e rapidez e, 
assim, siga sendo uma referência para o Direito Brasileiro.  

*Juiz do Tribunal Marítimo especialista em Direito Marítimo 
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Cerimônia de lançamento do navio-tanque Candiota
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Em 1988, os doutrinadores Cappelletti e Garth 
publicaram o livro Acesso à Justiça, reconhecido até 
hoje como marco jurídico. Na referida obra os autores 
instruíram as “ondas” do acesso à justiça, para que 
esse direito fosse reconhecido em sua plenitude nos es-
copos jurídico, social e político. 

O Tribunal Marítimo, por não ser órgão inte-
grante da estrutura do Poder Judiciário, em oitenta 
anos de duração, também precisou passar por ondas 
de acesso à justiça para ser reconhecido como corte 
séria e especializada, com vistas a fincar sua atuação 
em todo o território nacional.

Através de uma analogia com a obra de Mauro 
Cappelletti e Bryant Garth, pode-se, igualmente, esta-
belecer certas ondas de acesso à justiça que o Tribunal 
Marítimo percorreu, por exemplo: 

1. A relação do Tribunal Marítimo com os prin-
cípios constitucionais do processo, com desta-
que, em face à sua composição, ao princípio do 
juiz natural.

2.  A identificação da questão da competência do 
Tribunal Marítimo (se a Lei no 2.180/1954 traz 
um rol taxativo ou exemplificativo de acidentes 
e fatos da navegação).

3. O reconhecimento da eficácia e da natureza 
jurídica das decisões proferidas pelo Tribunal 
Marítimo como título executivo judicial.

Bem, quanto à primeira onda marítima de acesso 
à justiça, era necessário constatar se há respeito aos 
princípios constitucionais do processo pelo Tribunal 
Marítimo. Com análise fática, jurisprudencial e dou-
trinária foi possível comprovar que o Tribunal Maríti-

AS ONDAS DE ACESSO À JUSTIÇA EM 80 ANOS  
DE HISTÓRIA DO TRIBUNAL MARíTIMO

*Ingrid Zanella Andrade Campos

mo atua em conformidade com os ditames processuais 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, efetivando todos os princípios constitucionais 
do processo. Tal estudo resultou, inclusive, na publi-
cação do nosso livro: Direito Constitucional Marítimo 
(Curitiba - PR: Juruá Editora, 2011). 

Da mesma forma, o princípio do juiz natural é 
referendado pelo Tribunal Marítimo em seus diversos 
aspectos. Ou seja, é devido e possibilitado o respeito 
à igualdade das partes e a imparcialidade do juiz; há 
a necessidade de o bacharel em Direito ter no mínimo 
cinco anos de atividade jurídica, mais do que a Consti-
tuição Federal exige; há a promoção por antiguidade e 
merecimento; todos os julgamentos são públicos e fun-
damentados; todos os inquéritos recebidos são imedia-
tamente distribuídos aos Juízes Relator e Revisor; no 
mais, quanto à atividade jurisdicional ininterrupta, 
por o Tribunal Marítimo não ser órgão de segundo 
grau, não se adotou tal exigência constitucional. No 
entanto mesmo em férias o Tribunal poderá e deverá 
se reunir para assuntos de alta relevância.  

Quanto à regra de ingresso mediante concurso 
público, igualmente, é reverenciada pelo Tribunal Ma-
rítimo, posto que, em face da especialidade da maté-
ria, é necessário que três juízes sejam integrantes do 
Corpo da Marinha. 

Isso, pois, os fatos e acidentes da navegação, em 
face da especialidade técnica do assunto, demandam 
um julgamento realizado por juízes igualmente espe-
cializados, em matérias correlacionadas como Direito 
Comercial e Internacional, e Ciências náuticas e navais. 

Posteriormente, surge a segunda onda, com o de-
bate quanto à competência do Tribunal Marítimo, ou 
seja, considerando que a competência desse Tribunal é 
julgar os acidentes e os fatos da navegação, conforme 
estabelece a Lei no 2.180/1954, o rol de acidentes e 
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fatos da navegação instituído pela mesma lei deve ser reconhecido como taxativo ou 
exemplificativo?

A referida questão ganhou força com os grandes acidentes marítimos envolven-
do danos ambientais e fez surgir a seguinte celeuma: pode haver a competência do 
Tribunal Marítimo para o deslinde de acidentes marítimos envolvendo a poluição?

Tal tema foi abordado em dois momentos marcantes no Tribunal Marítimo, 
quais sejam: o Processo nº 21.335/05, envolvendo o caso do N/T Vicuña; e o Pro-
cesso nº 27.050/12, que trata do caso do vazamento de óleo durante operação de 
perfuração de poço, no Campo de Frade, pela plataforma Sedco 706.  

Mais uma vez, foi preciso estudar a atuação do Tribunal Marítimo, por acredi-
tar que esta Corte julga de forma amplamente especializada. Em seguida, tivemos a 
oportunidade de expor nosso entendimento no III WorkShop do Tribunal Marítimo 
“Em busca de uma maior difusão do Direito Marítimo”, quando proferimos a pa-
lestra “O Papel do Tribunal Marítimo na Defesa do Meio Ambiente”, ministrada 
em 09/10/2013”1.

Em tal ocasião, tivemos a propriedade de defender, pioneiramente, que poderá 
e deverá o Tribunal Marítimo processar e julgar os danos ao meio ambiente tipifica-
dos como acidentes e fatos da navegação.

Isso em decorrência do fato de que rol dos acidentes e fatos da navegação não 
deve ser percebido como um rol taxativo, outra interpretação seria contrária, inclu-
sive, à Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, que afiançou 
a competência ambiental administrativa compartilhada (art. 23 e 225). 

Por esse motivo o legislador opinou pela utilização de expressões genéricas 
(como: consideram-se, avaria ou defeito no navio, mau aparelhamento ou a impro-
priedade, má estimação, todos, emprego da embarcação etc.) ratificando que o rol dos 
acidentes e fatos da navegação não deve ser percebido como um rol taxativo. 

De tal modo, são inúmeras as situações hipotéticas que podem relacionar a 
poluição marítima com acidentes e fatos da navegação. Nosso posicionamento foi 
reconhecido pelo Tribunal Marítimo, tendo, inclusive, sido citado na decisão emana-
da em 15/10/13 pelo Juiz Marcelo David, no Processo nº 27.050/122. 

Portanto, resta entendido que a competência do Tribunal Marítimo é julgar os 
acidentes e os fatos, não apenas os descritos na Lei no 2.180/1954.

Por fim, a terceira onda de acesso à justiça no Tribunal Marítimo ocorreu com 
o reconhecimento da eficácia e da natureza jurídica das decisões proferidas pelo Tri-
bunal Marítimo como título executivo judicial.

Por oportuno, o novo Código de Processo Civil (Projeto de Lei no 8.046/2010) 
ratificou o posicionamento, que já vinha sendo adotado pelos Tribunais brasileiros, 
determinando que quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e 

 1CAMPOS, Ingrid Zanella Andrade. O Papel do Tribunal Marítimo na defesa do Meio Ambiente. In III WorkShop do Tribunal Marítimo - Em busca de uma 

maior difusão do direito Marítimo. disponível em: <http://www.mar.mil.br/tm/download/palestra_workshopIII/workshopIII_ingrid_zanella.pdf>. Acesso 

em 07 jan. 2014.

2“Como cabe ao Tribunal Marítimo julgar o acidente da navegação, determinando sua natureza, extensão, causas e responsáveis, configurada a 

competência do Tribunal para o julgamento da poluição, mais uma vez. Inclusive esse foi o posicionamento doutrinário defendido com brilhantismo pela 

dra. Ingrid Zanella, especialista na matéria, no III Workshop do Tribunal Marítimo, recentemente realizado.”. (G.N.)
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fatos da navegação da competência do Tribunal Marítimo deve ocorrer a suspensão 
do processo (art. 314). 

E, o mais importante, reconhecendo o acórdão proferido pelo Tribunal Maríti-
mo quando do julgamento de acidentes e fatos da navegação, como título executivo 
judicial (art. 529). 

Assim, as dúvidas quanto à eficácia e natureza jurídica do acórdão proferido 
pelo Tribunal Marítimo foram sanadas pelo novo Código de Processo Civil, no sen-
tido de reconhecimento de importância da atuação dessa Corte, equiparando sua 
decisão a título executivo judicial. 

Com o reconhecimento jurídico científico de sua relevância, não há como se 
esquivar de reconhecer que o Tribunal Marítimo deve ser visto como um avanço que 
vem suprir uma das lacunas existentes nas normas institucionais, qual seja a falta de 
um sistema brasileiro competente e capaz de proferir decisões (acórdãos) com alto 
teor de conhecimento técnico na área de Direito Marítimo.

Em 80 anos de existência, o Tribunal Marítimo passou por diversas ondas de 
acesso à justiça, trajetória imprescindível para o seu reconhecimento jurídico e social. 

Quem sabe a quarta onda seja possibilitar que esse tribunal atue como corte 
arbitral, como prevê o artigo 16, alínea f, da Lei no 2.180/1954, suprindo ampla 
lacuna quanto à existência de uma corte arbitral especializada e atuante no Brasil?  

Por fim, encerramos parabenizando o Tribunal Marítimo por sua robustez e 
aptidão a vencer as fortunas do mar no cenário jurídico.

E, como de costume, concluímos com uma reflexão, considerando que o direito 
necessita buscar a legitimidade e deixar de ser operado como uma simples máquina de 
dedução. Pelo que, citamos trecho do poema de Fernando Pessoa (Navegar é Preciso): 

Navegar é preciso, viver não é preciso.
 Viver não é necessário, o que é necessário é criar.

*Doutora e mestre em Direito pela UFPE. 
Professora Adjunta da UFRN (graduação e pós-graduação).  

Presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Petróleo da 
OAB/PE. Membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB/PE. 

Coordenadora acadêmica e Professora da Pós-Graduação em Direito 
Marítimo, Portuário e do Petróleo da UniNassau, PE. Professora da Pós-Graduação 
em Direito Marítimo e Portuário da Faculdade de Direito de Vitória, ES. Professora 

da Pós-Graduação em Direito Marítimo e Portuário da Univali, SC. Professora da 
Pós-Graduação em Direito Marítimo e Portuário da Unisantos, SP. 

Auditora Ambiental Líder. Perita Ambiental Judicial. 
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Chegada do casco do navio de produção (FPSO) P.54 à Baía de Guanabara

G
e

R
A

lD
O

 F
A

lC
Ã

O
 / 

B
A

N
C

O
 D

e
 Im

A
G

e
N

s
 P

eT
R

O
B

R
A

s



80
 A

N
O

S 
 d

o 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
o

126

1. OS PRIMÓRDIOS DA ENGENHARIA NAVAL

A história da Engenharia Naval no Brasil con-
funde-se com a própria história da Marinha do Brasil.  
O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro foi fundado 
em 1763, mas durante todo o período colonial fez ape-
nas uma construção de vulto – a nau São Sebastião. 
O trabalho era braçal, artesanal e voltado exclusiva-
mente para naus de madeira e à vela. Outro arsenal 
de porte existente na época – o da Bahia –  era o mais 
importante centro de construção naval no Brasil no 
período Colonial e permaneceu nesse status quo até a 
primeira metade do século XIX. Enquanto o Arsenal 
do Rio de Janeiro mantinha-se como centro de reparos 
navais, era o Arsenal da Bahia que supria os navios 
para a Esquadra Brasileira, em formação. 

Em 1824, iniciou-se a construção, no Arsenal do 
Rio de Janeiro, do primeiro dique seco na América do 
Sul, escavado na rocha, para reparo de navios, cuja 
construção foi estendida até 1861. Esse dique acabou 
com as demoradas e perigosas operações de “virar de 
carena” para reparo ou limpeza de obras vivas dos na-
vios. Essa operação consistia em encalhar o navio em 
uma praia e virá-lo de um bordo a outro, já com a re-
tirada das máquinas e mostruário antes da operação.

Depois da nau São Sebastião ser lançada ao mar 
em 1767, o Arsenal da Corte do Rio de Janeiro somen-
te voltou a construir navio em 1824, com a corveta 
Campista, lançada ao mar em agosto de 1827, pro-
jetada pelo primeiro oficial graduado em construção 
naval, o 1º Ten. José dos Santos Primeiro. Depois se 
seguiram corveta D. Amélia, em 1830, brigue Caliope, 
em 1839, patacho Argus, em 1840, todos ainda com 
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o projeto do primeiro construtor, e a corveta Enterpe, 
em 1842, com o projeto do construtor José Joaquim 
dos Santos Pimenta.

Durante todo este período os profissionais eram 
erroneamente chamados de construtores.  Muito em-
bora fossem competentes, nenhum deles tinha a for-
mação regular em engenharia naval, sendo antigos 
operários que ascendiam a mestres e depois a constru-
tores, instruídos nas aulas de Geometria e Desenho do 
Arsenal. A partir de 1852, o Arsenal da Corte passou a 
ter engenheiros navais com curso pleno, formados no 
estrangeiro. Mas desde 1834 a preocupação da Mari-
nha em ter profissionais em construção naval com me-
lhor formação, traduz-se no relatório anual do então 
Ministro da Marinha: “... nossos construtores estão 
longe de poderem ser considerados hábeis engenhei-
ros, e daqui pode resultar grave detrimento para o ma-
terial da nossa Marinha de Guerra: a criação de uma 
Escola de Construção Naval me parece aconselhável 
pelos interesses da Marinha e da Fazenda Pública”. 
Novamente, em 1851, outro Ministro escreveu: “não 
é menos indispensável cuidar da instituição de uma Es-
cola de Construção Naval, que até hoje tem andado 
por mãos de práticos apenas aptos para executar pla-
nos levantados por engenheiros que possuíam todos os 
conhecimentos da difícil ciência”. 

A partir da metade do século XVIII, a engenharia 
naval começou a adquirir bases científicas e a deixar de 
lado as construções artesanais. Datam daquela época 
os primeiros cálculos de volume imerso, estudos de re-
sistência à propulsão, que resultaram na modificação 
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da forma imersa dos cascos dos navios, as chamadas obras vivas, de deslocamento 
e de estabilidade, com a introdução, em 1746, pelo francês Bouger, do conceito de 
metacentro, e o aparecimento de uma nova ciência a denominada Teoria do Navio. 
No início do século XIX, foram introduzidas as máquinas a vapor, que sofriam 
resistência das Marinhas de Guerra devido ao grande peso e volume ocupados, re-
duzindo drasticamente a capacidade de transportar armamento (munição e peças de 
artilharia). Até 1840, poucos eram os barcos a vapor, e os cálculos continuaram a 
ser feitos pelas velhas fórmulas empíricas herdadas dos portugueses. Isto se consti-
tuiu num vazio tecnológico que ensejou a proposta, mais uma vez, da criação de um 
curso de Engenharia Naval.

Entre 1840 e 1865, o Arsenal da Corte do Rio de Janeiro esteve sob a direção 
de vários engenheiros alemães, belgas e ingleses, que introduziram modificações ra-
dicais no maquinário e também na tecnologia aplicada no parque industrial. Após 
1865, o Arsenal esteve sob a direção de dois engenheiros mecânicos brasileiros for-
mados na Europa, Carlos Braconnot e Antônio Gomes de Mattos, que trouxeram 
o que de mais avançado havia, na época, na construção de caldeiras e máquinas a 
vapor. Concomitantemente, com o retorno à direção da Diretoria de Construção 
Naval do Engenheiro João Batista Level, diplomado no curso regular de Engenharia 
Naval na Europa, foi inaugurado o dique seco, com a construção de cinco corvetas, 
um brigue-escuna, um aviso, um rebocador, um brigue, uma galeota, um cuter e uma 
barca, no período entre 1840 e 1865.

De 1860 em diante, já com desenhistas no seu quadro de pessoal, e até 1890, 
o Arsenal da Corte atingiu o máximo de desenvolvimento, aproximando-se dos es-
taleiros mais avançados do mundo daquele tempo, quando foram construídos três 
encouraçados, quatro monitores e três cruzadores, incluindo o cruzador Tamandaré 
de 4.537 toneladas de deslocamento e 95,9 metros de comprimento, com 16 canhões 
e máquina propulsora de 7.500 cavalos-vapor, sendo este o maior navio construído 
no Brasil até 1960. 

Em 1869, o Engenheiro Naval catarinense Trajano de Carvalho patenteou na 
Europa um novo formato de carena que permitia maiores velocidades, com menos 
potência e melhor economia de operação. A nova forma de carena, resultado de cui-
dadosa pesquisa hidrodinâmica, foi aplicada primeiro numa lancha a vapor e depois 
na Corveta Trajano, cuja prova de mar em viagem do Rio de Janeiro a Montevideo 
comprovou sua performance. Em teste realizado na Inglaterra por William Froude, 
pai da hidrodinâmica de navios, ficou comprovado que a forma de carena Trajano 
proporcionava uma economia de combustível da ordem de 30%. Estas experiências 
do engenheiro Trajano foram as precursoras dos modernos tanques de provas de 
modelos de navios do IPT-USP.

No período áureo da Engenharia Naval brasileira, destacaram-se, portanto, 
nomes como:

•	 João Batista Level (1828-1914), nascido em Ilhéus, na Bahia, sendo na rea-
lidade o primeiro engenheiro naval brasileiro que projetou e construiu nada 
menos do que vinte e três navios. De sua autoria são os projetos dos en-
couraçados, dos monitores classe Pará e da corveta Nictheroy, primeiro de 
navio propulsado a hélice no Brasil. 
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•	 Carlos Braconnot (1831-1882), formado nas 
oficinas da John Penn & Loris na Inglaterra, 
ocupou o cargo de 2º Engenheiro da Oficina 
de Máquinas do Arsenal, sendo-lhe devido o 
projeto e a construção de todo o sistema pro-
pulsor de numerosos navios, tanto no Arsenal 
da Corte como em outros estaleiros.

 
•	 Trajano Augusto de Carvalho (1830-1898), 

nascido em Florianópolis, formado em enge-
nharia naval nos estaleiros de Richard W. Her-
vy Green, Londres. Ocupou o cargo de Diretor 
do Arsenal da Bahia, em 1859, e trabalhou no 
Arsenal da Corte a partir de 1866. Desenvol-
veu estudos que conduziram à nova forma de 
carena e substituiu o engenheiro Level na Dire-
toria de Construções Navais do Arsenal

•	 João Candido Brasil (1846-1906), natural de 
Angra dos Reis, formado em engenharia naval 
na Europa. Ocupou o cargo de Diretor de Cons-
truções Navais do Estaleiro de Pernambuco, do 
Estaleiro de Ladário e do Estaleiro da Corte. Foi 
o primeiro a construir no Brasil um casco intei-
ramente metálico da canhoneira Iniciadora e foi 
o principal projetista do Cruzador Tamandaré, 
cujo porte só seria ultrapassado 70 anos depois. 
Com a criação do Corpo de Engenheiros Navais, 
em 1890, já como Contra-Almirante, passou a 
chefiar o aludido corpo e organizou e dirigiu os 
planos da nova Esquadra do programa do Almi-
rante Júlio de Noronha, que incluiu os encoura-
çados Minas Gerais e São Paulo.

Entretanto, a partir de 1890, o Arsenal da Corte 
estagnou, e os motivos foram a perda de prestigio da 
Marinha com o advento da Proclamação da República 
e a decisão política da Administração Naval em pre-
ferir adquirir navios no exterior. Paradoxalmente foi 
criada a Diretoria de Engenharia da Marinha, no dia 
12 de abril daquele ano.

Apesar da clarividência de dois Ministros da Ma-
rinha, o de 1834 e o de 1851, que já propugnavam 
pela criação de um curso de Engenharia Naval no Bra-
sil, só viemos a dispor de um curso de nível universitá-
rio da especialidade, cento e vinte e seis anos depois do 

ano de 1834, quando novamente a Marinha decidiu 
resolver definitivamente o problema da formação de 
engenheiros navais no país, patrocinando e agindo no 
sentido de estabelecer um curso de Engenharia Naval 
adaptado à realidade brasileira, através de um convê-
nio com a Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, formando a primeira turma em 1959, compos-
ta de sete oficiais da Marinha e nove civis.

Ao encerrar a cerimônia de formatura da primei-
ra turma de engenheiros navais no Brasil, o Exmo. Sr. 
Ministro da Marinha, Almirante de Esquadra Jorge do 
Prado Matoso Maia, declarou “... essa primeira turma 
é, apenas, uma gota d´água no oceano, porém são os 
novos bandeirantes que abrem novos caminhos para a 
Marinha e mesmo para o Brasil”.

2. DOIS GRANDES ACIDENTES:  
TITANIC E O PRíNCIPE DE ASTúRIAS

2.1 – O TITANIC

O navio Titanic partiu em sua viagem inaugural 
em 10 de abril de 1912, de Southampton, Inglaterra, 
fazendo escalas em Cherbourg (França) e Queenstown 
(Irlanda), para então partir para sua primeira travessia 
rumo a Nova York, transportando 2.240 pessoas.

A noite de 14 de abril começou com uma tem-
peratura do mar quase em ponto de congelamento. O 
mar estava muito calmo, sem nenhuma brisa e falta-
vam dois dias para a lua nova. A escuridão era total e 
a ausência de ondas dificultava a visualização de ice-
bergs próximos, pela falta de reflexo na água.

Às 23 horas e 40 minutos deste dia, os vigias de-
ram o alarme de iceberg à frente, mas os operadores 
da ponte de comando demoraram preciosos segundos 
para atendê-los.

Por fim, foi ordenado que o leme fosse posto todo 
a bombordo e parada/reversão total das máquinas.

O choque com o iceberg ocorreu 47 segundos 
após o alarme ser dado, com o iceberg colidindo late-
ralmente o casco, atingindo cinco anteparas semiestan-
ques, uma além do máximo previsto na curva de com-
primento alagável para manter o navio seguro. Foram 
perdidas no naufrágio 1.517 preciosas vidas humanas.

A colisão do navio contra o iceberg não rasgou 
as chapas do casco como muitos acreditam, mas rom-
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peu muitos rebites que as uniam. A falta dos rebites, a deformação das chapas e o 
trabalho da pressão hidráulica permitiu a entrada de água para dentro do casco.

Com uma antepara avariada a mais do que fora previsto em projeto, os com-
partimentos se encheram de água, e, ao chegar ao topo dos compartimentos, trans-
bordaram pelas passagens e corredores não estanques atingindo os compartimentos 
adjacentes, fato semelhante ao enchimento de cubas de gelo de geladeiras.

Anos mais tarde alguns fatos, surgidos de simulações de computador, mostraram 
fatos sutis sobre estes 47 segundos vitais que poderiam ter salvado o navio. Descobriu-
-se que o leme do Titanic fora projetado com área útil que o tornou desproporcional 
para o seu porte. 

Não havia computadores nos tempos do Titanic nem havia outros navios da-
quele porte para que os engenheiros soubessem previamente que aquele leme era 
pequeno demais para o porte do navio. Tampouco foram realizados exaustivos tes-
tes de mar no navio antes da entrega para saber qual o desempenho do leme numa 
manobra de emergência.

O Titanic tinha uma grave falha conceitual de segurança, que era o seu casco 
simples. Hoje, para evitar os problemas de colisão como o do Titanic, os projetistas 
navais usam o recurso de casco duplo ou, literalmente, um casco por dentro do ou-
tro, ou ainda um fundo duplo, de tal sorte que, caso o casco principal seja afetado 
em uma colisão, o segundo, interno, permaneça incólume e o navio, seguro.

A White Star Line ao construir três navios gigantes ao mesmo tempo, o Olym-
pic, o Titanic e o Britannic, tornou a demanda por aço maior do que a capacidade 
normal de fornecimento do mercado. Fornecer tanto aço num prazo de tempo tão 
curto impactou no controle da qualidade do material, e o Titanic apresentou va-
riações grosseiras de qualidade técnica no aço de sua construção. Com a ineficácia 
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da qualidade do aço do casco, submetido à baixa temperatura do oceano, os danos 
iniciais e posteriores à colisão do navio com o iceberg foram em muito agravados, 
e à medida que o navio afundava pelo alagamento dos primeiros compartimentos 
semiestanques, a pressão da água sobre as chapas e rebites aumentava nos compar-
timentos ainda não inundados. Muitos rebites não resistiram e partiram, e chapas se 
deformaram como folhas de papel diante da pressão da água.

Os navios da classe Olympic exigiram, cada um, três milhões de rebites de aço 
a serem empregados na construção. Os fornecedores tradicionais deste componente 
não eram suficientes e então o estaleiro apelou para todas as fontes disponíveis, in-
cluindo forjarias não tradicionais. 

Destaca-se ainda que na região do casco carenado, especialmente na popa e 
na proa (onde ocorreu a colisão com o iceberg), as máquinas hidráulicas de repuxo 
não tinham condições de operar, e o rebitamento foi feito a quente, com marretas e 
a força braçal dos trabalhadores, o que reduziu em muito a qualidade de fixação e 
vedação das chapas.

2.2 – O PRÍNCIPE dE ASTÚRIAS

No início do século XX, a Pinillos y Isquierdo era uma das maiores companhias 
de navegação da Espanha. Em 1910, a companhia lança o navio Infanta Isabel 
e, dois anos depois, seu irmão gêmeo, o Príncipe de Astúrias, que era uma versão 
melhorada. Ambos foram construídos nos estaleiros Kingston, pela Russel & Co. 
O Príncipe de Astúrias tinha o casco em toda a sua extensão, com compartimentos 
estanques e compartimentos de lastro que podiam ser enchidos ou esvaziados facil-
mente, proporcionando uma estabilidade maior em qualquer situação.

Em 6 de março de 1916, o navio se dirigia ao porto de  Santos, fazendo sua 
sexta viagem à América do Sul. Levava oficialmente 588 pessoas entre passageiros 
e tripulantes, embora houvesse a informação de que cerca de 800 imigrantes via-
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javam clandestinamente nos porões, fugindo da 1ª. 
Guerra Mundial. Entre as cargas importantes, o na-
vio levava 12 estátuas de bronze (que fariam parte do 
monumento La Carta Magna y las Cuatro Regiones 
Argentinas, em Buenos Aires) e uma suposta quantia 
de 40.000 libras em ouro. Chovia forte e a visibi-
lidade era baixíssima, quando, por volta das 4h20 
da madrugada, o comandante José Lotina verificou o 
quão próximo o navio estava da terra. Ele ordenou 
toda a foça a ré e que o leme fosse desviado comple-
tamente para boreste (direita), mas era tarde demais. 
O navio bate violentamente nos rochedos, na Ponta 
do Boi, Ilha Bela, no litoral de São Paulo, e afunda 
em cerca de 10 minutos. Em um dos piores naufrá-
gios da história do Brasil, oficialmente 445 pessoas 
morreram e apenas 143 sobreviveram. 

3. IMO X SOCIEDADES CLASSIFICADORAS X DPC

Atualmente, a construção e operação de navios 
de longo curso requerem o atendimento a uma série de 
convenções internacionais, bem como a leis e regras 
específicas de cada país. No caso de convenções in-
ternacionais, sua proposição é feita pela International 
Maritime Organization (IMO), organismo instituído 
após a criação da ONU, em 1948, e sua execução é 
garantida pelos países signatários. Cada um destes 
países, por sua vez, tem seus próprios organismos re-
guladores e, eventualmente, regras adicionais para a 
construção e operação dos navios. No caso do Brasil, 
a responsabilidade pelo cumprimento das leis e regras 
vigentes no setor naval é da Marinha do Brasil.

Além da IMO e dos agentes reguladores de cada 
país, existem as sociedades classificadoras, que ao 
classificar um determinado navio, fiscalizam se o pro-
jeto, a construção e a operação estão de acordo com 
as suas próprias regras. Em muitos casos, governos 
delegam a estas sociedades classificadoras a função 
de fiscalizar o projeto e inspecionar a construção e a 
operação dos navios.

3.1 – INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO)

Já no século XIX havia consenso quanto à neces-
sidade de regras internacionais para garantir a segu-
rança dos navios.

A preocupação original da IMO dizia respeito 
à segurança marítima. No entanto, com o aumento 
no transporte de produtos potencialmente poluentes 
(principalmente petróleo e seus derivados), também 
foram incorporadas questões relacionadas à preven-
ção da poluição marítima.

Em sua estrutura organizacional, a IMO apre-
senta no nível mais alto uma Assembleia que se reúne 
uma vez a cada dois anos. Esta Assembleia é atual-
mente constituída por 170 Estados membros e três 
Associados. Um nível abaixo, encontra-se o Conselho 
Executivo que é constituído por 40 membros eleitos 
pela Assembleia e age como comitê executivo da IMO.

A IMO é uma organização técnica cuja maioria 
dos trabalhos é desenvolvido através de comitês e sub 
comitês para assuntos específicos. 

As principais convenções propostas e assinadas 
por diversos países, inclusive o Brasil, são:

a)  Convenção de Linhas de Carga – Load Lines;

b)  Convenção Solas – International Convention 
for the Safety of Life at Sea;

A primeira versão da Solas (Convenção Interna-
cional pela Salvaguarda da Vida Humana no Mar) foi 
aprovada em 1914, após o naufrágio do navio Titanic. 
Desde então, foram efetuadas diversas convenções: 
1929, 1948, 1960 – primeira vez no âmbito da IMO –  
e 1974. Esta última ainda se encontra em vigor, tendo 
recebido emendas em 1978 e 1988, e sendo ratificada 
por 156 Estados.

Esta convenção tem sido mencionada como uma 
das mais importantes da IMO e o seu objetivo é ga-
rantir uma operação segura dos navios de longo cur-
so, regulamentando a sua construção e a instalação de 
equipamentos: de bordo, comunicação, salvatagem, 
incêndio, entre outros.

c)  Marpol – International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships;

d)  COLREGS – Convention on the International 
Regulation for Preventing Colisions at Sea;

e)  STCW – International Convention on Stan-
dards of Training, Certification and Watchke-
eping for Seafarers.
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3.2 – SOCIEdAdES CLASSIFICAdORAS

Em meados do século XVIII um grupo de segura-
dores, estabelecido na Lloyd’s Coffee House, Londres, 
desenvolveu um procedimento independente para ins-
pecionar os cascos e equipamentos de navios, com vis-
tas à cobertura de seguro.

Em 1760, um comitê foi incumbido de formar o 
primeiro livro de registros, o Lloyd’s Register Book, para 
os anos de 1764 a 1766. Como consequência, houve um 
esforço para anualmente “classificar” os navios, de acor-
do com sua condição de operação. Esta ideia se difundiu 
e passou a ser aceita em vários lugares do mundo, dando 
origem a inúmeras sociedades classificadoras.

Com o passar dos anos estas sociedades desenvol-
veram regras para o projeto, construção e também crité-
rios de inspeção do navio durante a sua vida útil. Com 
isto as companhias de seguro acabaram possuindo um 
embasamento técnico para avaliar os riscos do seguro.

Obviamente, as regras das sociedades classifica-
doras atendem às convenções aprovadas pela IMO e, 
por isto, vários governos delegam a elas a fiscalização 
no cumprimento das convenções internacionais.

Atualmente as sociedades classificadoras exer-
cem um papel bastante importante na indústria naval. 
Suas regras, resultado da experiência acumulada ao 
longo dos anos, são textos razoavelmente sintéticos 
que têm simplificado e até mesmo reduzido o custo de 
muitos projetos convencionais.

Existem diversas Sociedades Classificadoras no 
mundo, cada uma estabelecendo regras diferentes. As 
principais estabelecidas no Brasil são: ABS – Ameri-
can Bureau of Shipping (EUA); Bureau Veritas (FRA); 
DNV – Det Norske Veritas (NOR); GL – Germanis-
cher Lloyd (ALE); Lloyds – Lloyds Register (ING); 
Nipon Kaiji Kiokai (JAP); Registro Italiano Navale 
(ITA); RBNA-Registro Brasileiro de Navios e Aerona-
ves (BRA); Bureau Colombo (BRA).

3.3 – AUTORIdAdE MARÍTIMA BRASILEIRA

No Brasil, o Comandante da Marinha é designa-
do como a Autoridade Marítima Brasileira, conforme 
regulamentado pela Lei n° 9.537, de 1 de dezembro de 
1997, em cujo Art. 3° são explicitadas as suas princi-
pais responsabilidades.

“Cabe à autoridade marítima promover a imple-
mentação e a execução desta Lei, com o propósito de 
assegurar a salvaguarda da vida humana e a segurança 
da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, e 
a prevenção da poluição ambiental por parte de em-
barcações, plataformas ou suas instalações de apoio”.

No art. 4° são detalhadas  suas atribuições e 
no art. 16° apresentadas as medidas administra-
tivas que poderão ser tomadas a fim de garantir 
que suas atribuições sejam seguidas. 

Para garantir o cumprimento das convenções in-
ternacionais assinadas pelo Brasil, bem como garantir 
a segurança do transporte aquaviário e também a pre-
venção à poluição ambiental por parte das embarca-
ções, a Autoridade Marítima Brasileira se vale das leis 
e regras que estão consubstanciados em um conjunto 
de normas denominadas Normam – Normas da Auto-
ridade Marítima. Estas normas cobrem praticamente 
todas as atividades que de alguma forma estão relacio-
nadas com a indústria naval e o transporte aquaviário 
no Brasil.

As principais Normam que envolvem a participa-
ção de um engenheiro naval, e são aplicadas a todas as 
embarcações construídas no Brasil ou no exterior para 
operação no Brasil, e ainda as embarcações estran-
geiras a serem registradas no Brasil, são as seguintes: 
Normam 01 – Embarcações Empregadas na Navega-
ção em Mar Aberto, Normam 02 – Embarcações Em-
pregadas na Navegação Interior e Normam 06 – Nor-
mas da Autoridade Marítima para Reconhecimento de 
Sociedades Classificadoras para atuarem em nome do 
Governo Brasileiro.

4. O BEM JURíDICO TUTELADO

Transcrevemos, pois, no item 2, dois grandes aci-
dentes que comoveram o mundo no início do século 
XX, com a perda inestimável de centenas de vidas hu-
manas em face do não atendimento criterioso de nor-
mas ainda não editadas e do desconhecimento de deta-
lhes técnicos para obras portentosas que assombraram 
o mundo à época de suas construções. 

No caso do Titanic, a segurança da navegação e 
a preservação da vida humana estavam relegadas a se-
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gundo plano. Importante à época dos fatos era a com-
petição entre Companhias Armadoras de transporte 
de passageiros em luxuosíssimos navios, em detrimen-
to do cumprimento das normas de segurança e dos 
métodos de construção naval em desacordo com o que 
a boa técnica exigia, e a corrida desenfreada para com-
pletar a obra no menor tempo possível. E o resultado 
prático deste acidente é que foi aprovada, em 1914, 
a primeira versão da Solas (Convenção Internacional 
pela Salvaguarda da Vida Humana no Mar).

Assim, nos dois casos relatados – do Titanic e 
do Príncipe de Astúrias – muitas questões ainda per-
manecem sem respostas: o que motivou o rápido 
afundamento do Príncipe de Astúrias em cerca de 10 
minutos? Por que os materiais do Titanic não sofre-
ram as inspeções e testes, dentre eles os rebites e o 
chapeamento? Por que o projeto do leme do Titanic 
não foi reavaliado por uma prova de mar, bem como 
a inundação progressiva de compartimentos adjacen-
tes dotados de anteparas semiestanques, que levaram 
a inclinação de 30º graus sofrido pelo Titanic, até o 
rompimento de seu casco em duas partes? Perguntas 
que seriam respondidas por um criterioso Laudo Pe-
ricial composto de Engenheiros e Técnicos Navais, o 
qual seria consolidado em um inquérito posteriormen-
te examinado por um Tribunal.

Cabe, portanto, aos engenheiros navais e suas nor-
mas técnicas atualizadas de acordo com o estado da arte 
da construção naval, a responsabilidade para que os bens 
jurídicos tutelados pelo Tribunal Marítimo – a segurança 
da navegação e a preservação vidas humanas no mar e 
do meio ambiente – sejam o objetivo a ser alcançado. 

Os acidentes da navegação ocorrem e minimizar 
os seus efeitos cabe ao projeto e construção bem execu-
tados, para a garantia de uma viagem segura, acompa-
nhada de profissionais plenamente habilitados em sua 
área de atuação, para dar a resposta devida à sociedade 
de que a segurança no mar está sendo preservada.

Assim, na eventualidade da ocorrência de um 
acidente da navegação, estará o Tribunal Marítimo 
composto por um Juiz Engenheiro Naval que possi-
bilitará dentro de sua área de atuação esclarecer aos 
demais Juízes da Corte Marítima a exata compreensão 
de acidentes que tenham a causa determinante origina-
da de não atendimento às normas técnicas nacionais e 
internacionais, estas últimas das quais o Brasil é signa-
tário e que estejam em vigor. 

A importância do engenheiro naval (EN) em sua 
participação efetiva desde o nascedouro do projeto até 
a entrega final do navio se constitui em elemento pri-
mordial para a garantia da segurança e da incolumida-
de do meio flutuante, da salvaguarda da vida humana 
no mar e da proteção do meio ambiente, ou seja, a 
preservação do Bem Jurídico Tutelado em defesa da 
sociedade constituída. E isto sem dúvida se reflete nos 
dias atuais, nos julgamentos do Tribunal Marítimo, 
em que os acidentes de embarcações que envolvam fa-
lhas no método construtivo e no seu desvio do projeto 
estão sendo reduzidos a cada ano.  

Assim, historicamente desde sua criação, o TM, 
a partir de 1945, com a entrada em vigor do Decreto-
-Lei nº 7.675/1945, passou a ter em sua formação um 
engenheiro naval  como um de seus juízes, de acordo 
com o art. 10, inciso III - Um oficial superior do Cor-
po da Armada, especializado em engenharia naval, da 
ativa, da reserva ou reformado. 

Já a Lei Orgânica do Tribunal Marítimo – Lei 
nº 2.180/1954 –  passou a exigir como requisito para  
nomeação do Juiz EN, que este ocupasse o posto de 
Capitão de Mar e Guerra ou Capitão de Fragata da 
ativa ou na inatividade, pertencente ao  Corpo de En-
genheiros e Técnicos Navais da Marinha, subespecia-
lizado em Máquinas ou Casco.

5. O JUIZ ENGENHEIRO NAVAL 
E O TRIBUNAL MARíTIMO

O engenheiro naval está intimamente ligado a 
toda cadeia produtiva de um meio flutuante e, como 
tal, exerce papel importante para garantia da aplica-
ção da boa técnica naval desde o nascedouro do pro-
jeto do navio até a sua entrega ao proprietário, e que 
este ao tomar posse do navio possa empregá-lo plena-
mente dentro da finalidade a que se destina. 

Tem sido relevante a participação do juiz espe-
cializado em Engenharia Naval no julgamento de pro-
cessos envolvendo acidentes decorrentes de falhas na 
operação, na manutenção ou até mesmo na concepção 
ou instalação da aparelhagem de bordo.

São frequentes fatos ocorridos nos porões, nos 
aparelhos de carga, nos de fundeio e amarração, nos 
tanques e acessos aos compartimentos, nos sistemas 
de propulsão e de governo, bem como naqueles que 
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garantem a resistência estrutural, a flutuabilidade, a estanqueidade ou a estabilidade 
da embarcação.

Tiveram destaque em alguns desses aspectos os julgamentos de acidentes como 
o do naufrágio do barco de turismo Bateau Mouche, da explosão e naufrágio da 
Plataforma P-36 e inúmeros outros casos, com perdas de preciosas vidas e enormes 
danos materiais.

Mais recentemente, em processo que se encontra em fase de citação, destaca-se o 
acidente da navegação do N/M Vale Beijing, navio atracado no porto de Itaqui - MA, 
em faina de embarque de minério de ferro, no qual durante o carregamento, houve 
deformação por flambagem de elementos estruturais (cavernas gigantes e elementos 
longitudinais) e anteparas, e trincas no costado, sem que se tivesse completado a sua 
carga. Apontou o Laudo Pericial composto por peritos da Diretoria de Portos e Cos-
tas as referidas falhas, culminando com a representação da Procuradoria Especial da 
Marinha contra duas Sociedades Classificadoras e o estaleiro construtor localizado na 
Coréia do Sul, recebida à unanimidade pelo Tribunal Marítimo.

Finalizando destacam-se os oficiais EN que ocuparam e ocupa, desde 1945, o car-
go de Juiz Militar no Tribunal Marítimo, e que contribuíram e contribui, sobremaneira, 
para a elucidação dos inúmeros processos, com a experiência acumulada durante os 
anos de serviço ativo na MB, possibilitando o respaldo técnico de engenharia naval ao 
Tribunal Marítimo nas suas decisões:

•	 Adolfo Martins Noronha Torrezão – de 27/07/1945 a 18/09/1953
•	 Gilberto Lavenere Wanderley – de 25/05/1954 a 06/06/1955
•	 Alberto Epaminondas de Souza – de 10/11/1955 a 07/07/1968
•	 Paulo Domingos Ribas Ferreira – de 24/09/68 a 30/03/1970
•	 Pedro Paulo Charnaux Sertã – de 01/09/1970 a 07/05/1984
•	 Carlos Fernando Martins Pamplona – de 21/6/1983 a 20/12/1983(Juiz Suplen-

te convocado); de 07/05/1984 a 08/08/1991; e de 17/03/1992 a 28/02/2003
•	 Nelson Abreu Correa – de 12/08/1991 a 17/03/1992 (Juiz Suplente convocado)
•	 Sergio Cezar Bokel – de 06/03/2003 a 25/09/2012
•	 Geraldo de Almeida Padilha – de 09/10/2012 a ...

BIBLIOGRAFIA: 

 

*Capitão de Mar e Guerra (EN-Refº), Ex-Juiz do Tribunal Marítimo

**Capitão de Mar e Guerra (EN-Refº), Ex-Juiz do Tribunal Marítimo

***Capitão de Mar e Guerra (EN-RM1), Juiz do Tribunal Marítimo

e
U

D
e

s
 s

A
N

TA
N

A
/T

R
A

N
s

P
eT

R
O

 / 
B

A
N

C
O

 D
e

 Im
A

G
e

N
s

 P
eT

O
B

R
A

s

GUERRA, Yapery Tupiassu de Brito. A Engenharia Naval no Brasil: contribuições 
para a história da engenharia no Brasil. São Paulo: EPUSP, 1994.
ONE WAY. [2011?]. Disponível em: <http://onewaypagina.blogspot.com.br/>. 
Acessado em: 08/04/2014.
RMS Titanic. 2014. Disponível em: <http:/pt.wikipedia.org/wiki/RMS_Titanic>. 
Acessado em: 08/04/2014.



135

AR
TI

GO
S

Obras de construção navio-tanque João Cândido no dique seco do estaleiro Atlântico Sul - EAS, no Porto de Suape
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Com alegria compartilho reflexões em homena-
gem aos 80 anos do Egrégio Tribunal Marítimo, agra-
decendo ao Exmo. Sr. Presidente, aos Exmos. Juízes e 
ilustres funcionários civis e militares deste importante 
órgão, pela honra que a mim foi conferida!

O Tribunal Marítimo, com sua composição espe-
cializada, formada de juízes experimentados na Mari-
nha Mercante, no direito internacional e marítimo e no 
Corpo da Armada e de Engenheiros e Técnicos Navais 
da Marinha do Brasil, há oito décadas desempenha 
papel de relevância extrema na apuração das causas 
dos acidentes e dos fatos da navegação, determinando 
responsabilidade administrativa onde couber, sempre 
respeitando os princípios constitucionais do devido 
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, no 
seu dever axiomático de buscar a verdade real.

Tribunal que cumpre sua dupla finalidade le-
gal: a primeira destas finalidades dizendo respeito à 
apuração de responsabilidade administrativa dos seus 
jurisdicionados e, a segunda, não menos importante, 
dizendo respeito à função do Tribunal Marítimo como 
auxiliar do Poder Judiciário, sobre a qual convidarei a 
uma reflexão mais aprofundada.

O Brasil, tarde (mas melhor que nunca), está 
voltando os olhos para a importância do mar e do 
transporte marítimo, em especial. Nos últimos anos, 
portos e terminais têm sido privatizados, nossa in-
dústria naval foi ressuscitada e trabalha a todo vapor 
construindo novas embarcações, o desenvolvimento 
do potencial hidroviário está na agenda governamen-
tal, a atividade off-shore está intensa e as explorações 
relacionadas às descobertas do pré-sal trazem em si 
um potencial de exploração da via aquaviária inédita 
neste país. 

Para enfrentar este desafio o país precisa conso-
lidar a segurança jurídica com relação a normatização 
que compreenda as complexidades e especificidades 
do transporte marítimo, bem como se alinhar aos es-
forços uniformizadores internacionais sobre a maté-
ria, sob sério risco de, não o fazendo, tornar-se uma 

ilha jurídica, com verdades próprias que não atraem 
os necessários investimentos para seu desenvolvimen-
to e maximização de todos os potenciais existentes.

Para tanto, deve compreender, de uma vez por to-
das,  certas premissas básicas que, embora simples, mui-
tas vezes não são praticadas a contento, dentre as quais 
o respeito e cumprimento das leis especiais existentes e 
dos tratados internacionais ratificados sobre a matéria.

Hodiernamente, entretanto, as normas especiais 
do Direito Marítimo algumas vezes têm sido deixadas 
de lado e mergulhadas no oceano das normas do direi-
to comum ou especiais, de ramos que não se harmoni-
zam com a autonomia conferida à matéria em todo o 
planeta, há centenas de anos.

Assim, a parte primeira do nosso Código Comer-
cial, que tratava da prescrição, dos princípios aplicá-
veis aos contratos comerciais e dos contratos e obriga-
ções mercantis, foi revogada pelo novo Código Civil, 
normativa que não atendeu à comunidade marítima 
como atendia o diploma normativo imperial. Ademais, 
nem este Código Civil sequer vem sendo aplicado em 
sua plenitude, em virtude de um entendimento equivo-
cado da aplicação do Código de Defesa do Consumi-
dor para os transportes marítimos para qualquer fina-
lidade, mesmo quando se trate de carga transportada 
para produção, transformação ou comercialização, 
situações que são expressamente excluídas até pela 
lei uruguaia de relação de consumo (lei 17.250), que 
estabelece que nestas hipóteses o consignatário não é 
destinatário final, mas intermediário, sendo certo que 
o Uruguai é um dos países mais conservadores na defe-
sa do interesse dos contratantes de transporte.

Discute-se agora um novo Código Comercial, no 
qual chegou a se especular sobre a absurda hipótese 
de revogação da parte segunda em vigor do velho Có-
digo, sem nada que o substituísse. O esforço de apre-
sentação de uma emenda, ora incorporada como um 
projeto do Senado Federal, foi louvável, mas vale aler-
tar que diversos países de herança napoleônica, den-
tre os quais Argentina, Chile, Venezuela e Espanha, 

80º ANIVERSÁRIO DO TRIBUNAL MARíTIMO 
*Luiz Roberto Leven Siano
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já migraram seus sistemas jurídicos para códigos ou 
leis de navegação, descolando o Direito Marítimo do 
Direito Comercial, compreendendo a necessidade de 
compilar harmoniosamente as diversas aplicações di-
retas e correlatas da matéria, sejam de direito público 
ou privado, em um só instrumento jurídico, esforço 
que devemos pensar em fazer o quanto antes.

Neste contexto urge debater também a atribui-
ção legal conferida ao Tribunal Marítimo de auxiliar 
do Poder Judiciário, de forma que ela possa ser co-
nhecida, reconhecida, compreendida e efetivada pelo 
Poder Judiciário na sua plenitude, pois que é para este 
Poder Judiciário a quem se destina o julgamento do 
Tribunal Marítimo, neste seu importante papel!

Primeiramente entender que o procedimento ad-
ministrativo do Tribunal Marítimo é sui generis, não 
se comparando com outro procedimento administra-
tivo qualquer, a uma, pela inexistência de instância 
superior por conta de o julgamento já ser de um cole-
giado e, a duas, porque é o único órgão administrativo 
ao qual a lei confere a atribuição de “auxiliar do Poder 
Judiciário”, conforme art. 1º da Lei nº 2.180/54, o que 
confere à decisão do Tribunal Marítimo um status di-
ferenciado que é explicitado pelo art. 18 da mesma 
Lei, a saber: o valor probatório e a presunção de cer-
teza, que deve ser acatada pela Justiça Comum, tendo 
sido, inclusive, regressiva a modificação legislativa da 
Lei nº 9.578/97, que ampliou a possibilidade de reexa-
me, quando antes, caberia apenas para violação de lei 
federal ou da Constituição da República.

Assim, desejável é que o Poder Judiciário conhe-
ça a Lei nº 2.180/54 com suas modificações posterio-
res, aplicando corretamente o art. 19 que estabelece 
a obrigatoriedade de juntada de decisão definitiva do 
Tribunal Marítimo, sempre que se discuta em juízo 
matéria referente a acidente ou fato da navegação.

Este óbice visa a fazer com que o Poder Judici-
ário aguarde a decisão do Tribunal Marítimo, impe-
dindo que possa haver a propositura de ações judiciais 
imaturas na Justiça Comum, sem que antes o Tribunal 
Marítimo tenha analisado detidamente as complexi-
dades que decorrem de qualquer acidente ou fato da 
navegação, respeitando-se sua atribuição de auxiliar 
do Poder Judiciário. 

E que não se avente que esta exigência, que se 
conforma como documento indispensável à proposi-

tura da ação, pressuposto processual ou adequação 
ínsita ao interesse de agir, signifique qualquer afronta 
ao reexame mais amplo estatuído pela Lei nº 9.578/97 
ao art. 18 da Lei nº 2.180/54 ou inconstitucionalidade 
por afronta à inafastabilidade assegurada no art. 5º, 
XXXV, da Carta da República.

Em primeiro lugar, quanto ao art. 18, ele é cris-
talino que a decisão do Tribunal Marítimo é suscetível 
de reexame pelo Poder Judiciário. Ora, reexame signi-
fica induvidosamente que anteriormente deve existir 
uma decisão para que possa ser examinada!

Com relação à pretensa inconstitucionalidade, 
não se aplica, porque não há qualquer impedimento 
contra o direito de ação, mas apenas o estabelecimen-
to de regras estipulando certos requisitos a serem cum-
pridos para a propositura de ação. 

O não cumprimento destes requisitos levará a 
extinção da ação. Se a exigência do art. 19 da Lei nº 
2.180/54 fosse inconstitucional, também seriam incons-
titucionais, por exemplo, os seguintes dispositivos do 
CPC: art. 3º (exigência de interesse e de legitimidade), 
282 e 283 (requisitos da petição inicial e documentos 
indispensáveis), 295 (inépcia) e 835 (caução), sem falar 
no art. 4º, I, da Lei Estadual Paulista 11.608/03 (taxa 
judiciária), como exemplo de diversas outras leis esta-
duais que estipulam a obrigatoriedade de pagamento de 
taxa judiciária para ingressar com ação judicial, para os 
que não gozem dos benefícios de justiça gratuita.

Os artigos acima mencionados têm estrutura sin-
tática semelhante à do art. 19 da Lei nº 2.180/54, esta-
belecendo similarmente um comando imperativo, que, 
desrespeitado, deve conduzir a sanção processual, que 
é a extinção do processo sem resolução de mérito, sen-
do certo que a sanção pela inobservância dos referidos 
imperativos não necessariamente estará no próprio 
dispositivo, mas decorrerá do Sistema Jurídico.

Veja-se que o art. 19 da Lei nº 2.180/54, de fato, 
não estabelece que o processo em que não for juntada 
a decisão definitiva do Tribunal Marítimo será extin-
to. Entretanto, também não o fazem o art. 3º do CPC 
e tampouco o art. 283 do mesmo Código. Não obs-
tante, a sanção processual é inequívoca, em todos os 
casos: extinção do processo sem resolução do mérito, 
nos termos do art. 267 do CPC.

Ajustes do texto base de um novo CPC preten-
dem efetivar esta garantia através da suspensão do 
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processo, medida paliativa posto que a solução processual adequada é a extinção e 
continuará sendo, acaso se entenda que a lei do Tribunal Marítimo é especial com 
relação ao CPC. Mesmo assim, este ajuste permite a suspensão pelo prazo máximo 
de um ano, o que trará novas discussões desnecessárias, posto que muitas vezes este 
prazo é inexequível.

Louve-se também o empenho legislativo do projeto de novo Código Comercial 
de promover que, tal qual não corra prescrição conforme art. 20 da Lei nº 2.180/54, 
também não se computem juros de 1% ao mês, mas com a crítica de que não deveria 
correr juros algum e não pela metade como se sugere, porque conceitualmente não 
está em mora quem não sabe se deve, uma vez que o esclarecimento indispensável ao 
aclaramento do nexo causal, como pressuposto de responsabilidade civil, dependerá 
da apuração do Tribunal Marítimo.

Inobstante os ajustes, por ora bastará o Poder Judiciário conhecer e aplicar a 
Lei nº 2.180/54 na sua integralidade para que a finalidade desta Casa Especializada 
de Justiça possa surtir os efeitos requeridos pelo legislador, enquanto representante 
da sociedade e dos Estados brasileiros, permitindo que o Direito Marítimo aplicável 
à questão da solução dos acidentes e dos fatos da navegação em todos seus âmbitos 
de responsabilidades seja devidamente entendido e praticado acertadamente, sendo 
reconhecido como atividade de relações jurídicas especiais e especializadas.

Reflexões feitas, resta desejar ao Tribunal Marítimo longa vida e que permane-
ça exercendo suas atribuições sempre colaborando para que tenhamos mares, rios e 
portos mais seguros e, também, a mais correta distribuição da Justiça, auxiliando a 
dar a cada um o que é seu!

* Presidente do Instituto Ibero Americano de Direito Marítimo - IIDM



139

AR
TI

GO
S

Discorrer sobre a história do Tribunal Marítimo, 
sua composição, atribuições, formalidades é repetir o 
que pode facilmente ser encontrado na página oficial 
do próprio Tribunal e na rede mundial de pesquisa e 
informação que é a Internet.

Como advogada maritimista e que frequenta 
suas instalações desde 2005, optei por discorrer so-
bre como esse “senhor” chega aos oitenta anos mo-
dernizando-se para, cada vez mais, melhor atender as 
demandas da comunidade marítima e evoluir, a par e 
passo, com o crescimento da navegação em nosso país.

Para o leigo ou não iniciado nos assuntos afe-
tos ao Direito Marítimo e à Navegação, pode parecer 
que o Tribunal Marítimo é apenas mais um tribunal 
repressor do nosso país, ou que é mais uma institui-
ção burocrata como tantas outras da administração 
pública, ou que é apenas uma Organização vinculada 
à Marinha do Brasil. Ledo engano.

Para a comunidade marítima e nós, advogados, 
que militamos nessa casa, o Tribunal Marítimo é mui-
to mais do que as letras frias que contam a história de 
sua criação, ou o que consta em sua Lei Orgânica e no 
seu Regulamento Interno.

O Tribunal Marítimo não é apenas o lugar onde 
são apuradas e punidas as responsabilidades pela 
ocorrência de acidentes e fatos da navegação, é o local 
onde os armadores estão registrados, assim como as 
embarcações com arqueação bruta (AB)  maior que 
cem (100) e qualquer ônus que incida sobre embarca-
ção e casco em construção, além de ser o responsável 
pelo Registro Especial Brasileiro (REB), que é um re-
gistro secundário da embarcação/casco que beneficia 
seu proprietário/construtor com isenção de impostos.

E, para desempenhar suas atribuições nesse país 
de dimensões quase continentais, o Tribunal Maríti-
mo teve que se modificar estrutural, organizacional e 
tecnologicamente.

TRIBUNAL MARíTIMO DO BRASIL: 
UM MODERNO OCTOGENÁRIO

*Anete Gomide Pimenta

Em busca de sua modernização, o TM vem im-
plementando, ao longo dos anos, mudanças em sua 
configuração, amoldando suas instalações para rece-
ber novos integrantes e melhor atender a demanda ge-
rada pelo crescimento da navegação nacional. 

Gradativamente todas as áreas foram incremen-
tadas, inclusive com o aumento de pessoal, reestrutura-
ção organizacional, objetivando maior agilidade na tra-
mitação dos assuntos tanto judiciais quanto registrais. 

Com o crescente advento da informática, a infor-
mação foi disponibilizada para um maior número de 
pessoas, seja através de sua página oficial, ou através 
de sua Biblioteca, reinaugurada em 2011, muito bem 
sortida e equipada.

Mas as mudanças e modernização não ficaram 
limitadas por suas paredes, passou a desempenhar 
importante papel de divulgador dos assuntos afetos 
ao Direito Marítimo e à Navegação, promovendo 
workshops anuais de excelência, além de participar de 
todos os eventos em que esses temas são abordados, 
inclusive na esfera legislativa, com representação atu-
ante na Comissão sobre o Novo Código Comercial.

A mais recente mudança na busca pela excelência 
na execução de suas atribuições pode ser observada 
a partir de fevereiro deste ano, com a impressão em 
papel moeda dos documentos emitidos pela Divisão de 
Registros, acarretando não só uma melhoria na quali-
dade de impressão, mas também na segurança, dando 
mais credibilidade a esses documentos.

Assim, o Tribunal Marítimo chega aos seus oi-
tenta anos com alma rejuvenescida, coração pulsante, 
pronto para continuar desempenhando o seu impor-
tante papel para toda a comunidade, seja marítima, 
acadêmica, doutrinária e legislativa, sempre atento às 
evoluções tecnológicas, mas sem perder seu charme.

Parabéns, Tribunal Marítimo!

*Advogada.
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Talvez poucos saibam, mas, embora o Tribunal 
Marítimo não seja órgão integrante do Judiciário e 
suas decisões possam, como qualquer decisão admi-
nistrativa, ser revista pelo Poder Judiciário, a jurispru-
dência tem entendido que, no concernente à matéria 
técnica sobre acidentes e fatos da navegação, a decisão 
do Tribunal Marítimo prevalece, seguindo tendência 
do Estado moderno em aliviar o Poder Judiciário do 
exame de matérias puramente técnicas (Agravo de Ins-
trumento AI 62811 RJ – STF). Ao longo de oito déca-
das o Tribunal Marítimo tem contribuído para a segu-
rança da navegação, não apenas aplicando punições, 
mas também recomendando à Autoridade Marítima 
Brasileira alterações das normas em prol da prevenção 
de acidentes, da preservação da vida humana e da pro-
teção ao meio ambiente.

 Visando tornar as decisões do Tribunal Maríti-
mo mais justas, considerando as diferenças socioeco-
nômicas entre seus jurisdicionados, por proposição da 
Defensoria Pública da União incorporou-se em sua Lei 
Orgânica, em 1994, a medida educativa no rol de pena-
lidades que podem ser impostas pela Corte. Tal medida 
foi um avanço no processo de modernização legislativa 
e contribuiu para a educação do apenado e para a re-
dução de acidentes, já que a mera aplicação de pena 
pecuniária à pessoa de baixa renda não gera nenhum 
efeito preventivo e tampouco agrega novos valores ao 
condenado pelo acidente ou fato da navegação. 

Diante do número expressivo de analfabetos assis-
tidos pela Defensoria Pública da União junto ao Tribu-
nal Marítimo, passei a estudar mais profundamente a 
estrutura do Ensino Profissional Marítimo na década de 
1990 e pude contribuir para a alteração dos cursos pro-
postos pela Marinha do Brasil dirigidos aos pescadores 

OS AQUAVIÁRIOS SEM INSTRUÇÃO ESCOLAR E  
OS CASOS DE ESCALPELAMENTO – UMA AÇÃO  
PROATIVA DA DEFENSORIA PúBLICA DA UNIÃO

* Luciene Strada

e ribeirinhos de baixa escolaridade e que, nessa con-
dição, não podiam frequentar os cursos regulares até 
então oferecidos. Foi criada a Cartilha de Navegação® – 
Região Amazônica, que ensina, em linguagem simples, 
as principais regras de navegação dos rios de navegação 
interior, tendo como base o Regulamento Internacional 
para Evitar Abalroamento no Mar (Ripeam), do qual o 
Brasil é signatário. 

Deve-se levar em consideração que agora, em 
2014, o Brasil é o oitavo país com o maior número 
de analfabetos adultos, segundo Relatório de Monito-
ramento Global de Educação para Todos, elaborado 
pela Organização das Nações Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura (Unesco) em levantamen-
to feito entre 2005 e 2011. Se atualmente temos tal 
número, pode-se afirmar que a situação nas últimas 
décadas do século XX era ainda pior.

Minha experiência como Defensora Pública Fe-
deral com atuação junto ao Tribunal Marítimo, em 
favor dos cidadãos de baixa renda e que, assim, não 
podiam constituir advogado particular, possibilitou-
-me um acúmulo de informações sobre a navegação do 
Brasil, posto que o Tribunal Marítimo tem jurisdição 
em todo território nacional. Nesse sentido, chocou-
-me profundamente quando vi pela primeira vez um 
processo sobre escalpelamento no Tribunal Marítimo, 
que, para minha surpresa, era um acidente corriqueiro 
que ocorre ainda hoje nos rios da Amazônia. 

Os escalpelamentos ocorrem com pessoas de ca-
belos longos, em pequenas embarcações cujo eixo pro-
pulsor se encontra sem cobertura adequada. A vítima, 
ao se aproximar do motor, tem seus cabelos puxados 
pelo eixo em alta rotação, e arrancados com todo ou 
com parte de seu couro cabeludo e, não raramente, 
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arrancando as sobrancelhas, orelhas e até pele do rosto e do pescoço, causando de-
formações gravíssimas ou, até mesmo, a morte. As principais vítimas são mulheres, 
sendo a maioria crianças na faixa etária entre os cinco e os dezesseis anos. De acordo 
com os relatos das vítimas, os acidentes ocorrem quando estão dormindo, brincando 
ou tirando a água que se acumula próximo ao eixo de propulsão e os acidentes com 
cabelos amarrados em rabo de cavalo são os que provocam as sequelas mais graves, 
porque todos os fios são puxados em conjunto.

O projeto de erradicação do escalpelamento por embarcação na Amazônia foi 
desenvolvido quando eu atuava na Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro e 
tinha duas linhas de atuação: ações reparadoras e ações preventivas. 

Nas ações reparadoras, a Defensoria Pública da União orienta a vítima sobre 
seus direitos, providencia a documentação para o recebimento da indenização com 
base no Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Embarcações ou suas 
cargas (DPEM), garante a cirurgia plástica reparadora, além de estimular a vítima a 
frequentar cursos de capacitação, visando a sua ressocialização. 

Nas ações preventivas, o foco principal é promover a cobertura adequada do 
eixo que liga o motor ao hélice das embarcações dos ribeirinhos e promover cam-
panhas de prevenção e orientação, em especial, ensinando como agir em caso de 
acidente de escalpelamento, de modo a minorar as sequelas. 

A erradicação do acidente de escalpelamento por embarcação só ocorrerá com 
o maciço investimento na frota ribeirinha de população de baixa renda da região 
Norte, retirando de circulação as embarcações que não tiverem seus eixos protegi-
dos, substituindo-as por novas, com o eixo coberto, sem possibilidade de remoção 
de modo simples durante sua condução pelo ribeirinho.

Quando propusemos a criação desse projeto, a principal meta era levar justiça a 
uma população invisível até então, além de tentar erradicar um acidente que não de-
veria mais existir nas nossas hidrovias. O projeto foi montado considerando as ações 
a serem empreendidas, seus objetivos, os impactos, as dificuldades e os órgãos que 
deveriam estar envolvidos para alcançar os resultados desejados. Neste intuito foram 
realizadas parcerias com diversos órgãos públicos, iniciativa privada e terceiro setor, 
mas em decorrência da falta de histórico sobre o acidente de escalpelamento por em-
barcação, houve a necessidade de implementar várias políticas em favor das vítimas. 

No caso das indenizações com base no seguro DPEM, havia a necessidade da 
comprovação do acidente por meio de Certidão de Ocorrência emitida pela Ca-
pitania dos Portos que, a partir da notícia do acidente, instaura um inquérito ad-
ministrativo que será depois encaminhado ao Tribunal Marítimo. A comprovação 
das lesões físicas das vítimas de escalpelamento é feita por meio do laudo pericial 
emitido pelo Instituto Médico Legal. Imprime-se, assim, certeza aos processos admi-
nistrativos e se acelera o pagamento das indenizações pelas seguradoras. Com isso 
centenas de processos deixaram de ser judicializados e foram resolvidos de forma 
satisfatória no âmbito administrativo. 

Frise-se que os casos não se restringem a mero pagamento de indenizações 
às vítimas. Há, ademais, cirurgias reparadoras, trabalhos voltados à prevenção de 
novos acidentes e para ressocialização das vítimas, a criação de Lei específica tor-
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nando obrigatória a cobertura do hélice, entre outras iniciativas voltadas à erradicação 
definitiva desse tipo terrível de acidente. 

Deve-se levar em consideração, no entanto, que de acordo com o censo de 2010 
do IBGE, dos 11 milhões de habitantes do Amazonas, Pará e Amapá, 68% vivem ou 
têm família no interior da região. Se considerarmos uma média de sete integrantes 
por família, que naquela região os rios são as estradas e que cada família possui 
pelo menos uma embarcação miúda, podemos ter até 1 milhão de embarcações de 
todos os portes na Amazônia. Apesar dessa estimativa, apenas cerca de 60 mil em-
barcações estão inscritas nas Capitanias dos Portos locais, ou seja, existem milhares 
de embarcações “invisíveis” circulando na região amazônica e entre essas estão as 
principais causadoras de acidentes com escalpelamento: as catraias, popular meio 
de transporte familiar e de subsistência da região, com 35% dos casos, e as lanchas 
regionais, que trafegam no transporte remunerado de passageiros, com 17% .  

Ao deparar-me anos depois com esse tipo de acidente terrível, já atuando em 
Brasília junto aos Tribunais Superiores, pude equipará-los aos “acidentes de consu-
mo”, demonstrando que sempre ocorrem a bordo de pequenas embarcações per-
tencentes a ribeirinhos e que os efeitos do acidente ultrapassam a pessoa da vítima, 
alcançando sua família, a comunidade local e a sociedade, de um modo geral. Minha 
experiência como Defensora Pública Federal junto ao Tribunal Marítimo proporcio-
nou-me uma visão sistêmica do problema e que a solução não estaria restrita a um 
único órgão, mas na parceria entre todas as instituições cujo principal motivo de 
existência é o bem comum.

* Defensora Pública Federal aposentada, cursando o Curso de Altos 
Estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra - Caepe (2014), 

ganhadora do Prêmio Innovare de 2010, do Prêmio do Ministério da Saúde em 
iniciativa inovadora em 2010 e ocupa atualmente o cargo de Presidente do 

Instituto Brasileiro de Segurança Marítima e Fluvial – Segumar.
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O desenvolvimento tecnológico decorrente de 
pesquisas científicas no setor da construção naval, 
especialmente nas áreas de Engenharia Naval e Ar-
quitetura Naval, tem proporcionado o aumento do 
tamanho das embarcações e, por sua vez, do risco na 
navegação marítima. 

Além disso, a globalização e a interdependência 
entre os atores estatais e não estatais têm demandado 
o aumento do multilateralismo, especialmente após o 
fim da II Guerra Mundial e, dessa forma, a criação 
de organismos internacionais, a fim de proporcionar 
segurança jurídica e uniformidade na regulação. Esse 
modelo se difunde através de tratados internacionais 
e da jurisdição supranacional, com forte impacto no 
direito doméstico dos Estados.

Nesse cenário dinâmico, temos observado a cria-
ção de vários organismos internacionais, dentre os 
quais a Organização Marítima Internacional (www.
imo.org) e a necessidade de uma regulação suprana-
cional através de tratados com forte impacto na segu-
rança jurídica da navegação marítima e na proteção 
do meio ambiente marinho.

O Brasil, visionário na criação de instituições 
marítimas, antes mesmo desse período, na década de 
1930, tendo em vista o famoso incidente com o navio 
alemão Baden, criou um órgão de Estado para prote-
ger a navegação marítima, por meio de um tribunal 
especializado – Tribunal Marítimo – na aplicação de 
sanções aos que cometerem ilícitos relacionados à se-
gurança da navegação marítima.

A IMPORTâNCIA DO TRIBUNAL MARíTIMO PARA A 
SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO MARíTIMA

*Osvaldo Agripino de Castro Junior

Esse novo ambiente institucional afeta sobrema-
neira a Ciência Jurídica e, especialmente, o Direito do 
Mar, Direito Marítimo e Direito da Navegação Maríti-
ma, que ainda suscitam confusão no direito brasileiro. 

Assim sendo, esse artigo objetiva, em breves no-
tas, tratar do conceito das disciplinas aplicadas pelo 
Tribunal Marítimo, que julga os acidentes e fatos da 
navegação marítima, bem como registra a propriedade 
marítima, e discorrer sobre o papel relevante desse Tri-
bunal para o transporte marítimo e o meio ambiente 
marinho brasileiro.

1. DIREITO MARíTIMO, DIREITO DO MAR E DI-
REITO DA NAVEGAÇÃO MARíTIMA

A origem do Direito Marítimo é incerta, mas his-
toriadores mencionam que normas jurídicas regulan-
do o transporte marítimo datam do século XVIII A.C, 
no Código de Hamurabi. Pesquisadores sustentam que 
um sofisticado sistema internacional de Direito Marí-
timo existe desde a Idade Antiga no Mediterrâneo.1

O Direito Marítimo é o conjunto2 de normas ju-
rídicas que disciplinam as atividades necessárias para 
que as embarcações efetuem o transporte pela via 
aquaviária. É uma disciplina jurídica autônoma,3 ten-
do inclusive, em face da sua relevância, obtido assento 
constitucional (art. 22, inciso I, da Constituição Fede-
ral de 1988), possivelmente a única constituição que 
menciona a autonomia do Direito Marítimo, e tem 

1SCHOENBAUM, Thomas J. Admiralty and Maritime Law, 3rd. ed., 2001, p. 3 Apud TAYLOR, J. Michael. Evaluating the Continuing GATS Negotiations 

Concerning International Maritime Transport Services.  In: Tulane Maritime Law Journal. Vol. 27, 2002-2003, p.148-149.

2 A referência a conjunto indica a ordenação dessas normas em um sistema, evitando a contradição e as lacunas. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito 

Administrativo. 4ª. Ed.  São Paulo: Saraiva,  2009, p.1.

3Trata-se do mesmo entendimento de: ARROYO, Ignacio. Compendio de Derecho Marítimo. Segunda edición. Madrid: Tecnos, 2002, p.  22. 
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como objeto principal regular as relações jurídicas que 
se dão em torno do navio,4 5 aqui considerado espécie 
de embarcação,6 por meio das relações jurídicas que 
se dão através dos contratos de transportes7 e de afre-
tamento de embarcações, hipoteca naval,8 registro de 
embarcação,9 dentre outras.

O Direito Marítimo, em função da sua complexi-
dade e regulação feita por organismos internacionais, 
é uma disciplina jurídica que se relaciona com várias 
outras disciplinas, como Direito do Mar,10 que abran-
ge casos envolvendo os Estados, julgados pelo Tribu-
nal Internacional de Direito do Mar11e a proteção das 
riquezas no Domínio Marítimo,12 Direito da Navegação 
Marítima,13 Direito Portuário,14 Direito da Concorrên-
cia, Direito Internacional Público, Direito Internacional 

Privado, na qual a ordem pública,15 a fim de preservar 
a equidade nas relações contratuais de transporte inter-
nacional, possui um relevante papel, Direito Ambiental, 
Direito Aduaneiro, Direito Civil, Direito Comercial, bem 
outros ramos do conhecimento, como Engenharia Na-
val, Meteorologia, Física, Oceanografia, dentre outras.

Mencione-se, ainda, a lição de Michael Taylor ao 
discorrer sobre a doutrina da liberdade dos mares,16 
que é regulada pelo Direito do Mar, e sua importância 
para a economia dos países, da seguinte forma:

Liberdade dos mares, também conhecida como 
liberdade de navegação, está bastante consolidada no 
mundo atualmente. Ela vem sendo graduada com a 
aplicação histórica de doutrinas como a regra do tiro 
de canhão (agora incorporada pelo conceito de águas 

4Possui três requisitos não comuns a todas as embarcações: robustez, estanqueidade e vencer as fortunas do mar. Como espécie do gênero embarcação, todo navio é embarcação, mas nem toda 

embarcação é navio. Essa diferença é relevante, especialmente quando se trata de competência, tal como o art. 109, IX, da CF/88: “Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar: IX - os crimes 

cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar”; Nesse caso, deve-se ter cautela, pois um crime ocorrido a bordo de uma embarcação de recreio, como iate ou 

lanche, não será julgado na Justiça Federal, por não se tratar de navio, mas de embarcação, sendo cabível o julgamento pela Justiça Estadual. 

5Na terminologia náutica inglesa, o pronome pessoal é she (ela) e não it (coisa). O navio was nearer and dearer to the sailor than anyone except his mother. Acreditava-se que um navio era mais próximo 

e querido para o marinheiro do que qualquer pessoa, com a exceção de sua mãe. Segundo a tradição, haveria razão melhor do que essa para chamar seu navio  de “ela”? A tradição marítima menciona, 

ainda,  que o navio é o bem mais aguardado no cais, por vários grupos de homens, além de sua manutenção ter alto valor.

6Segundo o art. 2º, inciso V, da Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências (Lei de Segurança 

do Tráfego Aquaviário - LESTA): “V - Embarcação - qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando rebocadas, as fixas, sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível de se 

locomover na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas”.

7Considerado como aquele celebrado entre o embarcador (shipper) e o transportador (carrier) por meio do qual este se obriga, sob sua custódia, a transportar pela via aquaviária, de um porto a outro, 

mercadoria ou pessoa, e aquele se obriga a pagar uma remuneração por esse serviço, denominado frete.

8É efetuada no Tribunal Marítimo, conforme Lei nº 2.180/54.

9Nos termos do art. 2º, inciso XVIII da LESTA: “Registro de Propriedade da Embarcação - registro no Tribunal Marítimo, com a expedição da Provisão de Registro da Propriedade Marítima”.

10Tem como objeto as relações jurídicas que se dão em torno do mar e como fontes do direito, a Convenção de Montego Bay, já ratificada pelo Brasil, pelo decreto n. 1.650  e a Lei nº 8.617/1993, que dispõe 

sobre o domínio Marítimo brasileiro. Essa disciplina tem potencial e assumirá cada vez mais importância com a exploração de petróleo e dos recursos marinhos da Amazônia Azul, expressão criada para 

simbolizar o tamanho do domínio marítimo brasileiro após o acréscimo de cerca de 1.000.000 km2 à plataforma continental brasileira pela Comissão de Plataforma Continental da ONU.

11Criado pela Convenção das Nações Unidas sobre o direito do Mar, em 1982, foi formalmente instalado em 1996. dentre outras atribuições, no que tange à competência ratione materiae, o Tribunal tem 

competência para julgar i) casos litigiosos sobre quaisquer disputas que:  a) envolvam a interpretação ou aplicação da convenção, b) envolvam a interpretação ou aplicação de outros acordos, desde que 

tenham relação com a Convenção, c) envolvam a Câmara de disputas dos Fundos Marinhos, d) envolvam a pronta liberação das embarcações e suas tripulações e ii) competência consultiva.  MICHELS, Gilson 

Wessler. Tribunal Internacional do Mar. In: BARRAL, Welber. (Org.). Tribunais Internacionais - Mecanismos Contemporâneos de Solução de Controvérsias.  Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, p. 98-100.

12Sobre o processo histórico para chegar à cooperação internacional no mar, desde as consequências dos Tratados de Westfália, da Convenção Ramoge e Convenção de Montego Bay, com ênfase na 

proteção do meio ambiente marinho: dE BARROS, José Fernando Cedeño. Direito do Mar e do Meio Ambiente – A proteção das zonas costeiras e litorais pelo Acordo Ramoge: Contribuições para o Brasil 

e Mercosul. São Paulo: Lex, Aduaneiras, 2007.

13Tem como objeto as relações jurídicas que se dão em torno da segurança da navegação marítima, especialmente da salvaguarda da vida humana no mar. Suas principais fontes de direito são a Lei nº 

9.537/97 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário - LESTA, bem como convenções da International Maritime Organization, dentre os quais RIPEAM – Regulamento Internacional para evitar abalroamento 

no mar. A autoridade marítima brasileira, ou seja, o Comando da Marinha, por meio da diretoria de Portos e Costas, é competente para a efetividade da normas. Sobre a disciplina: NETO, Pedro duarte. A 

Autoridade Marítima e a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. In: CASTRO JUNIOR. Osvaldo Agripino de. (Org.) Direito Marítimo Made in Brasil. São Paulo: Lex, 2007, p. 375-426; FILHO, Guilherme Alves 

de. O processo administrativo na Capitania dos Portos e no Tribunal Marítimo. In: CASTRO JUNIOR. Osvaldo Agripino de. (Org.) Direito Marítimo Made in Brasil, p. 427-256.

14Tem como objeto o porto e como principais fontes do direito, a Lei nº 12.815/2013, Lei dos Portos, Lei nº 10.233/2001 - Lei de criação da ANTAQ, Convenções Internacionais da OIT e da IMO, dentre as quais 

ISPS Code, bem como resoluções e atos administrativos da ANTAQ e da Secretaria Especial dos Portos. Sobre o tema, com 14 artigos: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de; PASOLd, Cesar Luiz (orgs.). 

Direito Portuário, Regulação e Desenvolvimento. Prefácio Pedro Calmon Filho. Belo Horizonte: Forum, 2010, 474 p. 

15Acerca do aspecto transnacional da ordem pública, embora sustentemos que supranacionalidade é diverso de transnacionalidade, vez que aquela ocorre quando o Estado transfere o poder de regular 

para um organismo regional e essa, ocorre quando há espaço deslegalizado. JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: Le Droit International Privé Postmoderne – Cours Général de Droit International 

Privé. The Hague, Boston, London: Martinus Nijhoff, 2000, p. 231. Sobre o dialogo das fontes - Le dialogue de sources – (p. 259).  

16deve-se mencionar, contudo, que para as potências marítimas, essa doutrina era bastante permissiva, porque permitia a países como a Grã-Bretanha, usarem o máximo do seu poder marítimo para 

maximizar os seus interesses nacionais no exterior.
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17TAYLOR, J. Michael. Evaluating the Continuing GATS Negotiations Concerning International Maritime Transport Services, p. 154.

18PAMBORIdES, George P. International Law and Its Impact on Private Shipping Law. In: RDHI, vol. 50, p. 183.

19GUILLAUME, Jacques. Les transportes maritimes dans La mondialisation. In: GUILLAUME, Jacques (org.). Les transports maritimes dans La mondialisation. Paris: Harmattan, 2008, p. 22.

20Sobre a disciplina, decorrentes da produção do Grupo de Pesquisa Regulação da Infraestrutura e Juridicidade da Atividade Portuária: PASOLd, Cesar Luiz. Lições Preliminares de Direito Portuário. Florianópolis: 

Conceito Editorial, 2009; CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Aspectos jurídicos e políticos do processo de municipalização do Porto de Itajaí: uma experiência de luta pela cidadania. In: Revista Marítima 

Brasileira, v. 127, 2007, p. 153-165; e as seguintes dissertações de Mestrado em Ciência Jurídica: HAECKLER, Gabriela. Portos Secos: Aspectos Jurídicos e Polêmicos destacados, 2009; RAMONIGA, Miriam. A 

natureza jurídica do órgão gestor de mão de obra: uma análise a partir da Lei nº 8630, de 25 de fevereiro de 1993, 2008; sob nossa orientação no Programa de Mestrado: dE OLIVEIRA, Jackeline daros Abreu. 

Responsabilidade Civil da União na Atividade Regulatória Portuária, 2009; COLLYER, Wesley Oliveira. A Lei de Modernização dos Portos e o Conselho de Autoridade Portuária: Estudo de caso de Itajaí, 2007; 

FRIEdRICH, Marlo Froelich. Limites e possibilidades da Nova Lex Mercatoria no Direito Brasileiro, 2007; PLATCHEK, Ricardo Moisés de Almeida. Limites e Possibilidades de Aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor ao Contrato de Transporte Marítimo, 2007; TOMAZ, Roberto Epifanio. Limites e Possibilidades do Diálogo entre o Direito Empresarial e o Direito Comercial, 2006.

territoriais) e temas de preocupação nacional (como 
segurança da nação e meio ambiente), e o direito inter-
nacional determina que os Estados permitam o movi-
mento dos navios. Contudo, a história demonstra que 
a doutrina da liberdade dos mares se funda num tênue 
equilíbrio entre o objetivo multilateral de promover 
o comércio e a autopromoção dos interesses dos pró-
prios Estados. Como discutido adiante, as fortes na-
ções marítimas dos tempos modernos, ao contrário de 
usarem o poder naval, possuem a habilidade para usar 
ferramentas de comércio e medidas econômicas para 
promover suas  agendas nacionais.17 

    
2. A IMPORTâNCIA DO TRIBUNAL MARíTIMO 

PARA A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO MARíTIMA 
 
Nesse mundo complexo, os microssistemas jurí-

dicos assumem, cada vez mais, relevância, tais como 
os que regulam, através de tratados e leis domésticas, 
o transporte marítimo de mercadorias e pessoas, assim 
como a exploração das riquezas do mar. Por tais mo-
tivos, visando à segurança da navegação marítima e a 
proteção do meio ambiente marinho, foi criado há 80 
anos o Tribunal Marítimo no Brasil, cujas atribuições 
estão na Lei nº 2180/54.

Depois da sua criação, os países resolveram criar, 
em 1958, um organismo internacional para propor-
cionar segurança jurídica e uniformidade nesse am-
biente, qual seja a Organização Marítima Internacio-
nal (IMO). Com o ingresso do Brasil na IMO nos anos 
1960, o Direito Internacional Público estabeleceu um 
novo sistema que tornaria a indústria de transporte 
marítimo um caso sui generis de regras de direito in-
ternacional para elaboração e aplicação das normas 
aplicáveis18 a esse complexo setor.

O Direito Internacional Público, portanto, é es-
sencial no processo de segurança jurídica ao meio am-
biente marinho e no combate ao comércio internacio-
nal injusto. Para Jacques Guillaume, a instância públi-
ca definitivamente deve retomar nas mãos aquilo que 
jamais deveriam ter perdido: o espírito da regulação.19

Não há, portanto, como confundir o Direito Marí-
timo com o Direito do Mar e Direito da Navegação Ma-
rítima, nem com o Direito Portuário.20 Aquela é uma dis-
ciplina autônoma, com objetos e fontes de direito diver-
sas das disciplinas que foram mencionadas. Vale ressaltar 
que, por meio do seu colegiado de juízes especializados 
e capacitados, todas as disciplinas acima são aplicadas 
em maior ou menor intensidade pelo Tribunal Marítimo.

Além disso, atento às mudanças no Direito Maríti-
mo e no Direito da Navegação Marítima nesse início de 
século, o Tribunal Marítimo tem realizado debates com 
a sociedade civil para que, na perspectiva de um tribunal 
aberto, possa ter uma atividade jurisdicional mais sinto-
nizada com a complexidade das demandas de uma socie-
dade em constante processo de desenvolvimento. 

Para os que atuam no ramo, é um privilégio ter-
mos uma Corte Marítima especializada nas questões 
que envolvem o transporte marítimo, especialmente 
pelo impacto que as suas decisões têm nas vidas hu-
manas, no meio ambiente marinho e na economia da 
nação. Esperamos que o Tribunal Marítimo possa ce-
lebrar mais 80 anos de existência no final do século 
que ora se inicia. 

* Advogado, Sócio do J. Haroldo & Agripino Consultoria 
Jurídica, Oficial de Náutica da Marinha Mercante (Ciaga, 
1983),  Pós-Doutor em Regulação de Transportes e Portos – 

Harvard University – Professor de Direito Marítimo e Direito 
Regulatório dos Transportes e Portos no Programa de 

Mestrado e Doutorado em Ciência Jurídica da Univali.
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Todos os assuntos relacionados ao mar e à nave-
gação são de extrema importância para sociedade. O 
Direito Marítimo, como o conjunto de normas jurídi-
cas que regulamenta toda e qualquer atividade origi-
nada da utilização dos bens e meios para navegação, e 
da exploração do mar e das águas interiores, seja qual 
for a sua finalidade e objetivo, tem sido motivação 
para muitas pesquisas, reflexão e debate.

A Biblioteca do Tribunal Marítimo, Biblioteca 
Almirante Adalberto Nunes, vem cumprindo grandio-
samente sua missão de incentivar e facilitar o acesso e 
a disseminação dos recursos de informação em Direito 
Marítimo, abrindo suas portas para o público acadê-
mico e para a comunidade jurídica.

Sua atuação de excelência junto à sociedade, 
nos seus três anos de reativação, foi evidenciada no 
trabalho apresentado no 4º Seminário Nacional de 
Documentação e Informação Jurídicas, ocorrido em 
Florianópolis, em julho de 2013 - “A Contribuição da 
biblioteca para a difusão do conhecimento: a experi-
ência do Tribunal Marítimo”. O trabalho foi apresen-
tado de forma brilhante e impecável.  

Através dos produtos/serviços implementados na 
biblioteca, principalmente o Clipping de Notícias, a 
comunidade jurídica e as bibliotecas cooperantes do 
Grupo de Informação e Documentação Jurídica do 
Rio de Janeiro (GIDJ-RJ), puderam acompanhar, por 
exemplo: a Nova Lei dos Portos;  a modernização do 
setor portuário em todo território nacional e a nova 
geração de navios;   a inauguração das plataformas 
P-62 em Ipojuca (PE) e  P-58 em Rio Grande (RS); o 
lançamento do Anteprojeto de novo Código Comer-
cial, com as propostas de emenda sobre Direito Co-
mercial Marítimo; a  ação contra Transocean e Che-

A BIBLIOTECA DO TRIBUNAL MARíTIMO E SUA 
PARTICIPAÇÃO NO GRUPO DE INFORMAÇÃO E 

DOCUMENTAÇÃO JURíDICA DO RIO DE JANEIRO (GIDJ-RJ)  

*Celia Maria Escobar Araujo e Thiago Cirne  

vron por vazamento na Bacia de Campos;  a Operação 
“Amazônia Azul”; as normas e manuais da ANTAQ; 
e muitos outros temas.

Participando do GIDJ/RJ, os profissionais de in-
formação contam com o compartilhamento de acervos 
e experiências de quarenta bibliotecas jurídicas coo-
perantes: procuradorias, tribunais, Ministério Públi-
co, escritórios de advocacia, universidades, fundações, 
secretarias, Imprensa Oficial, Câmara Municipal, As-
sembleia Legislativa, Agência Nacional de Saúde Com-
plementar, Advocacia-Geral da União, Defensoria Pú-
blica da União, etc. O Grupo incentiva e estimula o 
entrosamento e a comunicação através de programas 
de trabalho e projetos em cooperação; organiza e pro-
move cursos, seminários, eventos e palestras visando à 
capacitação e atualização dos profissionais.  

A Biblioteca do Tribunal Marítimo tem exerci-
do grande contribuição às bibliotecas cooperantes do 
GIDJ-RJ, disseminando o Direito Marítimo. 

Para finalizar, o Grupo de Profissionais em Infor-
mação e Documentação Jurídica do Rio de Janeiro, 
que congrega profissionais que militam e/ou tenham 
interesse na área de informação e documentação ju-
rídica, tem a honra de incluir no Guia de Bibliotecas 
Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro uma biblioteca 
especializada em Direito Marítimo.  No último levan-
tamento feito pelo GIDJ/RJ, em 2010, encontrou-se 
escasso acervo sobre o tema.   A abertura da Biblioteca 
Almirante Adalberto Nunes ao público acadêmico e a 
comunidade jurídica vem preencher uma enorme lacu-
na neste ramo tão especializado do Direito. 

* GIDJ/RJ – Presidência – (2013/2015)
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Construção da plataforma semissubmersível P-55 no Estaleiro Rio Grande
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1. REGISTRO DA PROPRIEDADE MARíTIMA

O registro da propriedade marítima determina a 
nacionalidade de uma embarcação. Efetuado o regis-
tro, a embarcação estará habilitada a arvorar o pa-
vilhão do Estado de origem, além de ter a proteção 
no alto-mar e outras vantagens inerentes. Hasteando 
a bandeira de uma nação, o navio passa a ser parte do 
seu território, nele aplicando-se as suas leis e conven-
ções internacionais ratificadas pelo seu estado pátrio.

A Convenção das Nações Unidas sobre Direito 
do Mar (CNUDM III), art. 91, prevê que haja uma 
forte ligação entre o Estado do pavilhão e o navio, pre-
conizando que Estados signatários deverão estabelecer 
os requisitos necessários para a atribuição da sua na-
cionalidade a navios, para o registro de navios no seu 
território e para o direito de arvorar a sua bandeira. 

Em muitos países foi criado um órgão específico 
para o registro naval, como, por exemplo, o Registro 
Geral da Propriedade Naval, vinculado à Prefeitura Na-
val na Argentina, subordinada ao Ministerio de Seguri-
dad del Presidencia de La Nación, e o Registro Italiano 
Naval (RINA), subordinado ao Ministério da Marinha 
Mercante daquele país. Outros, entretanto, como a 
França e os Estados Unidos da América aproveitaram 
as repartições aduaneiras para executar o registro.

No Brasil, antes da criação do Tribunal Marí-
timo, os registros de embarcações eram regidos pelo 
Código Comercial (Lei nº 556, de 25 de junho 1850) e 
eram realizados no então Tribunal do Comércio. 

*Juraci Alves Jeronimo

AS ATIVIDADES CARTORIAIS DO TRIBUNAL MARíTIMO

2. OS REGISTROS NO TRIBUNAL MARíTIMO  
NA ATUALIDADE

Primeiramente, convém salientar que o Brasil 
vive um momento ímpar de sua história, no que se 
refere ao setor marítimo. As recentes descobertas de 
jazidas de petróleo no pré-sal brasileiro, a implanta-
ção do Programa Nacional de Dragagens do governo 
federal, os incentivos do governo para a retomada do 
crescimento da indústria naval brasileira, entre outros 
fatores, têm provocado uma expansão da frota brasi-
leira de apoio marítimo em cerca de 87% ao longo dos 
últimos cinco anos. Esses acontecimentos impulsiona-
ram um aumento significativo do número de embar-
cações estrangeiras afretadas a casco nu por empresas 
brasileiras de navegação. 

Como consequência desse momento promissor, 
houve uma importante elevação do número de embar-
cações no Brasil, que resultou num acréscimo subs-
tancial da atividade cartorial do Tribunal Marítimo 
(registro inicial da propriedade marítima, registro de 
armador, registro de ônus, Registro Especial Brasileiro 
(REB), transferências de propriedades e uma variada 
quantidade de averbações). Essa atividade cartorial, 
fundamentada na Lei nº 7.652/88, alterada pela Lei 
nº 9.774/98, representa para muitos um dos mais im-
portantes papéis realizados pelo Tribunal Marítimo 
para a comunidade marítima brasileira. Isto por que 
são os documentos de registros que permitem que o 
proprietário comprove a propriedade e a regularidade 
do seu bem, que o armador exerça a sua atividade de 
armação legalmente e, além disso, permitem realizar 
uma série de transações comerciais e financeiras. 
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2.1. REGISTRO dE PROPRIEdAdE MARÍTIMA

Em consulta realizada nos livros de registros de embarcações do Tribunal Ma-
rítimo destacamos os principais dados referentes ao 1º registro da propriedade ma-
rítima realizado:

Vale destacar que a legislação da época não estabelecia um limite de medidas 
volumétricas para o registro de navios no Tribunal Marítimo, motivo esse pelo qual 
encontramos nos volumosos livros antigos registros de embarcações pequenas com até 
menos de 10 AB e também grandes navios com milhares de toneladas de Arqueação 
Bruta (AB).  Abaixo, reproduzimos a foto do livro de registro do navio Maceió.

 

Data do 1º registro: 26/02/1935 Comprimento: 91,4m

Nome da embarcação: Maceió Boca: 11,7m

Ano de construção: 1888 Arqueação Bruta (AB): 2.294,27

Local de construção: Inglaterra Tripulação: 33 pessoas

Material do casco: Aço Sede do navio: Rio de Janeiro

Tipo de combustível: Carvão Proprietário: Cia Carbonífera Riograndense S.A

Propulsão: A vapor Baixa do Registro: 1951

Página do livro 
referente ao 
primeiro Registro de 
Propriedade Marítima 
no Tribunal Marítimo
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Um dos objetivos do registro da propriedade 
marítima é estabelecer a nacionalidade das embar-
cações.  A Lei brasileira nº 7.652/88, que dispõe 
sobre o registro da Propriedade Marítima e dá ou-
tras providências, destaca em seu artigo 2º que “o 
registro da propriedade tem por objeto estabelecer a 
nacionalidade, validade, segurança e publicidade da 
propriedade de embarcações”. A esse respeito, é pon-
to pacífico na comunidade marítima internacional 
o relevante papel dos Estados soberanos de efetuar 
o registro e, assim, assegurar e atestar as suas em-
barcações a própria nacionalidade, por conseguinte, 
conferindo a aplicabilidade, às mesmas, da legislação 
nacional e do trânsito internacional.

Pela atual legislação é obrigatório o registro no 
Tribunal Marítimo se a embarcação possuir Arquea-
ção Bruta (AB) superior a 100 toneladas, para qual-
quer modalidade de navegação. As embarcações que 
possuem AB até 100 são apenas inscritas na Autori-
dade Marítima brasileira, neste caso representada pe-
las Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências da 
Marinha. Cabe salientar que o proprietário de uma 
embarcação é a pessoa física ou jurídica em cujo nome 
estiver registrada ou inscrita a embarcação, conforme 
o caso. Nesse contexto, quando da aquisição de uma 
embarcação, o mencionado diploma legal estabelece 
um prazo de 15 dias para o proprietário protocolar o 
processo de registro de sua embarcação, após o qual se 
inicia a cobrança de multas mensais. 

O registro da propriedade de embarcação será 
deferido a pessoa física residente e domiciliada no 
País ou a entidade pública ou privada sujeita às leis 
brasileiras. Já ao estrangeiro que não seja residente 
e domiciliado no País poderá ser deferido o registro 
de embarcação classificada na atividade de esporte ou 
recreio. Após a conclusão do processo de registro, o 
Tribunal Marítimo emite a Provisão de Registro da 
Propriedade Marítima.

2.2. REGISTRO dE ÔNUS

O primeiro registro de ônus no Tribunal Maríti-
mo foi realizado em 14 de dezembro de 1939. Trata-
va-se da hipoteca de um iate denominado Vigilante II, 
conforme consta da foto do livro abaixo. O registro 
de ônus, antigamente, também era amparado pelo art. 

468 do Código Comercial da época, que trazia em seu 
bojo a seguinte redação: As alienações ou hipotecas 
de embarcações brasileiras destinadas à navegação do 
alto-mar, só podem fazer-se por escritura pública, na 
qual se deverá inserir o teor do seu registro, com todas 
as anotações que nele houver (artigos nºs 472 e 474), 
sob pena de nulidade.

Atualmente, os ônus que gravam embarcações de-
vem ser registrados no Tribunal Marítimo, de acordo 
com o art. 12 da Lei nº 7.652/88, sob pena de não valer 
contra terceiros. Tais ônus são garantias do tipo “real”, 
que normalmente recai sobre coisas ou bens imóveis. 

No caso do registro de alienação fiduciária não 
há de forma imediata a transferência da propriedade 
para o credor, mantendo-se assim o proprietário com a 
total responsabilidade sobre a embarcação. Como há 
a fruição do bem pelo devedor (proprietário), em vis-
ta do tratamento especial acima mencionado, a legis-
lação prevê a necessidade da apresentação de seguro 
favorável ao credor como forma de garanti-lo contra 
eventuais perdas. As cláusulas obrigatórias a serem 
lançadas na apólice deverão ser estipuladas entre as 

Página do livro referente ao primeiro registro  
de ônus no Tribunal Marítimo
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partes envolvidas (credor e devedor) de maneira a não 
restarem dúvidas quanto à divisão de possível prêmio.

Uma vez lançado gravame sobre o registro da pro-
priedade marítima, sua transferência de propriedade e 
a transmissão de posse somente serão efetivadas com a 
anuência do credor, assim como qualquer modificação 
de vulto realizada sobre a mesma, tendo em vista que 
no caso de inadimplemento, à luz do pactuado em con-
trato, o bem se tornará propriedade do credor.

Quando uma embarcação for dada como garan-
tia deverá ser remetida ao Tribunal Marítimo, junta-
mente com o processo de registro do ônus, a Provisão 
de Registro da Propriedade Marítima (PRPM) original 
para que passe a constar da mesma o lançamento do 
ônus garantidor. Todavia, em se tratando de penhora 
judicial, não é necessária a apresentação da PRPM, 
tendo em vista a situação litigiosa do ônus.

2.3. REGISTRO dE ARMAdOR

No que se refere ao registro de Armador, o 1º 
registro no Tribunal Marítimo ocorreu em 21 de de-
zembro de 1959, em nome de João Augusto Pereira 
(vide foto da página do livro abaixo). 

Página do livro referente ao primeiro registro de Armador

Naquela época as armações de navios eram pri-
mordialmente reguladas pelo Código Comercial. Esse 
Código determinava em seu art. 484, o seguinte: Todos 
os cidadãos brasileiros podem adquirir e possuir embar-
cações brasileiras; mas a sua armação e expedição só 
pode girar debaixo do nome e responsabilidade de um 
proprietário ou comparte, armador ou caixa, que tenha 
as qualidades requeridas para ser comerciante. Daí infe-
re-se que para se armar uma embarcação naquela época 
bastava o proprietário ou quem detinha a posse da em-
barcação exercer a atividade comercial, sem detalhar a 
obrigatoriedade de ser pessoa jurídica ou física. 

Atualmente, a Lei nº 7.652/88, em seu capítulo 
IV, prevê que o registro de armador é realizado pelo 
Tribunal Marítimo e é obrigatório para quem arma 
embarcação mercante sujeita ao registro de proprie-
dade (embarcações com arqueação bruta superior a 
100), mesmo quando a atividade for exercida pelo 
proprietário. São igualmente aplicáveis, ainda que se 
trate de embarcação mercante com arqueação bruta 
inferior à prevista para o registro, quando a embarca-
ção for provida de propulsão mecânica e se dedique 
a qualquer atividade lucrativa fora dos limites da na-
vegação do porto. Assim, esse registro é concedido a 
pessoas ou entidades que operem de modo habitual 
embarcação com finalidade lucrativa.

Convém esclarecer a diferença entre armador e 
proprietário de uma embarcação. Nos termos da legis-
lação em vigor, é considerado armador a pessoa física 
ou jurídica que em seu nome e sob sua responsabilida-
de apresta a embarcação com fins comerciais, pondo-a 
ou não a navegar por sua conta. Em outras palavras, 
é aquele que a sua custa equipa, mantém e explora 
comercialmente a embarcação mercante, podendo ser 
ou não o proprietário. Já o proprietário é a pessoa fí-
sica ou jurídica que possui o título de propriedade da 
embarcação em seu nome, devidamente registrado no 
Tribunal Marítimo. 

2.4. REGISTRO ESPECIAL BRASILEIRO (REB)

O primeiro registro no REB efetuado pelo TM 
ocorreu no dia 27/06/1997, quando foi deferido o 
requerimento da empresa Aliança Navegação e Lo-
gística Ltda, referente à embarcação denominada In-
dependente.
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O Registro Especial Brasileiro foi instituído pela 
Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe so-
bre a ordenação do transporte aquaviário e foi regu-
lamentada pelo Decreto n° 2.256, de 17 de junho de 
1997. Este registro consolidou a política de abertura 
e competição no setor, tendo como objetivos a abertu-
ra do capital das Empresas Brasileiras de Navegação 
(EBN) ao capital estrangeiro, sem restrição; manter a 
vinculação da Marinha Mercante à construção naval; 
e criar instrumentos para o desenvolvimento do setor. 
Podemos dizer que o REB foi criado com o intuito de 
incentivar o crescimento da Marinha Mercante brasi-
leira e incentivar as Empresas Brasileiras de Navega-
ção (EBN) a usarem em seus navios a bandeira brasi-
leira em substituição às bandeiras de conveniência. As 
EBN que possuem suas embarcações pré-registradas 
ou registradas no REB gozam de incentivos fiscais e de 
outras vantagens financeiras previstas em lei.

Vale frisar que poderão ser registradas no REB, 
em caráter facultativo, as embarcações brasileiras ope-
radas pelas EBN. Esse registro é complementar ao re-
gistro da propriedade marítima, mas não o suprime. 
Assim, para que uma EBN obtenha o registro de sua 
embarcação no REB e, consequentemente, goze dos 
benefícios da lei, deverá em primeiro lugar, registrar 
a propriedade de sua embarcação no Tribunal Marí-
timo. Entretanto, poderão também ser registradas no 
REB as embarcações estrangeiras afretadas a casco nu, 
com suspensão de bandeira no país de origem. 

Podemos dividir o registro no REB em duas fases. 
A primeira diz respeito ao pré-registro, que é destina-
do às embarcações ainda na fase construção (casco). A 
segunda é o registro propriamente dito, realizado após 
a embarcação ser construída. O pré-registro é emitido 
para as EBN que tenham contrato de construção em 
vigor com estaleiros nacionais para que esses possam 
concorrer com estaleiros estrangeiros, gerando mais 
empregos e desenvolvendo a tecnologia nacional. Já o 
REB é emitido para EBN quando possuidora de pelo 
menos uma embarcação.

2.5. A SISTEMÁTICA dOS REGISTROS

Para se realizar o registro de propriedade marí-
tima, armador, ônus, transferência de propriedade ou 
averbações em geral no Tribunal Marítimo, as pessoas 

físicas e jurídicas devem protocolar seus requerimentos 
anexando toda a documentação necessária em uma das 
Capitanias dos Portos (CP), Delegacias (DL) ou Agên-
cias (AG) da Marinha, da jurisdição do requerente, a 
quem compete, entre outros, fazer a análise inicial da 
documentação e a inscrição das embarcações brasilei-
ras. Após a realização dos atos inerentes à Autorida-
de Marítima brasileira, os requerimentos deverão ser 
encaminhados para o Tribunal Marítimo, onde são 
examinados tecnicamente. Existindo exigências impor-
tantes, a documentação será restituída. Em se tratando 
de exigências simples, o cliente é notificado e a docu-
mentação permanece no TM durante o prazo legal en-
quanto o cliente cumpre as exigências. Se a documen-
tação for aprovada pela Divisão de Registros, gera-se 
um processo administrativo que é encaminhado para a 
Procuradoria Especial da Marinha (PEM), para análise 
jurídica do ato pretendido. A PEM poderá aprovar ou 
rejeitar ou fazer novas exigências, remetendo o proces-
so para o TM. Somente quando o processo retornar 
da PEM sem exigências é que o pedido do cliente é 
deferido. A etapa seguinte compreende a realização do 
cadastramento dos dados no sistema informatizado e, 
finalmente, a emissão do título de propriedade da em-
barcação (Provisão de Registro da Propriedade Maríti-
ma), ou o Certificado de Registro de Armador (CRA) 
ou o Termo de Registro de Ônus. 

3. OS DOCUMENTOS DE REGISTROS

No campo da documentação, é oportuno men-
cionar o progresso dos tipos e qualidades dos papéis 
utilizados para a impressão dos principais documen-
tos de registros emitidos pelo Tribunal Marítimo 
para a Comunidade Marítima, dentre os quais desta-
camos a Provisão de Registro da Propriedade Marí-
tima (PRPM), o Certificado de Registro de Armador 
(CRA), os Certificados do Registro Especial Brasileiro 
(REB) e as Certidões.

Atualmente, com a finalidade de melhorar a qua-
lidade e aumentar a segurança e credibilidade dos do-
cumentos, o Presidente do TM, pela Portaria nº 03/
TM, de 11 de fevereiro de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União nº 31, de 13 de fevereiro de 2014, 
aprovou os novos modelos, em papel moeda, destina-
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dos à impressão dos documentos emitidos pela Divi-
são de Registros. Esses documentos consistem, basica-
mente, de papel filigranado com fundo numismático, 
que contém desenhos gráficos e expressões específicas 
do TM, elementos de segurança visíveis e invisíveis ao 
olho nu, entre outros.

Esse feito é fruto do longo esforço conjunto de 
diversos setores deste Tribunal e representa um avanço 
histórico no que diz respeito à segurança, pois reduz 
significativamente as possibilidades de fraudes desses 
documentos. Além disso, a sua emissão e divulgação 
elevam o conceito desta Corte Marítima perante a co-
munidade marítima brasileira e internacional, organis-
mos financeiros credores das empresas de navegação, 
judiciário e outros. 

                    

Modelo de CRA, no formato 21 x 29,7 cm em 
papel filigranado de 120 gramas, emitido pelo 

TM a partir de 13 de fevereiro de 2014

Modelo de Certificado de pré-REB e REB no formato  
21 x 29,7 cm em papel filigranado de 120 gramas, emitidos 

pelo TM a partir de 13 de fevereiro de 2014

Modelo de CERTIDÃO, no formato 21 x 29,7 cm em 
papel filigranado de 120 gramas, emitida pelo TM  

a partir de 13 de fevereiro de 2014

Modelo de PRPM, no formato 21 x 29,7 cm, em papel 
filigranado de 90 gramas, emitido pelo TM 

a partir de 13 de fevereiro de 2014
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4. ESTATíSTICAS DE REGISTROS

Desde a criação do Tribunal Marítimo até o fim 
do ano de 2013, foram efetuados 14.297 registros de 
propriedade marítima, 3.508 registros de termos de 
ônus e 4.943 registros de armadores, além de milha-
res de averbações.  Aparentemente, esse quantitativo 
é pequeno. Contudo, cabe esclarecer que a maior de-
manda não é a relativa aos novos registros, mas sim 
às averbações, transferências de propriedades, afreta-
mentos, alterações de características e de dados das 
embarcações, aditivos aos contratos e outros.

A partir de 2011 observamos um vertiginoso au-
mento no quantitativo de registros, que está, aparen-
temente, atrelado aos incentivos destinados à indús-
tria naval brasileira, fomentada por meio dos créditos 
fornecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e outros bancos.

                     

5. PESSOAL, NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO
 

Como demonstrado nos gráficos acima, nos últi-
mos anos a demanda da comunidade marítima cresceu 
acima da média histórica. Em vista disso, a Divisão de 
Registros teve que ser reestruturada, tanto no que diz 
respeito às suas instalações físicas, mobiliárias, equi-
pamentos de informática, quanto no que se refere aos 
recursos humanos, visando atender, tempestivamente, 
aos requerimentos de seus clientes em um prazo consi-
derado adequado, sem abrir mão da segurança.  Graças 
ao trabalho incansável do nosso pessoal, às mudan-
ças e à simplificação de procedimentos, atualmente os 
documentos de registros estão sendo emitidos dentro 
de prazos que atendem a expectativa da comunidade 
marítima. Podemos afirmar que o comprometimento, 
a eficácia e a eficiência do nosso pessoal contribuíram 
para o sucesso do nosso trabalho. Ainda há muito que 
fazer, mas acreditamos que estamos no caminho certo.

 

2008           2009            2010           2011           2012           2013

REGISTRO DE EMBARCAÇÕES, ARMADORES, ÔNUS E REB
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2.500

2.000
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1.000
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1.153
1.386 1.393

1.530

1.903

3.026

2008           2009            2010           2011           2012           2013

PROCESSOS DE REGISTROS NO REB
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1.200
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600

400

200

0

470

643
580

786

1.044

1.323

* Diretor da Divisão de Registros do Tribunal Marítimo

Gráfico demonstrando o crescimento em 262,44% na 
quantidade de processos de registros de propriedade 

marítima, armador, ônus e REB, de 2008 a 2013

Gráfico demonstrando o crescimento em  281,5%  na quantidade 
de processos de registros no REB, de 2008 a 2013
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FormaçãoFormação

Criada em 1782, é a mais antiga instituição de ensino de nível superior do Brasil, 
fixando-se na atual sede da Ilha de Villegagnon em 1938.

   A EN tem o propósito de formar Oficiais de Marinha para os postos iniciais das 
carreiras dos Corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes da Marinha.

Foto aérea da Escola Naval (EN)
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Formação O CIAGA e o CIABA têm por missão formar, aperfeiçoar, atualizar  

e adestrar o pessoal de diversas categorias profissionais da Marinha Mercante e demais 

atividades correlatas. Lá se forjam os tripulantes da Marinha Mercante Brasileira.

Centro de Instrução Almirante Graça Aranha – CIAGA

Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar – CIABA
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Poder NavalPoder Naval

O adequado emprego do Poder Naval permite, entre outras atividades, 
a defesa dos interesses do Brasil na Amazônia Azul, operações de 

socorro e salvamento e o controle eficaz das vias navegáveis interiores, 
incluindo a realização de patrulhas e inspeções navais. 

Fragata Independência (F44)
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NAe São Paulo (A-12) Helicóptero decolando de uma Fragata

Submarino (S34) da Classe Tikuna Navio Patrulha Rondônia (P31) navegando no Rio Juí – Amazônia

Navio Patrulha Oceânico Amazonas (P120)
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Orquestra Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais no Teatro Municipal  
do Rio de Janeiro em homenagem aos 80 anos do Tribunal Marítimo

Comemorações80 Anos
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Comemorações80 Anos
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Cerimônia Interna de entrega de medalhas e certificados

Agraciados com o diploma “bronze”,  
de 10 a 19 anos, por excelentes serviços prestados

Cerimônia Interna Comemorativa aos 80 anos do TM

Agraciados com o diploma “prata”,  
de 20 a 29 anos, por excelentes serviços prestados

Culto ecumênico celebrado pelo capelão militar Leonildo Público da Cerimônia Interna. Na primeira fila: CMG (T) Alberto, 
CMG (Refº-T) Burity, CMG (Refº-T) Gusmão, Ex-Diretor da Secretaria Geral 
Dr. Machado e CC (RM1-T) Juraci

Comemorações80 Anos
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Os Diplomas de Reconhecimento foram entregues durante a Cerimônia Interna 
Comemorativa aos 80 Anos do Tribunal Marítimo, no dia 2 de julho 2014,  

em homenagem aos servidores do Tribunal Marítimo que completaram  
mais de 10, 20, 30 e 40 ANOS DE EXCELENTES SERVIÇOS PRESTADOS.

Diploma de entrega de medalha e agradecimento 
pelo comparecimento à Sessão Solene

Diploma de Reconhecimento por anos de 
excelentes serviços prestados

80 Anos
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A medalha comemorativa destaca a arquitetura da 
fachada do histórico prédio do TM. Em sua parte 
superior é exibido ‘Tribunal Marítimo’.  
Na parte inferior a expressão ‘80 anos’. A medalha 
foi distribuída aos servidores civis e militares do TM, 
durante a Cerimônia Interna Comemorativa dos 80 
anos. No evento da Sessão Solene de Aniversário do 
Tribunal, no dia 7 de julho, a medalha foi concedida a 
todos os presentes, como agradecimento.

Placa alusiva aos 80 anos do Tribunal Marítimo, descerrada durante  
a Sessão Solene comemorativa ao Aniversário do Tribunal.

Comemorações80 Anos
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O Selo Comemorativo é assim descrito: em sua parte superior é exibido “Tribunal Marítimo”.
Destaca o histórico prédio de nossa corte marítima. Em seu canto superior esquerdo,

encontra-se o brasão do Tribunal Marítimo; e, à direita, a expressão “80 anos”.

O carimbo é formado por dois círculos concêntricos possuindo na parte superior do círculo
externo a expressão: “80 anos do Tribunal Marítimo” e na parte inferior deste mesmo círculo,

transcreve-se: “Correios – Rio de Janeiro / RJ – 05/07/2014”. Ao centro do círculo interno  
apresenta-se o prédio histórico, mais abaixo transcreve-se: “1934 – 2014” e o  

lema de nossa corte marítima: “Justiça e Segurança para a Navegação”.

O selo personalizado e o carimbo comemorativo tiveram por finalidade  
propagar e perpetuar o lema deste Tribunal: “Justiça e Segurança para a Navegação”.80 Anos
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Entrega de medalhas e certificados e obliteração do selo

 Inauguração de placa alusiva aos 80 anos do TM pelos Almirantes Karam e Moura Neto

Sessão solene alusiva ao octogésimo aniversário do TM

Ato da primeira obliteração pelo Comandante da Marinha  
Almirante Moura Neto, que coloca o selo oficialmente em circulação

Entrega da medalha e diploma pelo então Presidente do TM, 
Almirante Correia, ao Comandante da Marinha, Almirante Moura Neto

Comemorações80 Anos
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Vogal 1T (RM2-T) Tatiana Sousa na Sessão Solene alusiva aos 80 anos do TMInício da Cerimônia com a apresentação do Hino Nacional

Entrega do selo comemorativo pelo sr. Helson Telles 
ao Comandante da Marinha

Entrega do selo comemorativo pelo sr. Helson Telles ao Almirante Karam Entrega do selo comemorativo pelo Sr. Helson Telles 
ao então Presidente do TM, Almirante Correia

Entrega da medalha comemorativa à Juíza Maria Cristina

Entrega da medalha comemorativa ao Almirante Elia Entrega da medalha comemorativa ao Dr. Carbone

80 Anos
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Galeria de fotosGaleria de fotos

Posse do Almirante Correia (2006)

Comemoração do aníversário do TM em 2012.

Alte Karam, Alte Mauro César, Desembargador 

Manoel Alberto e Alte Blower.
III Workshop/2013 de Direito Marítimo

Alte. Ozório entrega o Certificado de Registro 

Especial Brasileiro (REB) ao  

Alte. Maximiano (15/7/1997)

Comemoração do aníversário 
do TM em 2013

A partir da direita: Dr. Alahir Vieira, Dr. Gilberto 
Goulart e Alte. Elmar de Mattos Dias,  

em cerimônia interna do TM
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Visita do Ministro da Defesa  

Nelson Jobim em 28/7/2009

Alte. Ozório entrega o Certificado de Registro 

Especial Brasileiro (REB) ao  

Alte. Maximiano (15/7/1997)

Comemoração do aníversário 
do TM em 2013

Visita de membros do Tribunal Marítimo  
da China em maio de 2013

Aniversário do TM em 2009

Momento do descerramento da placa ‘Biblioteca Almirante Adalberto Nunes’ 
pelo Comandante da Marinha, durante a Reativação em 5 de Julho de 2011

Em navegação, confiabilidade  significa 
pontualidade, tecnologia com 
sustentabilidade e atendimento eficiente.
 
Para nós uma grande satisfação 
e para você tranquilidade.
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Galeria de fotosGaleria de fotos

Lançamento do selo e obliteração do carimbo  

comemorativo aos 80 anos do TM pelo 

representante dos Correios Sr. H
elson Velles

II Workshop de Direito Marítimo, em 2012

Outorga da Medalha do Mérito Naval ao 
pavilhão do Tribunal Marítimo,  

em 11 de junho de 2012

Assinatura do livro de posse pelo Vice-

Almirante Marcos Nunes de Miranda, 

em 1 de agosto de 2014

Autoridades presentes na Sessão Solene de 

Aniversário de 80 anos do TM

Almirante Miranda já empossado  como Presidente do TM
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II Workshop de Direito Marítimo, em 2012

Outorga da Medalha do Mérito Naval ao 
pavilhão do Tribunal Marítimo,  

em 11 de junho de 2012
Ex-Presidentes do TM: Alte Ferraciú, Alte 

Aloysio e Alte Miranda (sentados), Alte 

Correia, Alte Canellas e Alte Ozório (em pé)

Vários chefes navais presentes na Sessão 
Solene de aniversário de 80 anos do TM

Oficiais alunos do ESPOC I/2014 e palestrantes

Sessão Solene alusiva aos 80 anos do TM:  

Dra. Gilma Goulart, Comandante da Marinha 

Alte. Moura Neto, Ex-Presidente do TM Alte. 

Correia e o ex-Secretário-Geral Dr. Machado
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Dr. Carbone saúda o 64º aniversário do TM Seção comemorativa do 69º aniversário do TM em 2003, presidida pelo Comandante da Marinha Almirante Guimarães Carvalho

Posse do Almirante Ozório em 1996. A partir da 

direita os Altes. Maximiano, Sabóia e Ferraciú.Posse do Almirante Correia em 2006

Galeria de fotosGaleria de fotos
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Reconhecida como a melhor empresa de transporte e logística de combustível e 

maior processadora de gás natural do Brasil, a Transpetro é fundamental para o País. Em 

sua atuação multimodal e em constante evolução, a Companhia é responsável por trans-

portar e armazenar o petróleo, gás e derivados que movimentam nossa economia e o dia 

a dia dos brasileiros, com a operação de navios, dutos e terminais.

Nascida em 1998, quando incorporou os navios da Frota Nacional dos Petroleiros 

(Fronape), a Transpetro tem o mar como sua origem, vocação e futuro. De forma alinhada 

aos objetivos estratégicos nacionais, a Companhia cresce ano a ano com o Brasil e se pre-

parou para dar o suporte logístico ao País que extrai do mar cerca de 90% de seu petróleo, 

e que avança para duplicar a produção dessa riqueza até o fim da década.

Em sua trajetória de 16 anos de conquistas, a Transpetro tem se destacado por 

excelentes indicadores de desempenho operacional e financeiro, consequência de um 

consistente e bem sucedido programa de gestão e governança corporativa, que começou 

a ser implementado em 2003.

Ao vislumbrar seu futuro, a Transpetro também tem o mar como horizonte e a indús-

tria naval como parceira estratégica. Com o Programa de Modernização e Expansão da 

Frota (Promef), a Transpetro é a maior indutora da revitalização da indústria naval brasileira. 

Ao todo, foram encomendados 49 navios e 20 comboios hidroviários a estaleiros nacio-

nais, com investimentos que somam R$ 11,2 bilhões.

Desde 2011, quando o primeiro petroleiro foi entregue, até abril de 2014, sete no-

vos navios encomendados pela Companhia a estaleiros nacionais entraram em operação, 

transportando pelos mares os combustíveis que ajudam a movimentar o Brasil: os suez-

max Dragão do Mar, Zumbi dos Palmares e João Cândido e os navios de produtos Celso 

Furtado, Sergio Buarque de Holanda, Rômulo Almeida e José Alencar.

O combustível que move  
o Brasil passa por aqui
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Wilson Sons 
sempre em movimento 
pelo mar desde 1837.

Ao longo de mais de 175 anos, a Wilson Sons - através da Saveiros Camuyrano, da Sobrare e da Wilson Sons Ultratug Offshore 
- é uma marca inconfundível de compromisso e respeito ao mar.
O profundo conhecimento das operações marítimas impulsiona o grupo na direção da evolução contínua e na busca permanente 
da excelência, sem nunca perder de vista seu compromisso com a ética e com o desenvolvimento sustentável.
A Wilson Sons entende a importância da atuação do Tribunal Marítimo e o parabeniza pelos seus 80 anos.

www.wilsonsons.com.br

Wilson Sons é sinônimo de movimento porque nunca 
parou diante dos desafios que surgiram à sua frente.
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Galeria de JuízesGaleria de Juízes

JOÃO STOLL GONÇALVES 
20/02/1935 a 30/01/1964

JOAQUIM SANTOS MAIA 
20/02/1935 a 31/05/1938

FREDERICO LAGE 
20/02/1935 a 06/10/1936

ALBERTO PORTO DA SILVEIRA 
20/02/1935 a 07/05/1936

CARLOS LAFAyETTE BEZERRA DE MIRANDA 
20/05/1936 a 26/07/1961

SyLVIO BORGES DE SOUZA MOTTA 
14/10/1936 a 20/02/1939

FRANCISCO JOSÉ DA ROCHA 
29/07/1938 a 18/08/1961

RAUL ROMêO ANTUNES BRAGA 
29/06/1938 a 31/10/1950

SALUSTIANO ROBERTO DE LEMOS LESSA 
20/06/1937 a 04/07/1938

AMÉRICO DE ARAúJO PIMENTEL 
17/11/1939 a 17/08/1949

ADOLPHO MARTINS NORONHA TORREZÃO 
27/07/1945 a 18/09/1953

AGNELLO AZEVEDO MESQUITA 
08/11/1951 a 16/08/1956

GERSON ROCHA DA CRUZ 
16/11/1950 a 27/02/1980

wASHINGTON PERRy DE ALMEIDA 
13/09/1949 a 22/06/1951

GILBERTO LAVENÉRE wANDERLEy 
25/05/1954 a 06/06/1955

ALBERTO EPAMINONDAS DE SOUZA 
10/11/1955 a 07/07/1968

wALDEMAR LúCIO PEREIRA 
04/05/1961 a 17/10/1961

ÁLVARO CESAR BEDUSCHI 
04/08/1960 a 21/11/1985

ANTONIO MENDES BRAZ DA SILVA 
23/08/1956 a 21/11/1979

MARIO REBELLO DE MENDONÇA 
10/08/1961 a 27/08/1966

PEDRO CALMON FILHO 
1961, 1962 a 31/9/1966

JORGE GOMES 
20/08/1963 a 04/09/1972
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Galeria de JuízesGaleria de Juízes

CELSO RENATO DUVIVIER DE  
ALBUQUERQUE MELLO 
05/07/1966 a 30/03/1992

PEDRO PAULO CHARNAUX SERTÃ 
01/09/1970 a 07/05/1984

PAULO DOMINGOS RIBAS FERREIRA 
24/09/1968 a 30/03/1970

AGUSTINHO BERNANDES  
DIAS DA SILVA 

05/03/1968 a 12/09/1974

RAyMUNDO LANNES BERNARDES 
09/11/1971 a 19/11/1984

GIANCARLO SANDRI 
28/06/1976 a 31/08/1994

DIB BADAUy 
25/08/1981 a 23/06/1988

wALTER DE SÁ LEITÃO  
08/9/1980 e 04/11/1980

JOSÉ DO NASCIMENTO GONÇALVES 
27/11/1979 a 11/03/2008

CARLOS FERNANDO MARTINS PAMPLONA 
14/09/1982 a 28/02/2003

LUIZ CARLOS DE ARAúJO SALVIANO 
29/08/1985 a 21/01/2004

NELSON DE ABREU CORREA 
12/8/1991 a 17/03/1992

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA 
01/08/1988 até hoje

VERA LúCIA DE SOUZA COUTINHO 
31/10/1985 a 22/01/1999

MARCELO DAVID GONÇALVES 
01/09/1994 até hoje

FERNANDO SÉRGIO  
NOGUEIRA DE ARAúJO 
03/07/1997 a 06/08/1998

FERNANDO ALVES LADEIRAS 
02/02/2004 até hoje 

SÉRGIO CEZAR BOKEL 
06/03/2003 a 25/09/2012

EVERALDO SÉRGIO HOURCARDES TORRES 
12/09/2000 a 29/12/2010

SÉRGIO BEZERRA DE MATTOS 
11/03/2008 até hoje

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
22/12/2010 até hoje

GERALDO DE ALMEIDA PADILHA 
25/09/2012 até hoje
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Acervo de pinturas
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O Tribunal Marítimo possui um acervo composto por diversos quadros, que 
compõem permanentemente a decoração de suas instalações. Essas obras de 
arte doadas retratam aspectos ligados ao mar e à navegação e constituem um 

convite à imaginação e à reflexão sobre esses temas.

Óleo sobre tela retratando o Almirante Joaquim Marques Lisboa, 
Marquês deTamandaré, Patrono da Marinha do Brasil. Obra de autoria do pintor Pastana, 1952.

Acervo de pinturas
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Acervo de pinturas

Perigo Iminente. A. Pimentel. Óleo sobre tela, 1950.

Ribeira das Naus. A. Lobo. Óleo sobre tela, s/d.
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 O Tribunal Marítimo, Corte responsável pelo julgamento dos aciden-
tes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre e, ainda, pelo Registro 
da Propriedade Marítima, de Armadores de navios brasileiros, do Registro 
Especial Brasileiro (REB) e dos ônus que incidem sobre as embarcações na-
cionais, tem conduzido suas ações buscando angariar o respeito das comu-
nidades marítima e jurídica do país e do exterior.

Por ser um Tribunal técnico, o TM não está inserido na estrutura ad-
ministrativa do Poder Judiciário, mas a ele auxilia com seus Acórdãos, que 
atendem os ditames constitucionais e o nosso Ordenamento Jurídico, garan-
tindo o processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Nesses 80 anos de funcionamento, formulamos a esta ilibada Corte os 
desejos de continuado êxito no cumprimento de sua missão. 

 Parabéns, Tribunal Marítimo!

 “Justiça e segurança para a navegação”

EncerramentoEncerramento
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ORAÇÃO DO SENHOR DOS NAVEGANTES

Senhor Jesus Cristo, que em Vossa vida manifestastes predileção pelo 
mar; que escolhestes como apóstolos pescadores que retiravam o pão de 
cada dia das águas do mar; que caminhastes sobre as ondas; que aplacastes, 
com gesto soberano, a tempestade do mar; que da barca de Pedro ensinastes 
às multidões; que ordenastes pescas milagrosas; que aparecestes ressuscita-
do aos discípulos que estavam no mar; fazei-nos aprender a lição das ondas: 
que cada um dos nossos recuos seja um esforço para o nosso avanço. Na 
hora da tempestade, dai-nos fé em Vosso poder sobre as ondas e os ventos, 
e mostrai-nos que Convosco não há naufrágio. Sois o Senhor dos mares e 
dos ventos, da terra e das estrelas. Sois o farol, a luz que jamais se apaga. 
Fazei-nos ver o rumo certo em nossas vidas. Conduzi nossa mão presa ao 
leme, para que cheguemos ao porto de infinita paz e de infinita alegria, que 
preparastes para o fim de nossa longa viagem.

Amém.

Encerramento
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LISTA DE ABREVIATURAS

AB Arqueação Bruta

ABDM Associação Brasileira de Direito Marítimo

AC Ação Cível

ALTE.  Almirante

AG Assembléia Geral / Agência

AGU Advocacia Geral da União

AI Ação de Inconstitucionalidade / Agravo de Instrumento

Antaq Agência Nacional de Transportes Aquaviários

CCA-IMO Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional

CC Código Civil / Capitão de Corveta

CCSM Centro de Comunicação Social da Marinha

CIA  Código de Investigação de Acidentes

Ciaba  Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar

Ciaga  Centro de Instrução Almirante Graça Aranha

CLC Capitão de Longo Curso

CMG Capitão de Mar e Guerra

CNCC Companhia Nacional de Navegação Costeira

CNSP Conselho Nacional de Seguros Privados

CNUDM Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar

CP Capitania dos Portos

CPC  Código de Processo Civil

CRA  Certificado de Registro de Armador

CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

DL Delegacia

DPC Diretoria de Portos e Costas

DPEM Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua Carga

DPHDM Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha

DPU Defensoria Pública da União

EC Emenda Complementar

Emgepron Empresa Gerencial de Projetos Navais

EN Escola Naval / Engenheiro Naval

Espoc  Estágio Preparatório para Oficiais Designados para Servir em Capitania, Delegacia e Agência

FBN Fundação Biblioteca Nacional

Femar  Fundação Estudos do Mar

Fronape Frota Nacional de Petroleiros

GI Grupo Interministerial

GIDJ RJ  Grupo de Informação e Documentação Jurídica do Rio de Janeiro

IAFN Inquérito sobre Acidente e Fato da Navegação

IIDM Instituto Ibero Americano de Direito Marítimo

IM Intendente

IMCO Organização Consultiva Internacional (Imco)

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code – Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas
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IMO Organização Marítima Internacional

Iphan Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

IPT-USP Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo

IRPH  Instituto Rio Patrimônio da Humanidade

Isaim Investigação de Segurança dos Acidentes e Incidentes Marítimos

LC Lei Complementar

Lesta Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário

LOTM Lei Orgânica do Tribunal Marítimo

Marpol Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

MB Marinha do Brasil

Normam Norma da Autoridade Marítima

NT Navio Tanque

OAB Ordem dos Advogados do Brasil

Oilpol International Convention for the Pollution of the Sea by Oil

OM Organização Marítima

ONU Organização das Nações Unidas

PEM Procuradoria Especial da Marinha

PLS Projeto de Lei do Senado

PRPM Provisão de Registro da Propriedade Marítima

RE Recurso Extraordinário

REB Registro Especial Brasileiro

REFº Reformado

RIPEAM Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar

RIPTM Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo

RLESTA Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário

RM1 Reserva Remunerada

RM2 Reserva não Remunerada

RMS Recurso em Mandado de Segurança

RPB-IMO Representação Permanente do Brasil junto à Organização Marítima Internacional

SC Servidor Civil

SEC-IMO Secretaria Executiva da Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional

SGEPJ  Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Processos Jurídicos

Solas Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar

Sphan Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

STCw Convenção Internacional sobre Padrões de Instrução, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos

STF Superior Tribunal Federal

Sunamam Superintendência Nacional de Marinha Mercante

Susep Superintendência de Seguros Privados

T  Quadro Técnico

TCU Tribunal de Contas da União

TFR Tribunal Federal de Recurso

TM Tribunal Marítimo

VDR Voyage Data Recorder

ZEE Zona Econômica Exclusiva
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íNDICE REMISSIVO DE ICONOGRAFIA

As imagens utilizadas neste livro, que não pertencem ao acervo do Tribunal Marítimo (TM), estão relacio-
nadas a seguir, na ordem em que aparecem, com a indicação de acervo de origem/fotógrafo, quando for o caso.  

P.20 (superior): Jornal Correio da Manhã notician-
do o acidente ocorrido com o navio Baden, 24 
jan. 1931, Acervo Jornal Correio da Manhã. 
(inferior): Navio Baden, s.d., copyright photo-
graph: A Ducan.

P.22 Sessão Plenária ocorrida na Presidência do 
Almirante Gustavo Goulart, (da direita para 
a esquerda): Dr. José Maria Neiva e Almi-
rantes: Gustavo Goulart, Renato de Almeida 
Guillobel, Jorge Dodsworth Martins, RJ, s.d., 
Acervo DPHDM.

P.24 Docas da Alfândega – Ao fundo, no centro, a 
ilha de Villegaignon com a respectiva fortaleza 
de N. Sra. da Conceição. (à direita): o morro 
do Castelo com a igreja dos Jesuítas. No 
grande edifício, ao centro, funcionou o Lloyd 
Brasileiro. No prédio à direita, funcionou até 
anos recentes a Capitania dos Portos do Rio 
de Janeiro, RJ, ca. 1893, Acervo DPHDM.

P.25 Caix Pharoux – Faluas dentro da Doca junto 
ao cais Pharoux... Mais adiante a chaminé da 
Alfândega. Na extremidade direita, a grande 
carreira coberta do Arsenal de Marinha da 
Corte, onde se construíram muitos navios 
de guerra; junto, ao alto, o Mosteiro de São 
Bento, RJ, ca.1880, Acervo DPHDM.

P.26 O Navio-Escola Sagres, em visita ao Brasil, 
junto ao Espaço Cultural da Marinha, RJ, 
1997, Acervo DPHDM.

P.35 Jornal O Globo - Edição de 18 de fevereiro de 
1942, noticiando o torpedeamento de navio 
brasileiro, RJ, Acervo.

P.36 Jornal A Noite - Edição de 18 de agosto de 
1942, noticiando o bombardeio de navios bra-
sileiros pelas forças do Eixo, Acervo.

P.39 Plataforma fixa de Enchova 1 na Bacia de 
Campos, RJ, s/autoria, s.d., BIPetrobras 
D000000363.

P.40 Jornal do Brasil - O naufrágio da embarcação 
Bateau Mouche IV, no dia 31 de dezembro de 
1988, entre a Praia Vermelha e a Ilha de Co-
tunduba, no Rio de Janeiro vitimou 55 pessoas, 
RJ, janeiro, 1989, Acervo Jornal do Brasil. 

P.42 Plataforma P36, RJ, Foto Geraldo Falcão, 
BIPetrobras Foto-P36.

P.71 Sede da Organização Marítima Internacional 
(IMO) em Londres, s.d., Acervo da IMO.

P.75 Operação de off-loading com o navio de 
produção FPSO P-34 e o navio Elka Vassiliki 
no campo de Jubarte na Bacia do Espírito 
Santo, s.d., Foto Roberto Rosa, BIPetrobras 
Dig30917.

P.77 PEM, seu Diretor, Alte. Elia, ladeado pelos 
seus procuradores, RJ, 2014, Acervo PEM. 

P.80 (superior): Amazônia Azul, (inferior): Limites 
do Mar, RJ, s.d., Acervo CCSM.

P.89 Navio mercante brasileiro, B/O Norsul 14 e E/O 
Norsul Rio, tipo comboio oceânico, (barcaça e 
empurrador), construídos em 2010, zarpando de 
Santos em direção ao Nordeste do País, com pás 
eólicas a bordo, s.d., Acervo Norsul.

P.91 Comboio da Amaggi Navegação, no Rio Ma-
deira – RO, s.d., Acervo Amaggi Navegação.

P.97 PSV Alcatraz, Embarcação navegando próxi-
mo à costa de Santos, São Paulo, s.d., Acervo 
Wilson, Sons. 
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P.103 Aliança Europa, na Baia de Guanabara, Rio 
de Janeiro, s.d., Acervo Aliança Navegação e 
Logística Ltda.

P.105 Rebocador Rose e sua tripulação, S.l., 1934, 
Acervo Wilson, Sons.

P.107 Navio-tanque Nilza atracado no Pier da 
Refinaria Isaac Sabbá (Reman), foto Juarez 
Cavalcante, BIPetrobras D0000010303.

P.121 Cerimônia de lançamento do navio-tanque 
Candiota, S.l., s.d., s/autoria, BIPetrobras 
Hp0000835.

P.125 Chegada do casco do navio de produção 
(FPSO) P.54 à Baía de Guanabara, RJ,s.d, Foto 
Geraldo Falcão, BIPetrobras Dig14667.

P.129 O Titanic, S.l., s.d, foto Francis Godolphin 
Osbourn e Stuart, wikipedia.org.

P.130 O Príncipe de Astúrias, S.l., s.d., Arquivo the-
-rioblog.blogspot.com.br / wikipedia.org.

P.135 Obras de construção navio-tanque João 
Cândido no dique seco do estaleiro Atlântico 
Sul - EAS, no Porto de Suape, s.d., Foto Eudes 
Santana/Transpetro, BIPetrobras HistDig2045.

P.147 Construção da plataforma semi-submersível 
P-55 no Estaleiro Rio Grande, s.d., Foto An-
dré Motta de Souza, BIPetrobras Dig39408.

P.155 Porto flutuante de Itacoatiara, S.l., s.d., Acervo 
Amaggi Navegação.

P.156 Vista aérea da Escola Naval (EN), RJ, s.d., 
Acervo da Escola Naval.

P.157 (superior): Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha – Ciaga, (inferior): Centro de 
Instrução Almirante Braz de Aguiar – Ciaba, 
RJ, s.d., Acervos do Ciaga e Ciaba.

P.158 Fragata Independência (F44), S.l., s.d., Acervo 
do CCSM.

P.159 (superior): Navio-Patrulha Oceânico Ama-
zonas (P120), (abaixo/à esquerda): NAe São 
Paulo (A-12), (abaixo/à direita): Helicóp-
tero decolando de uma Fragata, (inferior/à 
esquerda): Submarino (S34) da Classe Tikuna, 
(inferior/à direita): Navio Patrulha Rondônia 
(P31) navegando no Rio Juí – Amazônia, s.d., 
Acervo do CCSM.

P.181 Oração do Senhor dos Navegantes, RJ, 2014, 
Acervo do CCSM.

P.3 Fachada do Tribunal Marítimo, RJ, 2014, foto 
Roberto Max Ferreira da Silva.

P.5 Servidores Militares e Civis do Tribunal 
Marítimo na frente do prédio do TM. (em pé): 
Oficiais, Servidores Civis, Servidores Militares 
TTCs e Praças. (sentados): Juiz Presidente do 
TM à época, Juízes e Diretores, RJ, 2014, foto 
Roberto Max Ferreira da Silva.

P.6 Bandeira do TM, RJ, 2014, foto Roberto Max 
Ferreira da Silva. 

P.8 Anteplenário do Tribunal Marítimo, RJ, 2014, 
foto Roberto Max Ferreira da Silva.

P.10 Hall das salas dos Juízes localizado no 3º 
andar, RJ, 2014, foto Roberto Max Ferreira 
da Silva.

P.12 Hall do elevador, com destaque para a escada 
de época, localizado no 3º andar, RJ, 2014, 
foto Roberto Max Ferreira da Silva.

P.14 Hall do elevador, com destaque para as duas 
escadas laterais de época, localizado no 1º 
andar, na entrada do prédio, RJ, 2014, foto 
Roberto Max Ferreira da Silva.

P.16-17-31 Fachada do TM, RJ, 2014, foto Roberto Max 
Ferreira da Silva.

 
As imagens abaixo relacionadas são pertencentes ao 
acervo do Tribunal Marítimo:



80
 A

N
O

S 
 d

o 
TR

IB
UN

AL
 M

AR
ÍT

IM
o

186

P.18-32 Plenário do TM, RJ, 2014, foto Roberto Max 
Ferreira da Silva.

P.27 Retirada do Elevado da Avenida Perimetral, 
em 2009, foi criada a Operação Urbana 
Consorciada da Área de Especial Interesse 
Urbanístico da Região Portuária do Rio de 
Janeiro, com o intuito de reestruturar e requa-
lificar os espaços públicos da região. Em meio 
a esse processo, está ocorrendo a retirada do 
elevado, RJ, 2014.

P.29 Vista do Espaço Cultural da Marinha – na 
perspectiva o Submarino Riachuelo, ao fundo 
à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro e à 
direita o TM, RJ, 2014, foto Roberto Max 
Ferreira da Silva. 

P.33 (superior) Plenário do Tribunal Marítimo, 
antes da reforma, em 2010. (inferior): Plenário 
do Tribunal Marítimo, após a reforma, em 
2011, RJ, foto Roberto Max Ferreira da Silva. 

P.34 Processo de nº 001 - refere-se ao naufrágio do 
barco Cutter Constantinópolis, ocorrido no 
Maranhão, em 18 de novembro de 1934.

P.47 Bandeiras do Brasil e do TM, RJ, 2014, foto 
Roberto Max Ferreira da Silva.

P.48 Escada interna do TM, de época – do 2º para 
o 3º pavimento, RJ, 2014, foto Roberto Max 
Ferreira da Silva. 

P.50-51 Vista da Recepção do TM, com destaques 
para a lateral da escada de época e para a por-
ta de entrada do prédio, (à direita): o banner 
da biblioteca, RJ, 2014, foto Roberto Max 
Ferreira da Silva.

P.52 Lustre principal do Plenário, RJ, 2014, foto 
Roberto Max Ferreira da Silva.

P.53 Comissão de Jurisprudência do TM, (da es-
querda para direita): Juiz Ladeiras, Juiz Sérgio 
e Juiz Nelson, RJ, 2014, foto Roberto Max 
Ferreira da Silva.

P.54 Divisão Judiciária, RJ, 2014, foto Roberto 
Max Ferreira da Silva.

P.56 Assessoria de Coordenação Processual, RJ, 
2014, foto Roberto Max Ferreira da Silva.

P.57 Divisão de Registros, RJ, 2014, foto Roberto 
Max Ferreira da Silva.

P.59 Almirante Correia ao centro, ladeado pelos 
Juízes, Oficiais e Diretores, RJ, 2014, foto 
Roberto Max. Ferreira da Silva.

P.61 Almirante Correia e os Praças do TM, RJ, 
2014, foto Roberto Max Ferreira da Silva.

P.62 Biblioteca Almirante Adalberto Nunes, RJ, 
2014, foto Roberto Max Ferreira da Silva.

P.63 Almirante Correia, Servidores Civis e Praças 
TTC, RJ, 2014, foto Roberto Max.

P.66-67 Plenário do TM em dia de sessão, com o 
Almirante Correia, o Ex-Secretário Geral e os 
Juízes, RJ, 2014, foto Roberto Max Ferreira 
da Silva.

P.149 Primeiro Registro de Propriedade Marítima no 
Tribunal Marítimo, navio Maceió, RJ, 1935.

P.150 Primeiro Registro de Ônus no Tribunal Maríti-
mo, RJ, 1940.

P.151 Primeiro Registro de Armador no Tribunal 
Marítimo, em nome de João Augusto Pereira, 
RJ, 1959.
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P.153 (à esquerda/superior): Modelo de CRA, no 
formato 21x29,7cm em papel filigranado de 
120 gramas, emitido pelo TM a partir de 13 
de fevereiro de 2014, (à esquerda/inferior): 
Modelo de Certificado de pré-REB e REB no 
formato 21x29,7cm em papel filigranado de 
120 gramas, emitidos pelo TM a partir de 
13 de fevereiro de 2014, (à direita/superior): 
Modelo de PRPM, no formato 21x29,7cm, 
em papel filigranado de 90 gramas, emitido 
pelo TM a partir de 13 de fevereiro de 2014, 
(à direita/inferior): Modelo de CERTIDÃO, no 
formato 21x29,7cm em papel filigranado de 
120 gramas, emitida pelo TM a partir de 13 
de fevereiro de 2014.

P.160-161 Orquestra Sinfônica do Corpo de Fuzileiros 
Navais no Teatro Municipal do Rio de Janeiro 
em homenagem aos 80 anos do Tribunal Ma-
rítimo, RJ, 2014, fotos do Comando do Corpo 
de Fuzileiros Navais.

P.162 (superior): Cerimônia Interna Comemorativa 
aos 80 anos do TM, (abaixo/à esquerda): 
Agraciados com o diploma “bronze”, de 10 
a 19 anos, por excelentes serviços prestados, 
(abaixo/à direita): Agraciados com o diplo-
ma “prata”, de 20 a 29 anos, por excelentes 
serviços prestados, (inferior/à esquerda): Culto 
ecumênico celebrado pelo capelão militar 
Leonildo, (inferior/à direita):  Autoridades da 
Cerimônia Interna, na primeira fila: CMG (T) 
Alberto, CMG (Refº-T) Burity, CMG (Refº-T) 
Gusmão, Ex-Diretor Geral Dr. Machado e CC 
(RM1) Juraci,  RJ, 2014, foto Roberto Max 
Ferreira da Silva.

P.163 (inferior/à esquerda): Diploma de entrega de 
medalha e agradecimento pelo comparecimen-
to à Sessão Solene, (inferior/à direita): Diplo-
ma de Reconhecimento por anos de excelentes 
serviços prestados, RJ, 2014, foto Roberto 
Max Ferreira da Silva.

P.164 (superior): Placa alusiva aos 80 anos do Tri-
bunal Marítimo, descerrada durante a Sessão 
Solene comemorativa ao Aniversário do Tribu-
nal, (inferior): Medalha dos 80 anos do TM, 
RJ, 2014, foto Roberto Max Ferreira da Silva.

P.165 (superior): Selo e carimbo comemorativos 
aos 80 anos do TM impressos na cader-
neta, (inferior/à esquerda): Bloco de selos, 
(inferior/à direita): Carimbo, RJ, 2014, foto 
Roberto Max Ferreira da Silva.

P.166 (superior): Sessão Solene alusiva ao octogési-
mo aniversário do TM, (abaixo/à esquerda): 
Ato da primeira obliteração pelo Comandante 
da Marinha Almirante Moura Neto, que colo-
ca o selo oficialmente em circulação, (abaixo/à 
direita): Entrega da medalha e diploma pelo 
então Presidente do TM, Almirante Correia, 
ao Comandante da Marinha, Almirante 
Moura Neto, (inferior): Inauguração de placa 
alusiva aos 80 anos do TM pelos Almirantes 
Karam e Moura Neto, RJ, 2014, foto Roberto 
Max Ferreira da Silva.

P.167 (superior/à esquerda): Início da Cerimônia da 
Sessão Solene alusiva ao octogésimo aniver-
sário do TM, com a apresentação do Hino 
Nacional, (superior/à direita): Vogal Primeiro 
Tenente (RM2-T) Tatiana Sousa na Sessão 
Solene alusiva aos 80 anos do TM, (abaixo/à 
esquerda): Entrega do selo comemorativo 
pelo sr. Helson Telles ao Almirante Karan, 
(abaixo/à direita): Entrega do selo comemora-
tivo pelo Sr. Helson Telles então Presidente do 
TM, Almirante Correia, (abaixo/à esquerda): 
Entrega do selo comemorativo pelo Sr. Helson 
Telles ao Comandante da Marinha, (abaixo/à 
direita): Entrega da medalha comemorativa à 
Juíza Maria Cristina, (inferior/à esquerda): En-
trega da medalha comemorativa ao Almirante 
Elia, (inferior/à direita): Entrega da medalha 
comemorativa ao Dr. Carbone, RJ, 2014, foto 
Roberto Max Ferreira da Silva.
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P.168-169 (superior/a partir da esquerda): Posse do Alte. 
Correia, 2006, A partir da direita: Dr. Alahir 
Vieira, Dr. Gilberto Goulart e Alte. Elmar de 
Mattos Dias, em cerimônia interna do TM, 
foto do Ex Secretário-Geral Dr. Gilberto 
Goulart, Alte. Ozório entrega o Certificado 
Especial Brasileiro ao Alte. Maximiano, em 
15 de julho de 1997, Visita de membros do 
Tribunal Marítimo da China, em maio de 
2013, Visita do Ministro da Defesa Nelson 
Jobim, em 28 de julho de 2009, (inferior/a 
partir da esquerda): III Workshop/2013 de 
Direito Marítimo, Comemoração do aníversá-
rio do TM em 2012: Alte Karam, Alte Mauro 
César, Desembargador Manoel Alberto e Alte 
Blower, Comemoração do aniversário do TM 
em 2013, Momento do descerramento da 
placa ‘Biblioteca Almirante Adalberto Nunes’ 
pelo Comandante da Marinha, durante a Rea-
tivação em 5 de Julho de 2011, Aniversário do 
TM em 2009, RJ, 2014.

P.170-171 (superior/a partir da esquerda): Assinatura do 
livro de posse pelo Vice-Almirante Marcos 
Nunes de Miranda, em 1 de agosto de 2014, 
Almirante Miranda já empossado como Presi-
dente, Outorga da Medalha do Mérito Naval 
ao pavilhão do Tribunal Marítimo, em 11 de 
junho de 2012, Ex-Presidentes do TM: Alte 
Ferraciú, Alte Aloysio e Alte Miranda (senta-
dos), Alte Correia , Alte Canellas e Alte Ozó-
rio (em pé), Oficiais alunos do ESPOC I/2014 
e palestrantes, (inferior/a partir da esquerda): 
Lançamento do selo e obliteração comemo-
rativo aos 80 anos do TM pelo representante 
dos Correios Sr. Helson Velles, Autoridades 
presentes na Sessão Solene de Aniversário de 
80 anos do TM, II Workshop de Direito Marí-
timo, em 2012, Vários chefes navais presentes 
na Sessão Solene de aniversário de 80 anos 
do TM, Sessão Solene alusiva aos 80 anos 
do TM: Dra Gilma Goulart, Comandante da 
Marinha Alte. Moura Neto, Ex Presidente do 
TM Alte. Correia e o Ex Secretário-Geral Dr. 
Machado, RJ.

P.172 (superior/a partir da esquerda): Dr. Carbone 
saúda o 64º aniversário do TM, Seção come-
morativa do 69º aniversário do TM em 2003, 
presidida pelo Comandante da Marinha Almi-
rante Guimarães Carvalho, (inferior/ a partir 
da esquerda): Posse do Almirante Correia em 
2006, Posse do Almirante Ozório em 1996: a 
partir da direita os Altes. Maximiano, Sabóia e 
Ferraciú, RJ.

P.178 Óleo sobre tela retratando o Almirante Joa-
quim Marques Lisboa, Marquês de Taman-
daré, Patrono da Marinha do Brasil. Obra de 
autoria do pintor Pastana, 1952.

P.179 (superior): Perigo Iminente. A Pimentel, óleo 
sobre tela, 1950. (inferior): Ribeira das Naus. 
A. Lobo. Óleo sobre tela, s./d.
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