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1. EDITAIS 
 

DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 32.071/2017– PRAZO 30 DIAS 

 
O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, FERNANDO 
ALVES LADEIRAS, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, com prazo de 30 
(TRINTA) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em Secretaria tem andamento 
o processo nº 32.071/2017, referente ao acidente e fato da navegação ocorrido em 08/03/2017, na Praia de 
Jurerê, Município de Florianópolis-SC, envolvendo a moto aquática “KIKO”, em que é autora a 
PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA – PEM, e representado o Sr. MARCOS ANTONIO DA 
SILVA, brasileiro, nascido em 22/12/1959, Casado, Advogado, Arrais Amador CHA nº 441A2010013295, 
Carteira de Identidade nº 1R920914 SSI/SC, inscrito no CPF sob o nº 398.427.709-15, residente à Avenida 
Jornalista Rubens de Arruda Ramos, nº 1416. Apto. 801, Centro, Florianópolis, SC, CEP: 88.015-700, na 
qualidade de Proprietário da Moto Aquática “KIKO”. O presente Edital visa dar ciência da Representação 
aberta pela PEM em face do Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA, proprietário da moto aquática “KIKO”, 
porquanto atuou com negligência e imprudência, por entregar a embarcação para pessoa não habilitada, que 
não possuía qualificação técnica para conduzir uma moto aquática, contribuindo para o abalroamento e 
colocando em risco a segurança do tráfego aquaviário , a incolumidade da embarcação e a vida das pessoas 
que ali se faziam presentes, culminando no óbito do Sr. DIEGO HENRIQUE DE ALMEIDA  dando origem 
ao acidente e fato da navegação, conforme previsto no art. 14 alínea “a” (abalroamento) e no artigo 15, 
alínea “e” (expor a risco) da Lei nº 2.180/1954. Por força do art. 73, “a” do RIPTM c/c o art. 55 da Lei nº 
2.180/54, pelo presente CITA-OS para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, 
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil e respectivo mandato de procuração, contestando os termos da representação constante dos autos, 
sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do referido 
representado, MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado no local de costume e publicado 
durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM 
(https://www.tm.mar.mil.br), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e passado na sede 
deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 1º de setembro 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. 
 
 

 
FERNANDO ALVES LADEIRAS 

Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 32.739/2018– PRAZO 30 DIAS 

 
O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, FERNANDO ALVES 
LADEIRAS, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem 
ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em Secretaria tem andamento o processo nº 32.739/2018, 
referente ao acidente da navegação envolvendo Graneleiro “BRAVE HARALAMBOS”, navegava a cerca de 
19 milhas da costa, após ter saído do canal do Porto do Açu, São João da Barra, RJ, quando suas obras vivas 
tocaram o fundo do mar, ensejando o encalhe em 27 de janeiro de 2017, em que é autora a PEM - 
PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e os representados os Srs. RUDY BOLINGKIT 
NAMOCATCAT, filipino, Carteira de Marítimo nº 0113027-94, Passaporte nº EC2111055, residente em 
PuntoD PLaridel Misamis Ocidental, 7209, Filipinas, na qualidade de Comandante do Graneleiro “BRAVE 
HARALAMBOS” e o Sr. RUBERITO RAMOS DE VILLA, filipino, Carteira de Marítimo nº 0039623-93, 
Passaporte nº EC72214505, residente em Justicia St. Wawa Lemery, Batangas – Filipinas, na qualidade de 
Encarregado do Quarto de Navegação de Serviço do Graneleiro “BRAVE HARALAMBOS”. Pelo exposto, a 
PEM promoveu pela responsabilização dos Srs. RUDY BOLINGKIT NAMOCATCAT e RUBERITO RAOS 
DE VILLA, no dia 27 de janeiro de 2017, por volta de 15h50, O Graneleiro “BRAVE HARALAMBOS”, 
bandeira de malta, classificado para atividade de transporte de carga em área de navegação Mar Aberto, 
navegava a cerca de 19 milhas da costa, após ter saído do canal do Porto do Açu, São João da Barra, RJ, quando 
suas obras vivas tocaram o fundo do mar, ensejando o seu encalhe, se extrai do Laudo de Exame Pericial, o 
acidente sob análise não gerou acidentes pessoais, danos materiais, tampouco poluição hídrica. Contribuiu para 
a ocorrência do acidente, a utilização de uma escala inadequada de operação do ECDIS, que não apresentava as 
profundidades existentes na região. Também contribui a falta de uma análise adequada da derrota traçada, que 
não considerou o fator segurança 20% preconizado para o espaço livre abaixo da quilha quando navegando em 
águas costeiras no mar aberto. De acordo com esta análise, considerando que o calado de popa era de 17,96 
metros e o calado de proa de 17,38 metros, a embarcação deveria respeitar profundidades menores que 20,4 
metros, o que não foi atendido pela embarcação, conclui-se que a causa determinante do acidente foi a 
negligência, por não fazer a análise adequada da derrota, e imprudência, por adotar um rumo incompatível com 
o calado. Conclui-se que o Sr. RUBERITO RAMOS DE VILLA, procedeu de modo negligente e imperito, 
incorrendo em erro da navegação, ao utilizar escala do ECDIS que não apresentava as baixas profundidades na 
região, deixando de analisar corretamente a derrota traçada para a embarcação, o que permitiu que o navio 
adotasse rumo incompatível com o seu calado, dando ensejo ao encalhe experimentado. Por sua vez entende-se 
que o Comandante do Graneleiro “BRAVE HARALAMBOS” RUDY BOLINGKIT NAMOCATCAT, deve 
também ser responsabilizado pelo acidente, em face de seu comportamento negligente e imperito na execução 
de suas funções a bordo, ao não supervisionar conferir a derrota traçada pelo Oficial de Quarto, dando origem 
assim ao  acidente da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” da Lei 2.180/54. Por força do art. 73, “b” 
do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, 
de 05 de fevereiro de 1954, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil e respectivo mandato de procuração, contestando os termos da representação 
constante dos autos, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do 
referido Representado, MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado no local de costume e publicado 
durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM 
(https://www.tm.mar.mil.br), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e passado na sede deste 
Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 25 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. 

 
 

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

 
PROCESSO Nº 32.776/2018 – 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 nº 32.776/2018 referente ao acidente da navegação ocorrido no dia 21 de março de 2017, onde deu-
se inicio à manobra de entrada pelo canal de acesso da Baía de São Marcos o navio “CHORUS”, em que é autora 
a PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA – PEM, e representado o Sr. LEOPOLDO 
TORREMILLANO JR, nacional das Filipinas, nascido em 31/10/1975, casado, Passaporte nº P4620490A, 
Carteira Marítima nº C0440696, endereço residencial 640 – G – Três de abril St Labangon Cebu City, 
Philippines, na Qualidade de Comandante do Navio “CHORUS”, tendo por representante legal a Agência  
Maritima Cargonave Ltda, com endereço a Avenida Colares Moreira, nº 01, edifício Office Tower, Renascença, 
São Luís, MA, CEP: 65075-441. A Procuradoria Especial da Marinha ofereceu representação em face do 
representado acima mencionado, porquanto, de acordo com o laudo de exame pericial constataram que o 
Comandante da Embarcação “CHORUS”, que estava em manobra, avaliou mal a composição vetorial das três 
forças que influenciavam o deslocamento do navio em relação ao fundo (força propulsora da hélice, corrente de 
enchente e atuação do vento na imensa superfície vélica do navio pelo través), e determinou rumos que por 
influência daqueles fatores meteorológicos, arrastaram o navio de encontro ao petroleiro “TRF MEMPHINS” 
que encontrava-se fundeado.Por todo o exposto a Procuradoria Especial da Marinha promove pela 
responsabilização do Sr. LEOPOLDO TORREMILLANO JR, posto que agiu com negligência e 
imprudência,tendo em vista que mesmo sabendo, com bastante antecedência, da presença do navio “TRF 
MEMPHIS” na área de fundeio, tendo sido alertado da proximidade entre os dois navios, insistiu em permanecer 
na rota planejada para fundeio, e quando tentou manobrar para evitar o abalroamento, já era tarde demais, 
caracterizando erro de navegação e de manobra, descumprindo assim, o previsto nas regras 5,7 e 8 do RIPEAM 
dando causa ao acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “a” (abalroamento) da Lei nº 2.180/1954. Por 
força do art. 73, “b” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 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.marinha.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 31 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 9 de setembro de 2020. 

 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS 
Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 
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