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1. EDITAIS 
 

DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 30.710/2016– PRAZO 30 DIAS 

 
O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, MARCELO 
DAVID GONÇALVES, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, com prazo de 30 
(trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em Secretaria tem andamento o 
processo nº 30.710/2016, referente ao acidente da navegação envolvendo uma canoa, sem nome, 
dispensada de inscrição, e uma canoa também sem nome, não inscrita, ocorrido no rio Serraria Grande, 
Afuá, Pará, em 29 de julho de 2015, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA 
MARINHA e representado o Sr. MANOEL DOS SANTOS MARQUES DA COSTA, brasileiro, 
residente no rio Cajueiro, última casa rio acima, perto da casa do Roberto, Zona Rural, Afuá – PA, na 
qualidade de Condutor, não habilitado, da canoa com motor de rabeta “SEM NOME”. Consta dos autos 
que no dia 29/07/2015, por volta de 18h30min, ocorreu o abalroamento entre a canoa sem nome, 
conduzida pela Sra. EDICLEUMA MIRANDA MACEDO, na qual transportava o menor Diogo Miranda 
Macedo (irmão da condutora), com a canoa sem nome, conduzida pelo Sr. Manoel dos Santos Marques 
da Costa, condutor não habilitado, vulgo “CHICO DOIDO”. Com o impacto do abalroamento pelas 
canoas, o menor Diogo Miranda Macedo foi arremessado para fora da canoa conduzido por sua irmã, 
desaparecendo nas águas em seguida, sendo localizado seu corpo no dia seguinte ao acidente, sem vida.    
Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização do Sr. MANOEL DOS SANTOS MARQUES DA 
COSTA, pois deixou de observar as normas e procedimentos estabelecidos para uma navegação segura, 
agindo com imprudência ao assumir o comando de embarcação sem a devida habilitação e negligente ao 
empreender navegação em excesso de velocidade com visibilidade reduzida, eis que era início da noite, 
favorecendo a ocorrência do acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “a” da Lei nº 2.180/1954. 
Por força do art. 73, “a” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente CITA-O para, com o 
fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 
assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e respectivo mandato de procuração, 
contestando os termos da representação constante dos autos, sob pena de revelia. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, e principalmente do referido Representado, MANDA expedir o presente 
EDITAL, que será afixado no local de costume e publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no 
Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM (https://www.tm.mar.mil.br), com prazo a contar da 
data da primeira publicação. Dado e passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade 
do Rio de Janeiro, RJ, em 28 de setembro de 2017. Eu, CLEBER LUIZ DE CARVALHO, 1ºSG-ES, 
Ajudante da Seção de Atos Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, JOSÉ CARLOS PIMENTEL 
GUSMÃO, Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

MARCELO DAVID GONÇALVES 
Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

 
PROCESSO N° 31.169/2016- PRAZO 30 DIAS 

 
O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, MARCELO 
DAVID GONÇALVES,  na forma da Lei,  etc.,  faz saber a todos que o presente  edital,  com prazo  de  30  
(trinta)  dias,  virem ou dele conhecimento  tiverem,  que,  por  este  Tribunal  em  Secretaria  tem 
andamento o processo n° 31.169/2016 referente ao fato da  navegação envolvendo a plataforma   "FPSO 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO MV-14", de bandeira bahamense, e um tripulante, ocorrido no campo de 
Espadarte, bacia de Campos,  Campos dos Goitacazes,  Rio de Janeiro,  em 21 de dezembro de 2015,   em 
que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e representado o Sr. RANDY 
TOROY CABALONGA, filipino, Mestre de Cabotagem da plataforma   "FPSO CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO MV-14", tendo  como  provável  paradeiro  seu  país  de  origem.  Tendo  como representante a 
CDS CONSULTORIA NAVAL E OFFSHORE LTDA, estabelecida à Rua Miguel Frias, 77, Salas 1110 e 
1207, Icaraí, Niterói - RJ. Consta da Representação da PEM que no dia 21 de dezembro de 2015, por volta 
das 11:00h, teve início a operação de movimentação de um vaso na praça de máquinas na plataforma,  
trazendo-o da posição vertical para a posição de 45° de inclinação, a fim de que fosse realizado um reparo. 
Segundo relatado a equipe de movimentação foi incumbida de mover o vaso em um local que tinha 
restrições para movimentação, sendo assim, foi necessário o uso de talhas para içar a carga. De acordo com 
os depoimentos, as talhas foram engatadas nos olhais para a movimentação, com o vaso já içado, e este foi 
movimentado no sentido horizontal, sendo posicionado no piso da praça de máquinas. Após inserir mais 
uma talha e um cabo-guia para que fosse inclinado novamente na posição com grau maior,  o vaso  seguiu 
na direção de um corrimão durante  a inclinação e,  neste momento,  o representado  (Mestre de 
Cabotagem) RANDY TOROY CABALONGA, que estava posicionado na escada com o braço no 
corrimão,  foi  atingido  pelo  vaso,  lesionando  o  braço.  A  causa determinante  do  fato  da  navegação  
foi  a  falta  de  atenção  do representado durante o  levantamento de carga na praça de máquinas e da falha 
na análise de risco da operação. Esse comportamento acabou por favorecer a ocorrência do fato da 
navegação previsto no art. 15, alínea "e",  da Lei n° 2.180/1954. Por força do art. 73, "a" do RIPTM  c/c o 
art. 55, da Lei n° 2.180/54, pelo presente CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 
05/02/1954, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil e respectivo mandato de procuração, contestando os termos da representação 
constante dos autos, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do 
referido representado, MANDA expedir o presente EDITAL,  que será afixado no local de costume e 
publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM 
(https://www.tm.mar.mil.br), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e passado na sede 
deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 18 de setembro de 2017. 
Eu, VANDERLI FERREIRA DA SILVA, Suboficial (Refº-ES), Encarregado da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, JOSÉ CARLOS PIMENTEL GUSMÃO, Diretor da Divisão de 
Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

MARCELO DAVID GONÇALVES 
Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

 
PROCESSO N° 30.199/2015- PRAZO 30 DIAS 

 
O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, FERNANDO 
ALVES LADEIRAS, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, com prazo de 30 (trinta) 
dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em Secretaria tem andamento o processo 
n° 30.199/2015 referente ao acidente da navegação envolvendo a balsa "BERTOLINI CLXI", em comboio 
com o E/M "BERTOLINI XXIV", e o B/M "TAPAJÓS DE SIQUEIRA", ocorrido nas proximidades da 
Comunidade de Bom Jardim, Monte Alegre, Pará, em 12 de outubro de 2014, em que é autora a PEM - 
PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e representado o Sr. JEOSAFÁ SANTANA CAMPOS, 
brasileiro, casado, Aquaviário, inscrito no CPF sob o n° 957.638.952-87, Carteira de Identidade n° 
2161530-6 (SSP-AM),na qualidade de condutor do E/M "BERTOLINI XXIV ", que se encontra em local 
incerto e não sabido conforme despacho à f l. 146v dos autos. Consta da Representação da PEM que no dia 
12 de outubro de 2014, o B/M "TAPAJÓS DE SIQUEIRA" suspendeu da Comunidade de Bom Jardim 
com destino à Comunidade do Aritapera. Ocorre que por volta das 00h, quando navegava próximo a 
Comunidade do Remanso, a embarcação apresentou problemas na circulação da água de resfriamento do 
motor. Em seguida, o Sr. Josimar Rodrigues Pereira, condutor do B/M "TAPAJÓS DE SIQUEIRA", parou 
as máquinas no intuito de sanar o problema, mas, sem obter êxito, resolveu fundear a embarcação há cerca 
de vinte metros da margem, momento em que foi abalroado pela balsa "BERTOLINI CLXI", que vinha 
sendo empurrada pelo E/M "BERTOLINI XXIV". O representado está sendo responsabilizado pelo 
acidente da navegação, pois na condição de condutor, agiu de maneira negligente e imprudente por não 
observar os deveres gerais de cautela, infringindo assim, as Regras 5,7 e 8 do RIPEAM-72. Esse 
comportamento acabou por favorecer a ocorrência do acidente da navegação, previsto no art. 14, alinea "a" 
(abalroamento), da Lei n° 2.180/1954. Por força do art. 73, "a" do RIPTM c/c o art. 55, da Lei n° 2.180/54, 
pelo presente CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05/02/1954, apresentar defesa, no 
prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e respectivo 
mandato de procuração, contestando os termos da representação constante dos autos, sob pena de revelia. E 
para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do referido representado, MANDA expedir o 
presente EDITAL, que será afixado no local de costume e publicado durante 03 (três) vezes consecutivas 
no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM (https://www.tm.mar.mil.br), com prazo a contar da 
data da primeira publicação. Dado e passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade 
do Rio de Janeiro, RJ, em 26 de setembro de 2017. Eu, VANDERLI FERREIRA DA SILVA, Suboficial 
(Refº-ES), Encarregado da Seção de Atos Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, JOSÉ CARLOS 
PIMENTEL GUSMÃO, Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

FERNANDO ALVES LADEIRAS 
Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 30.320/2015 – PRAZO 30 DIAS 

 
O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, NELSON 
CAVALCANTE E SILVA FILHO, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, com 
prazo de 30 (TRINTA) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em Secretaria tem 
andamento o processo nº30.320/2015, referente ao acidente e fato da navegação envolvendo a canoa  
“COTIA”, não inscrita, e a lancha “MARTINS”, ocorridos no rio Uaicurapá, Parintins, Amazonas, em 
10/03/2015, em que é autora a PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA – PEM, e representado o 
Sr. JONILDO MEDEIROS SENA, brasileiro, agricultor, Carteira de Identidade nº 1907854-4 (SSP-AM), 
CPF nº 003.820.852-05, residente na Comunidade da Sabina, na qualidade de condutor da lancha 
“MARTINS”, com paradeiro incerto e não sabido, conforme a certidão às fls. 174 verso. Consta nos autos 
que no dia 10/03/2015, por volta das 20h10min, ocorreu o abalroamento da lancha de propulsão a motor 
denominada “MARTINS” com a canoa propulsionada por motor de rabeta denominada “COTIA”. Em 
decorrência do impacto do acidente, o passageiro da canoa Sr. Ismael de Jesus Gonçalves, que viajava 
sentado na proa, veio a óbito. Diante do exposto, a PEM promoveu pela responsabilização do Sr. 
JONILDO MEDEIROS SENA, contutor da lancha “MARTINS”, porquanto foi imperito, negligente e 
imprudente pois conduzia a embarcação sem ser habilitado, durante o período noturno, sem dispor de luzes 
de navegação, e mesmo sendo avisado por uma passageira que havia avistado uma embarcação em sentido 
contrário, em rota de colisão,não reduziu a velocidade, expondo assim as vidas e fazendas de bordo e 
comprometendo o tráfego aquaviário. Esse conjunto de comportamentos acabou por ensejar a ocorrência 
do acidente e fato da navegação, previsto no art. 14, alíneas “a” (abalroamento) e art. 15, alínea “e” (expor 
a risco), da Lei nº 2.180/1954. Por força do art. 73, “a” do RIPTM c/c o art. 55 da Lei nº 2.180/54, pelo 
presente, CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e 
respectivo mandato de procuração, contestando os termos da representação constante dos autos, sob pena 
de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do referido representado, 
MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado no local de costume e publicado durante 03 (três) 
vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM (https://www.tm.mar.mil.br), com 
prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache 
s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 27 de setembro de 2017. Eu, CLEBER LUIZ DE 
CARVALHO, 1ºSG-ES, Ajudante da Seção de Atos Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, JOSÉ 
CARLOS PIMENTEL GUSMÃO, Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
Juiz-Relator 

 
 

Rio de Janeiro, em 3 de outubro de 2017. 
 
 
 

JOSÉ CARLOS PIMENTEL GUSMÃO 
Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 
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2. ATAS DAS SESSÕES, DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS E DISTRIBUIÇÃO DE 
RECURSOS 

 
Ata da 7190ª Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo, em 28 de setembro de 2017 (quinta-feira). 
Presidência do Exmo. Sr. Juiz Vice-Almirante (RM1) MARCOS NUNES DE MIRANDA, 

Secretária do Tribunal, a Bacharel ANA PAULA BEZERRA DA SILVA.  
Às 13h30min, presentes os Exmos. Srs. Juízes, SERGIO BEZERRA DE MATOS, MARIA 

CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA, MARCELO DAVID GONÇALVES, FERNANDO ALVES 
LADEIRAS, NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO e GERALDO DE ALMEIDA PADILHA, foi 
aberta a Sessão. Sem impugnação, foi aprovada a Ata da Sessão anterior, distribuída nos termos do art. 31, 
do Regimento Interno. 

 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 
 
30.635/2016, 30.639/2016, 30.759/2016, 30.834/2016 do Exmo. Sr. Juiz Marcelo David 

Gonçalves; 26.575/2011, 28.084/2013, 29.140/2014, 29.199/2014, 30.974/2016, 31.023/2016, 
31.030/2016, 31.049/2016, 31.056/2016, 31.076/2016 do Exmo. Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras; 
26.341/2011, 26.647/2012, 27.522/2012, 30.200/2015, 30.878/2016 do Exmo. Sr. Juiz Sergio Bezerra de 
Matos; 28.465/2013, 30.896/2016 do Exmo. Sr. Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho; 29.179/2014, 
29.355/2014, 29.684/2015, 30.911/2016, 31.054/2016, 31.168/2016, 31.172/2016, 31.200/2016 do Exmo. 
Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. 

 
REPRESENTAÇÕES 
 
Nº 30.218/2015 – Acidente da navegação envolvendo o N/M “FREDERICO MADORIN”, 

ocorrido no canal da Piava, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 29 de março de 2015. 
Relator: Exmo. Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Fernando Alves 

Ladeiras. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representados: Navegação Aliança Ltda. 
(Proprietária), Rubens Claudenire Farias de Freitas (Comandante) e Reginaldo Ortiz de Albernaz 
(Imediato). Decisão: recebida por unanimidade. 

 
Nº 31.143/2016 – Acidente da navegação envolvendo a moto aquática “FM’S” e a lancha 

“FÊNIX II”, ocorrido no rio Tietê, reservatório de Barra Bonita, São Manoel, São Paulo, em 02 de janeiro 
de 2015. 

Relator: Exmo. Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Sergio Bezerra 
de Matos. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representado: José Fernando Mariano de Almeida 
(Condutor/Proprietário da moto aquática “FM’S”). Decisão: recebida por unanimidade. 

 
Nº 30.476/2016 – Acidente da navegação envolvendo a L/M “CARPE DIEM IV” e um 

banhista, ocorrido nas proximidades da praia do Guaecá, São Sebastião, São Paulo, em 15 de fevereiro de 
2015. 

Relator: Exmo. Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Marcelo David 
Gonçalves. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Evandro Toldo (Condutor). Decisão 
unânime: retornar os autos à PEM para correção de erro material, “referência à Regra 5, do RIPEAM”, 
que não se aplica a acidente da navegação como tão somente a “colisão com banhista”. 

 
Nº 30.799/2016 – Acidente e fato da navegação envolvendo o bote “AQUILLA MARIS”, um 

banana boat e dois banhistas, ocorridos nas proximidades da ilha dos Arvoredos, praia de Pernambuco, 
Guarujá, São Paulo, em 09 de fevereiro de 2016. 

Relator: Exmo. Sr. Juiz Sergio Bezerra de Matos. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Nelson 
Cavalcante. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Gilvan Freitas Guimarães (Condutor 
do bote “AQUILLA MARIS”). Decisão: recebida por unanimidade. 
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Nº 31.323/2017 – Acidente e fato da navegação envolvendo a embarcação “FILHO DE 
NETUNO”, ocorridos na praia do Poço, Cabedelo, Paraíba, em 26 de julho de 2016. 

Relator: Exmo. Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. Revisora: Exma. Sra. Juíza Maria 
Cristina Padilha. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Hercules Lucio Duarte de Jesus 
(Proprietário). Decisão: recebida por unanimidade. 

 
JULGAMENTOS 
 
Nº 28.519/2013 – Acidente e fato da navegação envolvendo o N/M “BBC TASMANIA”, de 

bandeira de Antigua e Barbuda, com o cais Mauá, no rio Guaíba, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
ocorridos em 09 de julho de 2013. 

Relator: Exmo. Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Sergio Bezerra 
de Matos. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Pavlo Raskatov (Comandante), Adv. 
Dr. Luiz Roberto Leven Siano (OAB/RJ 94.122). Representação de Parte: Autor: Pavlo Raskatov 
(Comandante), Adv. Dr. Luiz Roberto Leven Siano (OAB/RJ 94.122) Representado: José Fernando 
Mourão Borges (Prático), Advs. Dr. Marcelo Penna de Moraes (OAB/RS 25.698) e Dr. Pedro Penna de 
Moraes Brufatto (OAB/RS 78.657). Decisão unânime: julgar improcedentes a representação publica e a 
representação privada, arquivando-se os autos e exculpando os representados, na forma do art. 14, alínea 
“a”, da Lei nº 2.180/54. 

Às 14h27min os trabalhos foram suspensos, tendo sido reiniciados às 14h35min. 
 
Nº 29.299/2014 – Acidente e fato da navegação envolvendo o B/P “PRAIA MANSA I”, 

ocorridos nas proximidades da ilha das Cobras, Paranaguá, Paraná, em 18 de janeiro de 2014. 
Relator: Exmo. Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Nelson 

Cavalcante. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representados: Claudio Augusto Yennrich Rabello 
(Proprietário) – Revel e Reinaldo Amorim de Oliveira (Condutor inabilitado) – Revel. Decisão unânime: 
julgar o acidente e o fato da navegação, tipificados no art. 14, letra "a" (naufrágio) e art. 15, letra "e" 
(exposição a risco), da Lei n° 2.180/54, como decorrentes de negligência do 1° Representado, Claudio 
Augusto Yennrich Rabello, proprietário da embarcação "PRAIA MANSA I", e, imperícia e imprudência do 
2° Representado, Reinaldo Amorim de Oliveira, condutor não habilitado desta embarcação, acolhendo os 
termos da Representação da Douta Procuradoria Especial da Marinha, e, considerando as circunstâncias, 
consequências e atenuante, com fulcro nos artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, incisos VII e IX e § 1°, 
127, e 139, inciso IV, letra "d", todos os artigos da Lei n° 2.180/54, aplicar ao 1° Representado a pena de 
multa de R$ 1.000,00 (mil reais), cumulativamente com a pena de repreensão, e ao 2° Representado a pena 
de multa de R$ 500.00 (quinhentos reais), cumulativamente com a pena de repreensão. Custas processuais 
proporcionais às penas de multa. 

 
Nº 27.818/2013 – Fato da navegação envolvendo o N/M “SEREF KURU”, de bandeira 

maltesa, e um clandestino, ocorrido durante a travessia do porto de Douala, Camarões, para o porto de 
Paranaguá, Paraná, em 28 de junho de 2012. 

Relator: Exmo. Sr. Juiz Sergio Bezerra de Matos. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Marcelo David 
Gonçalves. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Coskun Çavdar (Comandante), 
Adva. Dra. Maria Joanna Pacheco e Chaves (DPU/RJ). Decisão unânime: julgar o fato da navegação 
capitulado no art. 15, alínea "e", da Lei n° 2.180/54, como decorrente de negligência do Representado, 
responsabilizando Coskun Çavdar, condenando-o à pena de multa de RS 1.000,00 (mil reais), com 
fundamento no art. 121, inciso VII e § 5°, art. 124, inciso IX e art. 127 e § 2°, todos da mesma lei. Sem 
custas como requerido. 

 
ARQUIVAMENTO 
 
Nº 29.710/2015 – Acidente da navegação envolvendo o empurrador “URUCUM I” com o cais 

do porto novo de San Nicolas, Argentina, ocorrido em 17 de março de 2010. 
Com Representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Paulo Ribeiro 
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Paschoal (Comandante) e com despacho do Exmo. Sr. Juiz-Relator pela publicação de Nota para 
Arquivamento. 

Relator: Exmo. Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Fernando Alves 
Ladeiras. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: não receber a representação e 
mandar arquivar os autos, pois a responsabilidade apontada ao representado pelo acidente é contrariada 
pelas provas que instruem a representação. 

 
PROCESSO QUE SERÁ ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 67, § 3º, DO 

REGIMENTO INTERNO PROCESSUAL DO TRIBUNAL MARÍTIMO: 
 
Nº 29.481/2015 – Fato da navegação envolvendo uma canoa sem nome, dispensada de 

inscrição, e quatro de seus ocupantes, ocorrido na represa da Pedra do Cavalo, rio Paraguaçu, Santo 
Estevão, Bahia, em 14 de março de 2013.  

Relatora: Exma. Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Sergio Bezerra 
de Matos. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: não receber a Representação de 
autoria da D. Procuradoria Especial da Marinha (fls. 87-90) contra Idália dos Santos Cardoso Machado, por 
não haver nos autos indícios suficientemente fortes a sustentar as acusações que lhe são imputadas; e, 
considerando o fato da navegação, previsto no artigo 15, alínea "e", da Lei nº 2.180/54 e suas 
consequências, como decorrente de provável imprudência do condutor da embarcação sinistrada, uma das 
vítimas fatais, causa extintiva de punibilidade prescrita no artigo 107-1 do CP, c/c o art. 62, do CPP, sejam 
arquivados os presentes autos, na forma do art. 67, §3°, do Regimento Interno Processual deste Tribunal 
(RIPTM).  

PROCESSOS QUE SERÃO ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 68, § 1º, 
INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO PROCESSUAL DO TRIBU NAL MARÍTIMO: 

 
Nº 29.942/2015 – Acidente da navegação envolvendo a L/M “GALLONY DO MAR”, ocorrido 

na entrada do canal do rio São Francisco, nas proximidades de Itaguaí, Rio de Janeiro, em 28 de maio de 
2014. 

Relatora: Exma. Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Sergio Bezerra 
de Matos. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação, 
previsto no artigo 14, letra “a”, da Lei nº 2.180/54, como de origem fortuita, determinando o arquivamento 
dos autos, como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha, em manifestação às fls. 54-54v. 
Medidas preventivas e de segurança: em conformidade com artigo 33, parágrafo único da Lei nº 
9.537/97 (LESTA), c/c o art. 43 do RIPTM, deve-se oficiar à Delegacia da Capitania dos Portos em 
Itacuruçá, para que diligencie a respeito da infração ao artigo 15, da Lei n° 8.374/91, c/c o art. 19, inciso 
III, do RLESTA (seguro obrigatório DPEM vencido, como também o Título de Inscrição da embarcação - 
TIE vencido) de responsabilidade do proprietário da embarcação “GALLOY DO MAR”, apuradas no 
decorrer do inquérito e apontadas pela PEM. 

 
Nº 29.948/2015 – Fato da navegação envolvendo a L/M “BANANA BOAT I”, um dispositivo 

flutuante e uma passageira, ocorrido na praia da Costa, Vila Velha, Espírito Santo, em 01 de janeiro de 
2015. 

Relatora: Exma. Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Sergio Bezerra 
de Matos. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o fato da navegação, 
previsto no artigo 15, alínea "e", da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar os 
presentes autos, como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha, às fls. 117-117v. Medidas 
preventivas e de segurança: em conformidade com o artigo 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97, c/c o 
art. 43, do Regimento Interno Processual deste Tribunal (RIPTM), deve-se comunicar à Capitania dos 
Portos do Espírito Santo, Agente Local da Autoridade Marítima, a infração ao artigo 24, do RLESTA, 
cometida pelos responsáveis pela embarcação “BANANA BOAT I” por deixar de comunicar o fato da 
navegação, objeto do presente processo, àquela OM, contrariando o previsto no art. 8°, inciso V, alínea "b", 
da LESTA. 
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Nº 30.070/2015 – Acidente da navegação envolvendo a L/M “ARIADNE”, ocorrido nas 
proximidades da ponta do Simão, Ubatuba, São Paulo, em 11 de janeiro de 2015. 

Relatora: Exma. Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Revisor: Exmo. Sr. Juiz Sergio Bezerra 
de Matos. Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação, 
previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54 e suas consequências como de origem indeterminada, 
determinando o arquivamento dos presentes autos, como requerido pela D. Procuradoria Especial da 
Marinha, em sua manifestação de fls. 120/121v. 

Esteve presente, pela Procuradoria, o Dr. Francisco José Siqueira Ferreira. 
Esgotada a matéria da pauta, colocada a palavra à disposição e nada mais havendo a tratar, às 

15h22min foi encerrada a Sessão. Do que, para constar, mandei digitar a presente Ata, que vai assinada 
pelo Exmo. Sr. Juiz-Presidente e por mim, Secretária. 

 
Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 2017. 
 
 
 

MARCOS NUNES DE MIRANDA 
Vice-Almirante (RM1) 

Juiz-Presidente 

ANA PAULA BEZERRA DA SILVA 
Secretária 
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