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TRIBUNAL MARÍTIMO  

 
 
 
 RESOLUÇÃO  Nº        /2020 
 
 

Regulamenta a implantação e uso do Sistema Eletrônico de 
Informação do Tribunal Marítimo (SEI-TM) para tramitação 
de processos de acidentes e fatos da navegação e recursos em 
matéria de registro, comunicação de atos e altera o 
Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo 
(RIPTM). 

 
 
 

O  TRIBUNAL MARÍTIMO , no uso de suas atribuições legais e regimentais,  e 
considerando: 

a) as disposições contidas na Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, na Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), na Medida Provisória nº 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001, na Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e no Decreto nº 8.539, de 8 
de outubro de 2015; 

b) a necessidade de regulamentar a implantação do Sistema Eletrônico de 
Informação do Tribunal Marítimo (SEI-TM); 

c) a necessidade de otimizar a gestão documental, reduzindo o arquivamento 
permanente de documentos em papel; e 

d) a necessidade de alteração do Regimento Interno Processual deste Tribunal,  

 RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I 

DO USO DO SISTEMA SEI-TM NO TRIBUNAL MARÍTIMO 

 
Art. 1º A presente resolução regulamenta a implantação e uso do Sistema Eletrônico 

de Informação do Tribunal Marítimo (SEI-TM) na tramitação de processos de acidentes e fatos 
da navegação e de recursos em matéria de registro, comunicação de atos e transmissão  de 
peças processuais no âmbito do Tribunal Marítimo. 

Parágrafo único. Para o disposto nesta resolução, considera-se: 

I - SEI-TM: Sistema Eletrônico de Informação (SEI) customizado para o Tribunal 
Marítimo a partir do SEI desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4); 
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II  - meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e 
arquivos digitais; 

III  - autos eletrônicos: o conjunto de documentos e andamentos registrados e 
disponibilizados no SEI-TM; 

IV  - transmissão eletrônica: toda forma de comunicação à distância de documentos 
ou arquivos digitais com a utilização preferencialmente da rede mundial de computadores –
Internet; e 

V - assinatura eletrônica: identificação inequívoca do signatário, por  meio de 
certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, no âmbito da Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, na forma de lei específica, ou mediante login e 
senha, pelos usuários internos, desde que observadas as demais exigências previstas na presente 
resolução. 

Art. 2º A partir da implantação do SEI-TM somente será permitida a distribuição de 
processos pelo sistema de que trata  esta resolução. 

§ 1º Os processos distribuídos até a data da implantação do SEI-TM, inclusive os 
respectivos recursos, continuarão tramitando fisicamente, até o seu arquivamento. 

§ 2º Nenhuma petição será recebida em meio físico, exceto medida cautelar 
protocolada antes da distribuição do processo no SEI-TM, ou no caso previsto no § 6º, do art. 
4º desta Resolução, hipótese em  que o Tribunal providenciará a inserção da petição no 
sistema. 

 
 

CAPÍTULO II 

DO ACESSO AO SEI-TM 

Art. 3º O SEI-TM será acessado pela Internet, no endereço eletrônico indicado pelo 
Tribunal Marítimo. 

Parágrafo único. Os documentos e atos praticados pelos usuários serão assinados 
conforme o art. 1º, parágrafo único, inciso V, desta Resolução, e certificados pelos registros 
informatizados do sistema ou pelos servidores lotados nos gabinetes dos juízes. 

Art. 4º O acesso ao SEI-TM para consulta ou movimentação processual será 
disponibilizado ininterruptamente. 

§ 1º Na hipótese de indisponibilidade do sistema, deverão ser adotadas as seguintes 
providências: 

I - nas interrupções programadas, as medidas indicadas no ato que as  anunciar; e 

II  - nos demais casos, o registro da ocorrência no sistema com a indicação da data e 
hora do início e do término da indisponibilidade. 

§ 2º Havendo indisponibilidades superiores a 3 (três) horas, contínuas ou de forma 
intercalada, ocorridas entre as 10 (dez) e 23 (vinte e três) horas, ou por qualquer tempo após as  
23 (vinte e três) horas, do  último dia do prazo, a secretaria providenciará a prorrogação para o 
primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, lançando-se registro da ocorrência no 
respectivo processo. 

§ 3º Considera-se indisponibilidade do sistema a falta de oferta ao público externo 
dos seguintes serviços: consulta aos autos processuais e aos seus andamentos, e transmissão 
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eletrônica de peças processuais, por meio de petição eletrônica. 

§ 4° Não se aplica a regra prevista no § 2º à impossibilidade de acesso ao sistema 
que decorrer de falha nos equipamentos ou programas dos usuários ou em suas conexões à 
Internet. 

§ 5º Sem prejuízo do § 2º, o juiz relator poderá determinar eventual prorrogação de 
prazo em curso, inclusive quando a dificuldade de acesso ao sistema decorrer de problemas 
referidos no § 4º.  

§ 6º Em caso de indisponibilidade absoluta do SEI-TM, devidamente comprovada, 
para o fim de evitar perecimento de direito, a petição poderá ser protocolada em meio físico ou 
por qualquer outro meio de transmissão eletrônica, com posterior digitalização e inserção no 
sistema pelo gabinete do juiz relator. 

 

CAPÍTULO III 

DOS USUÁRIOS 

Art. 5º São usuários do SEI-TM: 

I - internos: juízes e demais servidores lotados em seus gabinetes e na Secretaria-
Geral; e 

II - externos: advogados, procuradores, representantes da Procuradoria Especial da 
Marinha (PEM), membros da Defensoria Pública da União (DPU), peritos e outros interessados 
ou intervenientes na relação jurídico-processual. 

Art. 6º São de exclusiva responsabilidade dos usuários:  

I - o sigilo da senha de sua identidade digital; 

II  - a exatidão das informações prestadas; 

III  - o acesso a seu provedor da Internet e a configuração do computador utilizado 
nas transmissões eletrônicas, de acordo com os requisitos mínimos estabelecidos no portal do 
Tribunal Marítimo; 

IV  - a confecção de petições e documentos a serem inseridos no SEI-TM, em 
conformidade  com o formato e o tamanho definidos no portal do Tribunal Marítimo;  

V - o acompanhamento da divulgação dos períodos de indisponibilidade do sistema 
em que o serviço não estiver disponível em decorrência de manutenção, no portal do Tribunal 
Marítimo; e 

VI  - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos 
transmitidos eletronicamente. 

 

CAPÍTULO IV 

DA SEGURANÇA DO SISTEMA SEI-TM 

Art. 7º O Sistema SEI-TM deve conter controles de acesso lógico que protejam 
dados, programas e infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação, prevenindo 
acesso não autorizado por pessoas, organizações ou programas de computadores. 
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CAPÍTULO V 

DO CREDENCIAMENTO DOS USUÁRIOS 

 

Art. 8º. O credenciamento dos usuários internos e dos usuários externos previamente 
cadastrados no SEI-TM será efetuado pela Secretaria-Geral do Tribunal Marítimo. 

§ 1º O cadastramento da Procuradoria Especial da Marinha (PEM) se dará mediante 
o comparecimento pessoal do servidor indicado por seu Diretor ao Tribunal Marítimo, munido 
de identificação pessoal, para o seu cadastramento no sistema, oportunidade em que registrará 
sua senha pessoal, bem como receberá instruções quanto aos procedimentos que deverá adotar 
para cadastrar os gerentes do órgão, que ficarão responsáveis pelo cadastro dos representantes 
da PEM e pela distribuição interna dos processos. 

§ 2º O cadastramento da Defensoria Pública da União (DPU) se dará mediante o 
comparecimento pessoal de Defensor Público designado pelo Defensor Público Chefe  ao 
Tribunal Marítimo, munido de identificação funcional, para o seu cadastramento no sistema, 
oportunidade em que registrará sua senha pessoal, bem como receberá instruções quanto aos 
procedimentos que deverá adotar para cadastrar os gerentes do órgão, que ficarão responsáveis 
pelo cadastro dos representantes da DPU e pela distribuição interna dos processos.  

§ 3º O credenciamento de advogados e procuradores públicos ocorrerá mediante o 
preenchimento de formulário próprio no sistema, validado por servidor da Secretaria-Geral do 
Tribunal Marítimo. 

§ 4º Para a validação do cadastro, na forma do § 3º, o advogado ou procurador 
público  deverá  enviar cópia digitalizada de sua identidade profissional, CPF e comprovante de 
endereço residencial, para o endereço eletrônico informado na página do Tribunal Marítimo ou 
comparecer pessoalmente à sede do Tribunal munido dos originais desses documentos, 
oportunidade em que serão conferidas as  informações  e  autorizado o uso do sistema. 

 § 5º No caso de sociedade de advogados, o advogado titular da sociedade deverá 
enviar também cópia dos atos constitutivos, solicitando o seu registro, ficando sob sua 
responsabilidade o cadastramento ou vinculação dos demais usuários da sociedade.  

§ 6º Para pessoas físicas não mencionadas nos parágrafos anteriores, cadastradas 
como usuários externos, é necessário o envio de cópia digitalizada de seu documento de 
identidade, CPF e comprovante de endereço residencial, ou comparecer pessoalmente à sede do 
Tribunal munido dos originais desses documentos, para posterior validação pela Secretaria-
Geral do Tribunal.  

§ 7º  A troca da senha poderá ser efetivada no SEI-TM pelo próprio usuário. 

§ 8º A recuperação de senha dos advogados dar-se-á por e-mail previamente 
cadastrado. 

§ 9º Na hipótese de desvinculação de usuário interno, a respectiva chefia procederá 
à imediata inibição de seu acesso ao sistema do processo eletrônico. 

§ 10 A inibição de acesso de usuário externo ao sistema será feita pelo gerente 
responsável pelo seu credenciamento, por solicitação do próprio ou determinação de autoridade 
competente. 

Art. 9º. As entidades da administração pública que possam ser partes em processos 
de acidentes e fatos da navegação que não cadastrarem um responsável para receber as citações 
ou intimações eletrônicas serão intimados para fazê-lo em 5 (cinco) dias, quando do 
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recebimento da primeira citação em processo em que figurarem como parte. 

§ 1º O descumprimento da intimação implicará a posterior citação por meio físico e, 
não havendo contestação eletrônica, no prazo de lei, ficará o representado sujeito às 
consequências legais. 

§ 2º Após a citação ou primeira intimação, o órgão passará a ser representado pelo 
profissional que se manifestar nos autos, o qual será intimado dos demais atos do processo. 

§ 3º A responsabilidade pela substituição dos responsáveis é do próprio órgão e será 
feita diretamente no sistema. 

 

CAPÍTULO VI 

DO PETICIONAMENTO E DOCUMENTOS JUNTADOS 

Art. 10. As petições destinadas aos autos do SEI-TM, bem como os documentos 
indispensáveis, deverão ser juntados em arquivo específico, nos formatos indicados pelo 
Tribunal Marítimo, com o nível de acesso “RESTRITO” e assinados digitalmente, na forma do 
art. 1º, parágrafo único, inciso V, desta resolução.  

§ 1º No caso de juntada de documentos em desacordo com as normas da presente 
resolução, a petição poderá ser  indeferida, sem prejuízo de novo peticionamento, observado o 
prazo assinalado pelo juiz relator. 

§ 2º As partes deverão preservar os originais dos documentos digitalizados e 
juntados ao SEI-TM pelo período de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado. 

§ 3º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande 
volume, tamanho, suporte ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados em 
secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o 
fato, fornecendo-se recibo da entrega. 

§ 4º A inviabilidade técnica deverá ser devidamente justificada ao juiz relator, a 
quem cumprirá deferir a juntada física. Em caso de indeferimento, o juiz fixará prazo para que 
a parte digitalize os documentos. 

§ 5º Deferida a juntada do documento em meio físico, o juiz determinará o seu 
arquivamento em secretaria após sua apresentação. 

§ 6º Os documentos referidos no §3º permanecerão arquivados em secretaria ou em  
local apropriado conforme  sua natureza, pelo prazo de 5 (cinco) anos após o trânsito em 
julgado, hipótese em que deve ser lançado registro de "anexo físico" no sistema de 
acompanhamento processual, para fins de memória, inclusive por ocasião do arquivamento 
definitivo do processo. 

§ 7º Após o prazo de 5 (cinco) anos, a Secretaria-Geral fica autorizada a dar destino 
aos documentos físicos que ficaram sob sua guarda, salvo documentos históricos. 

Art. 11. Nas petições em geral, o simples registro diretamente no processo servirá 
como protocolo, independente do fornecimento de protocolo pelo sistema. 

Parágrafo único. Nos casos em que a petição deva ser firmada por mais de um 
signatário, por disposição legal ou contratual, o interessado anexará com sua assinatura 
eletrônica o arquivo com o texto do documento e também um termo assinado por todos os que 
necessitam intervir, esclarecendo o fato.  
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CAPÍTULO VII 

DA CONSULTA E DO SIGILO 

Art. 12. A consulta ao andamento processual e decisões do Tribunal será pública e 
independerá de prévio credenciamento, sem prejuízo do atendimento  em secretaria. 

§ 1° As peças e documentos enviados pelos usuários externos serão acessíveis 
apenas aos que forem credenciados no SEI-TM. 

§ 2° As partes não credenciadas como usuários poderão ter acesso aos documentos 
do processo, mediante prévio cadastramento na forma do § 3º do art. 8º desta resolução. 

§ 3º Qualquer pessoa poderá requerer consulta aos autos, juntando petição 
diretamente no SEI-TM, após autorização do juiz relator ou do Juiz-Presidente. 

§ 4º Os processos protegidos por sigilo ou segredo de justiça não serão acessíveis 
por meio de consulta pública. 

 
CAPÍTULO VIII  

DA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS 

 

Art. 13. Toda movimentação gerada no SEI-TM será registrada com a indicação da 
data e horário de sua realização e a identificação do usuário que lhe deu causa, informação 
acessível aos que estiverem cadastrados em cada processo. 

§ 1º É de exclusiva responsabilidade do usuário identificado a movimentação 
processual registrada no sistema. 

§ 2º As anulações e retificações de movimentações processuais realizadas por 
usuários internos deverão ser justificadas e registradas no histórico do processo. 

§ 3º Após a publicação, os documentos não poderão ser alterados ou excluídos, 
sendo a retificação realizada pela inclusão de novo documento. 

§ 4° Os documentos não pertinentes ao processo ou a ele indevidamente anexados 
poderão ser desentranhados por expressa determinação do juiz relator. 

Art. 14. Nos processos eletrônicos, considera-se realizado o ato processual no dia e 
hora do seu envio ao SEI-TM, devendo ser fornecido pelo sistema, ao usuário externo, 
comprovante do respectivo protocolo. 

§ 1º Quando o ato for praticado para atender prazo processual, será considerado 
tempestivo aquele transmitido integralmente até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. 

§ 2° O SEI-TM considerará o horário oficial de Brasília. 

§ 3° Não serão considerados, para efeito de tempestividade,  o  horário inicial da 
conexão do usuário à Internet, o horário inicial do acesso do usuário ao SEI-TM ou os horários 
registrados pelos equipamentos do remetente. 

 

CAPÍTULO IX 

DA CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO 

Art. 15. As citações, intimações e notificações serão realizadas, sempre que 
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possível, diretamente no SEI-TM, independente da publicação em diário eletrônico, dispensada 
a expedição de mandado nesse caso. 

§ 1º As citações, intimações, notificações e disponibilizações que viabilizem o 
acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. 

§ 2º Não se aplica a regra prevista no caput às intimações realizadas em audiência 
ou em secretaria, cabendo ao gabinete do juiz relator realizar o seu  registro no SEI-TM. 

§ 3º Considerar-se-á realizada a citação, intimação ou notificação pelo sistema no 
dia em que o destinatário efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão, certificando-se 
automaticamente nos autos a sua realização. 

§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, nos casos em que a consulta se der em dia não 
útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. 

§ 5º A consulta deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do 
envio da intimação eletrônica, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente 
realizada na data do término desse prazo. 

Art. 16. Para as partes não cadastradas no sistema, ou quando for inviável o uso do 
SEI-TM  para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão 
ser praticados segundo as regras ordinárias do Regimento Interno Processual do Tribunal 
Marítimo, fazendo-se constar no ato orientações para cadastramento e acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio próprio da Internet. 

§ 1º Cumprido o mandado, lavrar-se-á certidão diretamente nos próprios autos 
eletrônicos, juntando-se os arquivos digitais pertinentes à diligência. 

§ 2º Os documentos físicos que contiverem assinaturas das partes ou interessados 
poderão ser digitalizados e juntados ao processo e ficarão arquivados, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos após o trânsito em julgado, na secretaria do Tribunal, com destinação posterior sem 
necessidade de publicação de edital. 

 

CAPÍTULO X 

DAS AUDIÊNCIAS 

Art. 17. Os depoimentos colhidos em audiência serão reduzidos a termo, assinados 
manualmente e digitalizados para juntada no SEI-TM pela secretaria. 

Art. 18. A parte interessada digitalizará os documentos apresentados em audiência e 
os juntará aos autos no prazo fixado pelo juiz. 

 

CAPÍTULO XI 

DO PERITO  

Art. 19. O perito será credenciado como usuário e intimado de suas designações 
diretamente no SEI-TM, observado o disposto no §5º do art. 15 desta Resolução. 

 

CAPÍTULO XII 

DOS RECURSOS 
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Art. 20. Os recursos de agravo, embargos infringentes e de nulidade serão 
interpostos nos autos do processo eletrônico, sendo processados em autos distintos, distribuídos 
a juízes relatores e revisores desimpedidos, com nova numeração e vinculados aos autos do 
processo principal. 

Parágrafo único. A parte recorrente juntará as razões do recurso e demais 
documentos que reputar úteis para a compreensão da controvérsia, devendo demonstrar a 
tempestividade do recurso e indicar precisamente a decisão recorrida, ficando dispensada a 
juntada de quaisquer peças existentes no processo principal. 

Art. 21. O recurso de embargos de declaração será interposto e processado nos 
próprios autos em que for proferida a decisão embargada. 

 

CAPÍTULO XIII  

DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS 

Art. 22. As custas devidas na forma da legislação aplicável serão recolhidas por 
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU-Simples), com os códigos indicados no sítio 
eletrônico do Tribunal. 

Parágrafo único. A parte demonstrará o recolhimento das custas juntando aos autos 
eletrônicos cópia da GRU e o respectivo comprovante de pagamento. 

 

CAPÍTULO XIV  

DO ARQUIVAMENTO 

Art. 23. Após encerrados, os autos serão arquivados eletronicamente no SEI-TM. 

§ 1º A consulta aos autos eletrônicos arquivados dar-se-á da mesma forma que a 
disponível para os processos ativos e sua reativação será feita de ofício a pedido dos 
interessados. 

§ 2º Os autos eletrônicos arquivados ficarão sujeitos aos procedimentos de gestão 
documental, incluindo eliminação, depois de cumpridos os requisitos próprios. 

 

 

CAPÍTULO XV 

DA ALTERAÇÃO NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL MARÍTIMO 

Art. 24. Os Art. 50, 69, 80, 81, 83, 96, 135, 142 e 149 passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 

I - “Art. 50 – O prazo para pronunciamento nos autos é comum aos litisconsortes e 
aos co-representados. Quando tiverem diferentes procuradores de escritórios de 
advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas 
manifestações, exceto em autos de processos eletrônicos.” (NR) 

II - “Art. 69 ................................................ 

V - por meio eletrônico, em autos de processos eletrônicos.” (NR) 

III - “Art. 80……………………………….  
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§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 
empresas privadas deverão manter cadastro no sistema de processo em autos 
eletrônicos do Tribunal Marítimo, para efeito de recebimento de citações e 
intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se aos entes da administração pública direta e 
indireta.” (NR) 

IV - “Art. 81……………………………….. 

§ 1º Em autos de processos eletrônicos, considerar-se-á realizada a intimação 
pelo sistema no dia em que o destinatário efetivar a consulta eletrônica ao teor 
da decisão. 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, nos casos em que a consulta se der em 
dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil 
seguinte. 

§ 3º Nos casos de intimação por mandado, observar-se-á, no que couber, o 
disposto no art. 74.” (NR) 

V - “Art. 83……………………………….. 

§ 2º - Caso o Representado, regularmente citado por meio eletrônico, pela 
Capitania dos Portos, por Agente de Diligência, ou pelo Correio (citação por 
A/R), nos termos da Lei nº 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, e deste 
Regimento, não apresente sua defesa no prazo legal, ser-lhe-á aplicada a pena 
de confissão do caput e reputar-se-ão verdadeiros os termos da Representação, 
sendo o Representado considerado e declarado revel.” (NR) 

VI - “Art. 96….…………………………… 
e) as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, 
quando juntadas aos autos pelas repartições públicas em geral e por advogados, 
ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. 

Parágrafo único. Os originais dos documentos digitalizados mencionados na 
alínea e deverão ser preservados pelo seu detentor pelo período de 5 (cinco) 
anos após o trânsito em julgado do processo.”  

VII - “Art.135 … … … … … … … … … … …  

§1º - O Diretor-Geral da Secretaria fará publicar em Diário Eletrônico os 
processos com pedido para julgamento. 

§2º - Os processos para  apreciação de  representação e os pedidos  de 
arquivamento poderão ser incluídos na pauta, independentemente de publicação 
em Diário Eletrônico. 
§ 3º – As pautas e as respectivas sessões serão distintas para processos em autos 
eletrônicos e físicos, enquanto houver processos em autos físicos pendentes de 
julgamento.” (NR) 

VIII - “Art.142 – Os embargos deverão ser opostos no prazo de 10  (dez) dias 
seguintes ao da publicação do acórdão em Diário Eletrônico ou da intimação 
eletrônica nos processos em autos eletrônicos.” (NR) 
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IX- “Art.149 - Os embargos de declaração serão opostos, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas a contar da publicação do acórdão em Diário Eletrônico ou da 
intimação eletrônica nos processos em autos eletrônicos, em petição dirigida  ao 
Prolator do acórdão, indicando o ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou 
omisso,  cuja declaração se imponha, não estando sujeitos a preparo.” (NR) 

 

Art. 25. Fica revogado o § 1º do art. 22 do Regimento Interno Processual do 
Tribunal Marítimo. 

 

CAPÍTULO XVI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 26. O Presidente do Tribunal Marítimo poderá limitar o tamanho e formato dos 
documentos a serem anexados aos autos de processos eletrônicos. 

Art. 27. Os processos físicos continuarão tramitando em autos físicos até que todos 
sejam arquivados definitivamente. 

§ 1º As normas anteriores que regulam a tramitação do processo físico permanecem 
válidos e vigentes até o arquivamento do último processo desse suporte. 

§ 2º Para julgamento de processos físicos haverá sessões ordinárias distintas das que 
julgarem processos eletrônicos. 

Art. 28. A Presidência do Tribunal baixará, dentro de suas atribuições, normas 
complementares à presente regulamentação do SEI-TM. 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pelos juízes relatores ou pelo Juiz-
Presidente do Tribunal Tribunal Marítimo. 

Art. 30. Esta resolução entra em vigor 30 dias após a sua publicação. 

Sala de Sessões, em         de                       de 2020. 

 
 
 

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO 
Vice-Almirante (RM1) 

Juiz-Presidente 
 
 
 

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
Juiz Vice-Presidente 

 
 
 

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA 
Juíza 

 
 

 
MARCELO DAVID GONÇALVES 

Juiz 
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FERNANDO ALVES LADEIRAS 

Juiz 

 
GERALDO DE ALMEIDA PADILHA 

Juiz 
 
 
 

ATTILA HALAN COURY 
Juiz 

 

 

 
 
 
 

 


