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1. DESPACHOS E DECISÕES 

 
DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 

EXPEDIENTE DOS SRS. JUÍZES RELATORES 
 

Juíza MARIA CRISTINA 
 
Processo nº 29.957/2015 – “ELBE” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
Representado : Govert Jan Burgers 
Advogada     : Dra. Mariana Luz Zonari (OAB/CE 31.200) 
Representado : Hailton Ramos Galdino de Siqueira – Revel 
Despacho : “1. Em virtude das restrições para circulação de pessoas a nível mundial, defiro que a 
oitiva da testemunha requerida às fls. 405, pelo representado Govert Jan Burgers, seja prorrogada para 
dia a ser definido por este Tribunal. 2. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 30.117/2015 – “SOBRAL” e outras 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Juliana Moura Maciel Braga 
Representado : Paulo Sergio Ferreira Lima 
Advogado       : Dr. Raimundo Rubens Fagundes Lopes (OAB/PA 4.305) 
Representado : João Barreto Neto 
Advogado       : Dr. Hamilton Santana Pegado (OAB/PA 2.132) 
Representado : Estevão de Souza Lima 
Defensor : Dr. Ricardo Schettini Azevedo da Silva (DPU/RJ) 
Representado : José Milton Maués Silva – Revel 
Despacho : “1. Aos representados, Paulo Sergio Ferreira Lima, João Barreto Neto e José Milton Maués 
Silva, para provas. O silêncio será entendido como desistência das provas a serem requeridas. 2. Prazo de 
05 (cinco) dias. 3. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 30.699/2016 – “TRÊS MARIAS” e outra 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dr. Francisco José Siqueira Ferreira 
Representado : Edson Carlos Souza Cunha 
Defensora : Dra. Dione da Fonseca Passos Bittencourt (DPU/RJ) 
Representado : Moisés Alves dos Santos 
Advogado : Dra. Vanusa Soares da Silva Lopes dos Santos (OAB/MG 153.292) 
Despacho : “À Defensoria Pública da União para provas.” 
Prazo   : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 

 



 
     

2  

Este documento atende aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-
Brasil, conforme certificação digital da última página deste Caderno. 
 

 

ANO V - Nº 110 – 02 de setembro de 2020. 

 

Diário Eletrônico 

Processo nº 30.843/2016 – “GUILHERME ANTONIO II” e outra 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Juliana Moura Maciel Braga 
Representado : Izaias Sarmento da Silva 
Defensora : Dra. Dione da Fonseca Passos Bittencourt (DPU/RJ) 
Despacho : “À Defensoria Pública da União para razões finais.” 
Prazo          : “10 (dez) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 30.866/2016 – “SARGO” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dr. Francisco José Siqueira Ferreira 
Representado : Marcos dos Santos Ramos 
Defensora : Dra. Carolina de Oliveira Martins (DPU/RJ) 
Despacho : “À Defensoria Pública da União para provas.” 
Prazo   : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 30.930/2016 – “PP 2001” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
Representado : Jurisvaldo da Costa Rodrigues 
Defensora : Dra. Dione da Fonseca Passos Bittencourt (DPU/RJ) 
Representado : Valdino Gadelha Prestes Sobrinho – Revel 
Despacho : “Encerrada a Instrução; à Procuradoria Especial da Marinha para razões finais.” 
Prazo  : “10 (dez) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.065/2016 – “COMENDADOR I” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Daniela Schumacker Gasco Santos 
Representado : Raphael Emygdio Pereira Neto 
Advogado       : Dr. Paulo José Valente C. de Mendonça (OAB/RJ 62.282) 
Representado : Edmar Florindo de Souza 
Advogado       : Dr. Rodrigo Palomares Domingos (OAB/SP 272.537) 
Despacho : “Encerrada a Instrução; à Procuradoria Especial da Marinha para razões finais.” 
Prazo  : “10 (dez) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.082/2016 – “HSB GEMINI 51” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Representado : Terpasa Serviços Técnicos de Dragagem LTDA 
Defensora : Dra. Ursula de Souza Van-Erven (DPU/RJ) 
Despacho : “Encerrada a Instrução; à Procuradoria Especial da Marinha para razões finais.” 
Prazo  : “10 (dez) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.214/2016 – “AKAKI” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Audrey Soares Pinto 
Representado : Pavlo Morozov 
Advogado       : Dr. Luiz Roberto Leven Siano (OAB/RJ 94.122) 
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Representados : C D Brasil Fumigações LTDA 
  : Willian Cezzer Tartari 
Advogado       : Dr. Luiz Fernando Pereira (OAB/PR 22.076) 
Despacho       : “1) À Procuradoria Especial da Marinha para conhecer os documentos de fls. 
1560/1585; 2) Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.278/2016 – “DOM CHINO” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            :Dra. Audrey Soares Pinto 
Representado :João Luiz Moreira de Almeida – Revel 
Despacho : “1) Tendo sido o representado, João Luiz Moreira de Almeida, regularmente citado, 
conforme fls. 127v, não apresentou contestação no prazo, conforme certidão de fls. 129. Declaro a sua 
revelia. Notifique-se na forma do Art. 83, § 3º e § 8º e do Regimento Interno do Tribunal Marítimo; 2) 
Aberta a Instrução; 3) À Procuradoria Especial da Marinha para provas.” 
Prazo          : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.708/2017 – “DONA ANA L” e outra 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Representados : Marlon Marques de Sousa 
  : Sergio Luiz Uesler 
Advogado : Dr. Mário Henrique de Sousa (OAB/SC 24.027) 
Despacho       : “1. Defiro o pedido de 20 (vinte) dias, para apresentação do laudo técnico, a Milton 
Shipping LTD, Assistente da Procuradoria Especial da Marinha, requerido às fls. 341. O silêncio será 
considerado como desistência da prova requerida; 2. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.795/2017 – “CAPITÃO JOSÉ ALECRIM II” e outras 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
Representado : Jozimo Cursino Martins  
  : Luiz Ferreira Muniz  
Defensor : Dr. Eraldo Silva Junior (DPU/RJ) 
Despacho : “À Defensoria Pública da União para provas.” 
Prazo          : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.805/2017 – “XUXETE” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Audrey Soares Pinto 
Representado : Ademir França dos Santos 
Advogados : Dra. Fabiana Rodrigues Rocha (OAB/BA 16.784) 
  : Dr. Marcelo Pessoa Santos (OAB/BA 35.550) 
Despacho : “1) Defiro a reprodução completa dos Autos solicitada pelo representado, Ademir França 
dos Santos, mediante o pagamento , por meio de GRU, das custas de impressão no valor de R$ 40,80; 2) 
Ao representado, Ademir França dos Santos, para indicar o local de retirada das mesmas; 3) O silêncio será 
entendido como desistência das provas a serem requeridas; 4) Prazo de 05 (cinco) dias. 5) Publique-se.” 
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Processo nº 31.865/2017 – “BLUE SHARK” e outra 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Representado :Fabio Antunes de Figueiredo 
Advogado : Dr. Fernando Sobrinho Porto (OAB/RJ 47.659) 
Representado :Anderson Davis Carica 
Advogado : Dr. Cláudio Moreira do Nascimento (OAB/SP 75.916) 
Despacho : “Aberta a Instrução; À Procuradoria Especial da Marinha para provas.” 
Prazo          : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 32.000/2017 – “LUZITANA” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
Representado : Estevam Tavares Rodrigues – Revel 
Despacho : “1) Tendo sido o representado, Estevam Tavares Rodrigues, regularmente citado, conforme 
fls. 72v, não apresentou contestação no prazo, conforme certidão de fls. 73. Declaro a sua revelia. Notifique-
se na forma do Art. 83, § 3º e § 8º e do Regimento Interno do Tribunal Marítimo; 2) Aberta a Instrução; 3) 
À Procuradoria Especial da Marinha para provas.” 
Prazo          : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 32.202/2018 – “POMBUÇU” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Juliana Moura Maciel Braga 
Representado : Everton Marçal 
Representado : João Carlos Leopoldino Ribeiro 
Advogado : Dr. Lindemberg Lopes Leopoldino Ribeiro (OAB/ES 11.220) 
Despacho : “1) Defiro a gratuidade de justiça requerida às fls. 98/100, pelo representado João Carlos 
Leopoldino Ribeiro, nos termos da lei 1.060/50. 2) Publique-se.” 
 
 
Processo nº 32.242/2018 – “SEM NOME” 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dr. Francisco José Siqueira Ferreira 
Representado : João Barnabé de Freitas 
Advogada : Dra. Wanderlene de Carvalho Barbosa (OAB/MG 143.460) 
Despacho : “Aberta a Instrução; à Procuradoria Especial da Marinha para provas.” 
Prazo          : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 32.344/2018 – “CORSARIO NEGRO DA ILHA GRANDE” e outra 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
Representado : Jocelio Alves de Assunção 
Advogado       : Dr. Ricardo Marcelo Sampaio (OAB/RJ 169.359) 
Despacho : “1) Ao Representado, Jocelio Alves de Assunção, para razões finais.” 
Prazo          : “10 (dez) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 32.382/2018 – “NATIVA” e outra 
Relatora       : Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
PEM            : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
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Representado : Renato de Andrade – Revel 
Despacho : “1) Tendo sido o representado, Renato de Andrade, regularmente citado, conforme fls. 
140v, não apresentou contestação no prazo, conforme certidão de fls. 141. Declaro a sua revelia. Notifique-
se na forma do Art. 83, § 3º e § 8º e do Regimento Interno do Tribunal Marítimo; 2) Aberta a Instrução; 3) 
À Procuradoria Especial da Marinha para provas.” 
Prazo          : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 

Juiz MARCELO 
 
Processo nº 30.343/2015 – “NORMA H” 
Relator        : Juiz Marcelo David Gonçalves 
PEM            : Dra. Diana Soares Corteze Caldeira 
Representado : Francisco Antonio Vera Cabaña 
Advogado   : Dr. Roberto Ramos Riff (OAB/RJ 114.353) 
Representado : APPM – Agência Portuária Porto Murtinho 
Advogado     : Dr. Alexandre de Barros Mauro (OAB/MS 17.554) 
Despacho       : “Aos representados para alegações finais.” 
Prazo   : “10 (dez) dias.” 
 
 

Juiz NELSON 
 
Processo nº 29.229/2014 – “VALE INDONÉSIA” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dr. Francisco José Siqueira Ferreira 
Representado : Sung Bum Sup 
Advogado       : Dr. Luiz Roberto Leven Siano (OAB/RJ 94.122) 
Representação de Parte: 
Autor  : Sung Bum Sup 
Advogado   : Dr. Luiz Roberto Leven Siano (OAB/RJ 94.122) 
Representada : Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP 
Advogada       : Dr. Gabriela Heckler (OAB/SC 23.839) 
Representada : Vale S/A 
Advogado       : Dr. Artur R. Carbone (OAB/RJ 1295-A) 
Despacho       : “Defiro o pedido da Representada de Parte Vale S/A, no sentido de que lhe concedam 60 
(sessenta) dias corridos de prazo para apresentação de parecer técnico, devendo a contagem se iniciar com 
a publicação desta decisão.” 
 
 
Processo nº 31.252/2016 – “CORENAV-III” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
Representado : Guilherme Ambrósio de Oliveira Nascimento – Revel 
Despacho : “Ao representado para alegações finais.” 
Prazo          : “10 (dez) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.656/2017 – “OCEAN VALOR” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Representado : FMC Technologies do Brasil LTDA 
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Representados : BRASDIL Sociedade de Perfurações LTDA 
  : Ivair de Souza Freitas 
  : Sérgio Luiz da Silva Freire 
Advogado  : Dr. Luiz Felipe Cabral (OAB/RJ 228.086) 
Representado : Marcus Vinicius Pereira da Costa 
Despacho       : “1 – Tendo o AR da Citação do Representado Marcus Vinicius Pereira da Costa (fl. 159) 
sido recebido por terceiro e por ele não ter apresentado Contestação. Repita a citação através da 
respectiva Capitania/ Delegacia/ Agência. 2 – Intimem o Representado Ivair de Souza Freitas, através 
do Advogado que assina sua Defesa, para que regularize a Representação, uma vez que a Procuração 
enviada  é uma cópia xerográfica.” 
Prazo  : “15 (quinze) dias úteis, sob pena de a Defesa ser desconsiderada e o Representado ser 
declarado Revel, na forma do Art. 76, § 1º, inc. II, do CPC. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.713/2017 – “SEM NOME” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Juliana Moura Maciel Braga 
Representado : Adalgísio Abreu da Silva – Revel 
  : Francisco Osmir Pinheiro da Silva – Revel 
Despacho       : “Encerrada a Instrução. À PEM para razões finais.” 
Prazo  : “10 (dez) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.968/2017 – “NÉLIO CORRÊA” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dr. Francisco José Siqueira Ferreira 
Representados : Osias Givone de Magalhães 
  : Milton de Melo Teixeira 
  : Marques Pinto Navegação LTDA 
Despacho       : “Ante a certidão de fls. 99/100, no sentido de que o Representado Milton de Melo 
Teixeira, encontra-se em local ignorado, incerto e não sabido, cite-se por Edital.” 
Prazo  : “30 (trinta) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 32.184/2018 – “ALDEBARAN” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Representados : Dionisio Jr Demafelis Minerales – Revel 
  : Caesar Villanueva Valencia – Revel 
Defensora : Dra. Ursula de Souza Van-Erven (DPU/RJ) 
Despacho : “Aos representados para alegações finais.” 
Prazo          : “10 (dez) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 33.001/2018 – “PROFESSOR LUIZ L DE FARIA” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Audrey Soares Pinto 
Representado : Sérgio Morales da Luz 
Advogado : Dr. Alexander Morales Nogueira (OAB/RS 53.630) 
Representado  : Celso dos Santos Sant-Anna 
Advogada : Dra. Silvani Fátima Panczinski Berle (OAB/RS 57.138) 
Despacho : “Aberta a Instrução. À PEM para provas.” 
Prazo          : “10 (dez) dias. Publique-se.” 
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Processo nº 33.090/2019 – “BELLA FISCHER” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
Representado : Sergio Ricardo da Silva Gonçalves 
Despacho : “Tendo o AR da Citação do Representado Sergio Ricardo da Silva Gonçalves (fl.103) sido 
devolvido com assinatura diversa do Representado e por não ter sido apresentada defesa até a presente data, 
repita a citação através da Capitania/ Delegacia/ Agência. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 33.149/2019 – “BERTOLINI XVI” e outra 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            :Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
Representado : Joaquim Oliveira Ferreira 
Despacho : “Cite-se o representado. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 33.158/2019 – “PROTEUS” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Juliana Moura Maciel Braga 
Representado :  Marcio Irineu dos Santos 
Despacho : “Cite-se o representado. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 33.180/2019 – “SEM NOME” e outras 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
Representado : Leandro Albuquerque Mimória 
Despacho : “Cite-se o representado. Publique-se.” 
Processo nº 33.260/2019 – “MARQUINHOS AFTER” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Diana Soares Corteze Caldeira 
Representado : Jonathan Fernando Cristovão Neves 
Despacho : “Cite-se o representado. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 33.982/2020 – “PAC SCHEDAR” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Paula de São Paulo de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Despacho : “Defiro o pedido de Diligências da Douta PEM. Oficie-se conforme requerido.” 
 
 
Processo nº 34.001/2020 – “NÃO INSCRITA” 
Relator       : Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
PEM            : Dra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Despacho : “Defiro o pedido de Diligências da Douta PEM. Oficie-se conforme requerido.” 
 
 

Juiz PADILHA 
 
Processo nº 31.685/2017 – “SEM NOME” 
Relator      : Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
PEM            : Dra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Representado : Benedito Ramos Trindade 
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Defensora : Dra. Ursula de Souza Van-Erven (DPU/RJ) 
Despacho       : “Encerrada a Instrução. À D. PEM para alegações finais.” 
Prazo  : “10 (dez) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 31.945/2017 – “STAR MASAYA” 
Relator       : Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
PEM            : Dra. Diana Soares Corteze Caldeira 
Representado : Dimitrios Bastias 
Defensora : Dra. Maria Joanna Pacheco e Chaves (DPU/RJ) 
Despacho : “À D. DPU para alegações finais.” 
Prazo  : “10 (dez) dias, em dobro. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 32.076/2017 – “MARCOS DIAS” 
Relator       : Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
PEM   : Dra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
Representado : Jaison Rodrigues – Revel 
Representado : Orgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) 
Advogados : Dr. José Augusto M. Marques (OAB/RS. 49.388) 
  : Dr. Ruy Fernando Carvalho da Silva OAB/RS 7.268) 
Representado : AGM Operadora Portuária LTDA 
Advogada  : Dra. Daisy Fernanda Kroeff (OAB/RS 69.710) 
Despacho : “Aos representados para provas.” 
Prazo   : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 32.349/2018 – “TALMIDIM I” 
Relator       : Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
PEM   : Dra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Representado : Paulo César Nascimento Silva – Revel 
Representado : Joedson Rodrigues Conceição da Silva 
Defensora  : Dra. Dione da Fonseca Passos Bittencourt (DPU/RJ) 
Despacho : “Aos representados para provas (DPU).” 
Prazo   : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 32.439/2018 – “LIBERTTA” 
Relator       : Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
PEM   : Dra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Representado : José Viena das Dores 
Defensora : Dra. Maira Joanna Pacheco e Chaves (DPU/RJ) 
Despacho : “Ao representado para provas (DPU).” 
Prazo   : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 
Processo nº 33.033/2018 – “BARTOLOMEU DIAS” 
Relator       : Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
PEM   : Dra. Diana Soares Corteze Caldeira 
Representada : Dieinielle Moraes de Souza 
Advogado  : Dr. Rodrigo Baptista Dalhe (OAB/RJ 110.379) 
Despacho : “Ao representado para provas.” 
Prazo   : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
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Processo nº 33.165/2019 – “AARGOLO” e outra 
Relator       : Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
PEM   : Dra. Juliana Moura Maciel Braga 
Representado : Wilson Sampaio Sahade Filho 
Advogado  : Dr. Lecir Manoel da Luz (OAB/DF 1.671) 
Representado : João Ribeiro da Silva Neto 
Advogada  : Dra. Isabel Se Oh (OAB/DF 60.687) 
Despacho : “Aos representados para provas.” 
Prazo   : “05 (cinco) dias. Publique-se.” 
 
 

 
 Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 2020. 

 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS 
Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 
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2. EDITAIS 
 

TRIBUNAL MARÍTIMO 
DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO 
 

PROCESSO N° 32.634/2018 - PRAZO 30 DIAS 
 

O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, NELSON 
CAVALCANTE E SILVA FILHO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER a todos que o presente edital, com 
prazo de 30 (TRINTA) dias, virem ou dele conhecimento  tiverem,  que,  por  este  Tribunal  em  Secretaria  
tem andamento  o  processo  n°  32.634/2018  referente  ao  acidente  da navegação ocorrido em 15 de julho 
de 2017 por volta das 21h30, capitulado no artigo 14 alínea "a" (abalroação) da lei n° 2.180/54, em  que  é  
autora  a  PROCURADORIA  ESPECIAL  DA MARINHA  -  PEM,  e representado o Sr. MARCELO 
BARBOSA DA SILVA, brasileiro, portador da carteira  de  identidade  n°  1310459  inscrito  no  CPF  sob  
o  n° 292.021.832-87,  com endereço à Rua 02,  Lote 16,  Residencial Rio Araguaia, Santana do 
Araguaia/PA, CEP: 68.000-000, na qualidade de proprietário  e  condutor  da  embarcação  Sem Nome.  A  
Procuradoria Especial da Marinha ofereceu representação em face do representado acima mencionado, 
segundo relatado as duas embarcações suspenderam da praia do boto (ilha que se forma no rio Araguaia na 
época da seca) com destino ao centro do distrito da Barreira do Campo, Município de Santana do Araguaia, 
quando a aproximadamente 200 metros da margem a embarcação sem nome abalroou a Lancha Fluvial 
"BORGES" por bombordo a ré. Verificou-se que a causa determinante, foi que o representado foi 
imprudente,  negligente  e  imperito,  pois  empreendeu  navegação  a revelia da autoridade marítima, posto 
que conduzia embarcação não inscrita,  sem ser habilitado e sem ter conhecimento das regras de navegação,  
em período noturno,  sem luzes de navegação e após ter ingerido bebida alcoólica,  pois violou as normas 
e procedimentos estabelecidos para uma navegação segura,  em especial as regras 5 (vigilância),  15  
(situação  de  rumos  cruzados),  20  alínea  "b" (luzes), 21 alínea "b" (luzes de bordo) do RIPEAM-72, 
culminando no acidente da navegação previsto no art . 14, alínea "a" (abalroação), da Lei n° 2.180/1954. 
Por força do art. 73, "a" do RIPTM c/c o art. 55, da Lei n° 2.180/54, pelo presente CITA-O para, com fulcro 
no art. 56 da Lei 2.180/54, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito 
na Ordem dos Advogados do Brasil e respectivo  mandato  de  procuração,   contestando  os  termos  da 
representação constante dos autos, sob pena de revelia. E para que chegue  ao  conhecimento  de  todos,  e  
principalmente  do  referido representado, MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado no local 
de costume e publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - 
e-DTM (https://www.tm.mar.mil.br), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e passado 
na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 28 de agosto de 
2020. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 2ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos Processuais, mandei-o 
digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais, 
subscrevo. 
 
 
 

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
Juiz-Relator 

 
 

Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 2020. 
 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS 
Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 
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3. ACÓRDÃOS 
 

DIVISÃO JUDICIÁRIA 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 

 
Processo no 29.843/2015 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Moto aquática “MLV” e canoa “BINÉ E JÓ”. Abalroação. Falta de luzes de navegação. 
Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Jonathas de Sá Marinho (Condutor da moto aquática “MLV”) - Revel; e Berto Souza Santos 
(Condutor da canoa “BINÉ E JÓ”), Adva. Dra. Maria Joanna Pacheco e Chaves (DPU/RJ). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: abalroação entre bote e moto aquática com danos materiais; b) quanto à causa determinante: 
navegação em período noturno sem as luzes de navegação; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, 
como decorrente da imprudência dos representados, condenando-os à pena de repreensão, isentos das 
custas, na forma do art. 121, inciso I, da LOTM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, 
RJ, em 13 de fevereiro de 2020. 
 
 
Processo no 32.510/2018 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras  
EMENTA: Bote “AVEMARAU”. Avaria na parte elétrica, deixando a embarcação à deriva, sem registro 
de danos pessoais ou ambientais. Caso fortuito. Não receber a Representação da D. Procuradoria Especial 
da Marinha. Infração ao RLESTA. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: avaria na parte elétrica do bote “AVEMARAU”, com danos materiais, ficando a embarcação 
à deriva, nas proximidades da ilha Feia, Penha, SC, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) 
quanto à causa determinante: avaria na caixa elétrica da CDI (sistema de ignição por descarga capacitiva); 
c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “b” (avaria ou defeito), como 
decorrente de caso fortuito, não recebendo a Representação da D. Procuradoria Especial da Marinha, fls. 
88 a 90, mandando arquivar os presentes autos; e d) medidas preventivas e de segurança: com fulcro no 
parágrafo único do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Delegacia da Capitania dos Portos em 
Itajaí, para as sanções aplicáveis, a infração ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, apontada nos autos, da 
responsabilidade do proprietário do bote “AVEMARAU”, Daniel Augusto de Galassini: art. 17, inciso III 
(falta da marcação do nome da embarcação no costado). Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 19 de março de 2020. 

 
 

Processo no 32.562/2018  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Embarcação sem nome e não inscrita. Naufrágio, com danos materiais e óbito da passageira 
Naira Sousa Ferreira, de 17 anos de idade, por afogamento, filha do condutor e proprietário da embarcação. 
Causa do naufrágio não apurada acima de qualquer dúvida. Embarcação trafegando à noite, sem luzes de 
navegação, sem coletes salva-vidas a bordo e conduzida por pessoa não habilitada. Aplicação do art. 143, 
da Lei nº 2.1890/54. Não receber a Representação da D. Procuradoria Especial da Marinha. Infrações ao 
RLESTA. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
e dos fatos da navegação: naufrágio de uma embarcação sem nome, não inscrita na Capitania dos Portos, 
resultando em danos materiais e no óbito da filha do condutor e proprietário da embarcação, Naira Sousa 
Ferreira, de 17 anos de idade, por afogamento, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto às causas 
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determinantes: quanto ao naufrágio não apurado acima de qualquer dúvida, e quanto aos fatos da navegação, 
embarcação trafegando à noite, sem luzes de navegação, sem coletes salva-vidas a bordo e conduzida por 
pessoa não habilitada; c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (naufrágio), 
como decorrente de causa indeterminada e os fatos da navegação, tipificados no art. 15, letra “e” (exposição 
a risco), como decorrentes de imprudência do Representado, Nazareno Barbosa Ferreira, não habilitado, 
entretanto, como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha, para aplicação do art. 143, da Lei nº 
2.180/54, e por falta de justa causa para o prosseguimento do presente Processo, diante das consequências 
do evento em lide, que afetaram o Representado diretamente, vez que sua própria filha faleceu, acolhendo 
entendimento desta E. Corte Marítima, não receber a Representação da Douta Procuradoria Especial da 
Marinha, de fls. 54 a 58, mandando arquivar os presentes autos; e d) medidas preventivas e de segurança: 
com fulcro no parágrafo único do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Capitania dos Portos da 
Amazônia Oriental, para as sanções aplicáveis, as infrações ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, apontadas 
nos autos, da responsabilidade do proprietário da embarcação sem nome, Nazareno Barbosa Ferreira: art. 
11 (conduzir embarcação sem habilitação), art. 15 (falta de material de salvatagem a bordo), art. 16 
(embarcação não inscrita na Capitania) e art. 20 (sem luzes de navegação). Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 07 de maio de 2020. 
 
 
Processo no 32.990/2018  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Canoa não identificada. Embarcação miúda, de casco de madeira, à deriva no rio Amazonas. 
Quebra do hélice. Equiparado aos casos cujas circunstâncias determinantes não puderam ser apuradas com 
a necessária precisão. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. 
Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: embarcação miúda, de casco de madeira, não identificada, que ficou à deriva no rio 
Amazonas, sem propulsão, sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: 
quebra do hélice por causa não apurada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, 
letra “b” (avaria ou defeito na embarcação), da Lei nº 2.180/54, como equiparado aos casos cujas 
circunstâncias determinantes não puderam ser apuradas com a necessária precisão, mandando arquivar os 
presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 52 e 53. Publique-
se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 07 de maio de 2020. 

 
 

Processo no 33.012/2018  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Suposto abalroamento envolvendo duas embarcações não identificadas resultando no óbito de 
Lucas dos Santos Peres. Equiparado aos casos cujas circunstâncias não puderam ser apuradas com um 
mínimo de precisão. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: suposto abalroamento envolvendo duas embarcações não identificadas resultando no óbito 
de Lucas dos Santos Peres; b) quanto à causa determinante: indeterminada; e c) decisão: julgar o suposto 
acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (abalroamento), da Lei nº 2.180/54, como equiparado 
aos casos cujas circunstâncias não puderam ser apuradas com um mínimo de precisão, com pedido de 
arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 66 e 67. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 12 de março de 2020. 
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Processo no 33.013/2018  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Bote “CRISTIAN E KAUAN”. Emborcamento, lançando os dois ocupantes na água. Óbito do 
condutor e proprietário, Carlos Roberto Maehler. Provável imprudência e imperícia da vítima fatal. Com 
pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
e do fato da navegação: emborcamento do bote “CRISTIAN E KAUAN”, lançando nas águas do rio Paraná 
seus dois ocupantes, resultando no óbito do condutor e proprietário da embarcação, Carlos Roberto 
Maehler, e danos materiais, mas sem registro de poluição ao meio ambiente; b) quanto à causa 
determinante: infortúnio da própria vítima; e c) decisão: julgar o acidente e fato da navegação, tipificados 
no art. 14, letra “a” (emborcamento), e art. 15, letra “e” (exposição a risco), ambos da Lei nº 2.180/54, como 
decorrentes de provável imperícia e imprudência da vítima fatal, Carlos Roberto Maehler, proprietário e 
condutor do bote “CRISTIAN E KAUAN”, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da 
Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 67 a 69. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 05 de maio de 2020. 

 
 

Processo no 33.084/2019  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: B/P “ANJOS DA VIDA III”. Colisão com tronco submerso. Caso fortuito. Com pedido de 
arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Infração ao RLESTA. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM   os   Juízes   do   Tribunal  Marítimo,   por    unanimidade: a) quanto à natureza e extensão 
do acidente da navegação: colisão do B/P “ANJOS DA VIDA III” com um tronco submerso, no acesso 
entre as ilhas do Peçanha e da Convivência, São João da Barra, RJ, com danos materiais, mas sem registro 
de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: tronco submerso sem condições de ser 
avistado; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (colisão), da Lei nº 
2.180/54, como decorrente de caso fortuito, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da 
Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 50 e 51; e d) medidas preventivas e de segurança: com 
fulcro no parágrafo único, do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Capitania dos Portos do Rio de 
Janeiro, agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis, a infração ao RLESTA, Decreto nº 
2.596/98, apontada nos autos do IAFN, da responsabilidade do proprietário do B/P “ANJOS DA VIDA 
III”, José Robson Barreto Meireles: art. 16, item I (deixar de inscrever a embarcação na Capitania). 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 12 de março de 2020. 
 
 
Processo no 33.107/2019  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Canoa a remo, sem nome. Queda na água e óbito de Antonio Roberto Oliveira Cantanhede. 
Infortúnio da própria vítima fatal. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. 
Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: queda na água e óbito de Antonio Roberto Oliveira Cantanhede, de bordo de uma canoa sem 
nome, movida a remo, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: epilepsia e 
falta de colete salva-vidas; e c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no art. 15, letra “e” (exposição 
a risco), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de infortúnio da própria vítima, Antonio Roberto Oliveira 
Cantanhede, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial 
da Marinha, fls. 35 a 37. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 12 de março de 
2020. 
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Processo no 33.119/2019  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: N/M “JPO SCORPIUS”. Lesões sofridas pelo estivador Francisco das Chagas Ferreira de Melo, 
que sofreu esmagamento de quatro quirodáctilos da mão direita. Infortúnio da própria vítima, que teve sua 
mão direita imprensada entre contêineres, durante faina de peação, ao escapar um varão de peação e tentar 
segurá-lo. Caso fortuito. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. 
Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: esmagamento de quatro quirodáctilos da mão direita do estivador Francisco das Chagas Ferreira 
de Melo, vítima não fatal, mas sem registro de poluição ao meio ambiente; b) quanto à causa determinante: 
infortúnio da própria vítima, que teve sua mão direita imprensada entre contêineres, durante faina de 
peação, ao escapar um varão de peação e tentar segurá-lo; e c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado 
no art. 15, letra “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito, mandando 
arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 102 e 
103. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 17 de março de 2020. 
 
 
Processo no 33.177/2019  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “ELIMAR”. Queda na água e óbito do condutor e proprietário da lancha, Otavio Beluco, 
de 66 anos de idade, por afogamento. A vítima não usava colete salva-vidas. Equiparado aos casos cujas 
circunstâncias determinantes não puderam ser apuradas. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria 
Especial da Marinha. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: queda na água e óbito do condutor da L/M “ELIMAR”, Otavio Beluco, por afogamento, no rio 
Paraná, Porto Rico, PR, sem registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: indeterminada; 
c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no art. 15, letra “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, 
como equiparado aos casos cujas circunstâncias determinantes não puderam ser apuradas acima de qualquer 
dúvida, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da 
Marinha, de fls. 42 e 43. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 19 de março de 
2020. 

 
 

Processo no 33.186/2019  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “JUJUBINHA”. Naufrágio. Causa indeterminada. Com pedido de arquivamento da D. 
Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: naufrágio da L/M “JUJUBINHA”, na área da aproximação da ilha Queimada, Angra dos 
Reis, RJ, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa 
determinante: indeterminada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” 
(naufrágio), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causa indeterminada, mandando arquivar os presentes 
autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 31 e 32. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 28 de abril de 2020. 
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Processo no 33.197/2019  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Moto aquática “DED IV”. Suposta colisão com pedras e naufrágio. Materialidade dos acidentes 
não confirmada. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: suposta colisão e posterior naufrágio da moto aquática “DED IV”; b) quanto à causa 
determinante: materialidade não comprovada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no 
art. 14, letra “a” (colisão e naufrágio), da Lei nº 2.180/54, como não comprovada a sua materialidade, 
mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, 
de fls. 104 a 107. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 21 de maio de 2020. 

 
 

Processo no 33.206/2019  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “LIBERAL”. Colisão com uma coluna da ponte Getúlio Vargas. Equiparado aos casos 
cujas circunstâncias determinantes não foram apuradas com a necessária precisão. Com pedido de 
arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: colisão da L/M “LIBERAL” com uma coluna da ponte Getúlio Vargas, Itapissuma, PE, com 
danos materiais na lancha e lesões leves no seu condutor, José Aldo da Silva, MAF, mas sem registro de 
danos ambientais; b) quanto à causa determinante: desmontagem repentina da plataforma de apoio dos pés 
do condutor, que se desequilibrou, perdendo o controle da lancha e colidindo com a coluna da ponte, por 
causa indeterminada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (colisão), 
da Lei nº 2.180/54, como equiparado aos casos cujas circunstâncias determinantes não foram apuradas com 
a necessária precisão, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria 
Especial da Marinha, de fls. 112 a 114. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 19 
de maio de 2020. 
 
 
Processo no 33.220/2019  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “SOPHIA VII”. Incêndio. Causa indeterminada. Com pedido de arquivamento da D. 
Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: incêndio na L/M “SOPHIA VII”, enquanto atracada na Marina Tropical, em Bertioga, SP, 
com destruição total, mas sem registro de danos pessoais ou ao meio ambiente hídrico; b) quanto à causa 
determinante: indeterminada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” 
(incêndio), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causa indeterminada, mandando arquivar os presentes 
autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 89 e 90. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 14 de maio de 2020. 

 
 

Processo no 33.257/2019  
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Embarcação sem nome, movida a remo. Naufrágio. Formação de vento forte e ondas 
significativas na lagoa. Força maior. Óbito de um dos ocupantes, Tiago Álef Alves de Souza, que não vestia 
colete salva-vidas. Infortúnio da própria vítima. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial 
da Marinha. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento.  
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ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
e do fato da navegação: naufrágio de canoa sem nome na lagoa do Portinho, Gameleira, Parnaíba, PI, 
resultando no óbito de Thiago Álef Alves de Souza, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto às 
causas determinantes: quanto ao naufrágio, formação de vento forte, com ondas significativas, e quanto ao 
óbito, falta de colete salva-vidas; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra 
“a” (naufrágio), como decorrente de força maior e o fato da navegação, tipificado no art. 15, letra “e”, como 
decorrente de infortúnio da própria vítima, ambos da Lei nº 2.180/54, mandando arquivar os presentes 
autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 102 a 104. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 14 de maio de 2020. 
 
 
Processo no 29.604/2015 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: N/M “MARFRET GUYANE”. Acidente com trabalhador do porto durante amarração. 
Rompimento de espia que atingiu trabalhador que encontrou a rota de fuga tomada por equipamentos do 
porto. Trabalhador em desvio de função, exercendo função no cais sem ter sido treinado para a faina, com 
idade avançada e deficiência visual. Negligência para com a formação de mão de obra comprovada. 
Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Prestadora de serviço), Adv. Dr. Clawzio 
Ademar Vasconcelos Gurgel (OAB/RN 4.464); e João Batista da Silva Neto (Coordenador da equipe de 
amarradores), Declarada extinta a punibilidade.  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: exposição a risco das vidas dos trabalhadores envolvidos na amarração do N/M “MARFRET 
GUYANE” ao cais do porto de Natal, RN, que culminou na morte do ajudante de pedreiro João Luis de 
Souza, com 68 anos de idade no dia do acidente; b) quanto à causa determinante: emprego de trabalhadores 
não especializados e sem treinamento específico para executarem a faina, somado à adiantada idade e ao 
defeito visual do trabalhador vítima do acidente de trabalho e à completa falta de planejamento, que 
permitiu que objetos obstruíssem as possíveis rotas de fuga dos trabalhadores; e c) decisão: rejeitar as 
preliminares suscitadas pela defesa da representada e julgar o fato da navegação constante dos art. 15, alínea 
“e”, como decorrente da negligência da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN, 
condenando-a à pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento das custas 
processuais, com fulcro nos artigos 121, inciso VII, c/c art. 124, inciso IX e § 1º, art. 127, inciso II, § 2º e 
art. 135, inciso II, todos artigos da Lei nº 2.180/54. Declarar extinta a punibilidade de João Batista da Silva 
Neto em razão de seu falecimento. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 28 de 
maio de 2020. 
 
 
Processo no 29.987/2015 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: N/T “GUARITA”. Explosão. Morte de um profissional não tripulante e danos materiais de 
grande extensão na embarcação. Acúmulo de gases explosivos apesar da ventilação forçada. Falha no 
monitoramento da atmosfera no ambiente onde se fazia uso de maçarico. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Mauricio Antonio Rickes (Comandante do N/T “GUARITA”), Adir Manoel Nunes 
(Imediato do N/T “GUARITA”), Leandro Castro Beleia (Oficial Bombeiro a bordo do N/T “GUARITA”) 
e Raimundo Nonato da Costa (Supervisor de Manutenção a bordo do N/T “GUARITA”), Advs. Dr. Arthur 
Rocha Batista (OAB/RS 53.888), Dr. Rafael Nogueira Simas (OAB/RS 53.688), Dr. Maximilian Canez 
Fernandes  (OAB/RS 66.569) e Dra. Andréia Propp Arend (OAB/RS 57.304). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: explosão durante uma faina de solda, que teve  por  consequência  danos de grandes  
proporções  ao  navio  e na morte do soldador; b) quanto à causa determinante: contato entre as faíscas 
produzidas pelo processo de solda e a mistura de vapores de MTBE e oxigênio em proporção explosiva; e 
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c) decisão: julgar o acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea “a” como decorrente da negligência 
dos Srs. Maurício Antonio Rickes e Adir Manoel Nunes e da imperícia do Sr. Leandro Castro Beleia, 
condenando-os às penas de suspensão por 15 (quinze) dias e multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
cada, além do pagamento das custas processuais divididas em partes iguais, com fulcro no art. 121, incisos 
II e VII, c/c art. 124, inciso IX e 135, inciso II, todos artigos da Lei nº 2.180/54. Exculpar o quarto 
representado, Raimundo Nonato da Costa. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 
08 de junho de 2020. 
 
 
Processo no 30.230/2015 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Canoa “MARTINS” e canoa “COTIA”. Abalroamento. Navegação noturna sem luzes de 
navegação. Erro na manobra evasiva de um dos condutores, que guinou para o bordo errado quando as 
embarcações passariam uma pela outra em situação de roda a roda. Falta de qualquer material de 
salvatagem. Morte de um passageiro. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Adenor Gonçalves Gomes (Condutor da canoa “COTIA”), Adv. Dr. Ronaldo Santana 
Macedo (OAB/AM 6.536); Jonildo Medeiros Sena (Condutor da lancha “MARTINS”), Adva. Dra. Ursula 
de Souza Van-Erven (DPU/RJ); e Valdenilson Martins da costa (Proprietário da lancha “MARTINS”), Adv. 
Dr. Ronaldo Santana Macedo (OAB/AM 6.536). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: abalroamento entre lancha e canoa miúdas e exposição a risco das vidas e fazendas de bordo 
de ambas as embarcações, com a morte de um passageiro por trauma causado no abalroamento e em danos 
materiais nas embarcações; b) quanto à causa determinante: guinada para evitar o abalroamento feita para 
o bordo errado por parte do condutor da canoa, somado à condução de ambas as embarcações à noite sem 
que tivessem luzes de navegação instaladas, à falta de habilitação do condutor da lancha e na completa falta 
de equipamentos de salvatagem da lancha; e c) decisão: julgar o acidente da navegação capitulado no art. 
14, alínea “a”, abalroamento, como decorrente da imperícia do Marinheiro Fluvial Auxiliar de Máquinas 
(MMA) Adenor Gonçalves Gomes, condutor e proprietário da canoa “COTIA”, condenado-o à pena de 
repreensão e multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 121, incisos I e VII, c/c art. 
124, incisos II, VII e IX e § 1º e art. 135, inciso II e julgar o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea 
“e”, como decorrente da imprudência e da negligência do Sr. Jonildo Medeiros Sena, condutor sem 
habilitação da lancha “MARTINS”, condenando-o à pena de repreensão e multa no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), com fulcro no art. 121, incisos I e VII, c/c art. 124, incisos II, VII e IX e art. 135, inciso 
II e da negligência do Sr. Valdenilson Martins da Costa, proprietário da lancha “MARTINS”, condenado-
o à pena de repreensão e multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 121, incisos I e 
VII e § 1º, c/c art. 124, incisos II, VII e IX e art. 135, inciso II, todos artigos da Lei nº 2.180/54. Custas 
processuais divididas em partes iguais, dispensado o Sr. Jonildo Medeiros Sena do pagamento de sua parte 
em deferimento ao pedido de gratuidade de justiça feita por sua defesa; d) medidas preventivas e de 
segurança: encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público do Estado do Amazonas, na forma do art. 21, 
da Lei nº 2.180/54. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ em 19 de março de 2020. 
 
 
Processo no 30.299/2015 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Moto aquática “LELETY” e lancha “GRIPP II”. Abalroamento. Moto aquática conduzida por 
criança de 13 anos de idade, filho do proprietário. Negligência para com a guarda da embarcação.  
Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Paulo Rodrigues de Mello Filho (Proprietário da moto aquática “LELETY”), Adv. Dr. Felipe 
Cruz Paiva (OAB/RJ 156.236). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
e do fato da navegação: abalroamento envolvendo uma moto aquática e uma lancha seguido do naufrágio 
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da lancha e exposição das vidas e fazendas a risco em razão da condução da moto aquática por um menino 
de 13 anos de idade, com danos materiais nas duas embarcações, sem danos pessoais ou poluição; b) quanto 
à causa determinante: abalroamento causado pelo erro de manobra do condutor da moto aquática e fato da 
navegação causado pela omissão do proprietário da moto aquática na correta guarda de sua embarcação ao 
deixá-la pronta para navegar com a chave posicionada na ignição; c) decisão: julgar o acidente e o fato da 
navegação constantes dos art. 14, alínea “a” e 15, alínea “e”, como decorrentes da negligência do 
representado, Sr. Paulo Rodrigues de Mello Filho, aplicando-lhe pena de repreensão e multa no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no art. 121, incs. I e VII, c/c art. 124, incisos I e IX e § 1º, todos 
artigos da Lei nº 2.180/54 e ao pagamento das custas processuais; e d) medidas preventivas e de segurança: 
enviar cópia dos autos ao MPRJ para analisar eventual cometimento do crime previsto no art. 261, do 
Código Penal por parte do proprietário da moto aquática. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 10 de junho de 2020. 

 
 

Processo no 30.409/2016 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Comboio formado pelo R/E “KARAI GUASU”, a barcaça “TOUAX – W721” e mais onze 
barcaças. Colisão com a margem seguida do naufrágio de uma barcaça. Erro de manobra do comandante 
ao cruzar a margem em velocidade excessiva para a manobra. Informações colhidas pelo Encarregado do 
IAFN do AIS que comprovam a dinâmica do acidente. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Helio Batista Pereira (Comandante da embarcação “INSPECTOR II”), Adva. Dra. Maria 
das Neves Santos da Rocha (OAB/RJ 61.673). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: Colisão de comboio contra a margem do rio, com danos na estrutura de uma barcaça, o 
naufrágio de outra e a perda da carga de minério nesta embarcada; b) quanto à causa determinante: 
Cruzamento do rio em velocidade superior à de segurança para a manobra; e c) decisão: Julgar o acidente 
da navegação constante do art. 14, alínea “a” como decorrente da imprudência e da imperícia do aquaviário 
paraguaio Gustavo Ramon Maldonado Roa, cominando-lhe a pena de repreensão e multa no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais) e ao pagamento das custas processuais, com fulcro nos artigos 121, incisos I e 
VII, c/c art. 124, inciso I, todos artigos da Lei nº 2.180/54. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 26 de maio de 2020. 

 
 

Processo no 30.483/2016 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: B/M “PAROLEIRO DO MAR”. Explosão, incêndio e naufrágio. Armazenamento irregular de 
combustível no porão de embarcação não especializada. Morte de uma criança e ferimentos de natureza 
gravíssima em um tripulante. Condenação.  
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Ronan Almeida Fonseca (Comandante do B/M “PAROLEIRO DO MAR”, Erlison Gomes 
Nunes (Chefe de Máquinas do B/M “PAROLEIRO DO MAR”) e Jaime Farias Fonseca (Proprietário do 
B/M “PAROLEIRO DO MAR”), Adv. Dr. Nilson Oliveira de Andrade (OAB/AM 8.687); e Manuel Aureo 
Alves Vieira (Supervisor do porto de Itapiranga), Adv. Dr. Marcondes Fonseca Luniere Júnior (OAB/AM 
2.897). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: explosão seguida de incêndio e naufrágio de embarcação com a morte de uma passageira 
menor, ferimentos graves em um tripulante e perda total da embarcação; b) quanto à causa determinante: 
armazenamento irregular de gasolina em recipientes instalados dentro do porão de uma embarcação não 
especializada cujos gases entraram em combustão quando o motor foi acionado; e c) decisão: julgar o 
acidente da navegação constante do art. 14, alínea “a”, como decorrente da imprudência do Sr. Jaime Farias 
Fonseca, cominando-lhe a pena de repreensão e multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base 
no art. 121, incisos I e VII, c/c art. 124, incisos II, III, IX e § 1º; art. 127, § 2º e 135, inciso II; da imprudência 
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e imperícia dos Srs. Ronan Almeida Fonesca e Erlison Gomes Nunes, aplicando-lhes a pena de repreensão 
e multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no art. 121, incisos I e VII, c/c art. 124, incisos 
III e IX, c/c art. 135, inciso II; e da negligência do Sr. Manuel Aureo Alves Vieira, aplicando-lhe a pena de 
repreensão e multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 121, incisos I e VII, c/c art. 
124, inciso IX; art. 127, § 2º e art. 135, inciso II, todos artigos da Lei nº 2.180/54. Custas processuais 
divididas em partes iguais pelos quatro representados. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 04 de junho de 2020. 

 
 

Processo no 30.525/2016 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: L/M “RESSACA” e L/M “STAR”. Abalroamento contra lancha parada. Navegação noturna em 
velocidade incompatível. Luzes de bordo da lancha abalroada consideradas suficientes para acusarem sua 
posição. Procedência parcial da Representação.  Condenação de um e absolvição de outro condutor. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Diller de Abreu Júnior (Condutor da lancha “RESSACA”), Adva. Dra. Bruna Daniela Côrte 
Real (OAB/DF 48.729); e Sergio Mauro Gonçalves (Condutor da lancha “JAQUIRANA”), Adva. Dra. 
Paula Fernanda Pereira de Araújo e Alves (OAB/MG 144.273). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: abalroamento entre duas lanchas no Lago Paranoá, Brasília, DF, com danos materiais nas 
duas lanchas e ferimentos leves em duas pessoas; b) quanto à causa determinante: navegação desatenta do 
condutor da lancha que abalroou a outra que estava parada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação 
constante do art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente da imprudência do ARA Sérgio Mauro 
Gonçalves, aplicando-lhe a pena de repreensão e multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com 
fulcro no art. 121, incisos I e VII c/c art. 124, inciso I e ao pagamento das custas processuais. Exculpar o 
CMG Diller de Abreu Junior. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 16 de junho 
de 2020. 
 
 
Processo no 30.571/2016 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Jangada “S. J. GUERREIRO”. Acidente de mergulho. Tripulante acometido por doença 
descompressiva durante mergulho para captura de lagostas com uso de equipamentos improvisados. 
Modalidade de pesca que constitui crime ambiental segundo a Lei nº 9.605/98 e a IN 138 do IBAMA. 
Mergulho profissional em desconformidade com a NORMAM 15/DPC e a NR-15 MTBE. Necessidade do 
envolvimento de mais entidades no combate a esse tipo de crime. Oficiamento ao MPE-RN e ao IBAMA-
RN para as providências cabíveis. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Marcone Gomes de Souza (Mestre e proprietário da jangada “S. J. GUERREIRO”) - Revel, 
Adv. Dr. Eraldo Silva Junior (DPU/RJ). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão dos fatos 
da navegação: emprego doloso de embarcação mau aparelhada e com deficiência de equipagem na pesca 
ilegal de lagostas com uso de aparatos improvisados de mergulho e mergulhador não habilitado para o 
exercício de mergulho profissional, causando doença descompressiva no mergulhador; b) quanto à causa 
determinante: vontade do representado voltada para a captura de lagostas com a finalidade de obtenção de 
lucro; c) decisão: julgar os fatos da navegação constantes do art. 15, alíneas “a”, “e” e “f”, como decorrentes 
da ação dolosa dos POP Marcone Gomes de Souza, proprietário da jangada “S. J. GUERREIRO” aplicando-
lhe pena de suspensão do tráfego da jangada “S. J. GUERREIRO” por um mês e multa no valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais), com fulcro nos artigos 121, incisos V e VII, c/c art. 124, incisos II, VIII e IX e § 
1º; 135, incisos IX e XIII e 139, inciso IX, alínea “d”, todos artigos citados da Lei nº 2.180/54 e ao 
pagamento das custas processuais; e d) medidas preventivas e de segurança: com fulcro no art. 21, da Lei 
nº 2.180/54, oficiar o Ministério Público Estadual do Estado do Rio Grande do Norte e o IBAMA no mesmo 
estado, encaminhando cópia desse acórdão, ante os indícios de cometimento de crime ambiental por parte 
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do representado, para as providências que entenderem cabíveis. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. 
Rio de Janeiro, RJ, em 18 de junho de 2020. 

 
 

Processo no 32.691/2018 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Plataforma “NAMORADO 2” e Traineira “ARATÚ VII”. Abalroamento na Bacia de Campos, 
Campos dos Goytacazes, RJ. Causa determinante não apurada com devida precisão, sem identificação de 
possíveis culpados. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: abalroamento entre uma traineira e plataforma causando danos materiais; b) quanto à causa 
determinante: não apurada com devida precisão; c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 
14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causas não devidamente apuradas, mandando 
arquivar os autos, conforme promoção da PEM; d) medidas preventivas e de segurança: oficiar a Capitania 
dos Portos de Macaé, nos termos do artigo 33, parágrafo único, da Lei n° 9.537/97 (LESTA), aplique a 
sanção cabível ao proprietário e mestre da embarcação “ARATÚ VII”, por conduzir ou contratar tripulante 
sem habilitação para operá-la. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 18 de junho 
de 2020. 
 
 
Processo no 32.934/2018 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: N/M “SILVER MUSE”. Deficiência no sistema de amarração ou fundeio envolvendo navio 
cruzeiro nas proximidades da praia dos Ossos, município de Armação de Búzios, RJ. Caso fortuito. 
Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: deficiência no sistema de amarração ou fundeio causando perda de um dos ferros da 
embarcação; b) quanto à causa determinante: não apurada; c) decisão: julgar o fato da navegação, previsto 
no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como sendo decorrente de caso fortuito, mandando arquivar os 
autos conforme promoção da PEM; e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar à Capitania dos Portos 
do Rio de Janeiro, nos termos do art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97 (Lesta), aplique a sanção 
cabível a empresa Vitória Serviços Marítimos LTDA, por não informar o fato à Autoridade Marítima antes 
da saída, tendo o navio prosseguido viagem sem ser submetido à perícia e sem parecer da Sociedade 
Classificadora. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 23 de junho de 2020. 

 
 

Processo no 32.969/2018 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: B/P “URIAS G”. Avaria de máquinas. Quebra do acoplador da reversora que estava em bom 
estado de conservação. Caso fortuito. Arquivamento. 

Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: avaria de máquinas causando danos materiais; b) quanto à causa determinante: quebra do 
acoplador da reversora da embarcação; c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea 
“b”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito, mandando arquivar os autos, conforme promoção 
da PEM; e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, nos 
termos do artigo 33, parágrafo único, da Lei n° 9.537/97 (LESTA), para que aplique a sanção cabível ao 
proprietário e condutor da embarcação “URIAS G” pelo cometimento das infrações aos artigos 11, 12, 16, 
28, inciso II, do RLESTA. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 02 de junho de 
2020. 
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Processo no 32.982/2018 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Embarcação “MERGULHÃO X”. Morte Natural. Não configuração de acidente ou de fato da 
navegação previstos na Lei nº 2.180/54. Fato atípico. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: x x x; b) quanto à causa determinante: x x x; e c) decisão: mandar arquivar o processo ab initio, 
pois a morte por causas naturais do tripulante não configura hipótese de acidente ou de fato da navegação 
previstos na Lei nº 2.180/54. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 04 de junho 
de 2020. 

 
 

Processo no 33.004/2018 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Embarcação “RAINHA DO MAR”. Colisão e varação. Aumento repentino da corrente das 
águas de uma represa. Força Maior. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: colisão seguida de varação com danos materiais; b) quanto à causa determinante: aumento 
repentino da correnteza das águas de uma represa; e c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no 
art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de força maior, mandando arquivar os autos 
conforme promoção da PEM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 08 de junho 
de 2020. 
 
 
Processo no 33.034/2018 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: R/E “ENG MASCARENHAS”. Falha no dispositivo de reboque. Causa determinante não 
apurada, sem identificação de possíveis culpados. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: falha no dispositivo de reboque sem danos; b) quanto à causa determinante: não apurada; e 
c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “b”, da Lei nº 2.180/54, como 
decorrente de causas não apuradas, mandando arquivar os autos conforme promoção da PEM. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 08 de junho de 2020. 
 
 
Processo no 33.308/2019 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Embarcação “LACERDA FILHO”. Água aberta e naufrágio de embarcação quando navegava 
no rio Amazonas, na saída da localidade conhecida como Boca do Regão, nas proximidades do Furo dos 
Porcos, Santana, AP. Causa determinante não apurada, sem identificação de possíveis culpados. 
Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: água aberta e naufrágio com perda total da embarcação; b) quanto à causa determinante: não 
apurada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, 
como decorrente de causas não apuradas, mandando arquivar os autos conforme promoção da PEM. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 30 de junho de 2020. 
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Processo no 33.410/2019 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: R/E “IGUANA”. Avaria de máquinas. Causa determinante não apurada, sem identificação de 
possíveis culpados.  Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: avaria de máquinas causando danos materiais; b) quanto à causa determinante: não apurada; 
e c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “b”, da Lei nº 2.180/54, como 
decorrente de causas não apuradas, mandando arquivar os autos conforme promoção da PEM. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 23 de junho de 2020. 
 
 
Processo no 33.446/2019  
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Embarcação “DEEP BLUE III”. Avaria de máquinas envolvendo lancha de esporte e recreio 
nas proximidades da Ilha dos Frades, no interior da Baía de Todos os Santos, Salvador, BA. Caso fortuito. 
Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: avaria de máquinas com danos materiais; b) quanto  à  causa  determinante:  travamento e 
quebra do tensor da correia do motor; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, 
alínea “b”, da Lei nº 2.180/54, como sendo decorrente de caso fortuito, mandando arquivar os autos 
conforme promoção da PEM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 25 de junho 
de 2020. 
 
 
Processo no 33.293/2019 
Relator: Juiz Attila Halan Coury 
EMENTA: FPSO “ESPIRITO SANTO”. Fato da navegação. Acidente com tripulante a bordo sem registro 
de danos materiais e nem ambientais. Bacia Petrolífera do Espírito Santo. Infortúnio da própria vítima. 
Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juizes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: acidente com pessoas em geral a bordo, com dano pessoal leve (luxação do ombro esquerdo) 
mitigado pelo posterior atendimento médico; b) quanto à causa determinante: caso fortuito; e c) decisão: 
julgar o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea “e”, da Lei n° 2.180/54, como infortúnio da própria 
vítima, mandando arquivar os Autos, conforme a promoção da PEM. Publique-se. Comunique-se. Registre-
se. Rio de Janeiro, RJ, em 28 de maio de 2020. 
 
 
Processo no 33.425/2019 
Relator: Juiz Attila Halan Coury 
EMENTA: Moto aquática “GATTAZ”. Acidente da navegação. Colisão de embarcação brasileira com 
banhista em águas interiores, sem registro de danos materiais e nem ambientais. Rio Paraná, Icaraína, 
Paraná. Causa não apurada. Infrações ao RLESTA. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do acidente 
da navegação: colisão da moto aquática “GATTAZ” com a banhista Lauane Valdivieso, quando navegava 
no rio Paraná, nas proximidades da Prainha, Icaraína, PR, sem registro de danos materiais e nem ambientais; 
b) quanto à causa determinante: não apurada com a devida precisão; c) decisão: julgar o acidente da 
navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como de origem não apurada, mandando 
arquivar os Autos, conforme a promoção da PEM; e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar à 
Delegacia Fluvial de Guaíra, agente da Autoridade Marítima, as infrações ao art. 11 e art. 16, inciso I, do 
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RLESTA, cometidas por Eder Servidone da Silva e Cleiton Evangelista Gil, para as providências cabíveis, 
com fundamento no art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. 
Rio de Janeiro, RJ, em 22 de abril de 2020. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2020. 
 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS 
Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

24  

Este documento atende aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-
Brasil, conforme certificação digital da última página deste Caderno. 
 

 

ANO V - Nº 110 – 02 de setembro de 2020. 

 

Diário Eletrônico 

4. PAUTAS 
 

PROCESSOS EM PAUTA PARA JULGAMENTO NA SESSÃO Nº 7.437 DO DIA 10 DE SETEMBRO 
DE 2020 (QUINTA-FEIRA) ÀS 13h30min (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA) 
 

Esta sessão será realizada por meio de videoconferência, em conformidade com o previsto no 
§2º, do art. 11 do Ato Normativo nº 2/TM, de 23 de março de 2020 (e-DTM nº 29, de 24MAR2020, p.19-
23), alterado pelo Ato Normativo nº 3/TM, de 07 de abril de 2020 (e-DTM nº 35, de 07ABR2020), e na 
Portaria nº 20/TM, de 08 de abril de 2020 (e-DTM nº 36, de 08ABR2020). 

A sessão poderá ser acessada/acompanhada pela internet, de acordo com as instruções em 
anexo. 

P A U T A  D O  D I A 
 

Nº 33.489/2019 – Acidente e fato da navegação, envolvendo o catamarã “FÊNIX”, de bandeira do Panamá, 
ocorridos na baía de Guanabara, município do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, em 04 de junho de 2018. 
(CPRJ). 

Rep:  Rel: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
Rev: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 
Rdo(s): Daniel Gonçalves Capitulino (Comandante do catamarã “FÊNIX”)  
Barcas S/A – Transportes Marítimos (Proprietária do catamarã “FÊNIX”) 

 
 

Nº 33.879/2020 – Acidente da navegação, envolvendo o B/M “PATRIANA” e a moto aquática “KIKO”, 
ocorrido no lago do Xingó, no rio São Francisco, município de Canindé do São Francisco, Sergipe, em 28 
de abril de 2019. (CPAL). 

Rep:  Rel: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
Rev: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Rdo(s): Manoel Silva da Costa (Proprietário e Condutor da moto aquática “KIKO”) 

 
 

Nº 33.511/2019 – Acidente da navegação, envolvendo as motos aquáticas “XEROCA I” e “DULALÁ II”, 
ocorrido na ilha do Tarzan, Barra de Jangada, município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, em 10 
de junho de 2018. (CPPE). 

Rep:  Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
Rev:  Sr. Juiz Attila Halan Coury 
PEM: Sra. Diana Soares Corteze Caldeira 
Rdo(s): Weverson Queiroz de Almeida (Condutor da moto aquática “XEROCA I”) 

 
 
Nº 33.634/2019 – Acidente da navegação, envolvendo o catamarã “MSA”, ocorrido no rio Tietê, 
reservatório  de Bariri, município de Barra Bonita, São Paulo, em 21 de junho de 2018. (CFTP). 

Rep:  Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
Rev: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
Rdo(s): Maiara Rogéria Aranda (Proprietária do catamarã “MSA”) 
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Nº 33.310/2019 – Acidente e fato da navegação, envolvendo a balsa “TRAVESSIA SEGURA VII” e a 
L/M “BILL THE FISHER”, ocorridos no rio Preguiças, porto do Banho, município de Barreirinhas, 
Maranhão, em 07 de setembro de 2018. (CPMA). 

Rep:   Rel: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha  
Rev: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
Rdo(s): João de Deus Froz (Condutor da L/M “BILL THE FISHER”) 
Arione Monteiro Diniz (Responsavel pela L/M “BILL THE FISHER”) 

 
 
Nº 33.464/2019 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “ATALANTA”, de bandeira das Ilhas Marshall, 
ocorrido no porto de SOTAVE, distrito de Outeiro, município de Belém, Pará, em 11 de junho de 2018. 
(CPAOR). 

Rep:  Rel: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
Rev: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Rdo(s): Spyridon Dimitrios Trampas (Comandante do N/M “ATALANTA”) 

Elbert Amigo Tusing (Imediato e responsável pela supervisão da manutenção 
dos cabos de amarração do N/M “ATALANTA”) 
Christorey Dollente Urag (Contramestre e responsável pela manutenção dos 
cabos de amarração do N/M “ATALANTA”) 

 
 
Nº 33.738/2019 – Acidente e fato da navegação, envolvendo as L/M “WIKING I” e “PRIMA LU”, 
ocorridos na praia da Fome, município de Ilhabela, São Paulo, em 29 de dezembro de 2018. 
(DelSSebastiao). 

Rep:  Rel: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
Rev: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Rdo(s): Gunther Pries (Condutor da L/M “WIKING I”) 

 
 
Nº 28.689/2014 – Acidente e fato da navegação, envolvendo o barco de resgate do N/M “DEWI 
LAKSMI”, de bandeira de Hong Kong, ocorridos na baía de São Marcos, município de São Luís, 
Maranhão, em 08 de setembro de 2013. (CPMA). 

Jul:    Rel: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Rdo(s): Serhiy Nikitin (Comandante do navio “DEWI LAKSMI”) 
Adv. Dra. Ursula de Souza Van-Erven (DPU/RJ) 

 
 
Nº 31.917/2017 – Acidente e fato da navegação, envolvendo o navio supridor “STARNAV TAURUS” 
e a Plataforma Petrobras 35, ocorrido no campo de Marlim, bacia de Campos, município de Campos de 
Goytacazes, Rio de Janeiro, em 05 de dezembro de 2016. (CPM). 

Jul:    Rel: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
Rev: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 
Rdo(s): Rodrigo Martins Rezende (Imediato do navio supridor “STARNAV 

TAURUS”) 
Adv. Dr. Sérgio Antônio Ferrari Filho (OAB/RJ 85.984) 
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Nº 31.965/2017 – Acidentes e fato da navegação envolvendo a L/M “TAMARA I”, ocorridos no porto do 
município de Santana do São Francisco, Sergipe, em 29 de setembro de 2016. (CPAL). 

Jul: Rel: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
Rev: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Rdo(s):  Adenilde dos Santos (Proprietária da L/M “TAMARA I”) 

Manoel Aloisio dos Santos Filho (Comandante da L/M “TAMARA I”) Advs. 
Dra. Marta Martins de Andrade (OAB/AL 11.918) 
Dr. Daniel Moser Damiani (OAB/AL 13.628) 
Dra. Vandira Tavares dos Santos (OAB/SE 10.490) 

 
 

Nº 32.735/2018 – Fato da navegação envolvendo o B/M “M. GOMES”, ocorrido no rio Negro, Manaus, 
Amazonas, em 11 de março de 2018. (CFAOC). 

Jul: Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
Rev: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha  
PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
Rdo(s): Manuel Gomes da Silva (Comandante do B/M “M. GOMES”)  
Adv. Dra. Joseani Catunda Prudente (OAB/AM 3.504) 

 
 

Nº 33.250/2019 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “FORTE DE SÃO FELIPE”, ocorrido no 
fundeadouro Fazendinha, município de Macapá, Amapá, em 25 de fevereiro de 2018. (CPAP). 

Com manifestação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha e com despacho do Sr. 
Juiz- Relator pela publicação de Nota para Arquivamento. 

Arq: Rel: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha  
Rev: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha  
PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 

 
 

PROCESSOS QUE SERÃO ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 68, § 1º, INCISO II, DO 
REGIMENTO INTERNO PROCESSUAL DO TRIBUNAL MARÍTIMO: 
 
Nº 32.642/2018 – Fato da navegação, envolvendo o B/M “MESTRE JOÃO CAIÇARA”, com vítima 
fatal, ocorrido na área de aproximação da praia do Perequê, município de Guarujá, São Paulo, em 22 de 
março de 2018. (CPSP). 

Arq:  Rel: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
Rev: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
PEM: Sra. Leila Vasconcellos Martinez 

 
 

Nº 32.953/2018 – Acidente da navegação, envolvendo o B/M “COMANDANTE WENDEL”, com vítima 
fatal, ocorrido no rio Pará, município de Curralinho, Pará, em 02 de dezembro de 2017. (CPAOR). 

Arq:  Rel: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
Rev: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
PEM: Sra. Audrey Soares Pinto 
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Nº 33.003/2018 – Acidente da navegação, envolvendo a moto aquática “RUDY SILVA”, ocorrido no 
rio Guaíba, município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 24 de setembro de 2017. (CFPA). 

Arq:  Rel: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
Rev: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
PEM: Sra. Leila Vasconcellos Martinez 
 
 

Nº 33.648/2019 – Fato da navegação, envolvendo a L/M “O MARUJO”, com vítima, ocorrido no rio 
Madeira, porto do Levi, município de Porto Velho, Rondônia, em 27 de março de 2019. (CFPV). 

Arq: Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
Rev: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 

 
 

Nº 33.606/2019 – Fato da navegação, envolvendo a FPSO “CAPIXABA”, de bandeira das Bahamas, 
ocorrido no campo de Cachalote, 43MN a sudeste do município de Guarapari, Espírito Santo, em 06 de 
julho de 2018. (CPES). 

Arq:  Rel: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
Rev: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 

 
 

Nº 33.653/2019 – Fato da navegação, envolvendo a B/M “VICENTE II”, com vítima fatal, ocorrido a 
32MN do município de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, em 14 de julho de 2019. (DelCFrio). 

Arq:  Rel: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
Rev: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 

 
 
 

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2020. 
 
 
 

  ALEXANDRE MENEZES DOS SANTOS 
Chefe da Seção de Processamento de Feitos 
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Anexo à Pauta da Sessão Ordinária nº 7.437, de 10/09/2020. 

 
            TRIBUNAL MARÍTIMO  

  ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
INSTRUÇÕES PARA ACESSO À SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 

 
 
 

1. Solicitar o acesso à sessão por videoconferência, mediante preenchimento do 
formulário constante do anexo da Portaria nº 20/TM, de 08/04/2020, encaminhando-o 
para o e-mail tm.secom@marinha.mil.br; 

2. Caso deferido, o Tribunal Marítimo encaminhará o link de acesso para o e-mail do 
solicitante informado no formulário; 

3. A plataforma utilizada para videoconferência será o Cisco Webex, e o acesso se dará 
conforme o Manual de Orientações Técnicas a ser encaminhado por e-mail para o 
advogado que tiver sua solicitação deferida; 

4. Ressalta-se que o rito do julgamento de processos por videoconferência será, em 
princípio, o mesmo que normalmente se pratica em sessão presencial do Tribunal; 

5. O limite de patronos com acesso deferido é de até 10 (dez), devendo todos estarem 
habilitados nos autos do respectivo processo; 

6. Os memoriais, se for o caso, deverão ser encaminhados para o e-mail 
tm.secom@marinha.mil.br com antecendência de até um dia útil antes da sessão de 
julgamento, para serem distribuídos aos juízes. Recomenda-se que, para as 
comunicações verbais, a critério do juiz, antes da sessão, sejam priorizados os canais 
de atendimento não presenciais; 

7. Durante a sessão, recomenda-se, ainda, que o participante mantenha o microfone 
desligado, somente ligando-o em caso de necessidade de se manifestar; 

8. Ao público em geral, a sessão será transmitida em tempo real no canal do Tribunal 
Marítimo na plataforma de streaming Youtube, no link 
https://www.youtube.com/channel/UCmeJY4eG2AEEM7uOUibR31w; e 

9.  Após o encerramento, será disponibilizada a gravação da sessão realizada por  
videoconferência no canal do Tribunal Marítimo no Youtube. 
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5. ATAS DAS SESSÕES, DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS E DISTRIBUIÇÃO DE 
RECURSOS 

 
Ata da 7433ª Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo, em 27 de agosto de 2020 (quinta-feira), 

realizada por meio de videoconferência, em conformidade com o previsto no § 2º, do art. 11 do Ato Normativo 
nº 2/TM, de 23 de março de 2020 (e-DTM nº 29, de 24MAR2020, p.19-23), alterado pelo Ato Normativo nº 
3/TM, de 07 de abril de 2020 (e-DTM nº 35, de 07ABR2020), e na Portaria nº 20/TM, de 08 de abril de 2020 
(e-DTM nº 36, de 08ABR2020). A Sessão foi acessada/acompanhada pela internet, no link 
www.marinha.mar.mil.br/tm/?q=videoconferencia. 

Presidência do Sr. Juiz Vice-Almirante (RM1) WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO, Secretário 
do Tribunal, o Capitão-Tenente (T) PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR, no impedimento da Bacharel ANA 
PAULA BEZERRA DA SILVA. 

Às 13h30min, presentes os Srs. Juízes NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO (Vice-
Presidente), MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA, MARCELO DAVID GONÇALVES, 
FERNANDO ALVES LADEIRAS, GERALDO DE ALMEIDA PADILHA e ATTILA HALAN COURY, foi 
aberta a Sessão. Sem impugnação, foi aprovada a Ata da Sessão anterior, distribuída nos termos do art. 31, do 
Regimento Interno. 

 
REPRESENTAÇÕES RECEBIDAS 
 
Nº 33.850/2019 - Acidente da navegação, envolvendo o N/M “BBC KIBO”, de bandeira de Antígua 

e Barbuda, e o R/E “GREGA XXI”, ocorrido no canal do rio Guaíba a 25MN do porto organizador de Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, em 21 de dezembro de 2017. (CFPA). 

Relator: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Odilon da Silva Martins (Comandante do R/E “GREGA 
XXI”). 

 
Nº 33.803/2019 - Acidente da navegação, envolvendo as L/M “RODOMATI” e “LINDA MUNIRA 

ABDALLAH”, ocorrido no rio Paraná, município de Porto Rico, Paraná, em 04 de março de 2019. (DelGuaíra). 
Relator: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Jihad Mohamad Mansour Abdallah (Condutor da L/M 
“LINDA MUNIRA ABDALLAH”). 

 
Nº 32.178/2018 - Acidentes e fatos da navegação, envolvendo o N/M “ALMIRANTE DO MAR”, 

ocorridos na baía de Guajará, nas proximidades da ilha da Barra, município de Belém, Pará, em 13 de novembro 
de 2016. (CPAOR). 

Relator: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Revisor: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Manoel Maria Pereira Pinto (Comandante do N/M 
“ALMIRANTE DO MAR”) e Mundial Transporte e Navegação Ltda. – EPP (Proprietária do N/M 
“ALMIRANTE DO MAR”). 

 
Nº 32.796/2018 - Acidente e fato da navegação, envolvendo a canoa “NILZA”, com vítima fatal, 

ocorridos no lago Furnas, município de Varginha, Minas Gerais, em 17 de fevereiro de 2018. (DelFurnas). 
Relator: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Revisor: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Maicon Luiz de Souza Rezende Lobo (Condutor inabilitado 
da canoa “NILZA”).  

 
Nº 33.836/2019 - Acidentes da navegação, envolvendo o catamarã “FREVO”, ocorridos na área de 

aproximação da ilha de Itamaracá, Pernambuco, em 10 de fevereiro de 2019. (CPPE). 
Relator: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Romero Dubeux de Andrade (Condutor e proprietário do 
catamarã “FREVO”). 

 
Nº 33.586/2019 - Acidente da navegação, envolvendo o comboio formado pelo R/E “TQ-23” e as 

chatas “TQ-44” e “TQ-153”, ocorrido no rio Tietê, reservatório de Bariri, São Paulo, em 23 de junho de 2017. 
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(CFTP). 
Relator: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: Procuradoria 

Especial da Marinha. Representado: Celio Batista Grosso (Comandante do comboio formado pelo R/E “TQ-23” 
e as chatas “TQ-44”, “TQ-153”, “TQ-155” e “TQ-158”). 

 
Nº 33.871/2020 - Acidente da navegação, envolvendo a moto aquática “CALYPSO”, ocorrido na 

praia Secreta, município de Vila Velha, Espírito Santo, em 18 de abril de 2019. (CPES). 
Relator: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Revisora: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Juliano Rosa da Costa (Condutor inabilitado e proprietário da 
moto aquática “CALYPSO”). 

 
JULGAMENTO 
 
Nº 28.851/2014 - Acidentes e fatos da navegação, envolvendo o B/P “ASTRO REI I”, ocorridos no 

rio Tramandaí, município de Imbé, Rio Grande do Sul, em 11 de setembro de 2013. (CPRS). 
Relatora: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Revisor: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. 

Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representados: Ajadir Chavarria Borges (Proprietário do B/P 
“ASTRO REI I”), Adv. Dra. Carlota Bertoli Nascimento (OAB/RS 74.154B) e Antonio Ezequiel de Souza 
(Mestre do B/P “ASTRO REI I”) - Revel. Decisão unânime: julgar improcedente a representação de autoria da 
Douta Procuradoria Especial da Marinha – PEM (fls. 110/112) para, considerando os acidentes da navegação, 
tipificados no art. 14, alínea “a”, da LOTM, Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada e o fato da 
navegação, tipificado no art. 15, alínea “a”, da mesma Lei, como não demonstrado acima de qualquer dúvida. 
Exculpar o Sr. Ajadir Chavarria Borges, na condição de proprietário e o MNC Antonio Ezequiel de Souza, este 
na condição de então mestre, ambos do B/P “ASTRO REI I” e arquivando os presentes autos. 

 
Nº 30.545/2016 - Acidente e fato da navegação, envolvendo o B/M “AIUBINHO II” e uma voadeira 

sem nome, com vítima fatal, ocorridos no rio Negro, município de Manaus, Amazonas, em 09 de janeiro de 
2015. (CFAOC). 

Relator: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Representados: Mirisson da Silva Evangelista (Proprietário da voadeira sem 
nome), Adv. Dr. Julio César de Almeida Lorenzoni (OAB/AM 5.545) e Francisco Alex Dias Siqueira (Condutor 
não habilitado do B/M “AIUBINHO II”) - Revel, Adv. Dra. Arianne Soares Chagas (OAB/AM 9.564). Decisão 
unânime: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, alínea “a” (abalroamento) e o fato da navegação, 
tipificado no art.15, alínea “e” (exposição a risco), ambos da Lei n° 2.180/54, como decorrentes de negligência 
do 1º representado e de imprudência e imperícia do 2° representado, acolhendo os termos da representação da 
Douta Procuradoria Especial da Marinha e, considerando as circunstâncias, consequências, atenuantes e 
agravante, com fulcro nos artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, inciso IX, 127, 135, inciso II, e 139. inciso IV,  
alíneas “a”e “d”, todos os artigos da Lei n° 2.180/54, aplicar ao 1° representado Mirisson da Silva Evangelista, 
proprietário da voadeira sem nome, a pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ao 2° representado, 
Francisco Alex Dias Siqueira, condutor não habilitado do petroleiro “AIUBINHO II”, a pena de multa de R$ 
500,00 (quinhentos reais), cumulativamente com a pena de repreensão para ambos. Custas processuais 
proporcionais às penas de multa. Medidas preventivas e de segurança: com fulcro no art. 21 da Lei nº 
2.180/54, enviar cópia do acórdão ao Douto Ministério Público do Estado do Amazonas e, com fulcro no 
parágrafo único do art. 33, da LESTA, Lei n° 9.537/97, oficiar à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, 
Agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis, as infrações ao RLESTA, Decreto n° 2.596/98, 
apontadas nos autos: da responsabilidade do proprietário da lancha voadeira sem nome, Mirisson da Silva 
Evangelista, art. 16, inciso I (não inscrever a embarcação na Capitania), e art. 22 (transportar excesso de 
passageiros); e da responsabilidade do proprietário do B/M “AIUBINHO II”, 2A Comércio e Transporte por 
Navegação de Combustível Ltda., art. 13, inciso III (não dispor a bordo de todos os tripulantes exigidos no 
CTS). 

Às 15h01min os trabalhos foram suspensos, tendo sido reiniciados às 15h14min. 
 
Nº 29.446/2015 - Fato da navegação, envolvendo o comboio formado pelo R/E “COMTE ASSIS” 

e a balsa “NORTELOG I”, com vítima fatal, ocorrido no furo da Companhia, município de Breves, Pará, em 27 
de março de 2014. (CPAOR). 
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Relator: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: Procuradoria 
Especial da Marinha. Representados: Olimpio Gemaque Ribeiro (Comandante do comboio formado pelo R/E 
“COMTE ASSIS” e a balsa “NORTELOG I”) e Norte Log Ltda. (Comodatária do comboio formado pelo R/E 
“COMTE ASSIS” e a balsa “NORTELOG I”), Adv. Dr. Caio Cesar da Silva Carvalho (OAB/RJ 145.031). 
Decisão unânime: julgar o fato da navegação, capitulado no art. 15, alínea “e” da Lei n° 2.180/54, como 
decorrente de imprudência, dos representados, responsabilizando: i) o MCB Olimpio Gemaque Ribeiro, na 
qualidade de Comandante do comboio formado pelo E/M “COMTE ASSIS” e a balsa “NORTELOG I”, por sua 
conduta negligente ao permitir que 10 (dez) carreteiros, sem usar coletes salva-vidas, fossem transportados a 
bordo da balsa, descumprindo a NPCP-CPAOR, colocando em risco a vida desses passageiros, condenando-o à 
pena de suspensão de 15 (quinze) dias e multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de acordo com o art. 121, 
incisos II e VII, § § 1° e 5° e art. 135, inciso II, da Lei n° 2.180/54; e ii) a Empresa  Norte Log Ltda., na qualidade 
de comodatária do comboio formado pelo empurrador e a balsa, por sua conduta igualmente negligente ao 
permitir  que esse desatracasse de seu próprio porto, situado no furo do Maguary, Distrito  de Icoaraci, Belém - 
PA, com carreteiros viajando no interior das carretas, violando a referida NPCP, condenando-a à pena de multa 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 121, inciso VII e § 5°, art. 124, inciso IX e § 1°, art. 
127, § 2° e art 135, inciso II, todos da mesma Lei. Custas proporcionais na forma da Lei. Medidas preventivas 
e de segurança: oficiar à Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, Capitania Fluvial de Santarém, Capitania 
dos Portos do Amapá, Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental e Capitania Fluvial de Porto Velho para que 
realizem tratativas junto aos armadores locais e as suas respectivas classificadoras/certificadoras, com a 
participação de Engenheiro de Segurança do Trabalho, mantendo e consultando a Diretoria de Portos e Costas, 
conforme necessário, com  o propósito  de  buscar soluções  técnicas  e  de engenharia de modo a permitir o 
transporte seguro de caminhoneiros à bordo de balsas integrantes de comboios na região (“RoRocabloco”), 
observando o detalhamento transcrito no presente acórdão. 

 
Nº 32.568/2018 - Acidente e fato da navegação, envolvendo a balsa “RECANTO CAIXA D’AÇO”, 

ocorridos na enseada do Caixa D’AÇO, município de Porto Belo, Santa Catarina, em 11 de março de 2017. 
(DelItajai). Com Representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra José Jonceli de Aquino 
(Coproprietário da balsa “RECANTO CAIXA D’AÇO”) e Emiliano da Silva (Coproprietário da balsa 
“RECANTO CAIXA D’AÇO”) e com despacho do Sr. Juiz-Relator pela publicação de Nota para 
Arquivamento. 

Relator: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Revisor: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação, constante do art. 14, 
alínea “a”, como decorrente de fortuna do mar, não recebendo a representação proposta em face de José Jonceli 
de Aquino e de Emiliano Silva, mandando arquivar os autos. Medida preventiva e de segurança: oficiar à 
Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí para que, na forma do art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97 
(LESTA), possa aplicar aos proprietários do bar flutuante “RECANTO CAIXA D’AÇO” as penalidades 
previstas no art. 15, inciso III, do RLESTA. 

 
Nº 33.250/2019 - Fato da navegação, envolvendo o N/M “FORTE DE SÃO FELIPE”, ocorrido no 

fundeadouro Fazendinha, município de Macapá, Amapá, em 25 de fevereiro de 2018. (CPAP). Com 
manifestação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha e com despacho do Sr. Juiz-Relator pela 
publicação de Nota para Arquivamento. 

Relator: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. Revisora: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: retirado de pauta. 

 
PROCESSOS QUE SERÃO ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 68, § 1º, INCISO 

II, DO REGIMENTO INTERNO PROCESSUAL DO TRIBUNAL MARÍTIMO: 
 
Nº 32.888/2018 - Acidente da navegação, envolvendo a traineira “ALMA ILHA”, ocorrido na área 

de aproximação da praia Japariz, baía de ilha Grande, município de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em 26 de 
setembro de 2017. (DelAReis). 

Relatora: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação, tipificado no artigo 14, 
alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, equiparado àqueles cujas circunstâncias não restaram apuradas com a necessária 
precisão, mandando arquivar os autos como requerido pela Douta Procuradoria Especial da Marinha - PEM (fls. 
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51 a 53). 
 
Nº 33.338/2019 - Acidente da navegação, envolvendo o bote sem nome, com vítima fatal, ocorrido 

no rio Mamoré, distrito de Iatá, município de Guajará-Mirim, Rondônia, em 17 de maio de 2018. (CFAOC). 
Relator: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea 
“a”, da Lei n° 2.180/54, como decorrente da imperícia do condutor da embarcação, o qual deverá ter sua 
punibilidade extinta, em razão da sua morte, mandando arquivar os autos, conforme promoção da Procuradoria 
Especial da Marinha, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal, combinado com o art. 155 da Lei 
Orgânica desta Corte Marítima. 

 
Nº 33.553/2019 - Acidente da navegação, envolvendo a L/M “TARGET”, ocorrido na área de 

aproximação da ilha de Maré, baía de Todos os Santos, município de Salvador, Bahia, em 09 de fevereiro de 
2019. (CPBA). 

Relator: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: Procuradoria 
Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei 
n° 2.180/54, como sendo decorrente de caso fortuito, mandando arquivar os autos, 
conforme promoção da Procuradoria Especial da Marinha. 

 
Nº 33.612/2019 - Acidente da navegação, envolvendo a L/M “ILHA BELA II”, ocorrido entre o 

Morro de São Paulo e Salvador, município de Vera Cruz, Bahia, em 07 de maio de 2019. (CPBA). 
Relator: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea 
“a”, da Lei n° 2.180/54, como decorrente de caso fortuito, mandando arquivar o IAFN, conforme 
promoção da Procuradoria Especial da Marinha. 

Estiveram presentes a Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro, Representante da Procuradoria 
Especial da Marinha e o Sr. Francisco José Siqueira Ferreira, Representante da Procuradoria Especial da 
Marinha, retém. 

Esgotada a matéria da pauta, disse o Sr. Juiz-Presidente: “apenas relembro que a nossa próxima 
Sessão será no dia 1° de setembro, terça-feira, por videoconferência e no dia 03 de setembro, quinta-feira, 
teremos a nossa terceira Sessão presencial dentro desta fase que nós estamos enfrentando de transição para o 
“novo normal”. Não havendo nenhuma manifestação, eu cumprimento a todos os nossos Juízes, a nossa Juíza, 
nossas Procuradoras e também a todos aqueles que estão nos assistindo pelo canal do Tribunal Marítimo no 
YouTube. Declaro encerrada a presente Sessão.” 

E nada mais havendo a tratar às 15h59min, foi encerrada a Sessão. Do que, para constar, mandei 
digitar a presente Ata, que vai assinada pelo Sr. Juiz-Presidente e por mim, Secretário. 

 
 
 

Rio de Janeiro, em 27 de agosto de 2020. 
 
 
 

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO 
Vice-Almirante (RM1) 

Juiz-Presidente 

No impto de: ANA PAULA BEZERRA DA SILVA 
                                            Secretária 
                      PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR 
                                   Capitão-Tenente (T) 
                            Diretor da Divisão Judiciária 
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