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atribuições da Autoridade Marítima Nacional.
 O passado, presente e futuro de nosso 
país estão intrinsecamente vinculados ao mar. 
Nesse sentido, a “Amazônia Azul”, patrimônio 
nacional que compreende incontáveis recursos 
naturais e ampla biodiversidade, corresponde 
a 52% da nossa área continental. 
 Do mar retiramos 85% do petróleo e 
75% do gás natural e realizamos a maior parte 
das comunicações do país por meio de cabos 
submarinos, além das atividades de pesca 
e lazer náutico.  Mais de 95% do comércio 
exterior brasileiro é realizado por meio de 
transporte por via marítima, o que revela 
quão imprescindível é o referido modal para a 
prosperidade da economia nacional. 
 É importante destacar ainda a extensa 
rede fluvial com mais de 40.000 km de rios 
navegáveis, utilizados para o transporte de 
pessoas e escoamento de produção.
 A vastidão da “Amazônia Azul”, da 
rede fluvial e o intenso e crescente tráfego de 
embarcações demonstram o constante desafio 
do Tribunal Marítimo. 
 Nessas mais de oito décadas a dedicação 
e profissionalismo dos Juízes, servidores civis e 
militares têm possibilitado que a Corte promova 
o julgamento dos processos sobre acidentes e 
fatos da navegação com tecnicismo, celeridade 
e observância dos ditames constitucionais e 

MENSAGEM DO
COMANDANTE DA MARINHA

 Há 85 anos, o Tribunal Marítimo, 
componente da estrutura organizacional da 
Marinha do Brasil, vem prestando relevantes 
serviços à sociedade brasileira. Na condição de 
órgão autônomo vinculado, desempenha com 
eficiência e imparcialidade as essenciais tarefas 
de julgar os acidentes e fatos da navegação; 
efetuar o Registro da Propriedade Marítima; 
Registro de Armador; o Registro Especial 
Brasileiro; entre outros ônus.
 A ocasião é oportuna para ressaltar a 
magnitude da atuação da Corte do Mar na 
tutela da segurança da navegação, prevenção 
da poluição ambiental e salvaguarda da vida 
humana no mar, também enfeixada no rol de 



legais vigentes, tendo papel decisivo para a segurança. 
 A aplicação de penalidades e das medidas preventivas constitui ferramenta 
pedagógica para evitar acidentes e, por conseguinte, a ocorrência de danos 
ambientais. Ademais, a correção, modicidade e exatidão no desempenho das 
atividades cartoriais têm propiciado controle confiável, segurança jurídica e 
contribuído para o regular fluxo das atividades econômicas ligadas às registrais.
 Alinhado aos atuais paradigmas da Administração Naval no que diz respeito 
à importância do conhecimento, tecnologia e inovação, o Tribunal Marítimo instituiu 
e permanecerá disseminando periodicamente o Boletim de Acidentes Julgados, 
programas para conhecimento da Corte e fomento ao Direito Marítimo, avançando 
na utilização de ferramentas de tecnologia da informação que em breve permitirá a 
implantação do processo eletrônico.
 Por sua exemplar trajetória, o Tribunal construiu ilibada reputação e angariou 
o respeito da comunidade marítima, sendo merecedor de nosso reconhecimento. 

 Sinaleiro! Içar na verga de boreste os sinais: Bravo Zulu! Alfa Delta 28!

 Parabéns e muitas felicidades!

ILQUES BARBOSA JUNIOR

Almirante de Esquadra

Comandante da Marinha



 Pode-se verificar o êxito da visão de 
espectro prospectivo do legislador ao vincular 
o Tribunal Marítimo à Marinha do Brasil. Esta 
integração sinérgica permite a utilização de 
suas estruturas, recursos humanos e materiais 
para maior efetividade no cumprimento de seu 
propósito. 
 A Marinha do Brasil está presente em 
todo território nacional e a capilaridade de suas 
Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências 
resulta em elevada economia de recursos 
públicos, eficiência na prestação dos serviços 
à sociedade e em celeridade processual, 
pressuposto importante para a atividade-fim 
desta Corte.   
 O momento se faz propício para 
reflexão sobre a relação do Brasil com o mar. 
Indubitavelmente, uma nação vocacionada e 
dependente do mar, que foi descoberta pelo 
mar e nele teve sua independência consolidada. 
Para além das razões históricas, a ligação 
e dependência do mar e das demais vias 
navegáveis remetem também às características 
geográficas e geopolíticas de nossa extensa 
pátria. Possuímos 7,4 mil quilômetros de litoral, 
mais de 15.000 km de hidrovias navegáveis, 
100 portos (37 marítimos e 63 fluviais) e 128 
terminais privados, além dos milhares de 
navios mercantes que transportam nossas 
riquezas pelos oceanos de nosso planeta.

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL MARÍTIMO

 No dia cinco de julho de 2019, 
comemoramos os 85 anos da Corte Marítima 
brasileira, concebida para que o país tivesse um 
órgão especializado e apto a julgar acidentes 
e fatos da navegação, bem como manter o 
Registro da Propriedade Marítima. 
 Ao observarmos o passado é satisfatório 
constatar que o Tribunal Marítimo vem 
cumprindo com excelência a sua missão, 
acertando nos rumos de sua exitosa singradura. 
Sempre mantendo como norte verdadeiro 
o tecnicismo, o devido processo legal, a 
observância do ordenamento jurídico pátrio e a 
busca constante pela justiça e segurança para a 
navegação.



 Tal vislumbre descortina a vital importância de se tutelar a segurança da 
navegação, seja pela atuação dissuasória, preventiva e pedagógica do Estado 
brasileiro, a fim de se evitar a ocorrência de acidentes e fatos da navegação, desastres 
ambientais e eventuais prejuízos à economia, considerando que mais de 95% do 
comércio exterior brasileiro é realizado por meio de transporte marítimo.
 Nessas mais de oito décadas o Tribunal tem contribuído decisivamente para 
a segurança da navegação. Por meio da prolação de acórdãos técnicos – nos quais se 
estabelecem as causas determinantes dos acidentes marítimos e seus responsáveis –, 
aplicam-se as penalidades previstas em lei e se propõem medidas preventivas e de 
segurança para alteração das normas da seara marítima. 
 Destaca-se que os acórdãos proferidos pela Corte do Mar também são 
amplamente utilizados no âmbito do Poder Judiciário, quando se discute questões 
cíveis decorrentes de acidentes e fatos da navegação – corroborando assim para a 
desejada segurança jurídica na esfera econômica.
 No que tange à atividade cartorial desta Corte, destaco que a acuracidade, 
modicidade e celeridade, bem como o material de alta tecnologia empregado na 
confecção dos diversos certificados, conferem elevada credibilidade, segurança 
e reconhecimento nacional e internacional à documentação expedida.  Assunto 
amplamente comentado no impecável Livro de 80 anos desta Corte, o qual nos serviu 
de inspiração.
 Nada obstante à irretocável trajetória construída, os tempos atuais impõem 
novos desafios devido à velocidade das mudanças. Portanto, em breve serão 
implantadas ferramentas de Tecnologia da Informação, a fim de que os processos 
tramitem de forma digital. Também por meio eletrônico, o Tribunal tem alcançado 
considerável parcela da comunidade marítima e acadêmica, com a divulgação do 
Boletim de Acidentes Julgados. 
 É provável que, em curto lapso temporal, esta Corte se depare com outras 
questões complexas como, por exemplo, a realidade de navios autônomos em nossas 
águas jurisdicionais. Contudo, estamos certos de que esta Corte, pelo profissionalismo 
e dedicação de seus Juízes, militares e servidores civis – os quais eu agradeço e 
parabenizo –, estará à altura e suplantará os desafios vindouros.  
  
 Tribunal Marítimo, a todo pano! Parabéns!
 

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO

Vice-Almirante (RM1)

Presidente do Tribunal Marítimo 
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Heráldica

Descrição

 Num escudo boleado, encimado pela coroa naval e envolto por elipse feita de cabo 
de ouro e terminado em nó direito, em campo azul, uma balança de ouro, suspensa de uma 
espada de lâmina de prata de ouro, em pala e apontada para baixo, brocante sobre uma 
âncora de prata disposta em banda. Pendente do distintivo da Ordem do Mérito Naval1.

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.

Visão de Futuro
 Ser reconhecido junto à sociedade e a comunidade marítima por sua competência, 
eficiência e assertividade em julgar os acidentes e fatos da navegação, registrar o armador 
e a propriedade marítima, bem como os direitos reais e de outros ônus que gravem 
embarcações brasileiras.

____________________________
1
Instituída pelo Decreto nº 24.659, de 11 de julho de 1934, a Ordem do Mérito Naval é uma ordem honorífica do Brasil criada com a 

finalidade de agraciar militares da Marinha que se distinguiram no exercício de sua  profissão e, excepcionalmente, corporações militares 
e instituições civis, nacionais e estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes, assim como personalidades civis e militares, brasileiras ou 
estrangeiras, que houverem prestado relevantes serviços à Marinha.
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NOSSOS PRESIDENTES

 Coube ao Contra-Almirante Adalberto Nunes o 
privilégio de ser o primeiro condutor dos trabalhos do 
Tribunal Marítimo, presidindo-o por nomeação do então 
Ministro da Marinha, Almirante Protógenes Guimarães, no 
primeiro semestre do ano de 1935 (20/02/1935 a 19/07/1935).
 Seguiram-no na Presidência, por ordem cronológica, os 
seguintes Almirantes, aos quais o Tribunal Marítimo muito 
deve pela dedicação e contribuição em prol da instituição, 
resultando nessas mais de oito décadas na plenitude do seu 
funcionamento.

Humberto de Area Leão

15/12/1953 a 12/10/1957

Dario Paes Leme de Castro
19/07/1935 a 07/02/1936
12/02/1937 a 07/01/1942

Carlos Augusto Gaston Lavigne
07/02/1936 a 12/02/1937

Alvaro Rodrigues de Vasconcelos
07/01/1942 a 11/08/1942

Mario Oliveira Sampaio

11/08/1942 a 21/06/1945

José Maria Neiva

21/06/1945 a 09/08/1945

Jorge Dodsworth Martins

09/08/1945 a 01/11/1945

Gustavo Goulart

01/11/1945 a 15/12/1953

José Espíndola

27/11/1957 a 04/03/1959
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Paulo Mario da Cunha Rodrigues

04/03/1959 a 11/05/1964

José Moreira Maia

08/07/1964 a 12/12/1966

19/12/1968 a 13/03/1973

Olivar da Silva Sardinha

20/12/1966 a 19/12/1968

Elmar de Mattos Dias

11/05/1973 a 13/05/1977

Aloysio Mendes Lopes

13/05/1977 a 14/05/1981

Carlos Henrique Rezende de Noronha

14/05/1981 a 05/06/1986

Arthur Ricart da Costa

05/06/1986 a 15/06/1990

Edson Ferracciú

15/06/1990 a 17/06/1992

Renato de Miranda Monteiro

17/06/1992 a 27/12/1996

Mario Augusto de Camargo 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 01/08/2014

Marcos Nunes de Miranda

01/08/2014 a 31/07/2018

Wilson Pereira de Lima Filho

31/07/2018 (Atual Juiz-Presidente)
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Carlos Lafayete B. de Miranda

20/05/1936 - 26/07/1961

João Stoll Gonçalves

20/02/1935 - 30/01/1964

Alberto Porto da Silveira

20/02/1935 - 07/05/1936

Frederico Lage
20/02/1935 - 06/10/1936

Joaquim Santos Maia
20/02/1935 - 31/05/1938

Sylvio Borges de Souza Motta

14/10/1936 - 20/02/1939

Salustiano Roberto de L. Lessa

 20/06/1937 - 04/07/1938

Raul Romêo Antunes Braga

29/06/1938 - 31/10/1950

Francisco José da Rocha

29/07/1938 - 18/08/1961

Américo de Araújo Pimentel

17/11/1939 - 17/08/1949

Adolpho M. Noronha Torrezão

27/07/1945 - 18/09/1953

Washington Perry de Almeida

13/09/1949 - 22/06/1951

Gerson Rocha da Cruz

16/11/1950 - 27/02/1980

Agnello Azevedo Mesquita

08/11/1951 - 16/08/1956

GGilberto Lavenére Wanderley 

25/05/1954 - 06/06/1955

Alberto Epaminondas de Souza

10/11/1955 - 07/07/1968

 O Colegiado do Tribunal Marítimo é composto por sete juízes especializados em distintas 
áreas do conhecimento jurídico e náutico, todos imprescindíveis à análise das circunstâncias que 
envolvem acidentes e fatos da navegação marítima, fluvial e lacustre.
 Considerando-se o profundo conhecimento técnico do Colegiado, as decisões desse 
Tribunal têm valor probatório e se presumem certas, no que diz respeito à matéria técnica atinente 
aos acidentes e fatos da navegação.
 Em 85 anos, desde a sua criação, nossa Corte do Mar teve 44 Juízes.

JUÍZES DO 
TRIBUNAL MARÍTIMO
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José do Nascimento Gonçalves

27/11/1979 - 11/03/2008

Pedro Paulo Charnaux Sertã

01/09/1970 - 07/05/1984

Paulo Domingos Ribas Ferreira 

24/09/1968 - 30/03/1970

Raymundo Lannes Bernardes

09/11/1971 - 19/11/1984

Giancarlo Sandri
28/06/1976 - 31/08/1994

Walter de Sá Leitão

08/09/1980 - 04/11/1980

Dib Badauy

25/08/1981 - 23/06/1988

Carlos Fernando M. Pamplona

14/09/1982 - 28/02/2003

Luiz Carlos de Araújo Salviano

29/08/1985 - 21/01/2004

Vera Lúcia de Souza Coutinho

31/10/1985 - 22/01/1999

Maria Cristina de O. Padilha

01/08/1988 até hoje

Nelson de Abreu Correa

12/08/1991 - 17/03/1992

Marcelo David Gonçalves

01/09/1994 até hoje

Fernando Sérgio N. de Araújo

03/07/1997 - 06/08/1998

Everaldo Sérgio H. Torres

12/09/2000 - 29/12/2010

Sérgio Cezar Bokel

06/03/2003 - 25/09/2012

Fernando Alves Ladeiras

02/02/2004 até hoje

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

Pedro Calmon Filho

1961, 1962 - 31/09/1966

Jorge Gomes

20/08/1963 - 04/09/1972

Celso Renato D. de Albuquerque Mello

05/07/1966 - 30/03/1992

Agustinho Bernardes D. da Silva

05/03/1968 - 12/09/1974

Antonio Mendes Braz da Silva

23/08/1956 - 21/11/1979

Álvaro Cesar Beduschi

04/08/1960 - 21/11/1985

Waldemar Lúcio Pereira 

04/05/1961 - 17/10/1961

Mario Rebello de Mendonça

10/08/1961 - 27/08/1966
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 No início da década de 1930, o crescente aumento de acidentes da navegação em 
águas brasileiras evidenciava a necessidade de se criar no Brasil um órgão técnico, para 
avaliação das causas e circunstâncias dos acidentes de embarcações nacionais – onde quer 
que estejam – e estrangeiras, quando em águas jurisdicionais brasileiras, de maneira a 
evitar que ficássemos à mercê das decisões dos tribunais marítimos estrangeiros.
 Certamente o fato de maior peso para a criação de um Tribunal Marítimo foi o 
incidente ocorrido no fim da tarde do dia 24 de outubro de 1930. O Comandante do Navio 
alemão Baden, em escala no Rio de Janeiro, decidiu prosseguir viagem para o sul. Porém, 
sem a licença necessária para sair da baía de Guanabara. Ao passar pela Fortaleza de Santa 
Cruz, o comandante do Baden foi avisado, com um tiro de pólvora, que não poderia sair. 
Ignorando o alerta, o comandante da embarcação continuou sua navegação.
 Segundo o jornal Correio da Manhã, a Fortaleza de Santa Cruz lançou então um segundo 
disparo e ao ver que o navio ainda prosseguia, lançou outra salva. Desconsiderando os três 
avisos de advertência, o navio continuou sua singradura para fora da baía. Foi quando o 
Forte do Vigia, localizado no Leme, recebeu ordem do comandante de artilharia da costa 
para que atirasse contra o navio. O tiro lançado explodiu sobre o tombadilho de ré e só então 
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 diversos feridos.
 O caso rendeu muitos comentários nos principais jornais da Capital, sendo 
acompanhado de perto e mexeu com a emoção das pessoas pelo impacto de vítimas e 
mortos chegados ao Porto do Rio de Janeiro. Além disso, houve uma grande repercussão 
internacional, posto que se tratava de um navio alemão e os mortos e feridos no acidente 
eram, na maioria, de nacionalidade espanhola (também havia poloneses a bordo). Não 
tardaram a chegar reclamações e exigências 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 pelo Tribunal 
Marítimo da Alemanha, em Hamburgo, que em seu acórdão expressou que a Fortaleza de 
Santa Cruz não teria dado o sinal regulamentar, ou seja, não teria obedecido às exigências 
internacionais, e a falta maior, porém, foi atribuída ao Forte do Vigia, que teria causado 
sérias avarias no paquete pela má pontaria.
 Os tiros de canhão deveriam ter sido disparados de modo a cair a 200 metros de 
distância do Baden. Contudo, a Corte Alemã não exculpou o Comandante do Navio, pois 

ORIGEM HISTÓRICA DO TRIBUNAL MARÍTIMO  
E SEU COLEGIADO
              Tatiana Teixeira de Melo - Capitão-Tenente (T)
      Yonnas Jardim Gabriel - Primeiro-Tenente (RM2-T)
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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.
 No Brasil, houve apenas um inquérito administrativo. Este fato corroborou ainda 
mais para a criação de um órgão especializado, de modo a não depender de decisões de 
órgãos estrangeiros, o que poderia ferir nossa soberania.
 À época, o Brasil vivia momentos de turbulência política. O fim da República 
Velha trouxe a necessidade de uma reformulação política e reestruturação de seus 
órgãos e ministérios. Assim, 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, no final de 1931, apresentaram 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 nacional, que na ocasião situava-se no atual município do 
Rio de Janeiro.
 A ideia de contar com Tribunais Marítimos brasileiros, com competência adstrita 
a determinada circunscrição marítima, foi influenciada pela organização alemã, que, 
desde 1877, possui tribunais regionais e um Supremo Tribunal Marítimo, situado em 
Berlim.
 Nesse diapasão, em 21 de dezembro de 1931, por meio do Decreto nº 20.829, criava-
se a Diretoria da Marinha Mercante, subordinada diretamente ao Ministério da Marinha 
e adido a essa nova Diretoria encontravam-se os Tribunais Marítimos Administrativos.
 A princípio, o mencionado Decreto autorizou apenas a implementação e o 
funcionamento do Tribunal Marítimo Administrativo do então Distrito Federal (Rio de 
Janeiro), com jurisdição sobre toda a costa, mares interiores e vias navegáveis da República, 
enquanto as necessidades do serviço e os interesses da navegação não demonstrassem a 
conveniência da divisão do território nacional em circunscrições marítimas.
 O Colegiado da Corte Marítima foi inicialmente composto por um Presidente 
e cinco membros, cuja presidência caberia ao Diretor Geral da Marinha Mercante e os 
demais membros seriam o Capitão dos Portos do Distrito Federal e Estado do Rio de 
Janeiro; um professor de Direito Marítimo em instituto oficial de ensino da República 
ou bacharel em Direito reconhecidamente especializado na matéria; um delegado das 
sociedades de oficiais da Marinha Mercante com personalidade jurídica; um delegado dos 
armadores nacionais e um delegado das companhias de seguro nacionais. Excetuando o 
Presidente e o Capitão dos Portos, os demais Juízes teriam mandato de dois anos.
  Posteriormente, em julho de 1933, o Decreto nº 22.900, desvincula o Tribunal da 
Diretoria da Marinha Mercante, passando a ser diretamente subordinado ao Ministro 
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da Marinha. Um ano mais tarde, o Decreto nº 24.585, de 5 de julho de 1934, aprovou o 
Regulamento do Tribunal Marítimo Administrativo, data considerada como a de criação 
do mesmo e na qual se comemora o seu aniversário.
 Nesse Regulamento, abandonou-se a ideia de divisão do território nacional em 
circunscrições marítimas, sendo confirmada a existência de apenas um Tribunal Marítimo 
(TM), com sede, na então capital federal, Rio de Janeiro, e retira de seu quadro o Capitão 
dos Portos do Distrito Federal e do Estado do Rio de Janeiro.
 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 Procuradores 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 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 no salão das sessões do Conselho do Almirantado. A partir de 
então, o Tribunal começou a desenvolver suas atividades.
 O Decreto-Lei n° 7.675, de 26 de junho de 1945, reorganizou o Tribunal Marítimo 
Administrativo e deu-lhe a atual denominação Tribunal Marítimo (TM). Constituiu a 
Corte com sete membros, denominando-os de Juízes, sendo o Presidente o Diretor Geral 
da Marinha Mercante; um Capitão de Mar e Guerra do Corpo de Oficiais da Armada; 
um oficial superior do Corpo de Engenheiros Navais; um doutor ou bacharel em Direito, 
especializado em Direito Marítimo; um doutor ou bacharel em Direito, especializado 
em Direito Internacional (que substituiu o representante das companhias seguradoras); 
um especialista em Armação de Navios e Navegação Comercial; e um Capitão de Longo 
Curso, com mais de dez anos de comando em navio mercante nacional.
 Com a Lei n° 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, o Tribunal Marítimo ganha 
autonomia, definindo-o como único e com jurisdição para todo o território nacional. Seu 
Colegiado foi composto por sete juízes, fixado da seguinte maneira:
      • Um Presidente, Oficial-General do Corpo da Armada da ativa ou na 
inatividade. Hoje ocupa o cargo o Vice-Almirante (RM1) Wilson Pereira de Lima Filho;
      • Dois Juízes Militares, Capitão de Mar e Guerra (CMG) ou Capitão de 
Fragata do Corpo da Armada, hoje o CMG (RM1) Sergio Bezerra de Matos, e  outro do 
Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais, subespecializado em máquinas ou casco, hoje 
o CMG (RM1) Geraldo de Almeida Padilha; e
      • Quatro Juízes Civis, sendo dois bacharéis em Direito – um especializado 
em Direito Marítimo, na atualidade Nelson Cavalcante e Silva Filho, e o outro em Direito 
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Internacional Público, Marcelo David Gonçalves; um (a) especialista em Armação de 
Navios e Navegação Comercial, posição ocupada pela Juíza Decana Maria Cristina 
de Oliveira Padilha; e um Capitão de Longo Curso da Marinha Mercante, lugar hoje 
ocupado pelo Juiz Fernando Alves Ladeiras.
 

 
 
 Entre os Juízes, elege-se um Vice-Presidente, com mandato de dois anos, que tem 
como atribuição substituir o Juiz-Presidente em suas faltas e impedimentos, bem como 
presidir a Comissão de Jurisprudência e exercer a função de Juiz-Corregedor. Atualmente 
o Vice-Presidente é o Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho.
 Desde a criação do Tribunal Marítimo houve a preocupação em se formar um 
Colegiado especializado em Ciências Náuticas (Escola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante); Ciências Navais (Escola Naval); Direito Marítimo e Comercial, sendo 
agregados posteriormente a Engenharia Naval e Direito Internacional. O intuito era de 
construir uma mentalidade em torno da segurança da navegação, com justiça, através 
da análise precisa dos acidentes e fatos da navegação por experts, respeitando o devido 
processo legal.
 O Tribunal atua, também, como mantenedor do Registro da Propriedade Marítima, 
do Registro de Armadores, conforme os requisitos da Lei nº 7.652/1988 e do Registro 
Especial Brasileiro (REB) e dos ônus que incidem sobre as embarcações nacionais, em 
cumprimento ao Decreto nº 2.256/1997.
 Nesses 85 anos, na singularidade de sua existência e a exemplo de um passado 
inspirador, a atuação da Corte do Mar brasileira foi e tem sido imprescindível para a 
manutenção da justiça e segurança da navegação.  

Colegiado do Tribunal Marítimo
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A FORMAÇÃO ARQUITETÔNICA E URBANA 
DO TRIBUNAL MARÍTIMO
              

Ana Paula Bezerra da Silva
      Diretora-Geral da Secretaria do Tribunal Marítimo

 Ao se iniciar uma abordagem sobre a formação arquitetônica do prédio onde hoje 
funciona o Tribunal Marítimo (TM), seria oportuno apresentar um breve comentário 
sobre as mudanças ocorridas ao longo de décadas e como o espaço foi se moldando às 
necessidades decorrentes do crescimento da cidade do Rio de Janeiro.
 O início da urbanização da cidade foi condicionado a sua constituição topográfica, 
formada por cadeias de morros, que direcionaram um traçado espontâneo, 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 e como núcleo urbano na região, 
posteriormente, ocorreu a abertura do Caminho Manoel de Brito – atual Rua Primeiro de 
Março –, que ligava o Morro do Castelo ao Morro de São Bento.1

 No século XVIII iniciou-se um crescimento na ocupação dessa área, com o Largo do 
Carmo – atual Praça XV de Novembro –, pela sua proximidade com o mar, passando a ser 
a entrada e saída da cidade e, posteriormente, do país. Ali foram instalados os Armazéns 
Reais, Casa da Câmara e Cadeia e a Casa da Moeda, mostrando a importância que a área 
adquiriu, visto que esses prédios eram representativos do centro político e administrativo. 
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 (no início, chamada de Caminho Manoel de Brito e atualmente 
Rua Primeiro de Março).
 A constituição do porto foi bastante favorecida com o escoamento da produção 
aurífera de Minas Gerais e por ser a atividade de maior interesse da Coroa, necessitando 
de maior fiscalização e além de buscar centralizar o comércio, em 1753, a capital da colônia 
foi transferida para essa cidade, o que levou ao seu crescimento econômico, populacional 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. Nesse momento de 
readaptação para a nova condição, foi construído 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.
___________________
1Manoel 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 témino da Guerra do Paraguai, em 1870.
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 Esse processo de mudança econômica, política e cultural, que exigia transformações 
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 crescimento populacional e a exploração do café conferiram uma 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 deram na 
área portuária do Rio de Janeiro, como o aterramento do Cais Pharoux, por exemplo, 
distanciando do mar o chafariz do Mestre Valentim. Foi instalado – e posteriormente 
ampliado – o Mercado de Peixe, que alterou o nome da Rua da Praia2 para a atual Rua 
do Mercado, além de mudar a paisagem do antigo largo que, de acordo com as novas 
funções, tem sua denominação alterada para praça.
 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 do 
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.

________________
2Que também foi conhecida como Rua do Peixe.

Cais Pharoux - Praça XV 
Mercado da Praia do Peixe, Século XIX
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 O primeiro registro do prédio que abriga o Tribunal Marítimo data de 1851. O 
terreno e a edificação, pertencentes à família Maxwell Rudge, foram adquiridos pela 
Fazenda Nacional, ainda 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 herdeiros da senhora Maria Maxwell 
Rudge.
 Assim, quase um século depois, já em 1984, o próprio nacional,3 constituído de 
terreno e benfeitorias 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.4

 O edifício em questão é de propriedade da União Federal, porém, sob administração 
da Marinha. Já no ano de 1991, quando a Marinha Brasileira 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.

 Em finais da década de 1940, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro foi 
transferida da Praça Sérvulo Dourado. Nessa ocasião, o imóvel passou a ser ocupado 
exclusivamente pelo Tribunal Marítimo e ocorreu também a troca de todo o mobiliário.
 O edifício, de arquitetura e fachada neoclássica, é do período do Império; no 
entanto, hoje pouco pode se ver de sua planta original. Com as sucessivas mudanças 
na zona portuária, desde aterros, criação de vias, novos edifícios, o local onde se situa o 
prédio – hoje sob o endereço Avenida Alfred Agache, s/nº –, passou por vários endereços.
________________
3Próprio nacional é um imóvel pertencente à União e utilizado para instalação de órgãos vinculados à Administração Pública Federal, direta ou 

indireta.
4Termo de entrega de próprio nacional. Processo nº 0768-22 912/83. Livro 9. Entrega fl/ 96v/ 97v. Lavrado em 06 de junho de 1984.

Cartão Postal de 1914 
Cais Pharoux - Praça XV 

No detalhe, o prédio que, na época 
abrigava o Lloyd Brasileiro (1915 
a 1921), e hoje abriga a sede do 
Tribunal Marítimo.
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 Inicialmente, a atribuição das ruas era feita ao costume português de lhe identificar 
o sentido ou a função. Assim sendo, Praia do Peixe é uma referência à proximidade 
com o mar e à forte atividade pesqueira, tanto que o mercado de peixe foi instalado ali 
justamente pelo costume do comércio no local, originário pela proximidade da praia, 
como 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.
 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. Entretanto, 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, interrompendo 
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 e insegura.
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 O tempo passou e mais uma vez o centro da cidade ganhou uma grande 
reformulação. Em virtude dos eventos esportivos sediados no Brasil, como a Copa do 
Mundo em 2014 e as Olimpíadas, que ocorreram no Rio de Janeiro em 2016, a cidade sofreu 
uma série de adaptações e nesse contexto o entorno do TM deu sua cota de sacrifício. Eram 
muitas as explosões, perfurações e uma permanente retirada de escombros, removidos 
por enormes carretas. Acrescente-se a tudo isso o transtorno causado pela poeira, lama, 
ruído, cortes de energia elétrica e água. Após tudo isso, a região portuária foi, finalmente, 
integrada aos projetos da Prefeitura e do Governo do Estado.
 Nesse particular, o Tribunal Marítimo assumiu um importante destaque 
arquitetônico local, despertando intensa curiosidade nos muitos turistas nacionais e 
estrangeiros que o visitam, admiram e o fotografam, consagrando-o assim como a mais 
bela, conservada e pujante edificação no local.
 Para sedimentar ainda mais sua importância no complexo arquitetônico que o 
consagrou, o TM ainda tem o privilégio de dividir o atual espaço com a Capitania dos 
Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) 
e em especial com o ex-submarino “Riachuelo” – S22 e o nosso sempre guerreiro, de 75 
anos de incorporação à Marinha do Brasil, Contratorpedeiro de Escolta “Bauru” – Be4, o 
qual nós saudamos com o seu lema: Custos Vigilat! (Sentinela Alerta!)
  Assim, a única Corte Marítima do Brasil continuará a prestar, diuturnamente, seu 
relevante serviço no julgamento de acidentes e fatos da navegação e mantendo o Registro 
da Propriedade Marítima, trabalhando sempre pela justiça e segurança da navegação.
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JUÍZA MARIA CRISTINA: 31 ANOS 
A SERVIÇO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
DA NAVEGAÇÃO 

     
               

Lorena Fraga Costa Moulin  
          Primeiro-Tenente (T)  

DECANA DO TRIBUNAL MARÍTIMO É SÍMBOLO DO POTENCIAL 
FEMININO NA ATIVIDADE MARÍTIMA

 Em 1970, quando a jovem paraibana Maria Cristina de Oliveira Padilha, de 21 anos 
– naquela época a maioridade –, chegou ao Rio de Janeiro, sequer sonhava que décadas 
depois se transformaria na Juíza Decana do Tribunal Marítimo (TM), a Corte do Mar do 
país.  
 Pioneirismo é a marca da sua trajetória. Nos dois únicos locais onde trabalhou 
fez história. A Juíza foi a primeira mulher gerente da empresa de navegação Netumar e 
atualmente é a primeira Juíza do Tribunal Marítimo Especialista em Armação de Navios e 
Navegação Comercial. Prova de que lutar pelo que quer, ser boa profissional e gostar do 
que faz é a receita de sucesso para qualquer carreira, independente do gênero.  
 A estudante de Direito que conheceu o TM antes mesmo do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), considera-se uma privilegiada por ter estagiado junto aos 
Advogados de Ofício na Corte do Mar, o que a fez ter experiência para que anos seguintes 
participasse do concurso público, que a permitiria fazer parte do seleto grupo de Juízes do 
TM. E, desde então, já se vão 31 anos!
 Nascida em João Pessoa, Paraíba, no dia 30 de março de 1949, cresceu em uma 
numerosa família. É a terceira filha de 10 irmãos por parte de mãe e a oitava de 15 filhos 
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de seu pai. Aluna de escolas tradicionais de João Pessoa, fez todo o ginásio no Colégio 
Nossa Senhora das Neves, e o “clássico” na Escola Estadual Lyceu Paraibano. “O meu 
pai é meu orgulho, como mecânico conseguiu criar a família. E minha mãe é o ‘esteio’ 
da nossa casa, tenho a maior admiração por ela. Foi uma mulher à frente do seu tempo”, 
reconhece a Juíza. 
 Sua carreira foi toda traçada em torno do Direito e do mar. O Direito surgiu na 
vida da Juíza graças ao seu saudoso irmão Inácio (in memoriam). “Inicialmente iria fazer 
História ou Biblioteconomia, porque eu sempre gostei de ler muito, mas decidi, de um 
dia para o outro, fazer Direito em João Pessoa, já que para cursar Biblioteconomia teria 
que ir para Recife. Se for pensar mesmo, a maior influência foi meu irmão. Ele estava 
fazendo Direito e me mandava os trabalhos dele pra eu ler”, relembra emocionada. 
 Começou então a Faculdade de Direito na Universidade Federal da Paraíba, mas 
no segundo ano a mãe da Juíza se mudou para Recife. “Fiz o segundo ano do curso 
na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Pernambuco, mas por influência do meu 
irmão Inácio, que já morava no Rio de Janeiro, vim terminar a faculdade de Direito, onde 
permaneço morando até hoje”, retrata a Decana. 
 Seu primeiro emprego foi na empresa de navegação Netumar, ainda na faculdade. 
Lá, a Juíza trabalhou no mesmo departamento que o seu querido irmão Inácio, no setor 
jurídico de faltas e avarias e seguro. “Devo toda minha vida profissional à Netumar, 
através de seus sócios Walter Gainsbury, José Carlos Leal e Ariosoto M. Amado. Lá fiquei 
três meses como auxiliar, depois assistente, sub-gerente e, seis anos depois, já estava 
como gerente, após a saída do meu irmão. Era gerente de faltas e avarias e seguro”, 
explica.
 O primeiro contato da Juíza Maria Cristina com o Tribunal se deu ainda na 
faculdade. “Estagiei no Tribunal em 1973, junto aos advogados de ofício, no último ano 
do curso. Por isso, conheci o Tribunal Marítimo antes mesmo do TJRJ. Após isso vinha 
muito no TM assistir julgamentos e no setor de registros, devido ao meu trabalho na 
Netumar. Em resumo, no ano de 1973 fui estagiária no Tribunal; em 1º de agosto de 1988, 
assumi como Juíza Suplente e no dia 9 de dezembro de 1991 assumi como Juíza Efetiva, 
graças ao concurso público. Tinha 39 anos”, relembra empolgada.
  Na vida pessoal, a Juíza retrata um acontecimento que a atingiu drasticamente: 
“Perdi o meu irmão Inácio, em 1986. Ele era meu ídolo, a gente era muito unido, ele era 
um ano só mais velho do que eu”. 
 Outro fato marcante na sua trajetória, este positivo, foi sua aprovação no vestibular: 
“Foi um desafio na época, só tinham 60 vagas para Universidade e na minha cidade a 
maioria dos que faziam Direito eram homens. Para mim foi uma satisfação tão grande 
que ainda hoje eu lembro desse dia. Porque lá em João Pessoa era anunciado na rádio o 
resultado do vestibular, então foi uma festa”. 
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 A Juíza conta ainda sobre seus filhos do coração. “O Rafael é a alegria da minha 
vida, filho do meu sobrinho Rodrigo, que é como meu filho – é filho da minha irmã 
Maria Elizabeth (Baby), que mora aqui no Rio e sou madrinha dele. Brinco dizendo que 
eu tenho filhos e netos, são os amores da minha vida: Rodrigo, Pedrito, Mina, e como 
netos o Rafael e o Pedro Gustavo Filho. Não sei se eu gostaria de um filho como eu gosto 
deles”.
 
Julgamentos na carreira 

 Nesses mais de 30 anos de serviço no Tribunal Marítimo, a Juíza relembra alguns 
julgamentos emblemáticos dos quais participou. 
 A Juíza recorda: “Logo quando entrei foi o julgamento da queda da baleeira da 
plataforma ‘Enchova’. Lembro muito bem também do ‘Bateau Mouche’, em 1989. O 
Tribunal virou um tumulto. Marcava-se um julgamento e vinha liminar suspender. No 
dia da sessão de julgamento tinha um oficial de justiça, porque não se podia usar a palavra 
naufrágio. O Juiz Salviano passou a usar emborcamento, ele era o relator. Outro também 
que me lembro foi o acidente da ‘P-36’. Entretanto, o mais inusitado foi o julgamento 
do ‘Shangri-lá’, pois foi um caso de guerra, diferente em termo histórico. Mas o ‘Bateau 
Mouche’ foi o que teve mais repercussão à época”.
 Quanto ao clima fora das sessões plenárias, a Juíza retrata que a camaradagem 
torna leve o dia a dia de trabalho e seu foco é sempre fazer justiça. “A gente discute lá em 
cima, mas saímos dali e isso não interfere no convívio. O que vale é a satisfação de saber 
que fez o seu melhor, e você ter certeza de que foi justa. Então isso pra mim é o mais 
importante. Esse era meu foco ao fazer o concurso, conseguir fazer justiça. É isso que 
sempre procuro. Afinal, você não julga bandido, você julga trabalhador e, sobretudo, 
quando você vive isso, a preocupação é maior. Porque eu vivia com as tripulações, então 
sei o trabalho que eles têm a bordo”, retrata.
 Sempre em busca da excelência profissional, conforme ela conta, antes mesmo de 
ser Juíza, já assistia a muitos julgamentos, graças às orientações do seu “guru” na área do 
Direito Marítimo, o ex-Juiz Suplente do TM, Dr. Pedro Calmon.
 Ao longo de sua carreira, foi reconhecida pela Marinha do Brasil por diversas 
vezes, tendo sido agraciada com a Medalha Mérito Tamandaré, em 13 de dezembro de 
2007, por sua integral dedicação ao trabalho ligado à justiça e segurança da navegação; e 
com a Medalha da Ordem do Mérito Naval, no grau de Oficial, em 11 de junho de 2009, 
em honra às suas qualidades morais e profissionais irrepreensíveis.
 Ao fazer um panorama dessas três décadas, a Juíza conta que cada Juiz Presidente 
que passou pelo TM colaborou com alguma mudança. “O Tribunal hoje está mais moderno, 



T
R

IB
U

N
A

L
 M

A
R

ÍT
IM

O
: 
H

O
J
E
, 
O

N
T
E
M

 E
 S

E
M

P
R

E
  

29

mais ágil. Essa ligação entre os Presidentes e os Juízes aumentou desde o Almirante 
Canellas e intensificou-se nesta gestão do Almirante Lima Filho. As instalações cada dia 
estão melhores, e o trabalho aumentou muito, antes não era tanto assim. Hoje existem 
mais advogados, antes só existiam três escritórios que atuavam aqui; não existiam livros 
da área, só havia dois para estudar Direito Marítimo. Após a saída da Procuradoria da 
Marinha, houve toda uma reestruturação, os Advogados de Ofício também saíram, pois 
essa função foi extinta e substituída pelos Defensores Públicos da União. Todas essas 
mudanças foram muito boas para o Tribunal”, afirma a Decana.
 Além disso, a Juíza registra que o Tribunal Marítimo se abriu e está colaborando 
muito para a divulgação do Direito Marítimo. “O próprio Tribunal era desconhecido, 
mas hoje se abriu para a comunidade, para a universidade, para o meio acadêmico. 
Existem profissionais que às vezes os escritórios sequer são do Direito Marítimo, mas 
estão trabalhando aqui”, conta.
 A Decana do Tribunal Marítimo explicita sua paixão por leitura e por ouvir 
música nos momentos de lazer e revela outras habilidades além de ser conhecedora das 
leis marítimas: “Toco piano, acordeão e bandolim”, revela a nossa querida Decana! 
 Quanto aos planos futuros, com seu jeito extrovertido, disse categoricamente: 
“Olha minha filha, eu estou me preparando psicologicamente para minha aposentadoria 
e voltar a estudar música de novo. Você acredita que até hoje tenho aula de piano?”
 Juíza Maria Cristina, detentora notória de uma personalidade inspiradora, deixa 
uma mensagem de motivação para os iniciantes no Direito, mas que serve para qualquer 
profissional: “Se você gosta do Direito e se você se encontra no Direito Marítimo, estude, 
trabalhe e vá à luta que você conseguirá alcançar seus objetivos. A única coisa que eu digo 

para as pessoas é que não sigam 
uma carreira que vocês não 
gostem. Se faz o que gosta, você 
conquista o que quiser, tudo vai 
ser menos árduo e você vai ter 
mais alegria. Enquanto sair de 
casa feliz pelo trabalho que tem, 
vai se dar bem”, garante essa 
grande profissional, que marcou 
seu nome na história, junto ao 
Tribunal Marítimo do Brasil.

Medalha Ordem do Mérito Naval, no grau de Oficial, 
entregue pelo Almirante de Esquadra Mendonça
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MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 
“ALMIRANTE ADALBERTO NUNES”
              Patrícia Fonseca Dias
      Primeiro-Tenente (RM2-T)

 A biblioteca do Tribunal Marítimo, a única no país especializada em Direito Marítimo, 
mantém um acervo sobre legislação, doutrina e jurisprudência, com obras clássicas voltadas 
à sua área de atuação – tendo se tornado referência no assunto. Procurada por pesquisadores, 
estudantes, advogados e entusiastas da área, sua tarefa básica é promover a disseminação 
da mentalidade marítima, por intermédio tanto da leitura, como da organização de eventos 
que fomentam e divulgam o Direito Marítimo em nossa nação.
 

 
 No ano de 2018, o espaço passou por um processo de modernização, tendo como seu 
ápice a aquisição de arquivos deslizantes que, além de ampliar a organização e conferirem 
uma aparência mais dinâmica, otimizaram o espaço, aumentando substancialmente a 
capacidade do seu acervo, tão ímpar em relação aos assuntos do mar.
 Outros aspectos dessa reestruturação foram: o novo layout do Clipping de 
Notícias, que hoje conta com um formato aprimorado, facilitando a busca, leitura e o 
direcionamento, de acordo com o assunto de interesse; a inclusão de novos convênios com 
bibliotecas renomadas, tais como a da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM). 

Biblioteca “Almirante Adalberto Nunes”, antes de sua modernização
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 A partir dessas iniciativas, a biblioteca Almirante Adalberto Nunes firma ainda 
mais o seu conceito perante a comunidade marítima e o público acadêmico, por meio 
de incentivos e facilidades de acesso, além da disseminação de recursos de informação 
pertinentes à área de Direito Marítimo, a fim de oferecer todo suporte às atividades 
desenvolvidas pelo Tribunal Marítimo.

Biblioteca “Almirante Adalberto Nunes”, após sua modernização

Clipping de Notícias do Tribunal Marítimo
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TRIBUNAL MARÍTIMO CRIA 
BOLETIM DE ACIDENTES JULGADOS 
NA CORTE MARÍTIMA   José Carlos Pimentel Gusmão
 Capitão de Mar e Guerra (Refº-T)

   Durante seus 85 anos de existência, a principal 
razão de ser do Tribunal Marítimo (TM) é contribuir, 
decisivamente, para a segurança da navegação. Desse 
modo, seu propósito não se limita a meramente aplicar 
punições, mas sim apurar as circunstâncias relevantes de 
cada acidente; perscrutar os fatores que lhes deram origem; 
publicar suas causas e, quando oportuno, apresentar 
recomendações e sugestões apropriadas à Autoridade 
Marítima, com vistas a alterações preventivas em normas 
e procedimentos afetos à segurança da navegação, à 
preservação da vida humana e proteção do meio ambiente 
marinho.

   Desse modo, o TM produz um arcabouço que 
pode contribuir para o aprimoramento da doutrina 

de prevenção de acidentes de navegação baseada nos casos julgados, que subsidiam a 
legislação de segurança da navegação em águas territoriais e interiores brasileiras – sendo 
suas decisões sobre matéria técnica detentoras de valor probatório e presunção de certeza, 
de acordo com o artigo 18, da Lei nº 2.180/54.
 O cenário atual e as projeções futuras delineiam com muita clareza a importância 
da atuação do Tribunal Marítimo. O Brasil possui aproximadamente 63 mil km de águas 
fluvio-lacustres. Na Amazônia há mais de 20 mil km de rios navegáveis, circulação de três 
milhões de pessoas, que usam os rios para locomoção e mais de 80.000 embarcações inscritas 
na Marinha do Brasil. Ademais, 80% dos recursos naturais estão até 200 km distantes do 
litoral. Lembrando-se também que tramita na Organização das Nações Unidas a proposta 
de ampliação das Águas Jurisdicionais Brasileiras, que poderão alcançar até 4.500.000 
km². Há de se considerar ainda que estão em funcionamento mais de 200 plataformas de 
prospecção de petróleo, número que poderá se tornar muito maior nos próximos anos.
 Alinhados aos fatos expostos, não se pode olvidar que o incremento na indústria 
naval nacional; o aumento das importações e exportações por via marítima (que atualmente 
atinge o percentual de 95% do tráfego de mercadorias); o futuro aumento do Produto Interno 
Bruto (PIB); e o cenário econômico mundial, tudo aponta para um aumento considerável no 
tráfego marítimo e fluvial e, consequentemente, a possibilidade de aumento de acidentes e 
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fatos da navegação.
 Assim, vislumbra-se, de modo cristalino, a importância – atual e futura – da atuação 
do TM. O acerto técnico e a rapidez de suas decisões têm contribuído, decisivamente, 
para garantir a segurança da navegação, como agente de prevenção de acidentes  e 
fatos da navegação e salvaguarda da vida humana nas águas. Ademais, não se pode 
esquecer o importantíssimo papel desta Corte Marítima na necessidade, cada vez maior, 
da prevenção da poluição das águas e dos desastres ambientais.
 Sendo assim, evidentemente, acidentes e fatos da navegação são acontecimentos 
que se pretende evitar no mar e águas interiores. Há esforços de vários segmentos do 
poder público, especialmente da Marinha do Brasil, para reduzir estas ocorrências. A 
conscientização da sociedade em geral e dos condutores de embarcações, em particular, 
é o fator que julgamos de maior relevância.
 Sendo a vida humana o bem jurídico tutelado mais importante, o papel do TM se 
torna essencial, pois estabelece as causas determinantes, circunstâncias e extensão dos 
acidentes e fatos da navegação, podendo propor, inclusive, medidas preventivas e de 
segurança da navegação (Lei nº 2.180/1954 – art. 13).
        Dentro deste contexto, foi criado o “Boletim de Acidentes Julgados no Tribunal 
Marítimo”, com o propósito de levar ao conhecimento das comunidades marítima, 
náutica e portuária uma síntese dos principais casos julgados, após análise dos respectivos 
acórdãos.
 O referido Boletim apresenta a seguinte estrutura:

Parte 1 – Mensagem do Juiz Presidente do Tribunal – palavras do Juiz Presidente 
dirigida aos leitores sobre o propósito da edição, informação sobre os contatos para 
correspondência com o Tribunal, tanto de e-mail, Correios ou Ouvidoria, bem como 
destacando a necessidade de disseminação junto às empresas, entidades náuticas e 
tripulação dos ensinamentos colhidos e recomendações apresentadas;

Mensagem do Juiz-Presidente
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Parte 2 – Relato de Acidentes e Fatos da Navegação Julgados, com  especificação do  
tipo de acidente/fato, a data da ocorrência, o tipo de embarcação envolvida, a sua 
atividade, a área de navegação do ocorrido, o número de vítimas, o número do processo, 
os ensinamentos colhidos e as recomendações para evitar ocorrências semelhantes;

Parte 3 – Síntese das Recomendações aos Navegantes – onde procuramos sintetizar 
as ações recomendadas para uma navegação segura, derivadas dos acidentes/fatos 
ocorridos e que são baseadas na expertise adquirida pelo TM através dos anos.

 Assim, os navegantes, homens e mulheres que utilizam embarcações em atividades 
profissionais ou de lazer, desde os condutores de motos aquáticas aos Comandantes de 
navios mercantes, poderão tomar conhecimento de ocorrências, suas causas determinantes 
e ações que podem ser tomadas para evitar tais acidentes, e, principalmente, evitar a 

Relato de Acidentes e Fatos da Navegação Julgados

Síntese das Recomendações aos Navegantes

A Log-In, que há 12 anos liga o Brasil de Norte a Sul, através de 
suas rotas, parabeniza o Tribunal Marítimo pelos seus 85 anos 
de existência, garantindo isonomia nos processos e apoiando 
a Marinha Mercante e a Indústria Naval Brasileira.
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perda de preciosas vidas humanas.
 Não serão publicados todos os acidentes, apenas aqueles portadores de lições 
importantes para os navegantes. Os interessados poderão consultar os acórdãos no 
sítio do Tribunal Marítimo (www.marinha.mil.br/tm), na lateral esquerda, sessão 
“Judiciária”, opção “Consultar Acórdãos (Anuários de Jurisprudência)”.  
 Dentro desse escopo é importante que sejam disseminados junto às empresas, 
entidades náuticas e tripulações os ensinamentos colhidos e recomendações apresentadas, 
a fim de que os esforços sejam unidos para evitar que acidentes comentados não se 
repitam.
 Relembramos que a maioria dos acidentes da navegação é decorrente de falha 
humana, consequentemente, fruto da desobediência às Normas da Autoridade Marítima.  
A Corte do Mar brasileira segue trabalhando pela justiça e segurança da navegação, para 
que cada vez mais se reduza o número de processos a julgar, o que indicará decréscimo 
no número de acidentes, sem jamais esquecer que a participação dos navegantes na 
consolidação de uma mentalidade de segurança é primordial, sejam eles aquaviários ou 
amadores.

A Log-In, que há 12 anos liga o Brasil de Norte a Sul, através de 
suas rotas, parabeniza o Tribunal Marítimo pelos seus 85 anos 
de existência, garantindo isonomia nos processos e apoiando 
a Marinha Mercante e a Indústria Naval Brasileira.
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TRIBUNAL MARÍTIMO 
E O DEBATE ACADÊMICO
       Francisco Antunes Silva Alencar Marinho  
                                                                                                     Primeiro-Tenente (T)

 O Tribunal Marítimo possui uma participação ativa nos diversos debates sobre o 
Direito Marítimo que ocorrem no âmbito da comunidade acadêmica. Como palestrantes 
ou como participantes, os membros desta Corte Marítima sempre estão presentes nos 
workshops, congressos e jornadas realizadas pelos diversos institutos e comissões marítimas 
por todo o Brasil.
 Ciente do seu papel relevante para a evolução do debate sobre os temas do mar, 
este Tribunal organiza desde 2011 o Workshop de Direito Marítimo, evento de muito 
prestígio entre todos os membros da comunidade jurídica e “atores do mar”. Suas sete 
edições contaram com a participação de desembargadores, juízes, advogados, oficiais 
das Forças Armadas, membros da comunidade marítima, profissionais que atuam direta 
ou indiretamente com o Direito Marítimo, estudantes e representantes de empresas do 
segmento da navegação.
 Os temas dos workshops sempre foram escolhidos buscando evidenciar a constante 
evolução do Direito Marítimo, trazendo temas de caráter não apenas de atualidade, mas 
principalmente uma visão de futuro sobre os novos desafios que surgem decorrentes do 
avanço tecnológico.
Buscando ampliar a divulgação do Direito Marítimo, a Corte Marítima decidiu iniciar em 
2019 a realização da Jornada de Direito Marítimo sem prejuízo da realização do workshop, 
colocando o Tribunal Marítimo na “Primeira Classe” das instituições interessadas no 
debate.

VII Workshop de Direito Marítimo – 2018

 
 O Tribunal Marítimo (TM) realizou o VII Workshop de Direito Marítimo em 30 
de novembro de 2018. O evento contou com debates relacionados ao tema: “Inovações 
Tecnológicas e Legislativas — Impactos sobre o Direito Marítimo”. O objetivo foi difundir 
novidades acerca dos assuntos atuais relacionados à área.
 O evento contou com a participação do Desembargador Federal, Alcides Martins 
Ribeiro Filho; do Diretor de Portos e Costas (DPC), Vice-Almirante Roberto Gondim 
Carneiro da Cunha; do Diretor da Procuradoria Especial da Marinha (PEM), Vice-Almirante 
Domingos Sávio Almeida Nogueira; do Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, Capitão 
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de Mar e Guerra André Luiz de Andrade Felix; do Presidente da Comissão de Direito 
Marítimo, Portuário e do Mar da OAB/RJ, Dr. Godofredo Mendes Vianna; entre outros.
 O Juiz Presidente do TM, Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, ministrou 
a palestra de abertura com o tema: “O Tribunal Marítimo e a Segurança da Navegação”, 
ressaltando a importância do TM para a comunidade marítima. Em seguida, o 
Presidente da Comissão Permanente de Arbitragem e Conciliação do Centro Brasileiro 
de Arbitragem Marítima (CBAM), Dr. Luís Felipe Galante, trouxe novidades sobre “O 
Projeto do Novo Código Comercial – Atualidades/Perspectivas”. Na sequência foi 
debatido pelo Coordenador do Curso de Direito Marítimo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Dr. Ezequiel Balfour Levy, o tema “Convenções Internacionais – CLC 92 e IOPC 
founds”.
 Outro tema relevante que esteve em pauta foi “A Atuação das Sociedades 
Classificadoras e o Direito Marítimo”, ministrado pelo chefe do Departamento de 
Vistoria Naval da DPC, Capitão de Mar e Guerra (RM1-EN) João Roberto Vasconcellos 
Martins. Já o Doutor em Direito Público e Professor Adjunto da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), Dr. Sérgio Antônio Ferrari Filho, tratou sobre o “Novo Código 
de Processo Civil – Desdobramentos”. E ainda o Advogado especializado em Direito 
Marítimo, Dr. Luiz Roberto Leven Siano, palestrou sobre “Navios Autônomos e possíveis 
inferências no Direito Marítimo”.
 Os debates foram mediados pelos Juízes do Tribunal Marítimo, Marcelo David 
Gonçalves, Especialista em Direito Internacional, e Nelson Cavalcante e Silva Filho, 
especialista em Direito Marítimo.

Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho na palestra de abertura do VII Workshop de Direito Marítimo
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 I WORKSHOP DE DIREITO MARÍTIMO

TEMA: O DIREITO MARÍTIMO E O PAPEL DA BIBLIOTECA DO TRIBUNAL MARÍTIMO 

NA PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO - 2011 

 II WORKSHOP DE DIREITO MARÍTIMO 

TEMA: CONTRIBUINDO PARA A DISSEMINAÇÃO DE UMA 

MAIOR MENTALIDADE MARÍTIMA - 2012

 III WORKSHOP DE DIREITO MARÍTIMO 
TEMA: EM BUSCA DE UMA MAIOR DIFUSÃO DO DIREITO MARÍTIMO – 2013

 IV WORKSHOP DE DIREITO MARÍTIMO 

TEMA: DISSEMINANDO O DIREITO MARÍTIMO E O LANÇAMENTO 

DO LIVRO ‘80 ANOS DO TRIBUNAL MARÍTIMO 1934-2014’ – 2014

 V WORKSHOP DE DIREITO MARÍTIMO  

TEMA: NACIONALIDADE, REGISTRO E BANDEIRA – 2015

 VI WORKSHOP DE DIREITO MARÍTIMO 

TEMA: REPERCUSSÃO DAS DECISÕES E DOS ATOS DO TRIBUNAL MARÍTIMO 

NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO – 2017

 VII WORKSHOP DE DIREITO MARÍTIMO  

TEMA: “INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E LEGISLATIVAS - 

IMPACTOS SOBRE O DIREITO MARÍTIMO”. - 2018

Juiz Nelson no II Workshop de Direito Marítimo – 2012
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I Jornada de Direito Marítimo – 2019

 A Corte Marítima realizou, em 31 de julho de 2019, a I Jornada de Direito Marítimo 
– mais um evento alusivo aos 85 anos de trabalho do Tribunal Marítimo (TM) pela justiça 
e segurança da navegação. O evento realizado em suas instalações trouxe grandes debates 
relacionados ao tema: “Arbitragem e Poluição Marítima”.
 Tal debate contou com a participação dos Desembargadores Federais André 
Ricardo Cruz Fontes e Alcides Martins Ribeiro Filho do Tribunal Regional da 2ª Região; 
o Procurador Especial da Marinha (PEM), Vice-Almirante Domingos Sávio Almeida 
Nogueira; o Desembargador Antonio Carlos Esteves Torres, da Escola de Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ; além de Juízes do Tribunal Marítimo, advogados 

Ingrid Zanella Andrade Campos no III Workshop de Direito Marítimo – 2013

Dra. Mônica Pimenta Júdice no IV Workshop de Direito Marítimo – 2014
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e membros da comunidade maritimista.
 O Juiz Presidente do TM, Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, realizou 
a abertura do evento onde destacou a importância dos temas em debate, especialmente 
a necessidade de fomentar a arbitragem marítima no país. Em seguida, a Dra. Flávia 
Ayd Loretti Henrici, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), 
iniciou o primeiro painel onde foi abordado o tema: “Arbitragem Marítima no Brasil 
e no Mundo” e a Dra. Camila Mendes Vianna Cardoso apresentou estudos de casos 
relacionados.
 A pauta do segundo painel foi “A Jurisdição do Tribunal Marítimo nos Acidentes de 
Poluição Oriundas de Navio” abordado pelo Dr. Pedro Calmon Filho e pelo Dr. Matusalém 
Gonçalves Pimenta, ambos advogados maritimistas. Foram apresentadosaspectos afetos 
à jurisdição do Tribunal Marítimo nos casos de acidentes e fatos da navegação que 
causam poluição ambiental.
 Os debates foram mediados pelos Juízes do Tribunal Marítimo, Marcelo David 
Gonçalves, especialista em Direito Internacional, e Nelson Cavalcante e Silva Filho, 
especialista em Direito Marítimo.
 Esses eventos comprovam que a Corte Marítima navega a todo vapor em busca do 
aprimoramento e desenvolvimento dos temas ligados ao Direito Marítimo. Consciente 
da sua posição dentro da comunidade acadêmica, o TM mantém a sua participação ativa 
nos debates sempre com a finalidade de buscar justiça e segurança para a navegação 
num ambiente marcado por constantes avanços tecnológicos.

Dra. Flávia Ayd Loretti Henrici na I Jornada de Direito Marítimo – 2019
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 No dia 30 de novembro de 2018, iniciou-se a obra de modernização da sala de 
audiências do Tribunal Marítimo, visando um melhor conforto dos usuários e aprestamento 
para a realização de audiências, reuniões e automação dos recursos tecnológicos que a 
equipam.
 Foram substituídos todo o mobiliário, sistemas de iluminação e climatização e 
equipamentos de informática. Também foi contemplada a necessidade atual de recursos 
multimídias, por meio da instalação de um monitor de 65 polegadas para projeção em 
tempo real da digitação dos termos de depoimento, durante as oitivas de testemunhas, 
e exibição de vídeos e demais apresentações que auxiliarão nas reuniões; bem como um 
retroprojetor de slides, acompanhado de uma tela retrátil — tudo remotamente controlado.
 

 

MODERNIZAÇÃO DA SALA DE AUDIÊNCIAS
DO TRIBUNAL MARÍTIMO
          Pedro Costa Menezes Júnior                                                                                                       
                                                                                                     Capitão-Tenente (T)

Sala de Audiências antes de sua modernização
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 No dia 15 de fevereiro de 2019, a nova sala de audiências foi inaugurada em um 
encontro que contou com a presença do Presidente do Tribunal Marítimo (TM), Vice-
Almirante (RM1) Wilson Pereira de Lima Filho; de todos os Juízes do TM e advogados 
de diversos escritórios especializados em Direito Marítimo do Rio de Janeiro.
 Na ocasião, foi apresentada aos referidos “patronos” a nova sala de audiências do 
Tribunal.
 Ainda durante a reunião, o Presidente do TM reafirmou o importante papel dos 
advogados no devido processo legal, ressaltando o profissionalismo e urbanidade que 
devem seguir caracterizando os patronos que labutam na Corte do Mar.
 A primeira audiência de oitiva de testemunhas foi realizada em 10 de abril de 
2019, presidida pelo Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho, com a presença das partes, 
procuradores e depoentes.
 Em vista desse investimento, o TM agora conta com um espaço moderno e 
aconchegante para melhor receber seu público interno e externo nas audiências e 
reuniões, proporcionando-lhes mais recursos, dinamismo e qualidade de que tanto são 
merecedores para a realização contínua de seu importante trabalho.

Primeira audiência de oitiva de testemunhas na Sala de Audiências após sua modernização
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IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA
DE PROCESSO ELETRÔNICO
                Dilermando Ribeiro Lima                                                                                                       
                                                                                                    Contra-Almirante (RM1)

 A necessidade em criar uma prestação de serviços adequados, otimizados e 
transparentes, fez com que os recursos computacionais fossem utilizados em vários tribunais 
do país, a partir da prática de atos processuais eletrônicos e do documento eletrônico.
 Tal necessidade motivou a implantação da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 
2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e outras providências. Ela descreve alguns 
conceitos para o entendimento sobre o sistema de processo eletrônico. Disposto no artigo 
1º, parágrafo 2º, estão os conceitos de meio eletrônico, transmissão eletrônica e assinatura 
eletrônica:
 I - meio eletrônico – qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos 
e arquivos digitais;
 II - transmissão eletrônica – toda forma de comunicação à distância com a utilização 
de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;
 III - assinatura eletrônica – as formas de identificação inequívoca do signatário.
 Além disso, a Lei cita a possibilidade do envio de petições, recursos e práticas de 
atos processuais por meio eletrônico, mediante a utilização de assinatura eletrônica.

 Sistemas Utilizados pelo Tribunal Marítimo

 Até o ano de 2010, o Tribunal Marítimo (TM) possuía em funcionamento o Sistema 
de Controle de Processos Jurídicos (SISJUD). O sistema já era considerado defasado e não 
incorporava requisitos importantes para o funcionamento dos procedimentos adotados.
 Decidiu-se, então, contratar o Centro de Análise de Sistemas Navais (CASNAV) 
para desenvolver dois novos sistemas, o Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Processos 
Jurídicos (SGEPJ) e o Sistema de Cadastro e Registros de Embarcações (SISCAREM).
 Em 2010, foi entregue uma versão do SGEPJ, que substituiu o sistema anterior (SISJUD) 
no meio daquele ano. No entanto, por restrição de recursos, nem todas as funcionalidades 
previstas foram implementadas e atualmente o SGEPJ oferece algumas funcionalidades 
que ajudam os usuários, mas não atende aos itens II e III do artigo 1°, parágrafo 2° da Lei 
nº 11.419, pois não possui transmissão eletrônica e nem assinatura digital, não podendo 
ser considerado processo eletrônico. Além disso, não possui a possibilidade do envio de 
petições, recursos e práticas de atos processuais por meio eletrônico.
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Desenvolvimento de um Novo Sistema

 Em 2013, para atender à Lei nº 11.419 citada anteriormente, cogitou-se a 
possibilidade de desenvolver um sistema eletrônico para substituir o SGEPJ, tendo sido 
criado um Grupo de Trabalho envolvendo as partes interessadas no projeto: TM, Diretoria 
de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM) e Diretoria de Portos 
e Costas (DPC), que decidiram pela estratégia que seria adotada para a construção das 
funcionalidades do novo sistema.
 Como a equipe do TM era pequena, foi decidido por fazer uma licitação para 
contratação de uma empresa para o desenvolvimento do sistema e a transferência de 
tecnologia. Foi então iniciado o processo de licitação que, por contenção orçamentária no 
período, o projeto não foi iniciado.

Processo Judicial Eletrônico e Sistema de Processo Eletrônico

 

 Em 2017, o TM retomou a implantação do processo eletrônico. Seguindo as 
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), buscou-se o Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), que é resultado da união de requisitos definidos pela Justiça Federal com 
as revisões empreendidas no âmbito do próprio CNJ. Trata-se de um software elaborado 
pelo CNJ a partir da experiência e com a colaboração de diversos tribunais brasileiros.
 O objetivo principal do CNJ era manter um sistema de processo judicial eletrônico 
capaz de permitir a prática de atos processuais pelos magistrados, servidores e demais 
participantes da relação processual, diretamente no sistema. Assim como possibilitar o 
acompanhamento desse processo judicial, independentemente de o processo tramitar na 
Justiça Federal, na Justiça dos Estados, na Justiça Militar dos Estados ou na Justiça do 
Trabalho.
 Além disso, o CNJ pretendia convergir os esforços dos tribunais brasileiros 
para a adoção de uma solução única, gratuita para os próprios tribunais e atenta para 
requisitos importantes de segurança e de interoperabilidade, racionalizando gastos com 
a elaboração e aquisição de software.
 Em junho de 2017, foi enviado um ofício para o Secretário-Geral do CNJ, solicitando 
uma visita para conhecer o PJe e verificar a possibilidade de implantação no TM.
Enquanto se aguardava a resposta ao ofício enviado, descobriu-se que o PJe possuía 
uma série de falhas estruturais e que vários tribunais estavam migrando o uso de seus 
processos para o sistema e-Proc, desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4).
 Assim, decidiu-se investigar a opção de utilização do e-Proc junto ao TRF4. O 
Tribunal Marítimo tomou conhecimento que o TRF4 havia disponibilizado o e-Proc 
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para o Superior Tribunal Militar (STM), sendo então realizada uma visita ao STM para 
se inteirar das dificuldades encontradas em uma customização do e-Proc. Com tal 
visita, foi possível constatar, junto à equipe de desenvolvimento, que o sistema não é 
parametrizado – tornando a customização muito trabalhosa e demorada, principalmente 
com uma equipe tão pequena quanto à do TM.

Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

 Durante a visita ao TRF4 para conhecer o e-Proc, foi sugerido à representação 
do TM que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), também por eles desenvolvido, 
poderia ser uma solução mais fácil para o TM.
 Uma análise sobre a possível utilização do SEI no TM como processo eletrônico 
foi realizada e concluiu-se que o SEI não era uma opção porque, diferente dos sistemas 
e-Proc e PJe, o SEI não permitia o peticionamento eletrônico, a consulta processual por 
fases, a comunicação de atos processuais e a visualização das peças do processo no 
sistema – funções essenciais em um sistema de processamento eletrônico de processos 
judicialiformes.
 Em novembro de 2017, o TRF-4 insistiu que talvez o SEI servisse para o TM. Ao 
declararmos que já tínhamos avaliado o SEI e que ele não contemplava todas as fases 
para um processo judicial eletrônico, foi-nos informado que eles tinham desenvolvido 
um módulo de julgamento que permitia realizar tarefas relacionadas, tais como: criar 
Colegiado e pauta da sessão; acompanhar os votos em tempo real durante a realização da 
sessão; visualização de peças do processo; consulta processual; estatísticas; e além disso, 
a ANATEL, usuária do SEI, havia desenvolvido um módulo de peticionamento, sendo 
homologado pelo TRF4 que, provavelmente, completaria o que faltava para funcionar 
como um processo judicial eletrônico.
 Tal notícia obrigou a reconsiderar o SEI como uma opção viável, sendo necessário 
conhecer essas novas funcionalidades, o que ocorreu em dezembro de 2017. Após nova 
análise do SEI, foi possível perceber os seguintes benefícios:
 • Sistema totalmente parametrizado, permitindo a fácil customização e um menor 
número de pessoas no projeto;
 • Documentação e suporte do TRF4; e
 • Sem custo para aquisição do sistema.
 Com a possibilidade do SEI atender ao TM, e as dificuldades observadas para 
customização do e-Proc, principalmente quanto ao tempo a ser despendido, foi decidido 
adquirir o SEI.
 Para implementação do SEI, foi montada uma estrutura de desenvolvimento com 
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um servidor adquirido para atender a esse propósito. Vale ressaltar que toda a estrutura 
montada visa não somente a implantação do SEI, mas também ser capaz de comportar 
outros sistemas que o TM possa vir a utilizar, tais como o e-PROC.
 Em 5 de outubro de 2018, o TM assinou um Acordo de Cooperação Técnica com 
o TRF4, cujo objeto é a cessão de direito de uso, sem custo de aquisição para o TM, 
do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com a funcionalidade SEI JULGAR. Esse 
sistema, com a adição do Módulo de Peticionamento da ANATEL, será a base para a 
implantação do Processo Eletrônico do TM.

 

 O SEI foi instalado no servidor de desenvolvimento do TM em 19 de outubro de 
2018, após ter sido baixado do TRF4, realizada a configuração técnica e solucionados 
conflitos surgidos na configuração. De 22 de outubro a 23 de novembro foram realizados 
estudos para escolha do ambiente de produção, com o concurso da DCTIM e do Centro 
de Tecnologia da Informação da Marinha (CTIM) com a definição do apoio do CTIM 
para hospedagem do futuro servidor de produção no Centro de Dados da Marinha. A 
DCTIM autorizou a hospedagem em 18 de dezembro.
 Sua customização iniciou-
se em 5 de novembro, com o 
concurso de setores do TM, da 
Procuradoria Especial da Marinha 
(PEM) e da DPC. As Capitanias dos 
Portos elaborarão seus Inquéritos 
Administrativos sobre Acidentes 
e Fatos da Navegação (IAFN) e 
enviarão em meio físico para o TM, 

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o TRF4

Sistema Eletrônico de Informações -  SEI
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que providenciará sua digitalização e inserção no SEI. Uma vez o IAFN transformado 
em Processo, todo o trâmite será por meio digital, inclusive petições dos advogados das 
partes.
 A adequação deve continuar até que passe a abranger todos os possíveis trâmites 
de um processo. Considerando as possíveis dificuldades técnicas e operacionais a serem 
superadas, estima-se sua conclusão para o final de 2019.
 Na fase preliminar de implementação, será necessário o apoio de  
algumas Capitanias para a realização de testes iniciais.
 Normatização de novos procedimentos, adequados ao uso de um processo  
eletrônico, bem como o adestramento de usuários completarão as condições para o 
estabelecimento do processo eletrônico.
 Os detalhes técnicos, administrativos e legais orientarão a Presidência  
do TM no estabelecimento da data inicial para o uso oficial do processo eletrônico,  
estando previsto um período de adaptação e transição, após sua  
operacionalização.

A Fundação Habitacional 
do Exército (FHE) e 
a POUPEX parabenizam 
o Tribunal Marítimo pelos 
85 anos de trajetória 
proporcionando justiça e 
segurança para a navegação.

www.fhe.org.br

NOSSA MISSÃO: promover e facilitar o acesso à casa 
própria, contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida de seus bene� ciários e clientes.

www.poupex.com.br

Tela de Controle de Processos do SEI
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PESSOAL: NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO

         Isabel Cristina Lopes de Oliveira Silva                                                                                                       
                                                              Diretora da Divisão de Pessoal do Tribunal Marítimo

        “O fator humano é o recurso mais 

        importante de uma organização, 

        porque através dele é possível atingir 

        os objetivos e as metas propostas.” 

        (Chiavenato, 2009)

 A Gestão de Recursos Humanos vem ganhando maior notoriedade desde os anos 
2000, passando a ser mais reconhecida como uma área estratégica de fundamental valor 
dentro das empresas. A visão de “simples mão de obra” que as instituições tinham de 
seus funcionários vai, paulatinamente, sendo substituída. Atualmente, leva-se em conta 
especificidades, competências, expectativas e qualidade de vida do colaborador, a fim de 
ter funcionários motivados, engajados e compromissados com os objetivos da organização, 
trazendo assim, resultados positivos para a mesma.
 Nesse contexto, o Tribunal Marítimo (TM) concentrou a administração de sua força 
de trabalho, composta de Servidores Civis e Militares, em uma só divisão, a Divisão de 
Pessoal. Ressalta-se, apenas em caráter informativo, que por ser um órgão autônomo, esta 
divisão também tem como tarefa a gerência de seus aposentados e pensionistas.
  Com o lema “Pessoal: Nosso Maior Patrimônio”, a Divisão de Pessoal tem um 
papel fundamental de preparar, motivar e capacitar os integrantes do TM. Objetivando 
dinamizar as atividades desenvolvidas, o aumento da produtividade e a satisfação 
profissional, incrementou-se um programa de desenvolvimento de qualificação de seu 
pessoal, inscrevendo-os em cursos internos da Marinha do Brasil (MB) ou externos, 
palestras e seminários, além do reconhecimento de seu pessoal por intermédio de indicações 
para concessão de medalhas ou prêmio de “Praças e Servidor Civil Padrão”. Tais ações 
contribuem para o desenvolvimento e eficiência, concomitantemente, para a construção de 
um excelente ambiente de trabalho.
 No que concerne aos servidores, o efetivo previsto no Plano Geral de Cargos do 
Poder Executivo (PGPE) vem reduzindo nos últimos anos, em face não só do longo tempo 
sem a realização de concursos públicos, mas também em decorrência dos pedidos de 
aposentadorias e exonerações. Este quadro, aliado ao crescimento da atividade marítima 
na última década, contribuiu para que houvesse um aumento na participação de militares 
nos diversos setores.
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 Hoje, nossa força de trabalho é composta por 24 servidores, dos quais sete são 
juízes; juntamente com 121 militares da ativa e outros 28 militares veteranos, exercendo 
funções de Tarefa por Tempo Certo (TTC), que integram a Secretaria Geral, as Divisões de 
Registros, de Administração e as Assessorias.   Devido ao diminuto efetivo de servidores, 
o pessoal militar atua em todas as áreas do TM, desde a manutenção das instalações e 
apoio logístico até as atividades de rancho, pagamento e transporte.
 Dentre os servidores, destaca-se o dedicado trabalho daqueles que, por mais de 30 
anos de efetivo serviço, desempenham suas tarefas nesta Corte Marítima com eficiência 
e compromisso.
 Outra tarefa executada pela Divisão de Pessoal é manter contato permanente 
com os nossos aposentados, de forma a prestigiar aqueles que por muitos anos aqui 
labutaram. 
 Por fim, neste momento que completamos 85 anos de criação do único Tribunal 
Marítimo do Brasil, é justo render nossas homenagens ao nosso pessoal civil e militar, que 
no seu trabalho diuturno tornou-se fundamental no desenvolvimento da atividade-fim 
do TM, contribuindo com seus esforços à garantia da segurança do tráfego aquaviário, à 
prevenção da poluição marítima e à salvaguarda da vida humana nas águas marítimas, 
fluviais e lacustres.



A
R

T
IG

O
S

  

51

A
R

TI
G

O
S



8
5

 A
N

O
S

 D
O

 T
R

IB
U

N
A

L
 M

A
R

ÍT
IM

O

52

O TRIBUNAL MARÍTIMO
E A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO
           Dr. Nelson Cavalcante e Silva Filho

Juiz do Tribunal Marítimo especialista em Direito Marítimo
        Atual Vice-Presidente do Tribunal Marítimo

 Os processos originados de representações públicas em razão de acidentes e fatos da 
navegação, geralmente e em um compacto resumo, desenvolvem-se da seguinte maneira 
no Tribunal Marítimo:

     • A Marinha do Brasil, através do órgão denominado Procuradoria 
Especial  da  Marinha (PEM), oferece representação em face de uma 
pessoa.  Caso as provas colhidas durante o Inquérito Administrativo sobre 
Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) demonstrem que o Representado 
tenha agido de forma imprudente, negligente ou imperita – eventualmente, 
de forma dolosa causando assim o acidente –, resulta, ao final do processo, no 
pedido de condenação pelo Tribunal Marítimo.
  • Quando o Representado é citado e contesta os fatos narrados na 
representação, assim como ao longo do processo produz as provas que entende 
necessárias para contrariar aquelas produzidas pelo Encarregado do IAFN, ele 
pede que a representação seja julgada improcedente pelo Tribunal Marítimo.
  • Desse modo, as partes bem representadas apresentam no curso do 
processo ao Juiz Relator os argumentos e as provas que embasam a acusação e 
a defesa.
   • O Juiz Relator na fase derradeira do procedimento redigirá um 
relatório e o apresentará ao Colegiado de Juízes Especialistas, junto a suas 
razões de decidir. Os Juízes debaterão depois de ouvir os argumentos das partes 
apresentados por seus patronos no plenário da Corte no dia do julgamento e 
chegarão a um veredicto, que será condensado em um Acórdão a ser elaborado 
pelo Juiz que proferir o voto condutor.
  • Publicado o Acórdão, se não houver recurso, transitará em julgado 
a decisão do Tribunal Marítimo e, havendo condenação, dar-se-á início à 
execução.

 Esse é o rito processual previsto na lei orgânica do Tribunal Marítimo.
 O devido processo legal é estratificado no Tribunal Marítimo pela acusação 
baseada em um inquérito produzido por um representante da Autoridade Marítima; a 
citação do acusado para que se defenda; a apresentação da defesa e das provas que têm 
o fito de contrariar aquelas colhidas durante o inquérito; a decisão colegiada dos Juízes 
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Especialistas compilada em um Acórdão. E, finalmente, quando o trânsito em julgado 
depois de encerradas as possibilidades de recurso, dá-se início à execução da penalidade 
administrativa imposta.
 Vê-se que o procedimento na Corte Marítima se assemelha ao procedimento 
penal por se iniciar com uma acusação baseada nas provas colhidas por um inquérito. 
Assemelha-se também ao procedimento civil na contagem dos prazos, na forma como 
são produzidas as provas pelas partes durante a instrução do processo e nos recursos 
postos à disposição das partes. 
 Entretanto, o procedimento marítimo se diferencia fundamentalmente do 
procedimento judicial pela composição da Corte que analisa e julga os processos, bem 
como pela finalidade de tal processo.
 Conforme preceitua o artigo segundo da Lei nº 2.180/54, o Tribunal Marítimo é 
composto por sete Juízes Especialistas, sendo três deles antigos navegadores profissionais 
e os outros quatro especialistas em áreas do conhecimento que guardam absoluta 
afinidade com o objeto dos litígios propostos perante a Corte. 
 Desta maneira, há um Almirante que é o Juiz Presidente da Corte e tem voto 
decisivo em caso de empate; dois Juízes Comandantes de Navios, um da Marinha de 
Guerra e outro da Marinha Mercante; um Juiz Engenheiro Naval; um Juiz especialista 
em Armação de Navios e dois Juízes bacharéis em Direito, sendo um com especialização 
em Direito Internacional Público e outro em Direito Marítimo. 
 Tal amálgama de conhecimentos técnicos permite à Corte uma maior precisão 
ao decidir em Colegiado os litígios postos à sua apreciação, permitindo assim uma 
maior aproximação da efetiva “verdade real”, ligada aos acontecimentos que levaram ao 
acidente marítimo, bem como a correta gradação da culpa dos envolvidos.
 No julgamento das lides que se desenvolvem no âmbito do Tribunal Marítimo seus 
Juízes buscam um único objetivo: a Segurança da Navegação. Portanto, a identificação 
dos responsáveis pelos acidentes ou pelos fatos da navegação e sua consequente punição 
administrativa visa identificar as causas para obter de cada julgamento um aprendizado, 
a fim de que acontecimentos semelhantes não se repitam. Essa é a finalidade precípua 
da Corte Marítima, conforme já em 1941 o então Ministro da Marinha, Vice-Almirante 
Henrique Aristides Guilhem, afirmara:

A função do Tribunal é prevenir quanto possível o risco da navegação; em seguida definir 

a natureza, extensão e causas determinantes dos acidentes dessa navegação.1

 Observe que não é interesse do Tribunal Marítimo demonstrar se os envolvidos  

________________
1PIMENTA, Matusalém Gonçalves. Processo marítimo: formalidades e tramitação. 2ª Ed. São Paulo: Manole, 2013. Pag. 7
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terão que indenizar essa ou aquela pessoa pelos danos causados por suas ações ou 
omissões, nem mesmo se seus atos poderão ser considerados crime segundo a legislação 
brasileira. Tais questões deverão ser resolvidas pela Justiça Comum em ação própria, 
motivo pelo qual os Acórdãos do Tribunal Marítimo devem ser juntados nos processos 
judiciais por força dos artigos 19 e 21 da Lei nº 2.180/54. 
 Portanto, como aqui já frisado, o principal interesse da Corte Marítima é buscar as 
causas do acidente e o grau de culpa náutica dos envolvidos, com vista na segurança da 
navegação. 
 Enquanto o processo penal busca apaziguar a sociedade penalizando quem 
comete crimes; o processo civil busca apaziguar a sociedade equalizando direitos e 
deveres cíveis; o processo trabalhista busca apaziguar a sociedade equalizando capital 
e trabalho; o processo marítimo busca apaziguar a sociedade dando-lhe segurança para 
navegar e com este fim penaliza administrativamente quem coloca em risco esse direito 
do cidadão. 
 Como efeito direto, o julgamento dos acidentes pelo Colégio de especialistas do 
Tribunal Marítimo dá ao Poder Judiciário uma prévia e especializada análise sobre os 
elementos técnicos que resultaram no acidente marítimo, levando a um julgamento mais 
justo e preciso pelas Cortes Cíveis, Criminais e Trabalhistas na análise dos efeitos dos 
acidentes marítimos em cada uma dessas esferas.
 Por tal razão o legislador pátrio, já em 1954, previu que os Acórdãos proferidos 
pelo Tribunal Marítimo devem ser juntados aos autos dos processos em que se discutem 
os efeitos dos acidentes da navegação e, também, que não corre a prescrição contra 
qualquer dos interessados nas consequências dos acidentes e dos fatos da navegação, 
enquanto não houver decisão definitiva do Tribunal Marítimo, conforme os artigos 19 e 
20 da Lei nº 2.180/54.

 Nessa esteira, o legislador de 2015 entendeu por bem prever expressamente no 
artigo 313, inciso VII, do Código de Processo Civil, que o processo se suspende quando se 
discutir em juízo questões decorrentes de acidentes e fatos da navegação de competência 
do Tribunal Marítimo. Alguns críticos dessa norma disseram que o dispositivo 
contrariaria o princípio da duração razoável do processo. Já os que a defendem, afirmam 
que o efeito será exatamente o de dar maior celeridade aos processos judiciais, uma vez 
que a análise dos acidentes já se deu perante um Colégio de especialistas, possibilitando 
passar-se diretamente para a análise das demais questões jurídicas que envolvem a 
responsabilidade civil.
 Também buscando dar maior celeridade aos processos, o legislador de 2015 previa 
na redação do Novo Código de Processo Civil, que foi levada para análise e sanção da 
Presidência da República, a inclusão dos Acórdãos do Tribunal Marítimo entre os títulos 
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terão que indenizar essa ou aquela pessoa pelos danos causados por suas ações ou 
omissões, nem mesmo se seus atos poderão ser considerados crime segundo a legislação 
brasileira. Tais questões deverão ser resolvidas pela Justiça Comum em ação própria, 
motivo pelo qual os Acórdãos do Tribunal Marítimo devem ser juntados nos processos 
judiciais por força dos artigos 19 e 21 da Lei nº 2.180/54. 
 Portanto, como aqui já frisado, o principal interesse da Corte Marítima é buscar as 
causas do acidente e o grau de culpa náutica dos envolvidos, com vista na segurança da 
navegação. 
 Enquanto o processo penal busca apaziguar a sociedade penalizando quem 
comete crimes; o processo civil busca apaziguar a sociedade equalizando direitos e 
deveres cíveis; o processo trabalhista busca apaziguar a sociedade equalizando capital 
e trabalho; o processo marítimo busca apaziguar a sociedade dando-lhe segurança para 
navegar e com este fim penaliza administrativamente quem coloca em risco esse direito 
do cidadão. 
 Como efeito direto, o julgamento dos acidentes pelo Colégio de especialistas do 
Tribunal Marítimo dá ao Poder Judiciário uma prévia e especializada análise sobre os 
elementos técnicos que resultaram no acidente marítimo, levando a um julgamento mais 
justo e preciso pelas Cortes Cíveis, Criminais e Trabalhistas na análise dos efeitos dos 
acidentes marítimos em cada uma dessas esferas.
 Por tal razão o legislador pátrio, já em 1954, previu que os Acórdãos proferidos 
pelo Tribunal Marítimo devem ser juntados aos autos dos processos em que se discutem 
os efeitos dos acidentes da navegação e, também, que não corre a prescrição contra 
qualquer dos interessados nas consequências dos acidentes e dos fatos da navegação, 
enquanto não houver decisão definitiva do Tribunal Marítimo, conforme os artigos 19 e 
20 da Lei nº 2.180/54.

 Nessa esteira, o legislador de 2015 entendeu por bem prever expressamente no 
artigo 313, inciso VII, do Código de Processo Civil, que o processo se suspende quando se 
discutir em juízo questões decorrentes de acidentes e fatos da navegação de competência 
do Tribunal Marítimo. Alguns críticos dessa norma disseram que o dispositivo 
contrariaria o princípio da duração razoável do processo. Já os que a defendem, afirmam 
que o efeito será exatamente o de dar maior celeridade aos processos judiciais, uma vez 
que a análise dos acidentes já se deu perante um Colégio de especialistas, possibilitando 
passar-se diretamente para a análise das demais questões jurídicas que envolvem a 
responsabilidade civil.
 Também buscando dar maior celeridade aos processos, o legislador de 2015 previa 
na redação do Novo Código de Processo Civil, que foi levada para análise e sanção da 
Presidência da República, a inclusão dos Acórdãos do Tribunal Marítimo entre os títulos 
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executivos judiciais. Dessa maneira os efeitos civis dos acidentes e fatos da navegação 
seguiriam para liquidação e em seguida para o cumprimento, nos moldes dos artigos 509 
e seguintes, 513 e seguintes. 
 Consta das razões do veto que “ao atribuir natureza de título executivo judicial 
às decisões do Tribunal Marítimo, o controle de suas decisões poderia ser afastado do 
Poder Judiciário, possibilitando a interpretação de que tal Colegiado administrativo 
passaria a dispor de natureza judicial”. Entretanto, a nosso ver, com o devido respeito, é 
um equívoco por diversas razões que não cabem discutir nessas curtas linhas.
 Temos, portanto, que nos processos julgados pela Corte Marítima brasileira busca-
se a apuração precisa das causas determinantes dos acidentes e dos fatos da navegação, 
sempre respeitando o devido processo legal, dando ao acusado o direito à ampla defesa 
e ao contraditório; e, ainda,  a segurança de que há um órgão trabalhando eficazmente 
para evitar que novos acidentes aconteçam pelas mesmas causas, bem como para que a 
navegação se torne cada vez mais segura. 
 De um julgamento reativo, baseado em um acidente pretérito, busca a Corte traçar 
ações proativas ao recomendar à Autoridade Marítima a tomada de medidas preventivas 
em prol da segurança da navegação.
 Portanto, fica evidenciada aqui a principal preocupação do Tribunal Marítimo 
ao julgar os acidentes e fatos da navegação de sua competência legal, que se difere 
fundamentalmente dos objetivos das Cortes Judiciais do país.
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 A trajetória institucional da Procuradoria Especial da Marinha (PEM) está ligada à 
do próprio Tribunal Marítimo (TM), razão pela qual é possível asseverar que a história dos 
dois órgãos se funde. Portanto, a data comemorativa dos 85 anos da Corte Marítima é de 
extrema importância também à PEM, na medida em que remete à sua própria memória.
 Originalmente vinculada à estrutura administrativa do Tribunal, somente em 1987, 
quando é comemorado seu próprio aniversário, a Procuradoria adquiriu independência. 
Desde então, não esteve indene a alterações institucionais que, entretanto, não 
descaracterizaram o seu papel fundamental como fiscal do cumprimento da legislação que 
afeta às atividades marítimas, fluviais e lacustres. 

A origem: a Procuradoria como integrante do Tribunal Marítimo

 Influenciado pelo momento de reformulação política nacional e pela ocorrência 
de recentes fatos da navegação no Brasil (em especial o caso Baden), estabeleceu-se o 
funcionamento de um “procurador especial” como “representante do Estado”. Este deve 
ser “aproveitado entre os auditores de Marinha em disponibilidade ou, na sua falta, entre os 
membros da Procuradoria da República”. Tal ação é legitimamente embasada no Decreto n° 
20.829, de 21 de dezembro de 1931 — que criou os “Tribunais Marítimos Administrativos” 
com a implementação inicial do “Tribunal Marítimo Administrativo do Distrito Federal, 
com jurisdição sobre toda a costa, mares interiores e vias navegáveis da República”.
 Em 5 de julho de 1934, o Decreto n° 24.585 estabeleceu a figura de um Procurador 
Especial, servindo junto ao Tribunal “como representante do Ministerio Publico”, 
nomeado pelo Presidente da República “entre os auditores de Marinha e, na falta destes, 
entre os membros da Procuradoria da Republica, ou entre os auditores de Guerra e demais 
membros da magistratura e ministerio publico federaes”. Tal ocasião foi considerada como 
o marco da criação do Tribunal, que aprovou e mandou executar o regulamento do TM, 
agora autônomo e vinculado ao Ministro da Marinha (Comandante da Marinha) por força 
do Decreto n° 22.900, de 6 de julho de 1933.
 Enquanto representante dos “direitos da União perante o Tribunal”, o referido 
diploma legal dispôs várias atribuições ao Procurador Especial, que vieram a se repetir nos 
diplomas subsequentes com pequenas modificações, dentre as quais se destacam:

A PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA NOS 
85 ANOS DO TRIBUNAL MARÍTIMO

Domingos Savio Almeida Nogueira -  Vice-Almirante (RM1) - Diretor da PEM  
Audrey Soares Pinto - Capitão -Tenente (T) - Representante da PEM 
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• “zelar pelo fiel cumprimento das leis federaes referentes á Marinha 
Mercante e serviços que lhe são dependentes ou consequentes, 
promovendo a responsabilidade dos seus violadores”; 

• “requerer ao presidente do Tribunal ou directamente ás autoridades 
federaes, os inqueritos necessarios, diligencias, provas, documentos 
e o mais que julgar necessario para o inicio e instrucção dos processos 
perante o Tribunal, cuja iniciativa lhe couber ex-officio”;

• “interpôr os recursos legaes”; e
• “requerer o arquivamento de processos ou sua remessa a quem de direito, 

desde que escape á competencia do Tribunal o seu conhecimento”.
 A Lei n° 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que consolidou as atividades do TM e 
que vige até os dias atuais com modificações, previu em sua redação original a existência 
de uma Procuradoria junto ao Tribunal “composta de dois procuradores e dois adjuntos 
de procurador”. 
 Os Procuradores eram nomeados entre os Adjuntos de Procurador, e estes, entre 
os Advogados de Ofício que, por sua vez, ingressavam na carreira mediante concurso de 
provas, com exigência de bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), sendo a todos estendidos os mesmos direitos e garantias previstas pelos 
membros do Ministério Público.
 Em 14 de abril de 1960, uma reorganização da Procuradoria foi promovida 
pela Lei n° 3.747, seguida pelo “Regimento Interno da Procuradoria junto ao Tribunal 
Marítimo”. Aprovado pelo Decreto n° 49.748, de 31 de dezembro de 1960, consolidou-
se a carreira de Procuradores, composta por Procuradores, Adjuntos de Procurador e 
Advogados de Ofício, sendo este último o cargo inicial da carreira, e a partir do qual se 
ascendia até Procurador. É importante salientar que a Procuradoria passou a deter, pelo 
mencionado diploma legal, além das competências ligadas à promoção das demandas 
frente ao Tribunal, a “defesa dos acusados que não disponham de recursos.”

A Procuradoria como órgão independente do Tribunal Marítimo

 
 A Lei n° 7.642, de 18 de dezembro de 1987, promoveu a transformação da até então 
Procuradoria junto ao Tribunal Marítimo em Procuradoria Especial da Marinha (PEM), 
que passou a se constituir em uma Organização Militar, diretamente subordinada ao 
Comandante da Marinha, responsável perante a referida Corte “pela fiel observância da 
Constituição Federal, das leis e dos atos emanados dos poderes públicos, referentes às 
atividades marítimas, fluviais e lacustres”. 
 Observe-se que a separação formal e física da Procuradoria da estrutura do TM 
mostrou-se consonante com a Constituição Federal, promulgada no ano seguinte, em 
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1988, trazendo princípios, regras e valores fundamentadores de um sistema acusatório, 
em que as atividades de acusação, defesa e julgamento incumbem a agentes processuais 
diversos, preservando a imparcialidade do julgador.
 De acordo com Nestor Távora, “ao estabelecer como função privativa do Ministério 
Público a promoção da ação penal (art. 129, I, CF/88), a Carta Magna deixou nítida a 
preferência por esse modelo que tem como características fundamentais a separação 
entre as funções de acusar, defender e julgar, conferidas a personagens distintos.”1

 Algumas atribuições originalmente previstas pela referida legislação à PEM foram 
sendo esvaziadas diante da atuação de novos órgãos estatais que as foram absorvendo 
paulatinamente. Este é o caso da atribuição consultiva (artigo 5°, I), que passou a ser tarefa 
precípua da Advocacia-Geral da União (AGU) pela Lei Complementar n° 73/1993, e a de 
assistência judiciária daqueles sem recursos, revéis, ausentes e foragidos (artigo 5°, VIII), 
que foi abarcada pela Defensoria Pública da União, nos termos da Lei Complementar n° 
80/1994. 
 Importa mencionar ainda que desde a edição da Lei n° 7.642, as funções exercidas 
pelos Representantes da PEM recaíram sobre carreiras diversas do Poder Executivo, 
uma vez que a Portaria n° 623, de 19 de julho de 2000, do Advogado-Geral da União, 
transpôs para a carreira de Assistente Jurídico da AGU os então Procuradores oriundos 
dos quadros do Pessoal Civil da Marinha. 
 Mais recentemente, em 30 de julho de 2014, baseada no entendimento de que as 
funções exercidas pela PEM não se coadunavam com as de consultoria e assessoramento 
próprias da AGU, a Portaria Conjunta n° 3, do Consultor-Geral da União e do Comandante 
da Marinha, atribuiu aos Oficiais de Direito pertencentes ao Quadro Técnico do Corpo 
Auxiliar da Marinha, o exercício das atividades junto ao TM “para atuar nos processos 
da competência do Tribunal Marítimo, em todas as suas fases, excepcionando-se as 
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos.”

Os desafios da Procuradoria Especial da Marinha na perspectiva do sistema acusatório 

modelado pela Constituição Federal de 1988

 Independente das alterações de competência e quadro de pessoal, a Procuradoria 
mantém desde os diplomas mais antigos que previram suas atribuições, como funções 
primordiais a titularidade da demanda acusatória frente ao TM. A defesa da legislação 
afeta à segurança da navegação, exercendo hoje fundamental parcela das atribuições 
conferidas pela Lei Complementar n° 97/1999, enquanto Autoridade Marítima, na
________________
1TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Ed. Salvador: JusPodivum, 2013. p. 41. 
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fiscalização e cumprimento das leis e regulamentos no mar e águas interiores. Desta 
maneira se fez natural a sua associação com o Ministério Público, razão pela qual se 
tornou usual a expressão Parquet2 do Mar para referir-se a ela. 
 De fato, para que essa semelhança seja realmente estabelecida, mais que uma 
separação formal, como a que foi produzida pela Lei n° 7.642/87, é necessário que 
a legislação que regula as atividades do TM, especialmente sua Lei Orgânica (Lei n° 
2.180/54), seja lida à luz da Carta Constitucional de 1988 e do papel por ela imposto 
ao Ministério Público. E essa necessidade — de filtragem constitucional — se impõe 
porque permanecem vigentes dispositivos que merecem ser coadunados com o sistema 
acusatório, o qual exige um órgão acusador com funções bem distintas daquele que julga.
 Nesse contexto, entende-se que a atuação da PEM merece reflexão mais 
aprofundada, sendo a interpretação dos dispositivos legais que a regem realizada de 
forma a possibilitar a esperada delimitação das esferas de atuação, garantindo as 
condições para um Tribunal Marítimo imparcial e um processo administrativo pautado 
pelo contraditório.
 Diante da nítida e constante construção e evolução da Procuradoria frente ao TM, 
é possível afirmar, portanto que um propósito é perene e tem se mantido incólume nesses 
85 anos em que a PEM, nas suas diferentes formas, desempenhou suas funções perante 
a Corte Marítima: a busca pela realização da Justiça e da garantia do Direito nos espaços 
marítimos em prol da segurança da navegação.

 Os Procuradores Especiais da PEM atuam junto ao Tribunal Marítimo (TM), como 

Fiscal da Lei e, nos moldes do papel desempenhado pelo Ministério Público, atuam 

como um Parquet do Mar (órgão provocador), oferecendo representação (denúncia) ou 

pedido de arquivamento nos 

processos de acidentes e fatos 

da navegação, contribuindo 

para a segurança da navegação 

e a salvaguarda da vida 

humana no mar, nos termos da 

Lei nº 2.180/1954, Lei Orgânica 
do TM.

________________
2 Termo francês que, em tradução literal, significa “assoalho”, remetendo-se aos procuradores do rei, que ficavam sobre o assoalho 
da sala de audiências.

O Diretor e os Procuradores Especiais da PEM
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REVERÊNCIA TÉCNICA AOS JULGADOS
DO TRIBUNAL MARÍTIMO
           Dr. Alcides Martins Ribeiro Filho          
                                   Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região

 Inicialmente, cabe destacar a importância do Tribunal Marítimo, órgão vinculado 
à Marinha do Brasil para auxiliar ao Poder Judiciário, nos termos do art. 1º da Lei nº 
2.180/1954. 
 Sua gênese remonta ao Decreto nº 20.829 de 21 de dezembro de 1931, quando foi 
criada a Diretoria de Marinha Mercante e, em seu artigo quinto, os Tribunais Marítimos 
Administrativos, objetivando avaliar as causas e circunstâncias dos acidentes de 
navegação de embarcações nacionais em qualquer parte do globo terrestre e estrangeiras 
em águas brasileiras. Contudo, o mesmo apenas autorizou a implementação no Distrito 
Federal (na época, território correspondente à atual localização do município do Rio de 
Janeiro), enquanto não houvesse necessidade do serviço e os interesses da navegação não 
demandassem a implementação dos demais. 
 Ato contínuo, foi formada uma comissão para a elaboração do regulamento do 
Tribunal Marítimo Administrativo do Distrito Federal, o qual foi aprovado pelo Decreto nº 
24.585, de 5 de julho de 1934, data onde se comemora o aniversário do Tribunal Marítimo.
  Constata-se que a sua abrangente composição visa abarcar todas as áreas de 
conhecimento imprescindíveis à análise das circunstâncias que envolvem os acidentes 
e fatos da navegação haja vista a especificidade da matéria tratada. Com efeito, sua 
importância pode ser medida nos arts. 13 a 16 da Lei nº 2.180/1954, os quais elencam a sua 
competência. 
 No tocante à força impositiva das decisões proferidas pelo Tribunal Marítimo, a 
redação original do art. 18 da Lei nº 2.180/1954 previa que elas – quando relacionadas à 
matéria técnica referente aos acidentes e fatos da navegação –, possuíam valor probatório. 
Assim como presumir-se-iam certas, sendo cabível revisão pelo Poder Judiciário tão 
somente quando contrárias a texto expresso da lei, prova evidente dos autos ou quando 
lesassem direito individual. Compatibilizando-se assim com o art. 153 da Constituição de 
1969, preconizado que a lei poderia exigir o prévio exaurimento das vias administrativas 
(contencioso administrativo) com “recurso” ao Poder Judiciário. 
 No entanto, com o advento da Carta Magna vigente, este exaurimento deixou de 
ser pressuposto processual com a redação do art. 5º, inciso XXXV, ao garantir que a “a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Neste eito, o 
art. 18 da Lei nº 2.180/1954 precisou ser alterado, a fim de se adequar com a nova ordem 
constitucional, o que ocorreu em 1997 com a Lei nº 9.578. Esta deixou de restringir as 
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hipóteses nas quais a decisão proferida pelo Tribunal Marítimo poderia ser reexaminada 
pelo Poder Judiciário, verbis: 

Art. 18. 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.

 O novo Código de Processo Civil (CPC), Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 
inegavelmente, trouxe inúmeras inovações ao ordenamento jurídico brasileiro. Uma delas 
foi o seu art. 333, inciso VII, o qual prevê a suspensão do processo quando se discutir em 
juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal 
Marítimo. Sobre o tema é preciso que se faça uma análise ampla e aprofundada sob pena 
de ficar – na feliz expressão de Faustin Hélie –, como um “transatlântico projetado para 
flutuar com as hélices fora d’água”.
 Desta maneira, a referida inovação trazida pelo art. 313, inc. VII, do novo CPC 
– que prevê a suspensão do processo judicial cível quando se discute em juízo questão 
decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo 
–, vem sendo alvo de controvérsia na doutrina e jurisprudência pátrias. Eis o texto do 
dispositivo legal:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[…] VII – quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação 

de competência do Tribunal Marítimo.

 Existe uma vertente que defende a inconstitucionalidade do dispositivo legal 
sub examine. Na sua visão, o Tribunal Marítimo, como órgão da Marinha, não poderia 
sobrepujar o Poder Judiciário e tampouco ingerir na marcha processual cível, impingindo 
ao feito a sua suspensão. Lastreia-se numa interpretação literal do art. 18 da Lei nº 
2.180/1954, onde, como mencionado alhures, há a previsão da revisão das decisões do 
Tribunal Marítimo pelo Poder Judiciário.
 Outra linha de argumentação desta corrente é a inobservância da inafastabilidade 
de apreciação do Poder Judiciário insculpida no art. 5º, inc. XXXV, da Carta Magna 
vigente, verbis:

Neste sentido, não nos parece respeitar a inafastabilidade de apreciação do Poder Judiciário 

prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal a determinação de suspensão do processo 

estabelecida no art. 313, VII, do Código de Processo Civil, já que ele, por via transversa, 

praticamente impede que qualquer pessoa ou parte interessada recorra ao Poder Judiciário 
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visando à garantia de um direito violado, uma vez que a demanda em questão ficaria, de 

forma indefinida, suspensa e aguardando o julgamento de um processo administrativo, 

cuja decisão, como visto, não possui efeito vinculante, uma vez que as decisões proferidas 

pelo Tribunal Marítimo possuem presunção relativa de certeza.

A inconstitucionalidade baseia-se no perigo da busca de prova a todo e qualquer custo, sem 

viabilizar a garantia de princípios constitucionais. Portanto, ainda que relevante a decisão 

proferida pelo Tribunal Marítimo sobre fatos e acidentes da navegação, a suspensão do 

processo judicial para este fim acarreta na evidente afastabilidade do controle jurisdicional, 

o que é vedado pela Constituição. (GARBOIS, Breno, MENDONÇA DO NASCIMENTO, 

Ana Clara, Breves. Considerações sobre a Inconstitucionalidade do Artigo 313, VII, do 

Novo Código de Processo Civil – Suspensão do Processo Judicial em Razão de Processo 

Administrativo de Competência do Tribunal Marítimo. in Revista de Direito Aduaneiro, 

Marítimo e Portuário, ano VI, nº 35, nov-dez, 2016).

 Um outro posicionamento defende que, embora o legislador não tenha feito 
qualquer restrição à aplicação do art. 313, inc. VII, do CPC, a inovação em questão deve 
ser empregada cum grano salis, parcimoniosamente, apenas quando a vexata quaestio 

realmente for relacionada com a necessária apuração pelo Tribunal Marítimo. Pauta-
se no argumento de que o Poder Judiciário não poderia submeter-se a um juízo de um 
órgão auxiliar de segmento de outro Poder de Estado, o qual, muitas vezes, analisa tão 
somente uma determinada conduta no exercício da arte da navegação, conforme recente 
julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP, 22ª Câmara de Direito Privado, 
Apelação Cível/Transporte de Coisas 1007361-87.2018.8.26.0562, Relator Desembargador 
EDGARD ROSA. Data de julgamento: 28.3.2019). 
 Todavia, filiamo-nos à doutrina mais consistente de que o Tribunal Marítimo 
possui papel primordial na solução de lides marítimas: declarando a natureza e a extensão 
dos acidentes ou fatos da navegação; fixando as causas determinantes e os responsáveis; 
aplicando as devidas penalidades por meio de notório conhecimento especializado 
no tema, a partir de institutos próprios –  muitos deles com origens milenares e sem 
qualquer correspondência no Direito Civil –, além de dar o devido substrato para as 
políticas públicas do desenvolvimento das atividades da Marinha Mercante brasileira. 
 Tais matérias são consideradas pelo ordenamento jurídico pátrio, diante da sua 
importância, como questões de ordem pública específicas de expertise diferenciada, tanto 
que o Tribunal Marítimo possui status de Órgão Auxiliar do Poder Judiciário, consoante 
a Lei nº 2.180/1954. 
 Neste diapasão, tendo em vista que o art. 18 da Lei nº 2.180/1954 reconhece a 
importância do Tribunal Marítimo ao dispor que as suas decisões referentes à matéria 
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técnica relacionada aos acidentes e fatos da navegação têm valor probatório e se 
presumem certas, mesmo debalde a possibilidade de seu reexame pelo Poder Judiciário, 
não poderia o legislador pátrio deixar de consolidar esta linha de raciocínio ao incluir o 
art. 333, inc. VII, do CPC, como uma das hipóteses de suspensão do processo civil.
 Resta claro o escopo do novo dispositivo: reforçar o fundamento das decisões 
judiciais, dando maior subsídio ao magistrado com mais informações e conclusões de 
um tribunal administrativo especializado.
 Acresça-se em relação ao tema que é possível estabelecer um paralelo com as 
agências reguladoras, considerando a Teoria da Deferência. Como notoriamente sabido, 
sua gênese foi no direito estadunidense, em 1887, com a criação da Interestate Commerce 

Comission, em decorrência dos Granger cases. Dentre outras decisões, a Suprema Corte 
estadunidense julgou constitucional a Lei do Estado de Illinois que tabelava os preços de 
armazenagem nos celeiros de Chicago. 
 O principal objetivo é harmonizar os interesses econômicos entre os fornecedores 
e os usuários, para que haja o devido equilíbrio econômico-financeiro do negócio. Meta 
esta que é viabilizada por meio da prestação de um serviço público com o menor custo 
possível para os consumidores, sem que prejudique a devida rentabilidade do capital 
investido pelas empresas privadas.
 Para atingir tal escopo, as agências reguladoras relativamente independentes da 
administração central foram criadas no Brasil com previsão de autonomia reforçada, 
estando à margem do processo político e possuindo recursos financeiros e humanos 
(pessoal altamente especializado), a fim de exercer seu mister fiscalizatório sobre setores 
que outrora eram ocupados por empresas estatais, as quais detinham monopólio. 
 O surgimento das mesmas levou o Direito Administrativo brasileiro a adaptar-se à 
nova realidade. Assim, surgiu a Teoria da Deferência (ou autocontenção), na qual discute-
se a conveniência da aplicação das decisões proferidas pelas agências reguladoras pelo 
Poder Judiciário, uma vez que estas são referentes a matérias extremamente complexas. 
Tais instituições, por possuir capital humano especializado, estariam devidamente 
aparelhadas para tanto. Logo, conclui-se que matérias tecnicamente complexas devem 
ser apreciadas por especialistas, enquanto caberia ao Poder Judiciário uma espécie de 
revisão ou recurso. 
 Ressalte, no entanto, que, no Brasil, ainda não há uma orientação dos tribunais de 
referência quanto ao tema, a fim de que se possa mensurar a postura deferencial necessária, 
ao contrário dos Estados Unidos (Chevron U.S.A Inc. versus Natural Resources Defensa 
Council, Inc. 467 U.S. 837), quando, em 1984, a Suprema Corte estadunidense defendeu 
a autorrestrição judicial nos casos de interpretações promovidas pelas autoridades 
administrativas de ambiguidades na legislação a elas pertinente, pois os magistrados, na 
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visão da Corte, não seriam especialistas nessas matérias.
 Outro exemplo marcante de deferência, inclusive previsto em sede constitucional, 
refere-se à “justiça desportiva”, a qual também não integra o Poder Judiciário. O art. 
217, §1º, da Carta Magna prevê expressamente que o “Poder Judiciário só admitirá ações 
relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da 
justiça desportiva, regulada em lei”, não sendo de outra forma que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) tem examinado o tema: 

3. É que a Constituição Federal de 1988 dispôs ser inexigível o exaurimento das vias 

administrativas para se obter provimento judicial, afastando, portanto, a necessidade da 

chamada Jurisdição Condicionada ou Instância Administrativa de Curso Forçado.

4. Com efeito, é defeso vincular a provocação do Judiciário a prévio requerimento ou mesmo 

esgotamento da Instância Administrativa, vertente que foi abolida pela Constituição da 

República, no entanto, persiste, a exceção tão-somente das questões envolvendo a Justiça 

Desportiva, na forma do que preconiza seu art. 217, § 1°, CF/88, o que, definitivamente, não 

vem ao caso. (STF, Primeira Turma, AgR no RE 611.958, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 

12.12.2012).

 Não se pode olvidar, outrossim, da deferência às decisões dos Tribunais de 
Contas, órgãos administrativos auxiliares vinculados ao Poder Legislativo com o escopo 
de julgar as contas de administradores públicos e demais responsáveis pelo Erário e de 
qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que acarrete 
prejuízo aos cofres públicos. 
 Portanto, neste diapasão, a conclusão é firme: inexiste a inconstitucionalidade 
supracitada, porquanto o Poder Judiciário pode tanto revisar as decisões proferidas 
pelo Tribunal Marítimo, quanto decidir nos feitos cíveis de forma diversa desta Corte. 
Embora na visão do eminente professor Matusalém Gonçalves Pimenta, será “uma tarefa 
praticamente impossível, vez que seus acórdãos gozam de respeito, tanto na comunidade 
marítima brasileira, quanto na internacional, não sendo diferente o entendimento 
jurisprudencial”.
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TRIBUNAL MARÍTIMO 
E O PROCEDIMENTO CIVIL
           Dr. Antonio Carlos Esteves Torres      
                                      Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

 Primeiramente, é conveniente a lembrança de que o Direito Marítimo é um dos 
ramos científicos menos tratados em termos pedagógicos. No tocante às consequências 
administrativas regulatórias, menos ainda.
 Portanto, trazer à memória o ato que culminou na criação do Tribunal Marítimo é 
fundamental para demonstrar a importância do Direito Marítimo e dos órgãos do Estado 
responsáveis pela regulação da seara marítima, em especial a Corte do Mar.
 O Tribunal Marítimo (TM) surge de um episódio ocorrido no Rio de Janeiro, em 
águas brasileiras, no ano de 1930. O experiente autor nacional Matusalém Gonçalves 
Pimenta descreve, em detalhes, o ocorrido:

O Brasil, como é cediço, abriu os seus portos às nações amigas em 1808, por ordem do Príncipe 

Regente D. João VI. Entretanto, embora tenha experimentado grande crescimento no tráfego 

marítimo, passou todo o século XIX sem que fosse sentida a necessidade de criar um Tribunal 

Marítimo.

A criação da Corte Marítima Brasileira ocorreu em virtude de um fato constrangedor para as 

autoridades brasileiras, quando de um incidente diplomático no ano de 1930. No dia 24 de 

outubro daquele ano, deixava o porto do Rio de Janeiro o paquete alemão Baden. Quando o 

navio cruzava a boca da barra, tendo o Pão de Açúcar à sua direita e a Fortaleza de Santa Cruz 

à sua esquerda, foi avisado por esta, através de sinalização específica, que deveria parar. 

O comandante do Baden, ignorando ou não compreendendo a ordem, prosseguiu viagem. 

O Forte do Vigia, atual Fortaleza Duque de Caxias situada na Ponta do Leme, avisado pelas 

autoridades brasileiras, abriu fogo contra o paquete alemão, fazendo vinte e uma  [sic] vítimas 

fatais, além de vários feridos.

[...] Esse acidente causou um estremecimento nas relações diplomáticas entre o Brasil, 

Alemanha e Espanha, já que havia passageiros espanhóis entre os feridos. Os governos desses 

países pressionaram o Brasil para que as investigações fossem feitas com rigor e rapidez, a fim 

de se apurar os responsáveis pela tragédia.

O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mello Franco, teve de responder a um protesto 

veemente do Chefe de Estado alemão, que exigia providências, no sentido de que fosse 

concluído o inquérito administrativo. Para vergonha brasileira, este inquérito foi a única peça 

produzida pelo governo, já que não se possuía um tribunal especializado para se fazer um 

julgamento apropriado.
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navio cruzava a boca da barra, tendo o Pão de Açúcar à sua direita e a Fortaleza de Santa Cruz 

à sua esquerda, foi avisado por esta, através de sinalização específica, que deveria parar. 

O comandante do Baden, ignorando ou não compreendendo a ordem, prosseguiu viagem. 

O Forte do Vigia, atual Fortaleza Duque de Caxias situada na Ponta do Leme, avisado pelas 

autoridades brasileiras, abriu fogo contra o paquete alemão, fazendo vinte e uma  [sic] vítimas 

fatais, além de vários feridos.

[...] Esse acidente causou um estremecimento nas relações diplomáticas entre o Brasil, 

Alemanha e Espanha, já que havia passageiros espanhóis entre os feridos. Os governos desses 

países pressionaram o Brasil para que as investigações fossem feitas com rigor e rapidez, a fim 

de se apurar os responsáveis pela tragédia.

O Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mello Franco, teve de responder a um protesto 

veemente do Chefe de Estado alemão, que exigia providências, no sentido de que fosse 

concluído o inquérito administrativo. Para vergonha brasileira, este inquérito foi a única peça 

produzida pelo governo, já que não se possuía um tribunal especializado para se fazer um 

julgamento apropriado.
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Assim, o caso foi julgado pelo Tribunal Marítimo da Alemanha, em janeiro de 1931, na 

cidade de Hamburgo, esclarecendo-se alguns pontos importantes. O comandante do Baden 

foi questionado pelo Tribunal se havia visto os sinais emanados pela Fortaleza brasileira: 

GRK, com o significado - “não é permitido prosseguir”. O Capitão Rolin, comandante do 

Baden, respondeu que sim, mas que não entendeu o significado do sinal, vez que este se 

fazia em código nacional, induzindo-o a julgar que se tratava de aviso para embarcações 

nacionais brasileiras. Acrescentou que, se a Fortaleza de Santa Cruz tivesse a necessidade 

de se comunicar com o Baden, deveria fazê-lo pelo código internacional de sinais.

O Tribunal Marítimo alemão, após o julgamento do caso, divulgou o seu acórdão, apontando 

os seguintes responsáveis:

    1. Como maior responsável pelo acidente, o Comando da Fortaleza da Santa Cruz, por não 

ter usado o Código Internacional de Sinais, o que, por si só, poderia ter evitado o desastre;

    2. Responsabilizou também a guarnição do Forte do Vigia que, antes de abrir fogo contra 

um navio de passageiros, deveria tomar as seguintes providências cautelares: tentar advertir 

o navio via rádio, e proceder a disparos de advertência a uma distância de 200 metros da 

embarcação;

    3. Ainda, o Capitão Rolin foi responsabilizado por não ter parado sua embarcação, quando 

visualizou sinalização que não compreendia, emanada de uma Fortaleza.

Algumas dúvidas permanecem na obscuridade e, talvez, nunca sejam esclarecidas. O 

comandante do Baden atribuiu o bombardeamento de seu navio a uma falsa acusação de 

que ele teria embarcado secretamente um político brasileiro, deposto pela Revolução de 

1930.

Assim, o assunto foi tratado no Brasil apenas por um inquérito administrativo. Já o Tribunal 

Marítimo da Alemanha julgou o caso com a devida expertise, considerando negligente a 

conduta do comandante do navio, e condenou as fortalezas brasileiras por imprudência e 

negligência, pelo fato de terem aberto fogo contra um navio mercante, violando o direito 

de passagem inocente em tempo de paz, sem as devidas medidas cautelares que o caso 

exigia. Diante dos fatos, o Brasil sentiu-se inferiorizado por não possuir em seu território 

um Tribunal Marítimo que pudesse julgar casos que tais, com a devida propriedade.

Com essas considerações em mente, o governo brasileiro fez nascer o Decreto nº 20.829/1931, 

criando a Diretoria de Marinha Mercante e os Tribunais Marítimos Administrativos. 

(PIMENTA, Matusalém Gonçalves. Processo marítimo: formalidades e tramitação. Rio de 

Janeiro, RJ: Lumen Juris, 2010, pp. 5, 6; 11-14).

 A nomenclatura “tribunal” não ocorre para outros órgãos da esfera administrativa 
brasileira. Tal fato pode levar à suposição de que o legislador preocupou-se com a 
consequência do incidente do navio alemão Baden e com a separação de competências 
relativas ao Direito Marítimo. Dessa forma, mantém-se a competência dos Tribunais 
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Federais para processar e julgar as questões de Direito Marítimo e navegação no oceano, 
rios e lagos, conforme o artigo 60 da Constituição da República de 1891, atribuindo ao 
TM a competência para julgar acidentes e fatos da navegação. 
 Na atualidade, a jurisdição sobre o pessoal marítimo e a competência para julgar 
incidentes específicos não afastam o TM da condição de auxiliar do Poder Judiciário, 
o que agrava a semântica nominativa de Tribunal. A filosofia regente do espectro que 
envolve os órgãos administrativos franceses e italianos está subjacente na manutenção 
da nomenclatura vigente. 
 Em verdade, um órgão administrativo pode cuidar espontaneamente de uma 
questão, e o bom administrador deve superar os desejos de seus administrados para 
corrigir injustiças cometidas por seus subordinados: “Au contraire, um organe administratif 

peut se saisir spontanément les injustice commises par ses subordonnés” (WALINE, M. Droit 

Adinistratif. Paris: Sirey, 1963, p. 198). 
 A complexidade foi diluída, ainda que com a admissão de dificuldades doutrinárias 
nesta filosofia francesa (após 1891), considerando-se coisa julgada a decisão do Tribunal 
Marítimo comercial no caso de culpa de qualquer capitão numa contrariedade às 
regras. O julgamento realizado pelo Tribunal Marítimo, mesmo com vozes contrárias, 
“é admitido como um verdadeiro julgamento que tem a autoridade da coisa julgada.” 
(RIPERT, George – Droit Maritime. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923, p.75). 
 Entre nós, mesmo com algumas tentativas frustradas do passado, como se encontra 
no artigo de abertura da Lei nº 2.180/54 e, recentemente, com o veto ao inc. X, do art. 
515, do Código de Processo Civil (CPC), que tornava o acórdão proferido pelo Tribunal 
Marítimo, quando do julgamento de acidentes e fatos da navegação, título executivo 
judicial, evidencia-se que a competência do TM não faz coisa julgada.
 Dadas as circunstâncias especificíssimas envolvidas na apuração de acidentes 
e fatos da navegação, o Tribunal Marítimo é constituído por um Colegiado detentor 
de elevada capacidade técnica. Tais circunstâncias também ensejam a participação 
obrigatória nos processos de outro órgão especializado: a Procuradoria Especial da 
Marinha (PEM).
 Esses aspectos estão previstos na legislação específica e a razão destes comentários 
está em reproduzir nosso entendimento como magistrado durante um quarto de século. 
Ainda que quase todo o texto já seja objeto de conhecimento dos especialistas. A repetição, 
nesta hora, tem objetivos pedagógicos, à semelhança do esposado pelo Sr. Diretor da 
PEM, em entrevista recente.
 À Procuradoria Especial da Marinha, órgão de assistência direta ao Comandante 
da Marinha, compete zelar perante o Tribunal Marítimo, pela fiel observância da 
Constituição da República Federativa do Brasil, das leis e dos atos emanados dos poderes 
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públicos, referentes às atividades marítimas, fluviais e lacustres.
 Verifica-se que a Procuradoria tem a atribuição de oferecer a Representação, 
peça análoga à Denúncia, no processo penal. Aceita a Representação, então temos um 
processo. Portanto, a PEM atua de forma semelhante a que o Ministério Público faz na 
Justiça Comum.
 Insta sublinhar que o TM e a PEM são órgãos desconhecidos da maioria da 
população. Entretanto, agora, o Tribunal busca mostrar a todos o que faz, a sua importância 
e seu propósito, laborando constantemente para promover a Justiça e Segurança para a 
Navegação.
 É no TM onde se julgam os Inquéritos Administrativos sobre Acidentes e Fatos 
da Navegação (IAFN) que nasceram nas Capitanias. Sendo esse julgamento muito 
importante para a segurança marítima, conforme o Presidente do Tribunal já alertou 
diversas vezes. Afinal, no Acórdão se estabelecem as causas, circunstâncias e extensão 
dos acidentes e fatos da navegação, determinam-se os responsáveis, bem como se propõe 
medidas preventivas e de segurança da navegação.
 Sistematizando o rito do processo sobre acidente e fato da navegação, o inquérito 
sai da Capitania, vem para o TM, vai à PEM, que analisa o inquérito dos mais diversos 
tipos de incidentes, desde a colisão de uma canoa até os acidentes que acontecem com 
lancha, moto aquática, ou mesmo nas praias com “banana boats” (um tipo de transporte 
inflável recreacional feito geralmente para ser rebocado por um barco a motor para o 
entretenimento de três a dez passageiros). Todos são submetidos à criteriosa análise da 
PEM, para verificar se há indícios de um causador, de um responsável. Na hipótese de se 
constatar isso é oferecida a Representação.
 No Tribunal correrá um processo judicialiforme, onde é assegurado o direito à 
defesa, para o Representado se pronunciar, a juntada e produção de provas e, após o 
decurso da fase de instrução e alegações finais, será marcado o julgamento em que sete 
juízes se pronunciarão. 
 Conforme já mencionado, o TM é um Tribunal de instância administrativa, não 
atuando na esfera penal. Então, a Corte Marítima não aplica penas restritivas de liberdade, 
e sim aquelas previstas na Lei nº 2.180/54, como por exemplo: multa, suspensão de 
pessoal marítimo, repreensão e cancelamento da matrícula profissional.
 Imperioso destacar que, dado o elevado tecnicismo empregado em sua elaboração, 
o Acórdão do TM possui presunção de certeza, tornando-se difícil contestá-lo. Como o 
inquérito é a peça inicial onde são colhidas as provas, a PEM tem especial preocupação 
com sua confecção, realizada na Capitania ou Delegacia, para que se obtenha um melhor 
provimento de provas dessa investigação e que venha para o Tribunal com todos os 
elementos necessários para subsidiar o julgamento.
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 Quanto às demandas judiciais, há situações em que o julgador pode dispensar 
apoio técnico. Muitas sentenças, especialmente de execução, foram prolatadas de forma 
manuscrita e direta, porque bastava o conhecimento da ocasião. Entretanto, muitas vezes, 
o quadro funcional é logicamente indispensável. No caso dos agentes técnicos auxiliares, 
peritos, imagine-se um julgador examinando orifícios de entrada e saída de projéteis em 
centenas de casos, em corpo (quando há homicídio ou lesão corporal) ou analisando uma 
estrutura de embarcação (engenharia naval); pense-se no magistrado de uma cidade com 
mais de trezentos mil habitantes na busca de intimados e citados (papel do Oficial de 
Justiça).
 No âmago das atividades mais diversas, o juiz pode perfeitamente reconhecer 
a profundidade atingida de uma cavidade abdominal, se estudara medicina; medir a 
resistência de matéria, em hipóteses de desabamento; proporcionalidade de composição 
de substância para transformá-la, como ocorre com arsênico, em medicamento ou veneno.
Mesmo em se tratando de médico, engenheiro, farmacêutico, o que às vezes acontece, 
mas não se pode admitir a multiplicidade e profundidade de conhecimento para uma só 
pessoa. Além do que, nesta hipótese, as partes têm o direito de quesitar outro profissional 
de sua confiança. Ou seja, seria impossível.
 E se assim for, mesmo que o magistrado incumbido de decidir tenha alguma 
experiência marítima, não teria o cabedal de conhecimentos imprescindíveis para avaliar 
todas as complexas circunstâncias envolvidas nas manobras realizadas pelo prático, 
numa varação, abalroação, colisão, arribada forçada, encalhe, etc. 
 As causas de acidentes marítimos podem ser resultantes de uma série de 
possibilidades: tempestade, más instruções, defeito de estrutura ou de instrução, 
entre outros. Portanto, no processo marítimo, dimensionar a responsabilidade sem a 
interferência de quem vive no mar é assumir grandes probabilidades de se cometer erros.
 Aos poucos, esses fatos, antes objeto de fantasias e literatura, agora estão ao 
alcance de aparelhos que ajudam a preparar o maritimista e o torna capaz de conhecer 
do litígio e decidi-lo com a segurança da justiça.
 A responsabilidade é de tal ordem que, em casos como os últimos, especificamente 
de ordem marítima, ao juiz cabe suspender o processo (art. 313, VII, do CPC), quando se 
discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência 
do Tribunal Marítimo.
 Embora as decisões do TM não façam coisa julgada, pelo nosso sistema e na forma 
do art. 5º, inc. XXXV, a lei não excluirá a lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder 
Judiciário. Este cânone, por estar incluído no rol dos direitos e garantias fundamentais, 
é aplicável aos direitos individuais, mas não integram o conjunto das cláusulas pétreas 
imutáveis a que se refere o art. 60 da Lei Fundamental.
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 Na hipótese, tratando-se de organização, estruturado o maquinismo de atuação 
do Tribunal, não se pode deixar de pensar sobre o Tribunal Marítimo na grade dos 
órgãos judicantes, como o são, em linha meramente analógica, os do Direito do Trabalho 
e o Superior Tribunal Militar. Contudo, esta ideia transita por caminhos que exigiriam 
aprofundamento nos dizeres, mais oportuno à outra ocasião.



8
5

 A
N

O
S

 D
O

 T
R

IB
U

N
A

L
 M

A
R

ÍT
IM

O

72

 O surgimento da Marinha Mercante 
está intrinsecamente ligado à história 
do desenvolvimento do Brasil, após a 
colonização europeia. Desta forma, o 
transporte marítimo fez e continuará a fazer 
parte da vida de todos os que moram neste 
imenso país costeiro.
 Salienta-se o fato de que o Brasil, nos 
moldes como o construímos, só foi viável 
pela chegada dos europeus por via marítima. 
A história da Marinha Mercante brasileira é 
repleta de passagens de suma importância 
para a própria história nacional. Não foi sem 
razão que a primeira lei criada por D. João 
VI, quando chegou ao Brasil, foi voltada à 
Marinha Mercante e ao transporte marítimo. 
A abertura dos portos às nações amigas foi um Ato (Decreto) promulgado por D. João 
VI, em 28 de janeiro de 1808. Este foi o primeiro Decreto emitido pelo príncipe regente de 
Portugal, após sua chegada ao Brasil.
 Esse Decreto (Carta Régia) abriu os portos do Brasil às nações amigas de Portugal, 
possibilitando seu livre comércio com as mesmas. Vale dizer que a principal nação amiga 
de Portugal, e que se beneficiou muito desse ato, foi a Grã-Bretanha. Inclusive uma das 
três empresas mais antigas do Brasil, ainda atuando em águas brasileiras, foi trazida pelo 
Decreto promulgado por D. João VI. Infelizmente, poucos brasileiros têm ciência de tais 
fatos. 
 Entretanto, é importante ressaltar que o Decreto em questão beneficiou sobremaneira 
uma nação em detrimento de muitas outras e este fato só foi corrigido com a Proclamação 
da República, em 1889 e com a criação do Lloyd Brasileiro, que – juntamente com as outras 
empresas de navegação brasileiras já existentes no país –, trouxeram a independência e a 
soberania no transporte marítimo para nossa pátria.
 Existem diversas maneiras pelas quais uma nação pode alcançar sua soberania. 
Todas elas passam, necessariamente, por uma balança comercial positiva, possibilitada 

O TRIBUNAL MARÍTIMO 
E A MARINHA MERCANTE
           Alvaro José de Almeida Junior                                                                     
              Capitão de Longo Curso (CLC), Comodoro e 
             Presidente do Centro de Capitães da Marinha Mercante

CLC Alvaro recebendo do Almirante de Esquadra Küster 
(então DGN) o Estandarte da Marinha Mercante
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pelo livre comércio. No caso do Brasil, há uma dificuldade a mais para a realização do 
livre comércio com os demais países do globo, pois o nosso país enfrenta certo isolamento 
geográfico. Observando-se que o hemisfério sul do planeta Terra possui uma quantidade 
de terras consideravelmente menor que o hemisfério norte e ainda as barreiras naturais 
da Amazônia e da Cordilheira dos Andes, que separam o Brasil de seus vizinhos do Norte 
e do Oeste, podemos afirmar que o Brasil precisou e continuará a se voltar ao Leste, ao 
imenso Oceano Atlântico, como forma de garantir uma balança comercial favorável que 
sustente os duzentos milhões de brasileiros. 
 Segundo dados estatísticos governamentais, cerca de 95% dos nossos produtos de 
exportação saem por via marítima e o mesmo ocorre com nossos produtos de importação.
Após entender a necessidade da soberania no transporte marítimo de suas cargas –“as 
riquezas da esperança”, como citado no hino de nossa amada Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mercante –, no início do século XX, o Brasil clamava por um tribunal 
técnico para cuidar desses interesses e da segurança da vida humana no mar.
 O transporte marítimo é popularmente conhecido no mundo como “aventura 
marítima”, o que de fato lhe é muito apropriado, posto que o lançamento de um navio 
ao mar nada mais é do que uma aventura. De fato, o ambiente dos mares é atípico e 
acidentes podem ocorrer. 
 Não é sem razão que a formação de um Comandante de navio (Capitão de Longo 
Curso) pode chegar a dez anos entre academia e embarques compulsórios. Esse tempo 
elevado para sua formação se justifica diante da complexidade dos fatos que diariamente 
se apresentam na vida profissional de um Comandante de navio.
 Soma-se a isso a estimativa de que navegam pelo mundo, atualmente, cerca de 
cinquenta e um mil navios mercantes, acima de mil toneladas, ostentando pavilhões das 
mais diversas nações, com línguas, costumes e culturas diferentes; todos integrados em 
um mesmo imenso sistema de transporte global, que liga todos os mares do mundo. 
 Há alguns anos, o Secretário Geral da Organização Marítima Internacional (IMO), 
Efrimios Mitropoulos, declarou que “caso todos os navios do mundo parassem metade da 
população mundial morreria de fome e a outra metade morreria de frio”. Esta declaração 
firme mostra a dependência da Marinha Mercante para a sobrevivência da raça humana. 
 Na realidade, desde que o homem se lançou ao mar, na antiguidade, a importância 
do transporte marítimo só veio a crescer com o passar dos séculos. E foi nesse contexto 
da crescente dependência do transporte marítimo mundial, que o Brasil começou a 
estudar, no início do século XX, a possibilidade da criação de um órgão técnico capaz 
de avaliar, de forma isenta, as causas e circunstâncias dos acidentes de embarcações 
nacionais e estrangeiras, quando em águas jurisdicionais brasileiras. Até que em 1930, 
após um incidente ocorrido no estado do Rio de Janeiro com um navio de bandeira alemã 
(bombardeamento do navio Baden), em um ato de plena soberania, o país decidiu criar o 
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Tribunal Marítimo (TM) em 1934.
 O Brasil é um país complexo e, por vezes, o comércio entre nações também não 
é simples. Como Comandante de navio, conhecemos bem as questões que deixam os 
parceiros comerciais estrangeiros tão preocupados. Muitos dos contratos comerciais 
assinados no âmbito de empresas internacionais com empresas brasileiras preveem que 
quaisquer dúvidas oriundas da execução do contrato deverão ser arguidas perante a 
justiça inglesa ou a justiça de outra nação, ou ainda perante um tribunal de arbitragem; 
em detrimento da justiça brasileira, com objetivo de obter uma resposta mais técnica e 
célere.
 No que diz respeito ao Tribunal Marítimo brasileiro existe um reconhecimento 
nacional e internacional da excelência de suas decisões, em razão do seu rigor técnico, 
fornecendo a tão desejada segurança jurídica às partes. E como é possível que tenha 
alcançado essa excelência?  Por certo que as empresas afins, que adotam a “aventura 
marítima” como meio de desenvolvimento de seus negócios e aqui citamos todos os 
atores do cenário marítimo (armadores, agentes marítimos, autoridades portuárias e 
praticagens) têm algo em comum: a vontade de fazer o seu trabalho de forma correta, 
perene, segura e rentável. É nesse contexto que um tribunal técnico, que decide de forma 
rápida e eficaz, traz tranquilidade e segurança para todos.  
 Destaque-se que a amplitude do TM vai além-mar e não se faz apenas para o 
transporte marítimo. De fato, compete ao TM julgar todos os acidentes e fatos da 
navegação, como os da pesca, a Marinha Mercante, o esporte e recreio, a lavra de 
minerais, hidrocarbonetos no mar, rios, baías, lagos e lagoas. Enfim, tudo que navega 
na superfície ou embaixo da superfície da água ou que se encontra na água, ainda que 
seja uma embarcação estática. Este complexo e assoberbado Tribunal está longe de ser o 
algoz dos Comandantes, das empresas ou dos navegantes, mas certamente é o local onde 
os homens do mar se apoiam, sabendo que caso sejam envolvidos em algum acidente ou 
fato da navegação, terão um julgamento técnico, justo e eficiente.
 Composto com um quadro de Juízes de elevadíssimo padrão técnico-profissional 
e intelectual, especialistas nos mais diversos setores pertinentes, como em Armação de 
Navios, Navegação Comercial, Ciências Náuticas, Ciências Navais, Direito Internacional, 
Direito Marítimo e Engenharia Naval, é uma casa a se orgulhar em um país de dimensões 
continentais.
 Nesse aniversário de 85 anos do Tribunal Marítimo brasileiro, o Centro de 
Capitães da Marinha Mercante deseja vida longa e próspera, com uma proa clara e 
ventos favoráveis. Estamos certos que na sua cana do leme temos um Presidente, o Vice-
Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, extremamente capaz e imbuído de sua missão, 
com Juízes de caráter ilibado. Nós, Comandantes de navios, singramos tranquilos 
sabendo que temos em nosso país um Tribunal Marítimo imparcial e eficiente.
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  O Tribunal Marítimo (TM) é um órgão do Poder Executivo, auxiliar do Poder 
Judiciário, que tem como principal atribuição julgar os acidentes e fatos da navegação 
marítima, fluvial e lacustre e as questões relacionadas com tal atividade.
 O Tribunal é um órgão administrativo, autônomo, vinculado ao Comando da 
Marinha no que se refere ao provimento de pessoal militar e de recursos orçamentários 
para pessoal e material destinados ao seu funcionamento.
 Criado em 1931, pelo Decreto nº 20.829/31, o Regimento Interno do Tribunal foi 
aprovado pelo Decreto nº 24.585, de 05 de julho de 1935, data considerada de efetiva criação.
 A organização e atuação da Corte Marítima brasileira são regulamentadas pela 
Lei Orgânica do Tribunal Marítimo (LOTM), Lei nº 2.180/54, e pelo Regimento Interno 
Processual do Tribunal Marítimo (RIPTM). 
 Na comemoração de 85 anos da criação do TM, pretende-se destacar a efetividade e 
excelência de suas decisões perante as causas julgadas no contencioso estatal. 

Jurisdição e Competência do Tribunal Marítimo no Julgamento de Acidentes e Fatos da 

Navegação 

 Considera-se competência fundamental do TM julgar acidentes ou fatos da 
navegação, determinando a causa, extensão e circunstâncias, bem como aplicando, quando 
cabíveis, penas de medidas preventivas e de segurança da navegação.
 Nos processos administrativos concernentes aos acidentes e fatos da navegação, o 
TM atua como órgão judicante, definindo-lhes a natureza, as causas, as circunstâncias e a 
extensão do ilícito administrativo. 
 Compete ao referido Tribunal, nesses processos, processar e punir os autores nos 
limites das suas atribuições e propor, se cabível, medidas de segurança e preventivas 
atinentes à segurança da navegação, visando evitar a ocorrência de fatos correlatos.
 Em decorrência do princípio da jurisdição estrita, é da competência e jurisdição do 
Tribunal Marítimo o julgamento dos acidentes e fatos da navegação ocorridos em território 
marítimo nacional.
 A LOTM, art. 10, contempla hipóteses de extraterritorialidade embasadas nos 
princípios da jurisdição do Estado de bandeira, da territorialidade objetiva e subjetiva e da 
nacionalidade (ou personalidade).

EFETIVIDADE E EXCELÊNCIA DAS DECISÕES 
DO TRIBUNAL MARÍTIMO NO BRASIL SOBRE OS
ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO

Eliane Maria Octaviano Martins
Professora Doutora e Advogada especialista em Direito Marítimo e Internacional
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 Considerando o princípio da jurisdição do Estado de bandeira, o TM exerce 
jurisdição e competência relativa aos acidentes marítimos ou incidente de navegação 
ocorridos com navios, plataformas e demais estruturas offshore ou embarcações brasileiras 
mercantes em alto-mar ou em águas estrangeiras. 
 Nas circunstâncias em que o acidente ou o incidente ocorrido em alto-mar 
envolver embarcações – em sentido lato – de bandeiras diferentes, constata-se a hipótese 
de competência concorrente (CAMPOS, 2011). 
 De acordo com as normas do direito internacional, o princípio da nacionalidade 
e territorialidade objetiva ou subjetiva se evidencia na competência e jurisdição em 
qualquer acidente marítimo ou incidente de navegação em embarcações estrangeiras, do 
qual decorra perda de vida ou ferimentos graves em pessoa brasileira, ou que tenham 
provocado danos graves a navios, instalações ou ao meio marinho nacionais. 
 E em consonância com as normas preconizadas na LOTM, arts. 1°, 2° e 10, e no 
RIPTM, arts. 6° e 7°, a jurisdição do TM será exercida sobre: 

 a. embarcações mercantes de qualquer nacionalidade, em águas brasileiras;

 b.  embarcações mercantes brasileiras em alto-mar, ou em águas estrangeiras;

 c. embarcações mercantes estrangeiras em alto-mar, nos casos de estarem 
envolvidas em qualquer acidente marítimo ou incidente de navegação, no qual tenha 
pessoa física brasileira perdido a vida ou sofrido ferimentos graves, ou que tenha 
provocado danos graves a navios, a instalações brasileiras ou ao meio marinho, de acordo 
com as normas do direito internacional;

 d. o pessoal da Marinha Mercante brasileira;

 e. os marítimos estrangeiros, em território ou águas territoriais brasileiras;

 f. os proprietários, armadores, locatários, carregadores, agentes e consignatários 
de embarcações brasileiras e seus prepostos;

 g. agentes ou consignatários no Brasil de empresa estrangeira de navegação;

 h. empreiteiros ou proprietários de estaleiros, carreiras, diques ou oficinas de 
construção ou reparação naval e seus prepostos;
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 i. os proprietários, armadores, locatários, carregadores, consignatários e seus 
prepostos, no Brasil, de embarcações mercantes estrangeiras;

 j. os empreiteiros e proprietários de construções executadas sob, sobre e às margens 
das águas interiores e do mar territorial brasileiros; sob e sobre a zona econômica exclusiva 
(ZEE); e a plataforma continental (PC) brasileira. E que – por erro ou inadequação de 
projeto; pela execução ou pela não observância de especificações técnicas de materiais, 
métodos e processos adequados; ou ainda por introduzir modificações estruturais não 
autorizadas nas obras originais –, atentem contra a segurança da navegação;

 k. toda pessoa jurídica ou física envolvida, por qualquer forma ou motivo, em 
acidente ou fato da navegação, respeitados os demais instrumentos do direito interno e 
as normas do direito internacional;

 l. ilhas artificiais, instalações estruturais, bem como embarcações de qualquer 
nacionalidade empregadas em operações relacionadas com pesquisa científica marinha, 
prospecção, exploração, produção, armazenamento e beneficiamento dos recursos 
naturais, nas águas interiores, no mar territorial, na ZEE e na PC brasileiros – respeitados 
os acordos bilaterais ou multilaterais firmados pelo país e as normas do direito 
internacional. 

Efetividade e Natureza das Decisões do TM nos Processos Marítimos sobre Acidentes 

e Fatos da Navegação

 Na generalidade, o processo perante o TM segue os mesmos procedimentos adotados 
em qualquer outro tribunal em processo contencioso, ao apreciar administrativamente 
os acidentes e fatos da navegação como um todo, com aplicação de normas técnicas e 
jurídicas compatíveis à solução do conflito.
 Em linhas gerais, a instauração compreende a autuação e distribuição dos Inquéritos 
Administrativos sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), representação, citação e 
defesa prévia.
 A fase instrutória centra-se em contestação e impugnação; provas; alegações finais; 
despachos de encerramento ou de prorrogação; e despacho saneador. Na fase decisória 
ocorre o julgamento e a decisão.
 Deve-se atentar, ainda, para a fase recursal, que existirá na hipótese de interposição 
de recursos.
 Nos termos da LOTM, art. 18, as decisões do TM referentes aos acidentes e fatos 
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de navegação têm valor probatório e se presumem certas quanto à matéria técnica.
 Em consonância com o sistema de unicidade de jurisdição, a decisão proferida 
pelo TM nos processos administrativos é ato administrativo e não faz coisa julgada, 
sendo passível de reexame no Poder Judiciário (LOTM, art. 18).
 Consoante a LOTM, art. 13, no julgamento desses processos, deverá o TM: definir 
a natureza e determinar as causas, circunstâncias e extensão; indicar os responsáveis e 
aplicar as penas estabelecidas na LOTM; propor medidas preventivas e de segurança da 
navegação.
 Nos termos da LOTM, art. 14, são considerados acidentes da navegação: naufrágio, 
encalhe, colisão, abalroação, água aberta, explosão, incêndio, varação, arribada e 
alijamento; avaria ou defeito nas instalações do navio, que ponha em risco a embarcação, 
as vidas e fazendas de bordo.
 Consideram-se fatos da navegação, nos termos do art. 15 da mesma Lei: o mau 
aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é utilizada e a 
deficiência da equipagem; a alteração da rota; a má estivação da carga, que sujeite a risco 
a segurança da expedição; a recusa injustificada de socorro à embarcação em perigo; 
todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança da 
embarcação, as vidas e fazendas de bordo; 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.
 Nos processos administrativos sob a égide do TM são identificadas as seguintes 
palavras: instauração; instrução; e decisória.
 O direito material incidente nas decisões do TM refere-se aos preceitos legais 
reguladores da navegação. Entende-se por preceitos legais reguladores da navegação 
todas as disposições de convenções e tratados, leis, regulamentos e portarias, como 
também os usos e costumes, instruções, exigências e notificações das autoridades, sobre 
a utilização de embarcações, tripulação, navegação e atividades correlatas.
 As decisões do TM são atos administrativos e devem versar sobre fatos alegados 
pela representação ou pela defesa.
 Na esfera do Judiciário, sempre que se discutir em juízo uma questão decorrente 
de matéria da competência do TM, cuja parte técnica ou técnico-administrativa couber 
nas suas atribuições, deverá ser juntada aos autos a sua decisão definitiva.
 No âmbito do contencioso penal e civil, é admissível a suspensão no curso de 
processos que dependam das decisões do TM.
 Apesar do valor probante praticamente inquestionável das decisões do TM em 
processos impetrados na seara cível e criminal, a condenação ou inculpabilidade em sede 
de decisão do TM não enseja a mesma decisão nas outras esferas. Não há vinculação da 
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decisão ou subordinação da jurisdição ao Tribunal Especial. Efetivamente, cada ramo 
do Direito e respectiva jurisdição analisam o objeto do processo sob a ótica da legislação 
pertinente ao litígio. 

Decisões do Tribunal Marítimo

 As decisões do TM sobre os acidentes e fatos da navegação são de natureza 
administrativa, pautadas em atos administrativos de cunho federal.
 Configurada a índole administrativa e não judiciária, as decisões do TM são 
destituídas de efeitos conclusivos e vinculativos e não fazem coisa julgada judicial, sendo 
passíveis de reexame pelo Poder Judiciário.
 O valor probante das decisões emanadas do TM é praticamente inquestionável e 
se presume certo quanto à matéria técnica (LOTM, art. 18). As decisões do TM não fazem 
coisa julgada, todavia constituem elementos probantes praticamente inquestionáveis 
quanto à matéria técnica.
 Em decorrência de especialidade e tecnicidade do Colegiado em matéria de sua 
competência, pairam sobre as decisões do TM a presunção de certeza, sem ser absoluta e 
incontestável. Seus atos decisórios configuram presunção iuris tantum.
 Não obstante, a discordância constatada sobre a natureza jurídica das decisões do 
TM, tem se considerado que se trata de prova emprestada, cuja valoração se atrela ao livre 
convencimento do Juiz. Consagram-se, por conseguinte, em decisões não vinculantes à 
prestação jurisdicional, em estrita observância aos princípios da livre convicção motivada 
do Juiz, da livre apreciação da prova e da inafastabilidade da jurisdição.
 Diante de evidências e provas judiciais produzidas em contrário, a decisão do TM 
poderá ser desconstituída e desprezada pelo Juiz em sede de processo judicial. Constata-
se, por oportuno, que o Poder Judiciário concederá à decisão do TM, in casu, o valor de 
prova emprestada sob a ótica e o universo do processo sub judice.
 Ante a singularidade do tema, se a lide versar sobre objeto, cuja apuração demanda 
prova técnica, deverá a decisão do TM subsistir na decisão do Juiz, sendo considerada 
total ou parcialmente. A contrario sensu, nas causas em que se prescinde de análise 
de questões técnicas, nas quais a sentença de mérito analisará questões individuais, 
estritamente inerentes ao caso, ou ainda na hipótese de o julgado do TM ser contrariado 
por prova oferecida em juízo, a sentença desconsiderará ou reexaminará a decisão do 
TM.
 Consolida-se, portanto, a exegese de ser livre o Poder Judiciário para valorar o 
julgado do TM no processo judicial, concedendo a decisão, a efetividade e a relevância 
inerentes à causa.
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 Na gênese da processualística, a valoração da decisão do TM em sede judicial 
poderá importar em: considerar a decisão do TM, total ou parcialmente; reexaminar 
a decisão em face das provas judiciais acostadas aos autos; desconsiderar, de plano, a 
decisão do TM em causas, cujas provas técnicas não têm relevância com o pleito a ser 
julgado. 

Natureza Jurídica, Efetividade e Valoração das Decisões Finais sobre o Mérito do 

Processo

 Em sede doutrinária e jurisprudencial se constatam discordâncias relativas à 
natureza das decisões proferidas pelo TM. Designadamente, destacam-se duas vertentes 
teóricas: a teoria que propugna pela natureza de configurar a decisão do TM um parecer 
técnico e a teoria que sustenta enquadrar-se em coisa julgada administrativa.
 A vertente que defende que as decisões do TM são pareceres técnicos “demais 
valorizadas do que deveriam ser” e, embora este órgão seja denominado de Tribunal, 
encontra-se à margem do Estado-juiz (...) e são impregnadas da influência marinheira do 
órgão (Cremoneze Pacheco, 2005 e 2012).
  Considerando tais premissas, esta corrente defende que não se pode conferir caráter 
absoluto e incontroverso à decisão do TM, não devendo ser o feito judicial sobrestado, 
aguardando a decisão do Tribunal, já que esta não possui influência preponderante sobre 
aquele (TUSSI e ANTONIOLI, 2012). 
 Em sentido contrário, a vertente que considera as decisões do TM coisa julgada 
administrativa vem sendo consolidada em sede doutrinária e jurisprudencial.
 Considerando a natureza de coisa julgada administrativa, as decisões do Tribunal 
são elemento de prova emprestada nos processos judiciais, com presunção relativa de 
veracidade. 
 A valoração da prova condiciona-se aos princípios da livre convicção motivada do 
juiz e da inafastabilidade da jurisdição. Consequentemente, é possível o sobrestamento 
do feito.
 Considerada esta corrente, as decisões do TM não têm natureza jurídica de 
pareceres técnicos, mas de coisa julgada administrativa. Configuram, portanto, decisões 
definitivas no âmbito administrativo, com força para apontar responsáveis, aplicando-
lhes penalidades cominadas em lei. (PIMENTA, M. 2010, passim e 2013, p. 109-10; 
PIMENTA, C. 2013; GONÇALVES, 2011, passim).
 Desta forma, o Judiciário poderá apoiar-se na decisão profundamente técnica 
do Tribunal Marítimo no momento de definir responsabilidades cíveis ou criminais em 
processos de competência concorrente, evitando-se ainda ação rescisória, caso decida 
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sem levar em conta prova fundamental para o deslinde do litígio. 

  Pela análise das duas correntes apresentadas, parece que a primeira anda em 

rumo de colisão com a lei. (...) Prevalecendo esse entendimento, concluir-se-ia pela total 

desnecessidade de existência do TM. Se suas decisões são apenas pareceres, poderia a Corte 

ser substituída por peritos nomeados dentro dos próprios processos judiciais, economizando 

o país com todos os gastos para a existência de um Tribunal. Por outro lado, a segunda 

corrente, em consonância com a Lei Orgânica, continua entendendo que as vergonhas do 

passado, vividas com o caso Baden e que deram origem ao TM brasileiro, não podem e não 

devem mais ser revividas. (...) cristalino está que, por sua função e especialidade, o TM é 

ferramenta indispensável para uma boa governança, uma vez que suas decisões ultrapassam 

as punições para alcançar, a profilaxia no sentido de elidir acidentes marítimos, atuando, 

consequentemente, na preservação do meio ambiente. Por meio do TM, o Brasil caminha 

em consonância com outros Estados, no sentido de promoção de uma governança global 

preocupada com direitos humanos e proteção ambiental.  (PIMENTA, Matusalém 2013, 

p.19).

 E ainda:

  (...) parecer técnico” não tem força para julgar, muito menos para punir, conforme 

se depreende da dedução lógica extraída pelo simples conhecimento etimológico desses 

vocábulos (...) as decisões finais do TM não têm, nem poderiam ter, natureza jurídica 

de “parecer”. Ora, “parecer” é o que parece ser na opinião de determinado técnico ou 

especialista. Portanto, trata-se de uma opinião e não de uma decisão. Consequentemente, 

nenhum parecer, por mais especial que possa ser, guarda qualquer similitude com as 

decisões da Corte Marítima. (OCTAVIANO MARTINS & PIMENTA, 2015).

 Consideradas as premissas emanadas dessas teorias, poder-se-ia propugnar ainda 
pela natureza mista ou especial das decisões do TM. 
 Efetivamente, as correntes embasam posicionamentos relevantes que podem 
evidenciar a exata diferenciação de exegese na universalidade distinta das searas 
administrativa e judicial. (OCTAVIANO MARTINS, 2013). 

Considerações Finais

 No restrito âmbito administrativo, mas consubstancial, nas decisões proferidas 
pelo TM opera-se coisa julgada administrativa. Trata-se de preclusão administrativa, 
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irretratabilidade da matéria em sede administrativa.
 A contrario sensu, nos processos intentados perante o Poder Judiciário, as decisões 
do TM não fazem coisa julgada material como se fossem decisões judiciais. Os atos 
decisórios do TM são considerados provas técnicas eivadas de presunção de certeza e 
tecnicidade, passíveis, por conseguinte, de reexame e valoração pelo Poder Judiciário. 
 Na práxis, a efetividade das decisões do Tribunal Marítimo tem consolidado a 
excelência de sua atuação nestes 85 anos, demonstrando a importância desta Corte como 
ferramenta indispensável para governança global preocupada com direitos humanos e 
proteção ambiental.
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 Na data em que a Corte Marítima brasileira comemora os seus 85 anos de existência, a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não poderia deixar de exaltar a magnífica trajetória 
desta tradicional instituição, tão cara para a nossa sociedade – e para a cidadania. Eis que é 
fundamental para a segurança do tráfego marítimo, salvaguarda das vidas humanas e do 
meio ambiente.
 A sua criação teve origem a partir do famoso incidente com o vapor alemão Baden 
atingido pelo Forte do Vigia ao sair irregularmente de nossas águas territoriais, em 1930, 
julgado pelas Cortes Marítimas alemãs na época, ante a ausência do nosso Tribunal do 
Mar. Fato foi o mote para que o Ministro da Marinha na ocasião proclamasse a premência 
e necessidade da “criação de um órgão técnico para a apreciação rápida e segura de toda a 
sorte de acidentes da navegação no nosso imenso litoral e vias navegáveis”.
 Desde a sua constituição até os dias de hoje, aproximadamente 30.000 decisões foram 
proferidas por este Tribunal Marítimo – compiladas cuidadosamente nos Anuários de 
Jurisprudência –, sem falar no vasto acervo registral produzido pela Divisão de Registros 
de embarcações, onde 15.000 embarcações já foram inscritas no Registro de Propriedade 
Marítima e no Registro Especial Brasileiro.
 A solidez dos pilares que sustentam um Tribunal, seja ele administrativo ou judicial, 
está justamente no seu legado, ou seja no acervo jurisprudencial e documental por ele 
produzido ao longo de sua existência. No caso deste Tribunal por mais de oito décadas de 
intensa atividade.
 Nos anais da jurisprudência identificamos a evolução do pensamento dos Juízes, 
a revisão de posicionamentos, a modernização dos aparatos marítimos, a aplicação da 
legislação doméstica e internacional em permanente mutação e, por fim, o substrato destes 
intensos debates – a fonte do Direito que alimenta as normas que foram e vêm sendo 
concebidas e editadas para regular e aperfeiçoar a segurança da navegação em nosso litoral 
e vias navegáveis.
 Assim, devemos hoje render nossa mais profunda homenagem às pessoas que 
viabilizaram este legado. Portanto, os titulares desta justa homenagem são, na verdade, 
as pioneiras autoridades da Marinha do Brasil que conceberam a ideia original e criaram 
este Tribunal; os legisladores que aprimoraram e sabiamente ampliaram a competência 
jurisdicional desta Corte; assim como os operários que levantaram com suas fortes mãos 
esta belíssima “Casa Armada” em 1941; além de todos os presidentes, juízes, procuradores, 

O TRIBUNAL MARÍTIMO NA VISÃO 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
              Dr. Godofredo Mendes Vianna    
        Presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário do Conselho Federal 
                   da Ordem dos Advogados do Brasil
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advogados e funcionários, que por aqui passaram, viveram e, porque não dizer, semearam 
em solo fértil para as futuras gerações.
 Tais pessoas fizeram possível hoje estarmos aqui, comemorando mais um 
aniversário do Tribunal Marítimo. Sem eles a instituição não existiria; não teria alma, 
nem força. Seus pilares seriam como um castelo de cartas, a ruir no primeiro vento.
Retornando aos dias atuais, é preciso reafirmar o papel cada vez mais essencial 
desempenhado por esta Corte, já que o expressivo aumento do número de embarcações 
em operação em nossas águas jurisdicionais é fator que eleva constantemente a 
responsabilidade deste Tribunal.
 Não podemos deixar de registrar aqui também as recentes medidas de 
modernização do Tribunal, em especial o Boletim de Acidentes Julgados e a implantação 
do processo eletrônico para os casos em tramitação neste Tribunal, projeto pioneiro da 
atual administração, a cargo do Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho.
 De tal sorte que, sem dúvida, cada vez mais este Tribunal terá papel fundamental 
no desempenho de sua missão institucional, julgando com rigor os acidentes e fatos da 
navegação.
 Não poderíamos concluir sem uma especial referência a nós, advogados. Em 
primeiro plano, releva enfatizar aqui, nesta belíssima obra, o absoluto e irrestrito respeito 
aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa por este E. 
Tribunal, circunstância que, nós advogados, testemunhamos diuturnamente.
 É nosso dever, portanto, destacar a conduta escorreita, transparente e diligente 
dos funcionários desta Corte na tramitação processual e, no mesmo diapasão, a atuação 
exemplar dos Juízes deste Tribunal, sempre prestigiando e aplicando a ampla dilação 
probatória, o respeito às regras processuais e ao irrestrito contraditório.
 Nós, advogados, que por este Tribunal temos particular carinho e sentimo-nos em 
casa, porque nele a mútua cordialidade e recíproca independência que devem pautar as 
relações entre advogados e juízes encontram um grau de desenvolvimento exemplar.
Marco memorável do prestígio e plena observância às prerrogativas dos advogados 
reside no fato de que trinta e quatro anos antes de a Constituição Federal de 1988 prever 
a indispensabilidade do advogado para administração da Justiça, a Lei nº 2.180/54 de há 
muito já dispunha em seu artigo 31 que o patrocínio das causas no Tribunal Marítimo era 
ato privativo dos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.
 Podemos afirmar com absoluta convicção que, nós advogados, temos retribuído 
esta deferência especial que nos concedeu a Lei nº 2.180/54, contribuindo sobremaneira 
ao longo de todos esses anos para a grandeza, credibilidade e prestígio deste Tribunal 
com o aporte significativo de nosso esforço.
 Finalmente, impende registrar que não há como alcançar uma atividade 
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jurisdicional de qualidade sem que haja uma advocacia e uma magistratura de alto nível 
e que ambos mantenham essa relação polarizada, mas sem qualquer hierarquia, dentro 
dos mais altos padrões da ética, do respeito e da boa técnica, ante os vasos comunicantes 
e dependentes entre si que unem umbilicalmente uma função à outra.
 Portanto, a Ordem dos Advogados parabeniza não somente a instituição Tribunal 
Marítimo, mas sobretudo as pessoas que tanto se dedicaram e se dedicam a esta instituição, 
fazendo-a existir.
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 Com sua origem relacionada diretamente a um incidente internacional, envolvendo 
um navio mercante alemão, no ano de 1930, o Tribunal Marítimo foi ativado em 1934.
 Sua primeira administração era composta pelo Contra-Almirante Adalberto Nunes 
como Presidente, os Juízes João Stoll Gonçalves, Alberto Porto da Silveira, Frederico Lage, 
Joaquim Santos Maia e o Procurador Augusto de Lima Júnior. Mas somente em 1954, com 
a promulgação da Lei nº 2.180 (Lei Orgânica do Tribunal Marítimo), ficavam oficialmente 
estabelecidos os deveres e obrigações da nossa atual Corte Marítima.
 Nestes 85 anos de intensa atividade pioneira no exercício do Direito Marítimo, 
muitos processos julgados ficaram registrados nos anais deste Tribunal e tiveram grande 
repercussão na mídia, como por exemplo:    

• Processos nº 668, 684, 685 e 765 de 1944 – referentes aos naufrágios dos 
Navios Mercantes (N/M) “Baependi”, “Araraquara”, “Aníbal Benévolo” e 
“Afonso Pena”, respectivamente.

 Foram torpedeados por submarinos alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, 
quando tivemos a participação ativa de navios de guerra da nossa Marinha do Brasil. 
Somente nestes quatro processos, lamentavelmente, foram contabilizadas 675 vítimas 
fatais.    

• Processo nº 11.159/1981– Barco a Motor “Novo Amapá”

 Naufragou no dia 06/01/1981, navegando de Macapá para Jary. Embora a lotação 
da embarcação fosse de 150 passageiros, no momento do acidente estima-se que havia cerca 
de 500. A perícia constatou o excesso de passageiros e na ocasião ocorreram 291 mortes e 30 
desaparecidos. A causa determinante do acidente foi caracterizada como negligência.    •  
  

• Processo nº 13.628/1989 – Barco a Motor “Bateau Mouche IV”

 Construído em Fortaleza, Ceará, em 1972, naufragou entre a praia Vermelha e a ilha 
Cotunduba, nas proximidades da entrada da barra do porto do Rio de Janeiro, na noite 
de 31 de dezembro de 1988, quando faleceram 55 pessoas. A causa determinante apontou 

A IMPORTÂNCIA DO TRIBUNAL MARÍTIMO 
PARA A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO
             Elson de Azevedo Burity                                                                     
                Capitão de Mar e Guerra (Refº-T)
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deficiências de manutenção da embarcação, que comprometeram sua estanqueidade e 
estabilidade.

• Processo nº 16.413/1995 – Navio Mercante “Trading Daring”

 De bandeira cipriota o N/M “Trade Daring”, construído em 1972 e com capacidade 
para 145 mil toneladas, quando atracado em 11 de novembro de 1994 no terminal de 
Ponta da Madeira, em São Luiz (MA), sofreu um colapso estrutural. Após embarcar 
aproximadamente 83 mil toneladas de minério de ferro, ouviu-se forte estrondo, seguindo-
se de violento tosamento. Vários dias após, o navio foi cortado em duas partes, sendo 
afundadas em local distante e seguro. Não houve vítimas e o terminal ficou interditado 
por cerca de um mês.
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• Processo nº 19.489/2001- Plataforma “P-36”

 Talvez seja em toda a história de existência do Tribunal Marítimo o mais complexo 
acidente julgado. Na madrugada de 15 de março de 2001 a plataforma móvel “P-36”, de 
bandeira italiana, afretada pela Petrobras, efetuava operação de produção de petróleo e 
gás, no Campo Roncador, Bacia de Campos (RJ). Em dado momento sofreu sucessivas 
explosões, incêndio e alagamento, causando a morte de 11 tripulantes e naufrágio com 
perda total. O processo foi concluído em 19 de julho de 2005, todavia a empresa operadora 
da plataforma recorreu dos termos do Acórdão promulgado à Justiça Federal, onde o 
processo encontra-se atualmente aguardando a decisão final daquela Corte.    

• Processo nº 21.267/2005 – Navio Tanque “Vicuña”

 Durante uma operação de descarga de etanol no terminal da Cattalini Terminais 
Marítimos Ltda, na cidade de Paranaguá (PR), explodiu deixando vazar cerca de 285 
toneladas de óleo bunker para o ambiente. Houve a morte de quatro pessoas e a perda 
total do navio com seu posterior desmanche, além de avarias no terminal, nas embarcações 
fundeadas nas proximidades e em edificações na cidade.
 Podemos considerar que cada acidente é um verdadeiro aprendizado para as 
Organizações Militares (OM) integrantes do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário 
(SSTA), hoje constituído basicamente por 29 Capitanias dos Portos; 14 Delegacias; e 23 
Agências, distribuídas por todos os estados do Brasil.
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O quadro a seguir é uma pequena amostragem de alguns tipos de acidentes julgados 
nos anos de 2014 a 2018, a fim de exemplificar a grande diversificação, complexidade e 
quantidade de casos que passam pelo Tribunal Marítimo. 

ACIDENTES 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL PERCENTUAL DE 
PROCESSOS 
JULGADOS

NAUFRÁGIO

ABALROAMENTO

COLISÃO

INCÊNDIO

ENCALHE

MOTO AQUÁTICA

MERGULHO

EXPLOSÃO

ESCALPELAMENTO

TOTAL

89

104

47

26

37

31

9

8

5

127

96

56

34

34

26

12

7

1

151

130

70

46

48

28

22

14

4

137

113

74

58

32

30

13

10

2

129

95

60

39

46

22

5

12

4

356 393 513 469 412 2143

633

538

307

203

197

137

61

51

16

29,79%

25,32%

14,45%

9,55%

9,27%

6,45%

2,87%

2,40%

0,75%



8
5

 A
N

O
S

 D
O

 T
R

IB
U

N
A

L
 M

A
R

ÍT
IM

O

90

 Nesse contexto, obviamente, não podemos deixar de destacar a permanente  
contribuição da Diretoria de Portos e Costas (DPC) e da Procuradoria Especial da Marinha 
(PEM). Poderia citar que o TM, a PEM e a DPC formam um tripé técnico-jurídico com 
o propósito em comum de evitar novos acidentes, garantindo para tanto um constante 
acompanhamento, análise e emissão de medidas preventivas de segurança, tais como:   

•  Melhorias na sinalização em determinada área para destacar aimpropriedade da 
prática de surf;

•  Oficiar o representante local da Autoridade Marítima para aplicar infrações ao 
Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (RLESTA);

•  Retirar de tráfego embarcações que ofereçam risco à segurança da navegação, até  
a liberação pela Capitania dos Portos/Delegacia;

•  Oficiar a DPC para reavaliar procedimento de transferência de óleo diesel entre 
navio tanque e embarcação de apoio marítimo;

•  Manter embarcações apreendidas sob custódia de fiel depositário, até que as 
irregularidades constatadas sejam sanadas;

•  Enviar o Acórdão de um processo para conhecimento do Ministério Público do 
Trabalho ou Federal.

 Nunca é demais solicitar aos responsáveis pela instauração dos Inquéritos 
Administrativos sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) uma permanente troca 
de informações e cumprimento das instruções publicadas. Assim como, requerer um 
constante adestramento do pessoal envolvido na sua condução, a fim de possibilitar 
uma adequada apuração, que não só responsabilizarão os culpados, mas principalmente 
deixarão ensinamentos e alertas para evitar outros acidentes – que em muitos casos 
provocam vítimas fatais.
 O Tribunal Marítimo ainda exerce intensa atividade esclarecedora e educativa 
junto à comunidade marítima e acadêmica, realizando simpósios, palestras e workshops. 
Mais recentemente, houve uma oportuna e adequada aproximação com a Justiça Federal 
e Estadual, com o propósito de disseminar ainda mais as nossas atividades.
 Finalizando, os números a seguir mostram toda a trajetória dos processos julgados 
pela nossa única Corte Marítima do Brasil, durante seus 85 anos de criação.  
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1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

ANO

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

43

76

98

84

69

71

98

82

178

JULGADOS

112

167

172

162

123

140

131

177

137

169

188

194

203

256

163

174

175

164

146

140

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

ANO

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

158

159

232

190

159

228

272

284

314

JULGADOS

418

422

414

464

726

585

526

418

309

360

283

242

381

379

424

317

387

357

382

345

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ANO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

*2019

TOTAL

464

514

512

514

472

585

564

533

466

JULGADOS

533

629

478

559

593

592

704

698

637

892

967

890

696

732

674

763

835

308

31409

* Dados computados até a ATA nº 7.364 de 25 de setembro de 2019.

“Justiça e Segurança para a Navegação!”
(Lema do Tribunal Marítimo)
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 Na antiguidade, o mar, como via de expansão, tornou-se de fundamental importância 
às conquistas de novos e desconhecidos territórios – com as respectivas riquezas que 
poderiam oferecer –, o que proporcionou um rentável comércio marítimo na exploração do 
além-mar.
 A intensificação da atividade e do comércio marítimo trouxe a necessidade de 
impor normas e regras para tais empreendimentos, até então regidos por usos e costumes 
consolidados, geralmente, pelos grandes povos navegadores. Nesse contexto, surgem 
importantes códigos e normas, como os códigos de Hamurabi (séc. XXIII a.C.) e Manu (séc. 
XIII  a.C.) e as Leis de Rodes, considerados como os precursores do Direito Marítimo, por 
regulamentar as relações nascidas da utilização e exploração do mar.
 Nos séculos XVII e XVIII, o Mercantilismo inseria o Estado como um novo ator nas 
relações comerciais entre o Oriente e a Europa, tendo em vista que, a época, somente com a 
autorização dos “senhores das cidades” e dos monarcas era possibilitado o comércio entre 
países, apesar de ainda não ser caracterizado pela imposição de regras ou por intervenção 
estatal na economia como visto nos dias atuais.
 Os primeiros dispositivos legais indicando normas gerais de conduta nas atividades 
comerciais foram as Ordenanças Francesas, baixadas por Luís XIV, inicialmente para o 
comércio terrestre (Código Savary, 1673) e, mais tarde, para o comércio marítimo, o 
Código de Navegação (Ordonnacetouchantla marine), em 1681.Tais preceitos concorreram 
para formação da base jurídica do primeiro código comercial promulgado por Napoleão 
em 1807, além de influenciar legislações posteriores, como o Código do Haiti de 1820, o 
espanhol de 1829, e o português de 1833.
 O Brasil, na condição de colônia, seguia a legislação aplicada às atividades marítimas 
de Portugal, a partir da abertura dos portos às nações amigas em 1808. Com a nossa 
independência, em 1822, o Brasil continuou a seguir a legislação portuguesa, até que a 
Lei n° 556 de 25 de junho de 1850 (Código Comercial Brasileiro) foi promulgada por D. 
Pedro II. Este instrumento legal apresentava conceitos e regras sobre o comércio em geral, 
e regulava o comércio marítimo, abarcando questões sobre embarcação, propriedade, 
obrigações e deveres do Comandante e tripulação, conhecimento marítimo e hipoteca 
tácita sobre navio, dentre outros assuntos.
 No que concerne à embarcação e propriedade, dois pontos merecem destaque. O 
primeiro diz respeito à adoção do princípio da “nacionalidade”, que consentia somente aos 

A CORTE DO MAR 
E AS ATIVIDADES CARTORIAIS
           José Augusto da Costa Oliveira                                                                    
                  Capitão de Mar e Guerra (RM1)
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“súditos do império”, hoje cidadãos brasileiros, o usufruto das prerrogativas e favores 
concedidos às embarcações brasileiras, as quais não podiam pertencer, em parte ou no 
todo, a estrangeiro. O segundo ponto traz o conceito de registro da embarcação, indicando 
que toda embarcação brasileira destinada à navegação em alto mar, com exceção daquelas 
empregadas exclusivamente na pesca, deveria ser registrada no Tribunal do Comércio 
do domicílio de seu proprietário.
 Ao longo do tempo, o Código Comercial brasileiro sofreu modificações 
provenientes dos avanços tecnológicos e mudanças de entendimentos jurídicos. No 
âmbito marítimo, as evoluções vieram com a Constituição de 1934. Poucos anos antes de 
sua promulgação, o Brasil vivia um momento de reformulação política e reestruturação 
administrativa. Neste contexto, fatos ocorridos na condução da atividade marítima no 
Brasil, em destaque, o incidente envolvendo o navio alemão Baden, no final de 1931, 
foi promulgado o Decreto nº 20.829, de 21 de dezembro de 1931, que cria a Diretoria 
da Marinha Mercante e os Tribunais Marítimos Administrativos. Porém, no § 1º do art. 
5º especifica que “se as necessidades do serviço e os interesses da navegação, a critério 
do Governo, não demonstrarem a conveniência da divisão do território nacional em 
circunscrições marítimas, apenas um desses Tribunais funcionará, apenso, ao Tribunal 
Marítimo Administrativo do Distrito Federal, com jurisdição sobre toda a costa, mares 
interiores e vias navegáveis da República.”
 Por fim, pelo Decreto nº 24.585 de 5 de julho de 1934, que aprova e manda executar 
o regulamento do Tribunal Marítimo Administrativo, nasce o Tribunal Marítimo (TM), 
passando a cumprir os registros anteriormente feitos no Tribunal Comercial, como 
previsto no Código Comercial de 1850.
 Assim, tão importante quanto julgar os acidentes e fatos da navegação, o Tribunal 
Marítimo tem como atribuição a manutenção do Registro da Propriedade Marítima, 
que estabelece a nacionalidade, validade, segurança e publicidade da propriedade 
de embarcações. É responsável, ainda pelo registro de direitos reais e de outros ônus 
de embarcações brasileiras, sob pena de não valer contra terceiros e pelo Registro de 
Armador, mesmo quando a atividade for exercida pelo proprietário, além de manter o 
Registro Especial Brasileiro (REB).
 A nossa Corte Marítima, como órgão responsável pela realização do registro, em 
geral, desempenha suas atividades cartorárias por intermédio da Divisão de Registros 
e suas respectivas seções de Exame e Instrução, de Cadastro e do Registro Especial 
Brasileiro. Cabe, neste momento, apresentar algumas características dos principais 
registros mantidos:
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   • REGISTRO DE PROPRIEDADE MARÍTIMA
 Fundamentado na Lei nº 7.652/88, alterada pela Lei nº 9.774/98, tem por objeto 
estabelecer a nacionalidade, validade, segurança e publicidade da propriedade de 
embarcações, permitindo ao proprietário ou armador a comprovação e regularidade de 
sua embarcação para o exercício da armação e transações 
comerciais, conferindo-lhes a aplicabilidade da legislação 
nacional e do trânsito internacional.
 O registro da propriedade de embarcação será 
deferido à pessoa física, residente e domiciliada no país, e 
à 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.
 Destaca-se que a legislação à época da criação do TM 
não estabelecia um limite de medidas volumétricas para 
o registro de navios. Atualmente, é de caráter obrigatório 
o registro de embarcações com Arqueação Bruta (AB) 
superior a 100 T, para qualquer modalidade de navegação, enquanto as embarcações 
que possuem AB até 100 T serão inscritas nas Capitanias dos Portos, Delegacias ou 
Agências da Marinha, representantes da Autoridade Marítima brasileira, em suas áreas 
de jurisdição.

   • REGISTRO DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS ÔNUS
 O Código Comercial brasileiro de 1850 não fazia distinção entre as expressões 
embarcação e navio. Considerava que as alienações ou hipotecas de embarcações 

brasileiras destinadas à navegação do alto-mar só poderiam 
ser feitas por escritura pública, na qual se deveria inserir 
o teor do seu registro, com todas as anotações que nele 
houver, sob pena de nulidade.
 Não obstante a classificação do navio, nos termos 
do artigo 82 do Código Civil brasileiro, entende-se que o 
navio/embarcação estaria inserido no conceito de bens 
móveis. Entretanto, em determinadas conjunturas, se 
sujeita a algumas regras relacionadas aos bens imóveis, 
tais como: a questão da propriedade (comprovada apenas 
por intermédio de documento emitido por autoridade de 
registro competente, não podendo ser transferida sem 

Modelo de PRPM

Modelo de Certidão
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formalidade cartorária) e a hipoteca naval.
 Atualmente, o Registro dos Direitos Reais e de Outros Ônus é regido pela Lei nº 
7.652/88, sob pena de não valer contra terceiros. Tais gravames são garantias do tipo 
“real”, que normalmente recai sobre coisas ou bens imóveis, e serão averbados à margem 
do Registro de Propriedade, devendo o interessado promover previamente o registro 
das embarcações ainda não registradas ou isentas.

   • REGISTRO DE ARMADOR
 A atividade comercial marítima também era regulada no Código Comercial de 
1850. Neste instrumento legal destacava que para armar uma embarcação bastava ao 
proprietário ou a quem tinha a sua posse exercer uma atividade comercial. Hoje, a Lei n° 
7.652/88 define como armador “a pessoa física ou jurídica que, em seu nome e sob sua 
responsabilidade, apresta a embarcação para seu emprego, pondo-a ou não a navegar 
por sua conta”. Além disso, regulamenta o registro de armador junto ao TM, como sendo 
de caráter obrigatório às embarcações mercantes sujeita a registro de propriedade, ou 
seja, aquelas com  AB superior a 100 T, 
mesmo que  a atividade for exercida 
pelo proprietário; às embarcações 
com AB até 100 T, quando provida de 
propulsão mecânica e realize qualquer 
atividade lucrativa, fora dos limites 
da navegação do porto; e quando o 
somatório das AB das embarcações 
por esta aprestadas ultrapassar 100 T, 
desde que operem, de modo habitual, 
com finalidade lucrativa.    

• REGISTRO ESPECIAL BRASILEIRO (REB)
 A conjuntura econômica vivida pelo Brasil no final dos anos 80 e início da década 
de 90, período em que a navegação brasileira, principalmente, a navegação de cabotagem, 
deixava de ser competitiva ante ao modal rodoviário, o qual atendia aos usuários em 
menor prazo, com maior frequência e menor custo final. De modo a reverter esta situação, 
foi editada a Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997, dispondo sobre o ordenamento do 
transporte aquaviário.
 Como principais objetivos estavam a abertura do capital das Empresas Brasileiras 
de Navegação (EBN) ao capital estrangeiro; a vinculação da Marinha Mercante à 
construção naval; e criação de instrumentos para o desenvolvimento do setor. Em 

Modelo de Certificado de Registro de Armador
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resumo, o que se pretendia era incentivar o crescimento da Marinha Mercante brasileira 
e incentivar as EBN a usarem em seus navios a bandeira brasileira em substituição às 
bandeiras de conveniência. Nesse sentido, uma das medidas foi a criação do REB para 
embarcações de bandeira brasileira.
 O REB pode ser considerado um “segundo 

registro”, pois procura conferir às 
embarcações nacionais obrigações e direitos 
semelhantes às bandeiras de conveniência. 
Algumas de suas vantagens são: atribuição 
de taxas de juros semelhante as utilizadas 
na exportação para construção, reparo e 
modernização; contratação de cobertura de 
seguro e resseguros de cascos, máquinas e 

responsabilidade civil no mercado internacional, caso o mercado interno não ofereça 
preços compatíveis; isenção de contribuição ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino  
Profissional Marítimo (FDEPM);  e equiparação da construção, modernização, conservação 
e do reparo naval às operações de exportação, para efeito de incentivos fiscais.
 O Registro, em geral, segue um rito processual, que se inicia com o encaminhamento 
de requerimento do interessado (pessoa física ou jurídica), acompanhado dos 
documentos listados em documento normativo do TM, ao representante da Autoridade 
Marítima da área de jurisdição da embarcação, a quem compete fazer a análise inicial da 
documentação e a inscrição das embarcações brasileiras. Em seguida, são remetidos ao 
TM para análise técnica e documental pela Divisão de Registros. No caso de exigências 
simples, o requerente é notificado e a documentação permanece no TM, durante o prazo 
legal estabelecido, para o atendimento às exigências. No que diz respeito ao REB e Pré-
REB, a documentação será entregue diretamente ao TM e o trâmite segue como os demais 
registros.
 Uma vez aprovada a documentação pela Divisão de Registros, o processo 
administrativo é enviado à Procuradoria Especial da Marinha (PEM), para análise jurídica 
do ato pretendido, podendo ser aprovado, rejeitado ou apresentadas novas exigências. O 
processo somente será deferido após retornar da PEM sem exigências.
 A etapa seguinte compreende a inclusão ou a atualização dos dados no Sistema 
de Cadastramento de Embarcações (SISCAREM) e, finalmente, a emissão dos diplomas 
legais, a  Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM), o Certificado de Registro 
de Armador (CRA), o Termo de Registro de Ônus e o Certificado do REB ou Pré-REB.
No campo da documentação, menciona-se a melhoria da qualidade do papel utilizado 
para impressão dos diplomas de registros e a aplicação de elementos de segurança visíveis 

Modelo de Certificado de REB
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e invisíveis ao olho nu, de modo a aumentar sua segurança e credibilidade. Além disso, a 
sua emissão e divulgação elevam o conceito desta Corte Marítima perante a comunidade 
marítima brasileira e internacional, organismos financeiros credores das empresas de 
navegação, judiciário e outros.
 Hoje mais de 95% do comércio internacional se realiza pelo modal do transporte 
marítimo. Possuidor de extensa faixa litorânea e de muitos rios e lagos navegáveis, o 
Brasil é, portanto, forte dependente dessa modalidade de transporte.
Com a inserção do Estado nas relações comerciais estabeleceu-se um vínculo entre este e 
o navio que tem registrada a sua nacionalidade, estando sujeito às legislações vigentes, 
requisitos e tratados celebrados por este Estado, como por exemplo, as Convenções de 
Genebra de 1958 e das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982.
 Neste contexto, coube ao Estado a responsabilidade pelo registro, organização da 
tripulação, construção e condições de navegabilidade do navio, dentre outras medidas de 
fiscalização da manutenção de padrões internacionais. Ademais, a correção, modicidade 
e exatidão no desempenho das atividades cartoriais têm propiciado controle confiável, 
segurança jurídica e contribuído para o regular fluxo das atividades econômicas ligadas 
às atividades registrais.
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 A coleção dos acórdãos do Tribunal Marítimo (TM) revela mais do que a opinião dos 
juízes que os proferiram. Neles consta a história de como viviam e morriam os marítimos 
nos acidentes e fatos de navegação de determinada época; a saga de uma sociedade em seu 
tempo de vida; e o que se esperava do comportamento daqueles que viveram as aventuras 
julgadas. 
 Os acórdãos do Tribunal Marítimo mostram como os juízes, do passado e do presente, 
exerceram a função para a qual o Tribunal Marítimo foi criado há 85 anos. Com base nos 
inquéritos de Capitania, dos acidentes e fatos de navegação, determinaram-se as causas, 
indicando eventuais culpados ou mesmo reconhecendo como motivo a “fortuna do mar”. 
Desta maneira, constituiu-se em uma história viva, silenciosa, de como se desenvolveu a 
navegação marítima e fluvial no Brasil.
 Como é de amplo conhecimento, a ideia de termos um Tribunal Marítimo foi 
consequência de uma tragédia marítima: o incidente com o paquete (navio misto, de carga 
e passageiros) de bandeira alemã, Baden, em outubro de 1930.
Embora não tenha sido julgado pelo Tribunal Marítimo – que só iniciou seu funcionamento 
em fevereiro de 1934 –, é justo que a compilação de acidentes emblemáticos julgados nos 85 
anos de sua existência tenha início pelo caso Baden.

Baden – 24 de outubro de 1930 – Rio de Janeiro. Violação de proibição de saída da 

barra. Reação militar. Morte de 22 e 55 feridos, entre tripulantes e passageiros do navio 

(imigrantes alemães e espanhóis a caminho da Argentina)

 Para melhor compreensão dos fatos, é imprescindível conhecer o contexto 
sociopolítico em questão. A revolução de 1930 terminara com a entrada dos revolucionários 
na então capital, Rio de Janeiro, e deposição do governo Washington Luis.
 Diante da suspeita, provavelmente boato, de que o Presidente deposto e procurado 
pelos revolucionários, Washington Luiz, estaria oculto a bordo do Baden, foi dada a ordem 
de proibição de saída do navio, que tinha por destino Buenos Aires.
 A Fortaleza de Santa Cruz içou sinal por bandeiras, com a ordem de barra fechada, 
proibindo a saída. Porém, o Baden prosseguiu, mesmo após disparo de um ou dois tiros de 
canhão “de pólvora seca”.

ACIDENTES EMBLEMÁTICOS

              Dr. Pedro Calmon Filho                                                                    
                      Advogado especialista em Direito Marítimo
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 Quando o Baden continuou em sua navegação em demanda do largo, já havendo 
ultrapassado o canal que separa a Ilha de Cotunduba do costão do morro do Leme, então 
o Forte do Vigia, no alto do morro do Leme (atual forte Duque de Caxias), abriu fogo com 
um morteiro. Uma salva, mas que por azar atingiu o Baden, ocasionando a morte de 22 
pessoas a bordo e ferindo outras 55, entre tripulantes e passageiros.
 O incidente teve grande repercussão na opinião pública local e internacional. 
Apresentaram protestos diplomáticos os governos da Alemanha e da Espanha, da qual 
os mortos e feridos eram originários que imigravam para a Argentina. O incidente foi 
julgado pela Corte do Almirantado da Alemanha, em Hamburgo. 
 Cerca de três meses depois do incidente, em janeiro de 1931, a Corte do Almirantado 
da Alemanha decidiu que o governo brasileiro foi responsável, devido ao excesso de uso 
de força militar para impedir que o navio com passageiros saísse do porto.
  Na ocasião, o Comandante do navio também foi culpabilizado, pois embora 
não tivesse entendido os sinais por bandeiras da fortaleza (os militares do exército não 
teriam usado bandeiras de código naval internacional), ele, contudo, não poderia deixar 
de entender que as salvas de canhão da Fortaleza de Santa Cruz significavam a ordem de 
não sair e, portanto, errou ao não ter regressado para o porto.
 No Brasil, viu-se então a necessidade de se ter um tribunal de técnicos aptos para 
julgarem as causas e eventuais culpados em acidentes e fatos da navegação como o 
ocorrido. Daí o Decreto nº 24.585, de 1934, que criou a Diretoria de Marinha Mercante, e 
no seu art. 5º os Tribunais Marítimos (então, também administrativos).
 Os acórdãos do Tribunal Marítimo são publicados, anualmente, em seu Anuário 
de Jurisprudência.
 O primeiro volume foi organizado pelo Juiz Stoll Gonçalves, primeiro titular da 
cadeira destinada a especialista em Direito Comercial Marítimo do TM, no período de 
1935 a 1964. Neste estão os acórdãos que o organizador entendeu mais interessantes, 
entre os processos julgados de 1934 até outubro de 1936.
 O volume II, agora incluindo todos os processos julgados, cobre de outubro de 1936 
a novembro de 1940. Enquanto o volume III traz os acórdãos dos julgados de novembro 
de 1940 a dezembro de 1945. Desde então, foram publicados um ou mais volumes por 
ano, até o volume 56º, que contém os acórdãos dos processos julgados em 1978 (o último, 
o processo nº 17.903/78). 
 A Biblioteca do Tribunal Marítimo tem uma coleção de todos os anuários 
publicados “em papel”. 
 A partir de 1979, já na era digital, os acórdãos passaram a ser digitalizados, e 
acessíveis através do site do Tribunal Marítimo, bem como os processos cujos acórdãos 
foram publicados nos anuários.
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 Como dissemos no início, uma pesquisa na coleção de acórdãos, ano a ano, permite 
que se delineie a história da Marinha Mercante brasileira, e dos acidentes que marcaram 
cada época. São testemunhos da história trágico-marítima do Brasil.
 Os primeiros volumes trazem grande número de acidentes na navegação fluvial 
causados por “troncos” (ou denominados simplesmente “paus submersos”), e de casos 
de escalpelamento pelo eixo propulsor de embarcações fluviais primitivas a motor. 
 O “pau submerso” era a melhor justificativa para o naufrágio de muitas pequenas 
embarcações fluviais, quando na verdade sabia-se que se tratava da ausência de 
manutenção apropriada. Hoje, praticamente não se vê mais casos de naufrágio nos rios 
por essa causa, bem como raros são os casos de escalpelamento. 
 O maior rigor da Autoridade Marítima na fiscalização, sua presença mais efetiva, 
normalizaram a navegação fluvial, cobrando o bom estado de navegabilidade das 
embarcações, proibindo o uso de eixos de propulsão desprotegidos, e, principalmente, 
coibindo o excesso de passageiros – causa de acidentes com elevado número de vítimas 
no passado.
 Na navegação marítima, mostram os anais do TM, eram vários os acidentes 
com embarcações a vela. Posteriormente, com o desaparecimento da navegação a vela, 
temos casos de naufrágios e desaparecimento de navios em viagem, ocasionados por má 
conservação ou manutenção. Isto em uma época na qual navios de pequeno porte bruto 
eram explorados por armadores de poucos recursos. 
 Da mesma maneira, com a proliferação de embarcações mercantes de pequeno 
porte, muitos processos registram atos de pirataria, em particular a prática de descaminho, 
principalmente de café e cacau, para as Guianas.
 Mais adiante vemos casos de poluição, matéria que passou a preocupar a sociedade. 
O TM julgando sempre o acidente ou fato de navegação que provocou o derrame de 
poluente, não a poluição em si, isto é, os acontecimentos depois ou em consequência do 
derrame do poluente. 
 Em seguida, surgiram acidentes com novos veículos usados em águas, como por 
exemplo, envolvendo moto aquática; e com novos tipos de embarcações em atividades 
distintas da navegação mercante, como os barcos e unidades empregadas na indústria 
de óleo e gás (dita offshore): barcos-supridores (PSVs –  Platform Supply Vessel); FPSOs 
(Floating Production Storage Offload Unity/Vessel); Plataformas semissubmersíveis 
(registradas como equiparadas a embarcações), inclusive abalroações ocasionadas em 
manobras com sistemas de posicionamento dinâmico. 
 Uma pesquisa nos anais e acórdãos publicados pelo TM demonstra a evolução 
de nossa Marinha Mercante. Observamos uma variedade de embarcações com a 
denominação do passado, que hoje não existem mais. Veja alguns exemplos, antigos e 
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atuais, de denominações que encontramos na coleção de acórdãos do TM:
 NAVIO A VELA / BARCAÇA A VELA / CANOA A VELA / LANCHA A 
VELA / SAVEIRO A VELA /VELEIRO / CAIQUE / JANGADA / CHATA CANOA 
/ CHATÃO / BARCAÇA / ALVARENGA / LANCHÃO / BATELÃO / PONTÃO/ 
FALUA / CAIXÃO FLUTUANTE / BARCA / BARCA D’AGUA / BARCO DE PESCA / 
BOTE DE PESCA / CAIQUE MISTO / NAVIO / CUTER / IATE A MOTOR / VAPOR / 
PAQUETE / MOTONAVE / NAVIO DE GUERRA / LANCHA A MOTOR / VOADEIRA 
/ CATAMARÃ / FERRY BOAT / MOTO AQUÁTICA (JET SKI) / PLATAFORMA 
SEMISUBMERSIVEL / FPSO / NAVIO SUPRIDOR (PSV). 
 Neste sentido, os anuários e a coleção de acórdãos evidenciam o quanto o Tribunal 
Marítimo é um órgão dinâmico, que se atualiza permanentemente, absorvendo a evolução 
tecnológica da navegação e dos meios que atuam nas águas jurisdicionais brasileiras. 

Acidentes Emblemáticos com Elevado Número de Mortos ou Desaparecidos

 Os acidentes que mais sensibilizam e interessam à opinião pública, e à Autoridade 
Marítima do país, na sua missão de promover a segurança da navegação, são, sem dúvida, 
os acidentes que envolvem elevado número de vítimas fatais. 
 Pelo menos três acidentes ocorridos antes da existência do TM merecem o estudo 
de nossos historiadores:
 Em 05 de março de 1916, houve o naufrágio do paquete “Príncipe de Astúrias”, 
na Ilha Bela, São Paulo. Oficialmente os registros indicam 455 mortos. Entretanto, 
tendo em vista que na época grande número de passageiros que viajavam na terceira 
classe (geralmente imigrantes) não eram contabilizados, alguns calculam como 
aproximadamente 800 o número total de mortos e desaparecidos. 
 Em 19 de março de 1926, no naufrágio do navio gaiola fluvial “Paes de Carvalho”, 
no rio Solimões, 150 pessoas teriam perecido.
 Em 25 de outubro de 1927, o navio italiano “Principesa Mafalda” naufragou ao 
largo de Porto Seguro, Bahia. O número de mortos e desaparecidos foi estimado em 600.
 Dentre os registrados em julgamentos do Tribunal Marítimo, podemos mencionar 
os seguintes sinistros:
 “Itacaré” – paquete naufragou na barra de Ilhéus, Bahia, em 23 de agosto de 1939, 
com 44 vítimas fatais. 
 Embora, comparado a outros casos, possa ser considerado baixo o número de 
vítimas, o acidente teve grande repercussão pelas suas circunstâncias trágicas. O navio 
emborcou na barra e as vítimas ficaram presas em suas cabines, morrendo afogadas 
depois que a maré subiu e as cabines foram alagadas. Infelizmente, não houve sucesso na 
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desesperada tentativa de arrombar o casco, realizada por pessoas de terra que tentaram 
salvar os passageiros aprisionados. (Processo TM nº 396, julgado em 30/07/1941. Relator: 
Juiz Francisco José da Rocha – Fortuna do Mar).
 “Novo Amapá” – navio gaiola fluvial emborcou em viagem de Macapá para Jary, 
no Amapá, em 06 de janeiro de 1981. Oficialmente, o incidente deixou 321 vítimas fatais. 
Entretanto, contabilizando as que não estavam registradas, estima-se que foram 470.
O navio tinha autorização para transportar 150 passageiros, mas estava com mais de 
500 a bordo. (Processo TM nº 10.819, julgado em 01/12/1981. Relator: Juiz Celso Mello – 
Condenado como responsável o Marinheiro Fluvial que comandava a embarcação). 
 “Sobral Santos II” – navio gaiola fluvial que emborcou ao atracar no porto de 
Óbidos, Pará, em 19 de setembro de 1981. Havia 530 passageiros a bordo, dos quais 200 
foram vítimas fatais. (Processo TM nº 11.159, julgado em 18/12/1984. Relator: Juiz Celso 
Mello – Condenado como responsáveis o Piloto Fluvial que comandava a embarcação, e 
o Marinheiro Fluvial seu contramestre).
 “Bateau Mouche IV” – barco empregado na indústria de turismo naufragou na 
saída da barra do Rio de Janeiro, ao largo da Praia Vermelha, na madrugada de 31 de 
dezembro de 1988, quando se dirigia para o largo da praia de Copacabana, para os 
passageiros assistirem à queima de fogos de réveillon. Foram 55 vítimas fatais. (Processo 
TM nº 13.628. Relator: Juiz Luiz Carlos Salviano). 
 Mais de 22 anos após o sinistro, foram mais de 40 processos em juízo, Civil, Penal 
e Federal, decisões finais, no TRF2, STJ e STF. Três sócios-proprietários da embarcação 
(dois espanhóis e um português) foram condenados a quatro anos de prisão em regime 
semiaberto (crime culposo). 
 Na Justiça Civil foram condenados como responsáveis pela União Federal 
(responsabilização da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro) os sócios da “Bateau 
Mouche Rio Turismo”, empresa proprietária da embarcação; a empresa de turismo 
italiana que organizou e vendeu o programa turístico; a “Cavalo Marinho Comestíveis 
Ltda”, empresa que organizou o buffet e cujos sócios eram os mesmos da empresa 
proprietária do barco. 
 A Marinha também realizou um Inquérito Policial Militar para investigar 
acusações a militares lotados na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.

Navios Desaparecidos em Viagem

 Há de se anotar também o registro de casos de navios desparecidos em viagem, 
com suas guarnições. Os anuários do TM guardam dois processos desses casos:
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 “Santa Clara” – navio-motor desaparecido ao largo das Bermudas, em viagem dos 
Estados Unidos para o Brasil, em 14 de março de 1941. Navegando em área atingida por 
um furacão, o Comandante enviou mensagem por rádio, informando que a guarnição 
estava abandonando o navio. Nada mais foi encontrado, do navio e de seus 22 tripulantes 
(Processo TM nº 522. Relator: Juiz Carlos Miranda, julgado em 03/01/1950, causa não 
apurada).
 “Tata” – navio-motor desaparecido a largo de Cabo Frio, Rio de Janeiro, em 23 
de setembro de 1959. Transportava 811 tons de carga do Rio de Janeiro para Salvador, 
Bahia. Estima-se que tenha emborcado, devido à queda de estivação de tubos de aço que 
transportava estivados no convés. Uma balsa do navio foi encontrada 41 dias depois do 
desaparecimento, em praia no litoral do Rio Grande do Sul, sem sinal de que tivesse sido 
ocupada por sobreviventes. Foram 13 tripulantes desaparecidos. (Processo TM nº 3781. 
Relator: Juiz Francisco Rocha, julgado em 25/10/1960. Causa não apurada).

Ação de Guerra – 2ª Guerra Mundial

 A Marinha Mercante do Brasil perdeu um total de 30 navios, com 902 vítimas 
fatais, tripulantes e passageiros, em ações de guerra, vítimas de ataque de submarinos, 
a maioria alemães, da Kriegs Marine, e alguns italianos. Em 15 de fevereiro de 1942 (o 
primeiro torpedeado, o “Buarque”) até 23 de outubro de 1943 (o último que foi torpedeado, 
o “Campos”). 
 A maioria foi afundada por torpedeamento e alguns poucos, que eram menores, 
por tiros de canhão, navegando nas costas dos Estados Unidos e no Caribe, antes do 
Brasil ter rompido relações diplomáticas com as potências do eixo e depois nas costas 
brasileiras. 
 Um outro acidente julgado pelo TM foi o desaparecimento do pesqueiro “Shangri-
lá’, que desapareceu em 04 de julho de 1943, por causa desconhecida. O julgamento foi 
realizado em 08 de fevereiro de 1944.
 Após 57 anos do primeiro, houve um novo julgamento, no dia 31 de julho de 2001, 
em que o Tribunal Marítimo reconheceu que o “Shangri-lá” foi afundado por tiros de 
canhão do submarino “U-199”. 
 Até hoje, este foi o único caso que o TM, em verdadeira ação rescisória diante 
de fato novo, modificou o julgamento anterior.  (Processo TM nº 812, novo julgamento 
modificando o anterior em 31/07/2001. Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves).
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Formação Formatura do Curso de 
Formação de Oficiais - Escola Naval 

“Adeus, minha Escola querida

Adeus, vou à Pátria servir [.....]” 

Escola Naval

 A Escola Naval, criada em 1782, tem o propósito 
de formar Oficiais de Marinha para os postos iniciais dos 
Corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes da 
Marinha. Com seus mais de 235 anos, a “Sentinela dos 
Mares” é, portanto, a mais antiga instituição de ensino de 
nível superior do Brasil.

Escola Naval
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Formatura dos Alunos do Curso de Formação de Oficiais- CIAW 

Centro de Instrução Almirante Wandenkolk 

 Tem o propósito de capacitar oficiais de 
diversos Corpos e Quadros em variadas funções 
das diversas Organizações Militares (OM) da 
Marinha, ministrando Cursos de Formação 
para Oficiais (CFO), Cursos de Especialização 
(CEsp), Cursos de Aperfeiçoamento (CAp) e de 

outras modalidades para Oficiais.

Colégio Naval

 O Colégio Naval é um 
estabelecimento de ensino médio, que 
prepara os alunos para ingressarem na 
Escola Naval, onde são formados os 
oficiais da Marinha do Brasil.

“Colégio Naval -  
Esperança da Armada Brasileira”
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Centro de Instrução Almirante Graça Aranha e Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar

 Responsáveis pela formação de homens forjados para as lides do mar e do rio, o Centro 
de Instrução Almirante Graça Aranha  (CIAGA)  e o Centro de Instrução Almirante Braz de 
Aguiar (CIABA) abrigam as Escolas de Formação de Oficias da Marinha Mercante (EFOMM), 
onde atualizam e adestram os integrantes de diversas categorias da Marinha Mercante e demais 
atividades correlatas.

Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar - (CIABA) 

Centro de Instrução Almirante Graça Aranha - (CIAGA)
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 Centro de Instrução Almirante Alexandrino 
  O CIAA tem o propósito de ministrar Cursos de Formação, 
Especiais, Expeditos, Extraordinários, Aperfeiçoamento e 
Especialização (incluindo  Especialização em Segurança do Tráfego 
Aquaviário - C-Espc-SQ), para capacitar os Praças dos diversos 
Corpos e Quadros nas funções previstas nas Organizações Militares 
da Marinha.
  Os alunos pioneiros da especialidade Segurança do Tráfego 

Aquaviário (SQ), no Corpo Auxiliar de Praças, se formaram no ano de 2017, representando um 
marco em relação às atividades do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário - SSTA. 

Centro de Instrução Almirante Alexandrino  - (CIAA)

Em 07/06/2019 ocorreu a cerimônia de encerramento do Curso Especial de Habilitação para Promoção 

a Sargento (C-Esp-Hab SG/2019), com a presença do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro

Símbolo da Especialidade “SQ”
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PODER
NAVAL

Submarino Riachuelo (S-40)

 

Porta-Helicópteros Multipropósito “Atlântico”   
 Incorporado à Marinha do Brasil, em 29 de junho de 2018,  foi projetado 
para as tarefas de Controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, 
pelo mar e ar. Por dispor de considerável capacidade de suporte hospitalar, 
visando apoiar uma Força Naval em operações de guerra, também é 
apropriado para missões de caráter humanitário, auxílio às vítimas de 
desastres naturais, de evacuação de pessoal e operações de manutenção 
de paz, além de poder ser empregado em missões estratégicas e logísticas, 
transportando militares, munições e equipamentos.

Aeronave SH-16 Seahawk no convoo do PHM “Atlântico” durante a Aspirantex-2019

PHM ATLÂNTICO (A140) 
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Navio Doca Multipropósito “Bahia” 

 Incorporado à Marinha do Brasil em 17 de dezembro de 2015,  foi projetado 
para emprego no transporte de tropas, veículos, helicópteros, equipamentos, 

munições e provisões. É também indicado para missões de caráter humanitário 
e auxílio a desastres. Possui capacidade para carregar e descarregar, pelo 

mar ou pelo ar, e para operar com embarcações de desembarque em mar 
aberto.

Submarino Riachuelo (S-40)

Submarino “Riachuelo”

 O dia 14 de dezembro de 2018 marcou a história da Marinha do Brasil, 

com o lançamento ao mar do Submarino S40 Riachuelo: o primeiro, de 
uma série de quatro unidades, com propulsão diesel-elétrica previsto no 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB).

NDM BAHIA (G40)
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110 Navio-Patrulha Fluvial “Roraima” (P30)

Navio-Patrulha Oceânico “Apa” (P121)

Navio de Pesquisa Hidroceanográfico “Vital de Oliveira” (H39)

Ação de Presença na Bacia de Campos-RJ

PROTEGENDO 

NOSSAS RIQUEZAS,

CUIDANDO 

DA NOSSA GENTE.
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111Ação de Presença na Bacia de Campos-RJ

Inspeção Naval realizada em Natal-RN

Desembarque Anfíbio na Praia de Itaoca - ES

PROTEGENDO 

NOSSAS RIQUEZAS,

CUIDANDO 

DA NOSSA GENTE.
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111Ação de Presença na Bacia de Campos-RJ

Inspeção Naval realizada em Natal-RN

Desembarque Anfíbio na Praia de Itaoca - ES

PROTEGENDO 

NOSSAS RIQUEZAS,

CUIDANDO 

DA NOSSA GENTE.



8
5

 A
N

O
S

 D
O

 T
R

IB
U

N
A

L
 M

A
R

ÍT
IM

O

112

 No dia 8 de julho de 2019, foi realizada no Tribunal Marítimo (TM) uma Sessão Solene, 
presidida pelo Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, em 
comemoração aos 85 anos de existência desse Egrégio Tribunal, completados no dia 05 de 
julho.
 O evento foi bastante prestigiado, destacando-se a presença do ex-Ministro da Marinha, 
Almirante de Esquadra Mauro Cesar Rodrigues Pereira; dos ex-Comandantes da Marinha, 
Almirantes de Esquadra Roberto de Guimarães Carvalho e Julio Soares de Moura Neto.
 Da área judiciária, estiveram presentes o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, Desembargador Claudio de Mello Tavares, e, representando o Presidente 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), o Desembargador Federal Reis Friede, o 
Desembargador Federal André Ricardo Cruz Fontes, além de outras autoridades judiciárias, 
militares e representantes da comunidade maritimista.
 Durante a Sessão, a Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha, representando os Juízes 
do TM, a Capitão-Tenente (T) Juliana Moura Maciel Braga, representando a Procuradoria 
Especial da Marinha e a Dra. Fabiana Simões Martins, representando os advogados que 
labutam nesta Corte Marítima, enalteceram os 85 anos de atividades do TM em prol da justiça 
e segurança da navegação.
 Em sua Ordem do Dia, o Juiz Presidente do Tribunal Marítimo, Vice-Almirante Wilson 
Pereira de Lima Filho, ressaltou a exitosa trajetória deste Tribunal, fruto do elevado nível de 
profissionalismo e comprometimento de seus antecessores, assim como de todos os militares 
e servidores civis que ao longo destes 85 anos não mediram esforços para prestar o melhor 
serviço à sociedade e ao país.

Almoço em comemoração aos 85 Anos 
do Tribunal Marítimo

Da esquerda para a direita: Almirante Miranda, 
Almirante Correia, Almirante Ozorio e 

Almirante Lima Filho 

COMEMORAÇÕES DOS 85 ANOS 
DO TRIBUNAL MARÍTIMO
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Sessão Solene alusiva aos 85 Anos do Tribunal Marítimo

Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Ilques, recebendo 
moeda comemorativa dos 85 Anos do 

Tribunal Marítimo

COMEMORAÇÕES DOS 85 ANOS 
DO TRIBUNAL MARÍTIMO

Moeda comemorativa dos 85 Anos do Tribunal Marítimo
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  Em continuidade às comemorações dos 85 Anos do Tribunal Marítimo, no dia 1º de 
outubro realizou-se uma cerimônia em que se atribuiu o nome “Juiz Celso de Albuquerque 
Mello” 1 à recém modernizada sala de audiências do Tribunal Marítimo, em homenagem 
ao renomado acadêmico e jurista que exerceu o cargo de juiz da Corte Marítima no período 
1966 a 1992.
 Na ocasião, foi descerrada uma placa e inaugurada uma pintura a óleo do Juiz Celso 
de Albuquerque Mello. 

_______________
1
 O Juiz e Professor Celso Renato Duvivier de Albuquerque Mello tornou-se um dos mais relevantes acadêmicos de Direito Internacional, 

com notória atuação nas quase três décadas dedicadas ao Tribunal Marítimo, contribuindo para eficiência, eficácia e efetividade em 
julgar os acidentes e fatos da navegação, tendo julgado 1813 processos de sua relatoria.
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O COLEGIADO

Juízes do Tribunal Marítimo

Oficialidade do Tribunal Marítimo

A OFICIALIDADE
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Guarnição do Tribunal Marítimo

A GUARNIÇÃO

Praças da Ativa, da Reserva e Servidores Civis do Tribunal Marítimo
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Servidores Civis do Tribunal Marítimo

SERVIDORES CIVIS
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(*) Organograma simplificado do Tribunal Marítimo

TRIBUNAL MARÍTIMO 2019 *

Juiz-Presidente Colegiado

Secretaria Geral Divisão de RegistrosGabinete

Atividades 
Processuais

Atividades Cartorárias
de Registros

Assessorias e
Atividades 

Administrativas

Assessor Especial

Da esquerda para a direita: CMG Dionísio (TM-20), SC Ana Paula (TM-10), 
Juiz-Presidente VAlte (RM1) Lima Filho (TM-01), CAlte (RM1) Dilermando (TM-01.2), 

CMG (RM1) Costa Oliveira (TM-03) e CMG (Refº-T) Burity (TM-13)
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Gabinete e Assessoria de Comunicação Social

Assessoria de Justiça e Legislação 

Assessoria de Tecnologia da Informação
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Serviço de Biblioteca

Serviço de Secretaria e Comunicações

Assessoria Financeira
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Assessoria de Coordenação Processual

Divisão Judiciária

Divisão de Serviços Cartoriais
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Divisão de IAFN e Estatística de Inquéritos e Processos Judiciários

Divisão de Registros

Divisão Administrativa
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Divisão Administrativa (Pessoal do Rancho)

Seção de Serviços Gerais

Divisão de Pessoal

FATOS
& FOTOS

2018
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FATOS
& FOTOS

Sessão Solene Alusiva aos 84 Anos de Criação 
do Tribunal Marítimo - 2018

Transmissão de Cargo do Almirante Miranda

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica com o TRF4
para cessão do direito de uso

 do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

2018

Primeira Sessão Plenária do Almirante Lima Filho 
como Juiz-Presidente

Cerimônia do Servidor Público

Visita da Diretoria de Portos e Costas
Posse do Almirante Lima Filho
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Comemoração do Dia Internacional da Mulher

Visita do Presidente do Conselho de Administração 
da Petrobras, Almirante de Esquadra Leal Ferreira

Inauguração da nova Sala de Audiências

2019
Visita dos Desembargadores do TRF2

Primeira Sessão Plenária de 2019

Reunir de Final de Ano

Apresentação da Wista Brasil

VII Workshop de Direito Marítimo
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Visita do Governador do Estado do Rio de Janeiro,
Wilson Witzel

Posse do Vice-Presidente eleito

Votação para eleição do novo Vice-Presidente Visita dos Alunos do Curso de Aperfeiçoamento
de Hidrografia (CAHO-2019) 

Reunião entre Diretoria de Portos e Costas e TM

Visita do Chefe do Estado-Maior da Armada do Chile

Visita da Diretora de Comunicações e Tecnologia de 
Informação da Marinha, Contra-Almirante (EN) Luciana 

Visita do Presidente da SOAMAR-RIO
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Palestra para Oficiais do ESPOC-I-2019

Visita de Agentes Marítimos

Promoção de Militares

Imposição de MedalhasVisita do Diretor da ANTAQ

Lançamento do livro “Futuro Azul” 

Almoço em homenagem aos
 “Eternos Presidentes” do Tribunal Marítimo

Sessão Solene alusiva aos 85 Anos do Tribunal Marítimo,
presidida pelo Comandante da Marinha
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Promoção de Militares
Entrega do Prêmio

“Salvaguarda da Vida  Humana no Mar”

Visita do Vice-Presidente da SOAMAR-RIO

Jornada Jurídica

Posse de Juízes Suplentes

Visita do Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior

Descerramento da Placa da Sala de Audiências

Visita do Diretor-Geral de Navegação

Visita do Presidente da SOAMAR-ALAGOAS
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TRIBUNAL MARÍTIMO
A TODO PANO!

O NOSSO DIA A DIA:

Divisão Administrativa Cartório

Seção de Exame e InstruçãoPlenário

Divisão Judiciária Divisão de Pessoal

Sala do Assistente do Juiz-Presidente

Cozinha

Seção de Execução

Rancho 
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Cartório

Seção de Exame e Instrução

Divisão de Pessoal

Sala do Assistente do Juiz-Presidente Divisão de IAFN

Sala de Audiências

Cozinha

Garagem - Serviços Gerais

Gabinete do Juiz-Presidente

Seção de Execução

Rancho 
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ACERVO DE PINTURAS

Almirante Joaquim Marques Lisboa (Marquês de Tamandaré)
Patrono da Marinha do Brasil

Autor: Pastana - Óleo sobre tela, 1952
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O Comboio
Autor: Ronchini - Óleo sobre tela, 1983

(Menção honrosa no V Salão de Marinhas na Sociedade 
Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro)

Perigo iminente
Autor: A. Pimentel - Óleo sobre tela, 1950

Barcos na Urca
Autor: H. Marques - Óleo sobre tela, 1982

Enseada de Botafogo
Autor: Ésse Pimenta - Óleo sobre tela, 1984

Preparando a embarcação
Autor: Samira - Óleo sobre tela, 1984
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Vista do Cais do 1º Distrito Naval para Ilha das Cobras
Autor: J. M. Sobreira - Óleo sobre tela, 1984

Praia Deserta
Autor: Jenney Lima - Óleo sobre tela, s/d

Ribeira das Naus
Autor: A. Lobo - Óleo sobre tela, s/d

Navio Mercante NETUMAR
Autor: Teófilo - Óleo sobre tela, 1992
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Forte de Cabo Frio
Autor: José Maria de Almeida - Óleo sobre tela, s/d

Entardecer no Mar
Autor: Athos - Óleo sobre tela, s/d

Marinha
Autor: J. Magalhães - Óleo sobre tela, 1984

Porto de Niterói
Autor: Bita Macedo - Óleo sobre tela, s/d

BADEN
Autor: Santana - Óleo sobre tela, 2019
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ENCERRAMENTO

 Ao concluirmos a edição desta publicação que narra a trajetória dos 85 anos de criação 

da única Corte Marítima do Brasil – que é o nosso Tribunal Marítimo (TM) –, gostaríamos de 

agradecer aos escritores, patrocinadores e todos aqueles envolvidos, direta e indiretamente, no 

projeto gráfico e editorial.

 Merece destaque especial a importante participação de membros do Poder Judiciário, da 

comunidade marítima, Juízes do TM e dos nossos servidores civis e militares, que contribuíram 

com suas matérias e artigos.

 Procuramos mostrar a história da nossa longa singradura, desde antes de sua criação até 

os dias atuais, valorizando-a no contexto da segurança da navegação, citando alguns processos 

que se tornaram notórios pela sua complexidade e os múltiplos aspectos jurídicos envolvidos, 

que atendem o nosso Ordenamento Jurídico, garantindo o processo legal, a ampla defesa e o 

contraditório.

 O sucesso de toda essa missão não poderia ocorrer se não contássemos com a participação 

do nosso pessoal: Nosso maior patrimônio! Ao nosso pessoal a minha gratidão.

 Desejamos que todos tenham tido uma excelente leitura e que a história da nossa Corte 

do Mar seja cada vez mais conhecida e divulgada por toda a comunidade acadêmica, marítima 

e aquaviária em geral.

 Continuaremos firmes, contribuindo - por intermédio de nossos julgamentos e medidas 

preventivas de segurança da navegação - para que nossas águas jurisdicionais sigam limpas e 

seguras, com o orgulho de pertencermos à Corte Marítima de uma Nação vocacionada para o 

mar.

 Tribunal Marítimo: Justiça e Segurança para a Navegação!

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO

Vice-Almirante (RM1)

Presidente do Tribunal Marítimo
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AB Arqueação Bruta

AGU Advocacia-Geral da União

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

CASNAV Centro de Análise de Sistemas Navais

CBAM Centro Brasileiro de Arbitragem Marítima

CF/88 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CLC Capitão de Longo Curso

CMG Capitão de Mar e Guerra

CNJ Conselho Nacional de Justiça

CPC Código de Processo Civil

CPRJ Capitania dos Portos do Rio de Janeiro

CRA Certificado de Registro de Armador

CTIM Centro de Tecnologia da Informação da Marinha

DCTIM Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha

DPC Diretoria de Portos e Costas

EBN Empresa Brasileira de Navegação

EMERJ Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro

ESPM Escola Superior de Propaganda e Marketing

e-Proc Sistema de Processo Eletrônico

FDEPM Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo

FGV Fundação Getúlio Vargas

FIRJAN Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

FPSO Floating Production Storage Offload

IAFN Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação

IMO International Maritime Organization

LOTM Lei Orgânica do Tribunal Marítimo

MB Marinha do Brasil

N/M Navio Mercante

OAB Ordem dos Advogados do Brasil

OM Organização Militar

PC Plataforma Continental

PEM Procuradoria Especial da Marinha

PGPE Plano Geral de Cargos do Poder Executivo

PIB Produto Interno Bruto

PJe Processo Judicial Eletrônico

PRPM Provisão de Registro da Propriedade Marítima

PSV Platform Supply Vessel

REB Registro Especial Brasileiro

LISTA DE ABREVIATURAS
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REFº Reformado

RIPTM Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo

RLESTA Regulamento da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário

RM1 Reserva de 1ª Classe da Marinha

RM2 Reserva de 2ª Classe da Marinha

SC Servidor Civil

SEI Sistema Eletrônico de Informações

SGEPJ Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Processos Jurídicos

SISCAREM Sistema de Cadastramento de Embarcações

SISJUD Sistema de Controle de Processos Jurídicos

SSTA Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário

STF Supremo Tribunal Federal

STM Superior Tribunal Militar

SVPM Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha

T Quadro Técnico

TJRJ Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

TM Tribunal Marítimo

TRF4 Tribunal Regional Federal da 4ª Região

TTC Tarefa por Tempo Certo

UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro

ZEE Zona Econômica Exclusiva
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