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Sessão Plenária ocorrida na 
Presidência do Almirante 
Gustavo Goulart (1945 a 1953). 
Da direita para a esquerda: 
Dr. José Maria Neiva e os 
Almirantes Gustavo Goulart, 
Renato de Almeida Guillobel 
e Dodsworth Martins

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

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

1Relatório dos trabalhos do Tribunal Marítimo Administrativo, da Presidência do Contra-Almirante Dario Paes Leme de Castro. Dezembro de 1935, p. 21.

TRIBUNAL MARÍTIMO
JUSTIÇA E SEGURANÇA  PARA A NAVEGAÇÃO

CONHECENDO O 

Ouvidoria/Fale conosco

quando for suspenso o prazo processual. Considera-se como a data de publicação, 
o primeiro dia útil após a disponibilização do e-DTM naquele sitio eletrônico. Com-
posto de dois cadernos:

 
Caderno n° 1 – referente a área da Judiciária. Apresenta os atos relativos ao 
processo e julgamento dos Acidentes e dos Fatos da Navegação, tais como: 
Despachos e Decisões; Notas de Arquivamento; Editais de Citação/Intimação; 
Acórdãos; Pautas e Atas das Sessões Plenárias, Distribuição de Processo e de 
Recursos; e Portarias em vigor. 

Caderno n° 2 – referente a área de Registro. Apresenta os atos relativos aos 
registros de Propriedade Marítima e de Armador; as Averbações de Ônus, 
bem como o Pré-Registro e o Registro Especial Brasileiro (REB), que deman-
dem conhecimento de terceiros. 

A Ouvidoria/Fale Conosco permitem ao usuário realizar o cadastro de reclama-
ções, denúncias, elogios e sugestões, contribuindo para a melhoria dos serviços 
prestados pelo Tribunal Marítimo. O atendimento é realizado de segunda-feira a 
sexta-feira, de 09h00 às 11h30 e de 13h30 às16h30, ou por telefone - (21)2104-
-6815 ou por mensagem para o e-mail: tm.ouvidoria@marinha.mil.br

TRIBUNAL MARÍTIMO
JUSTIÇA E SEGURANÇA PARA A NAVEGAÇÃO

Av. Alfred Agache s/n° - Praça XV de Novembro
Centro – Rio de Janeiro  CEP 20021-000

(Boulevard Olímpico)
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Presidência do Almirante 
Gustavo Goulart (1945 a 1953). 
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Dr. José Maria Neiva e os 
Almirantes Gustavo Goulart, 
Renato de Almeida Guillobel 
e Dodsworth Martins

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

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

1Relatório dos trabalhos do Tribunal Marítimo Administrativo, da Presidência do Contra-Almirante Dario Paes Leme de Castro. Dezembro de 1935, p. 21.

O Tribunal 
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 não �car à mercê das decisões dos tribunais marítimos estrangeiros. 
Havia, portanto, uma questão de soberania em pauta. 

Na verdade, o fato de maior peso para a criação de um Tribunal Marítimo Administra-
tivo foi o incidente ocorrido no �m da tarde do dia 24 de outubro de 1930. O coman-
dante do Navio alemão “BADEN”, em escala no Rio de Janeiro, decidiu prosseguir 
viagem para o sul, sem autorização para sair da baía da Guanabara. Ignorando os 
avisos dados pela Fortaleza de Santa Cruz, continuou sua navegação para fora da 
barra. Foi quando o Forte de Vigia, localizado no Leme, recebeu ordem para abrir fogo 
sobre o Navio, forçando o seu retorno ao porto. O caso foi julgado pelo Tribunal 
Marítimo da Alemanha, que concluiu pela precipitação do Comandante do navio, 
bem como pela negligência de nossas fortalezas que bombardearam o “BADEN”. 

No Brasil, houve apenas um inquérito administrativo. O caso rendeu muitos 
comentários nos principais jornais da capital, além de grande repercussão internacio-
nal. Este fato corroborou ainda mais para criação de um órgão especializado, de 
modo a não �carmos a mercê das decisões de órgãos estrangeiros. 

Em 21 de dezembro de 1931, por meio do Decreto nº 20.829, criava-se a Diretoria de 
Marinha Mercante, subordinada diretamente ao Ministério da Marinha. Da mesma 
forma, em seu art. 5º, foram criados os tribunais marítimos administrativos, subordi-
nados a essa nova Diretoria. 

Navio alemão 
“BADEN”

internacional, história naval, etc. Além disso, promove a disseminação da mentali-
dade marítima, por intermédio da organização de eventos, que fomentam e divul-
gam o Direito Marítimo em nosso país. Possui, ainda, um espaço físico destinado 
a consulta e leitura, não só para pro�ssionais da área, mas também para o público 
acadêmico em geral. 

Diário Eletrônico do Tribunal 

O público terá a oportunidade de fazer:

a) Consulta Online ao acervo da nossa biblioteca ou das bibliotecas conve-
niadas - por meio do sitio eletrônico www.marinha.mil.br/tm, acessando, 
respectivamente, o link “Catálogo Online” ou “Bibliotecas externas”. 

b) Empréstimo domiciliar e entre bibliotecas de livros e revistas especializa-
das; 

c) Acesso à Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (REDE BIM) – consulta 
ao catálogo das 46 bibliotecas integrantes da REDE BIM por meio do sitio 
eletrônico www.marinha.mil.br/tm 

d) Acesso Rede de Bibliotecas do Ministério da Defesa (REBIMD) – consulta ao 
catálogo das mais de 150 bibliotecas integrantes da REBIMD por meio do 
sitio eletrônico www.defesa.gov.br/ensino-e-pesquisa/bibliotecas-em-rede
e. acesso ao catálogo de publicações periódicas, de livros digitais e de novas 
aquisições – por meio do sitio eletrônico www.marinha.mil.br/tm.

O Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo (e-DTM) é o veículo o�cial de publicação 
das atividades processuais referentes aos processos e serviços decorrentes de 
acidentes e fatos da navegação e dos atos relativos aos registros e averbações 
realizados pela Divisão de Registros. 

O e-DTM é disponibilizado diariamente no sitio eletrônico do Tribunal Marítimo, de 
segunda-feira a sexta-feira, exceto nos dias considerados feriados nacionais ou 



A ideia da criação de tribunais marítimos brasileiros, com competência adstrita a deter-
minada circunscrição marítima, foi in�uenciada pela organização alemã, que, desde 
1877, possui tribunais regionais e um Supremo Tribunal Marítimo, situado em Berlim. 

Entretanto, o mencionado Decreto autorizou apenas a implementação e o funciona-
mento do Tribunal Marítimo Administrativo do Distrito Federal, enquanto as necessi-
dades do serviço e os interesses da navegação não demonstrassem a conveniência da 
divisão do território nacional em circunscrições marítimas. Com a �nalidade de regula-
mentar a Diretoria recém-criada, foi formada uma comissão para a ativação do Tribunal 
Marítimo Administrativo do Distrito Federal, incluindo uma subcomissão especí�ca 
para a elaboração de seu regulamento. 

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 
da Marinha. Um ano mais tarde, o Decreto nº 24.585, de 5 de julho de 1934, aprova o 
Regulamento do Tribunal Marítimo Administrativo, data considerada como a de 
criação do Tribunal e na qual se comemora o seu aniversário. Nesse Regulamento, 
abandona-se a ideia de divisão do território nacional em circunscrições marítimas, 
sendo con�rmada a existência de apenas um Tribunal Marítimo, com sede, na então, 
capital federal, Rio de Janeiro. 

O Colegiado da Corte Marítima foi inicialmente composto por um Juiz-Presidente e 
cinco Juízes, sendo o Contra-Almirante Adalberto Nunes seu primeiro Presidente, 
permanecendo no cargo até 17 de julho de 1935. 

O Tribunal Marítimo Administrativo reuniu-se pela primeira vez, em sessão preparató-
ria, 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.
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Sessão Plenária ocorrida na 
Presidência do Almirante 
Gustavo Goulart (1945 a 1953). 
Da direita para a esquerda: 
Dr. José Maria Neiva e os 
Almirantes Gustavo Goulart, 
Renato de Almeida Guillobel 
e Dodsworth Martins

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

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

1Relatório dos trabalhos do Tribunal Marítimo Administrativo, da Presidência do Contra-Almirante Dario Paes Leme de Castro. Dezembro de 1935, p. 21.

Sessão Plenária ocorrida na
Presidência do Almirante

Gustavo Goulart (1945 a 1953).
Da direita para a esquerda:

Dr. José Maria Neiva e os
Almirantes Gustavo Goulart,
Renato de Almeida Guillobel

e Dodsworth Martins

notas de arquivamento. Aqueles que devam receber publicidade são disponibiliza-
dos para inclusão no e-DTM.

O acompanhamento das fases dos Processos poderá ser realizado por meio de acesso 
ao sitio eletrônico do Tribunal Marítimo ou pelo terminal físico, localizado na sala de 
espera, ao lado da portaria do Tribunal Marítimo.
A Divisão de Registro estabelece procedimentos padronizados para a execu-

Divisão de Registros 

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes

ção dos serviços cartoriais de registros e transferências de propriedades marí-
timas das embarcações, dos registros de armadores; das averbações de ônus; 
dos registros no REB, bem como renovações, cancelamentos e averbações em 
geral, dentre outras. A Portaria nº 6/TM, de 10 de abril de 2015, aprova os 
modelos de Requerimentos e o Rol de documentos necessários para regis-
tros, averbações, emissão de certidões e 2ª via de documentos no Tribunal 
Marítimo. 

Biblioteca 
Almirante 

Adalberto Nunes

A Biblioteca do Tribunal Marítimo leva o nome de Almirante Adalberto Nunes 
em homenagem ao primeiro presidente do Tribunal Marítimo. Com o propó-
sito de incentivar e facilitar o acesso e a disseminação de conhecimento na 
área do Direito Marítimo, a Biblioteca mantém um acervo sobre legislação, 
doutrina e jurisprudência, com obras clássicas voltadas a sua área de atuação 
e áreas correlatas a Ciência do Direito, e também em assuntos como: transpor-
te aquaviário, navegação, portos, meio ambiente, relações internacionais, política 
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Ao fim do primeiro ano de atividade, foram submetidos ao tribunal 67 proces-
sos, que envolviam diversas espécies de acidentes e fatos da navegação, como enca-
lhes, naufrágios, explosões, abalroamentos, incêndios e avarias, além de consultas.

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

1Relatório dos trabalhos do Tribunal Marítimo Administrativo, da Presidência do Contra-Almirante Dario Paes Leme de Castro. Dezembro de 1935, p. 21.

O Tribunal Marítimo, conforme preceitua o artigo 1°, da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro 
de 1954, é um Órgão Autônomo, com jurisdição em todo o território nacional, auxiliar 
do Poder Judiciário, vinculado ao Comando da Marinha, tem como atribuições as 
previstas no artigo 13 desta mesma Lei, a saber:

I - julgar os acidentes e fatos da navegação: 
 a) de�nindo-lhes a natureza e determinando-lhes as causas, 
     circunstâncias e extensão; 
 b) indicando os responsáveis e aplicando-lhes as penas 
      estabelecidas nesta lei; e 
 c) propondo medidas preventivas e de segurança da navegação. 

II - manter o registro geral: 
 a) da propriedade naval; 
 b) da hipoteca naval e demais ônus sobre embarcações brasileiras; e  
 c) dos armadores de navios brasileiros. 

Além das atribuições mencionadas , outra importante atividade cartorária é o Regis-
tro Especial Brasileiro (REB), instituído por intermédio da Lei n° 9.432, de 8 de janeiro 
de 1997, constituindo-se em uma medida de apoio e estimulo à Marinha Mercante 
nacional e a Industria Naval Brasileira.

Atribuições do Tribunal Marítimo

Composição do Tribunal
Ao longo de sua história, a competência do Tribunal Marítimo acompanhou a mudan-
ça do cenário mundial e, também, de compromissos internacionais �rmados pelo 
Brasil, na qualidade de Estado signatário de muitas convenções e regulamentos na 
área marítima. Desta maneira, houve por bem modi�car sua estrutura organizacional, 
passando o colegiado a ser composto por sete juízes, com as seguintes quali�cações
previstas em Lei:  

Acidentes da 
Navegação 
julgados no 
Tribunal Marítimo

- Um Presidente, O�cial-General do Corpo da Armada da ativa ou na inatividade; 
- Dois Juízes Militares, Capitão de Mar e Guerra ou Capitão de Fragata;
- Um do  Corpo  da   Armada   e  outro   do  Corpo  de Engenheiros e técnicos Navais, 
subespecializado em máquinas ou casco; e 
- Quatro Juízes Civis, sendo dois bacharéis em Direito, um especializado em Direito 
Marítimo e o outro em Direito Internacional Público; um especialista em armação de 
navios e navegação comercial; e um Capitão de Longo Curso da Marinha Mercante. 

Nota-se que ante as quali�cações mencionadas, o colegiado foi composto de forma a 
abranger todas as áreas do conhecimento imprescindíveis à análise das circunstâncias 
que envolvem os fatos e acidentes da navegação. 

Como consequência, as decisões do Tribunal tem valor probatório e se presumem 
certas, no que diz respeito à matéria técnica, atribuindo uma importância aos acórdãos 
prolatados, haja vista a especi�cidade da matéria tratada e a expertise do colegiado. 
Com isto, produz uma doutrina de prevenção de acidentes de navegação baseada nos 
casos julgados que subsidia a legislação, contribuindo, de forma contundente, para a 
segurança da navegação em águas territoriais e interiores brasileiras.

A Secretaria-Geral, subordinada diretamente ao Juiz-Presidente, tem como atribui-
ções a supervisão das atividades processuais referentes aos processos e serviços 
decorrentes de acidentes e fatos da navegação, promovendo os atos necessários 
ao trâmite processual e mantendo atualizado o sistema de controle de Processos 
Judiciários (SGEPJ). Por intermédio das Divisões Judiciária e de Serviços Cartoriais 
são elaborados os atos emanados dos Juízes Relatores, tais como: despachos, man-
dados de citação, noti�cação e intimação, editais, ementas de acórdãos, acórdãos e 

Secretaria-Geral

Sessão Plenária 
ocorrida em 

setembro de 2018 


