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1. EDITAIS 
 

SEÇÃO DE EXECUÇÃO 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  

PROCESSO Nº 28.426/2013 - PRAZO 30 dias 

 
 
 

O Sr. OLIVIER FABRE. (Adv. Dr. Thales Arcoverde Treiger - DPU/RJ) na forma abaixo: 
 
 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Vice-
Almirante (RM1) WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO, na forma da lei, MANDA expedir o presente 
Edital de Intimação contra o Sr. OLIVIER FABRE , CPF nº 627.154.968-34, filho de Robert Alfred Fabre 
e Denise Fabre, por não ter sido possível intimá-lo pessoalmente, para que efetue o pagamento da quantia 
de R$ 500,00 (quinhentos reais) correspondente à pena de multa e da quantia de R$ 797,55 (setecentos e 
noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), de custas processuais a que foi condenado no Processo 
nº 28.426/2013, mediante Guia de Recolhimento da União – GRU Simples, Código da Unidade Gestora 
(UG) 673006, Gestão 00001-Tesouro Nacional, Código de recolhimento 20307-6, referente à pena de 
multa, Código de recolhimento 18897-2, referente às custas processuais, Código da Unidade Gestora (UG) 
673006, Gestão 00001-Tesouro Nacional e número de  referência 10100284262013000000, no  prazo  de 
30 dias, a contar da data da  primeira publicação, com  o envio  do  comprovante  de  pagamento  original 
ou cópia  autenticada a este Tribunal, sob pena de inscrição na Dívida Ativa da União. E para 
conhecimento do interessado  expede-se  Edital  de  Intimação, que  será  afixado  em  lugar  de  costume  
no  prazo  de 30 (trinta) dias  e  publicado  por  3 (três) vezes  consecutivas  no  Diário Eletrônico  do  
Tribunal  Marítimo. Dado  e  passado  na  sede  deste  Tribunal, Rio  de  Janeiro, em 09 de setembro de 
2020. Eu, ADALTON CARDIM DE CARVALHO, Chefe da  Seção de Execução, mandei-o digitar e 
conferi, indo assinado pela Diretora-Geral da Secretaria ANA PAULA BEZERRA DA SILVA, nos termos 
do art. 167, parágrafo 3º do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo. 

 
 
 

ANA PAULA BEZERRA DA SILVA 
Diretora-Geral da Secretaria 
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SEÇÃO DE EXECUÇÃO 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  

PROCESSO Nº 28.789/2014 - PRAZO 30 dias 

 
 
 

O Sr. DURVAL RAMPINI NETO. (Adva. Dra. Fernanda Ayala Bianchi – DPU/RJ) na forma abaixo: 
 
 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Vice-
Almirante (RM1) WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO, na forma da lei, MANDA expedir o presente 
Edital de Intimação contra o Sr. DURVAL RAMPINI NETO , CPF nº 054.137.817-17, filho de Durval 
Rampini Filho e Elizabeth Martins de Souza, por não ter sido possível intimá-lo pessoalmente, para que 
efetue o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) correspondente à pena de multa a que foi 
condenado no Processo nº 28.789/2014, mediante Guia de Recolhimento da União – GRU Simples, Código 
da Unidade Gestora (UG) 673006, Gestão 00001-Tesouro Nacional, Código de recolhimento 20307-6, 
referente à pena de multa, Código da Unidade Gestora (UG) 673006, Gestão 00001-Tesouro Nacional e 
número de referência 10100287892014000000, no prazo de 30 dias, a contar da data da primeira 
publicação, com o envio do comprovante de pagamento original ou cópia autenticada a este Tribunal, sob 
pena de inscrição na Dívida Ativa da União. E para conhecimento do interessado expede-se Edital de 
Intimação, que será afixado em lugar de costume no prazo de 30 (trinta) dias e publicado por 3 (três) vezes 
consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo. Dado e passado na sede deste Tribunal, Rio de 
Janeiro, em 09 de setembro de 2020. Eu, ADALTON CARDIM DE CARVALHO, Chefe da Seção de 
Execução, mandei-o digitar e conferi, indo assinado pela Diretora-Geral da Secretaria ANA PAULA 
BEZERRA DA SILVA, nos termos do art. 167, parágrafo 3º do Regimento Interno Processual do Tribunal 
Marítimo. 

 
 
 

ANA PAULA BEZERRA DA SILVA 
Diretora-Geral da Secretaria 

 
 

                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

3  

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 118 – 16 de setembro de 2020. 

 

Diário Eletrônico 

2. ACÓRDÃOS 
 

DIVISÃO JUDICIÁRIA  
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 

 
Processo no 29.914/2015 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves  
EMENTA: Moto aquática “CAMALEÃO”. Colisão com banhista. Entrega de embarcação à pessoa 
inabilitada. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Jonney Norio Miyasato (Proprietário da moto aquática “CAMALEÃO”), Adv. Dr. Atinoel 
Luiz Cardoso (OAB/MS 2.682). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: colisão de cabo de reboque de uma moto aquática com banhista, causando lesões corporais; b) 
quanto à causa determinante: entrega de embarcação à pessoa não identificada; e c) decisão: julgar o fato 
da navegação, previsto no art. 15, alínea “e” da Lei nº 2.180/54, como decorrente da imprudência do 
representado, condenando-o à pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento das custas, na 
forma do art. 121, inciso VII da LOTM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 
11 de fevereiro de 2020. 

 
 

Processo no 30.541/2016 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Canoa sem nome. Queda de ocupante n’água e seu desaparecimento. Desrespeito às regras de 
segurança. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Raimundo Cardoso da Silva (Proprietário e condutor da canoa sem nome) – Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: queda n’água de ocupante de canoa, provocando seu desaparecimento; b) quanto à causa 
determinante: desrespeito às regras mínimas de segurança da navegação; c) decisão: julgar o fato da 
navegação, como decorrente da imprudência do representado, condenando-o à pena de multa de R$ 
1.000,00 (mil reais) e ao pagamento das custas, na forma dos arts. 15, alínea “e” e 121, inciso VII, da 
LOTM; e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar o Ministério Público local, enviando cópia do 
acórdão. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 11 de fevereiro de 2020. 
 
 
Processo no 32.155/2017 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Bote “VIVENA”. Colisão com tronco submerso, com danos materiais. Caso fortuito. 
Arquivamento. 
Com Representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Eduardo de Andrade 
(Condutor do bote “VIVENA”), e com despacho do Sr. Juiz Relator pela publicação de Nota para 
Arquivamento.  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: colisão de bote com tronco submerso, com danos materiais; b) quanto à causa 
determinante: caso fortuito; e c) decisão: arquivar os autos, não receber a representação. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 05 de março de 2020. 

 
 

Processo no 32.293/2018 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Embarcação “ENERGIA X”. Naufrágio, que resultou no óbito do Sr. Wagner Queiroz 
Amaral, não havendo danos materiais e tampouco poluição hídrica. Causa não apurada com a devida 
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precisão. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: naufrágio, que resultou no óbito do Sr. Wagner Queiroz Amaral, não havendo 
danos materiais e tampouco poluição hídrica; b) quanto à causa determinante: não foi apurada com a 
devida precisão; c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no artigo 14, alínea “a”, da Lei nº 
2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar os autos como requerido pela D. 
Procuradoria Especial da Marinha. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 10 de 
junho de 2020. 
 
 
Processo no 33.164/2019 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Lancha “BARCO HOTEL PESCADOR”. Água aberta, seguida de naufrágio. Causa não 
apurada com a devida precisão. 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: água aberta, seguida de naufrágio; b) quanto à causa determinante: não apurada 
com a devida precisão; c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 
2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar os autos, conforme promoção da PEM; e d) 
medidas preventivas e de segurança: oficiar à Capitania dos Portos do Araguaia-Tocantins, agente da 
Autoridade Marítima, a infração ao RLESTA, art. 19, inciso III da RLESTA, cometidas pela proprietária 
da embarcação, Sra. Lage Empreendimentos Com. Tur. Ltda. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. 
Rio de Janeiro, RJ, em 28 de maio de 2020. 

 
 

Processo no 33.175/2019 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Navio “MSC ELODIE”. Rompimento do segundo lançante de proa, provocando a amputação 
de uma das pernas e quebra da outra perna do funcionário de amarração da TCP, sem poluição ambiental. 
Não apurada com a devida precisão. Arquivamento.  
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: rompimento do segundo lançante de proa, provocando a amputação de uma das 
pernas e quebra da outra perna do funcionário de amarração da TCP, sem poluição ambiental; b) quanto à 
causa determinante: não apurada com a devida precisão; c) decisão: julgar o acidente da navegação 
capitulado no art. 14, alínea “b” da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar 
os autos como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 26 de maio de 2020. 
 
 
Processo no 33.221/2019 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: N/M “MOL PARAMOUNT”. Acidente pessoal de estivador. Ação voluntária do vitimado, 
provocando lesão no dedo indicador da mão esquerda. Provável imprudência da própria vítima. 
Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: acidente pessoal de estivador; b) quanto à causa determinante: ação voluntária do vitimado, 
provocando lesão no dedo indicador da mão esquerda; e c) decisão: julgar o fato da navegação capitulado 
no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de provável imprudência da própria vítima, 
mandando arquivar os autos como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 19 de março de 2020. 
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Processo no 33.236/2019 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: B/P “FLOR DO MAR”. Desaparecimento do único tripulante da embarcação, sem ocorrência 
de danos materiais ou danos ambientais. Causa não apurada. Arquivamento.  
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: desaparecimento do único tripulante da embarcação, sem ocorrência de danos materiais ou 
danos ambientais; b) quanto à causa determinante: não apurada; c) decisão: julgar o fato da navegação 
capitulado no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54 como de origem indeterminada, mandando arquivar 
os autos como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 19 de março de 2020. 
 
 
Processo no 33.323/2019 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Navio Petroleiro “MR PAT BROWN”. Acidente pessoal de tripulante. Ação voluntária do 
vitimado, provocando deslocamento do cotovelo esquerdo. Provável imprudência da própria vítima. 
Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: acidente pessoal de tripulante; b) quanto à causa determinante: ação voluntária do vitimado, 
provocando deslocamento do cotovelo esquerdo; e c) decisão: julgar o fato da navegação capitulado no 
art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de provável imprudência da própria vítima, 
mandando arquivar os autos como requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 08 de junho de 2020. 

 
 

Processo no 33.400/2019 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Veleiro “FUGITIVO” e Veleiro “AONDÊ”. Abalroamento entre veleiros, provocando leves 
avarias estruturais em ambos, sem ocorrência de danos pessoais ou poluição hídrica. Condições adversas 
de tempo. Fortuna do Mar. 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 veleiros, provocando leves avarias estruturais em ambos, sem 
ocorrência de danos pessoais ou poluição hídrica; b) quanto à causa determinante: condições adversas de 
tempo; c) decisão: julgar o acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea “a” da Lei nº 2.180/54, 
como decorrente de fortuna do mar, mandando arquivar os autos como requerido pela D. Procuradoria 
Especial da Marinha. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 08 de junho de 
2020. 
 
 
Processo no 33.427/2019 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Lancha “JANAIZA”. Naufrágio, provocando avarias na embarcação, sem ocorrência de 
acidentes pessoais e danos ambientais. Causa não apurada com a devida precisão. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: naufrágio, provocando avarias na embarcação, sem ocorrência de acidentes 
pessoais e danos ambientais; b) quanto à causa determinante: não apurada com a devida precisão; c) 
decisão: mandar arquivar os autos, conforme promoção da PEM, considerando o acidente da navegação 
previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 08 de junho de 2020. 
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Processo no 33.443/2019 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: N/M “RILA”. Avaria de máquina da embarcação, provocando arribada forçada e justificada, 
sem danos pessoais ou poluição hídrica. Necessidade de realizar reparos em avarias. Arribada forçada 
justificada. Arquivamento.  
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato e 
acidente da navegação: avaria de máquina da embarcação, provocando arribada forçada e justificada, sem 
danos pessoais ou poluição hídrica; b) quanto à causa determinante: necessidade de realizar reparos em 
avarias; c) decisão: julgar o fato e acidente da navegação previstos no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 
2.180/54, como a arribada forçada justificada, mandando arquivar os autos. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 10 de junho de 2020. 
 
 
Processo no 33.449/2019 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves  
EMENTA: B/P “RODRIGO-FR”. Queda na água de um passageiro da embarcação, provocando o seu 
desaparecimento. Ação voluntária da própria vítima. Provável imprudência da vítima fatal. Infrações ao 
RLESTA. 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 de um passageiro da embarcação, provocando o seu desaparecimento; b) 
quanto à causa determinante: ação voluntária da própria vítima; c) decisão: julgar o fato da navegação 
previsto no artigo 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de provável imprudência da própria 
vítima fatal, mandando arquivar os autos e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar a Capitania dos 
Portos do Ceará, Autoridade Marítima, as infrações ao RLESTA: art. 11 (por contratar tripulantes sem 
habilitação para operá-la), art. 13, III (por não possuir a bordo todos os tripulantes exigidos, conforme o 
CTS), art. 23, VI (conduzir embarcação em área para a qual não está classificada), cometidas pelo Sr. 
Rodrigo Simão de Freitas, responsável pela embarcação e o Sr. José Dimas de Paulo, Mestre da B/P 
“RODRIGO-FR”. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 08 de junho de 2020. 

 
 

Processo no 30.002/2015 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras  
EMENTA: Moto aquática “MORENNA”. Emborcamento lançando os três ocupantes na água. Óbito da 
passageira Tatiane de Oliveira Siebre. Condutor inabilitado, realizando manobras na represa de 
Jurumirim, Paranapanema, SP, com duas passageiras sem coletes salva-vidas. Imperícia do condutor e 
imprudência do condutor e do proprietário da embarcação. Agravantes e atenuante. Medida preventiva e 
de segurança. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Emerson Luiz Nabosne (Condutor da moto aquática “MORENNA”) e Ângelo Alessandro 
Bueno (Proprietário da moto aquática “MORENNA”), Adv. Dr. Rafael Siqueira Oliveira (OAB/SP 
334.275).  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente e dos fatos da navegação: emborcamento da moto aquática “MORENNA”, conduzida por 
inabilitado, transportando passageiras sem coletes salva-vidas, lançando na água seus três ocupantes, 
resultando em danos materiais e no óbito da passageira Tatiane de Oliveira Siebre, mas sem registro de 
danos ambientais; b) quanto às causas determinantes: condutor inabilitado, realizando manobras na 
represa de Jurumirim, Paranapanema, SP, com duas passageiras sem coletes salva-vidas; c) decisão: 
julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, alínea “a” (emborcamento), como decorrente de 
imperícia do condutor da moto aquática “MORENNA”, e os fatos da navegação tipificados no art. 15, 
alínea “e” (exposição a risco), como decorrentes de imprudência dos Representados, Emerson Luiz 
Nabosne, condutor da embarcação, e Ângelo Alessandro Bueno, proprietário da moto aquática 
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“MORENNA”, acolhendo em parte os termos da Representação da D. Douta Procuradoria Especial da 
Marinha, e, considerando as circunstâncias, consequências, atenuante e agravante, com fulcro nos artigos 
58, 121, incisos I e VII, 124, incisos I e IX, 127, 135, inciso II e 139, inciso IV, alíneas “a” e “d”, todos os 
artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhes a pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), cumulativamente com 
a pena de repreensão para ambos. Custas processuais divididas; e d) medidas preventivas e de segurança: 
enviar cópia do Acórdão ao D. Ministério Público do estado de São Paulo. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 10 de junho de 2020. 

 
 

Processo no 30.667/2016 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I” e um bote de fibra de vidro sem nome.  Abalroamento. 
Lesões corporais nas duas passageiras do bote e danos materiais, mas sem registro de danos ambientais. 
Navegação em excesso de velocidade, incompatível com área de intenso tráfego, em desacordo com os 
bons princípios de marinharia (RIPEAM, Regra 6, também prevista na NORMAM 02/DPC, item 1106). 
Negligência do condutor da lancha. Atenuantes. Medidas preventivas e de segurança. Infrações ao 
RLESTA. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Francisco Texeira (Condutor da L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I”), Adv. Dr. Luiz Eduardo 
Lustosa de Oliveira (OAB/AM 833); e Antonio da Costa Teixeira (Condutor inabilitado da lancha sem 
nome), Adva. Dra. Luísa Ayumi Komoda Paes de Figueiredo (DPU/RJ). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: abalroamento envolvendo a L/M “ALEXANDRO ÍNDIO I” e um bote de fibra de 
vidro sem nome, resultando em lesões corporais nas duas passageiras do bote e danos materiais, mas sem 
registro de danos ambientais; b) quanto às causas determinantes: navegação em excesso de velocidade, 
incompatível com área de intenso tráfego, em desacordo com os bons princípios de marinharia  
(RIPEAM,  Regra 6,  também  prevista  na NORMAM 02/DPC,  item 1106); c) decisão: julgar o acidente 
da navegação, tipificado no art. 14, alínea “a” (abalroamento), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de 
negligência do 1º Representado, Francisco Texeira, MAC, proprietário e condutor da L/M 
“ALEXANDRO ÍNDIO I”, acolhendo em parte os termos da Representação da Douta Procuradoria 
Especial da Marinha, e, considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes, com fulcro nos 
artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, incisos I e IX, 127, e 139, inciso IV, alíneas “a” e “d”, todos os 
artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), cumulativamente com a 
pena de repreensão. Custas processuais na forma da Lei. Exculpar o 2º Representado, Antonio da Costa 
Teixeira, acolhendo a tese de sua Defesa, patrocinada pela D. Defensoria Pública da União; e d) medidas 
preventivas e de segurança: enviar cópia do Acórdão ao D. Ministério Público do Estado do Amazonas, 
com fulcro no art. 21, da Lei nº 2.180/54. Com fulcro no parágrafo único do art. 33, da LESTA, Lei nº 
9.537/97, oficiar à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, agente da Autoridade Marítima, para as 
sanções aplicáveis, as infrações ao RLESTA: cometidas pelo proprietário e condutor da embarcação sem 
nome, Antonio da Costa Teixeira, art. 11 (conduzir embarcação sem habilitação) e art. 16, inciso I (não 
inscrever a embarcação na Capitania); e cometida pelo proprietário e condutor da L/M “ALEXANDRO 
ÍNDIO I”, Francisco Texeira, art. 24, c/c o art. 8º, inciso V, alínea “b”, da LESTA, Lei nº 9.537/97 (não 
comunicar o acidente da navegação à Autoridade Marítima). Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio 
de Janeiro, RJ, em 14 de julho de 2020. 

 
 

Processo no 30.698/2016 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Balsa “URUCUIANA” e o Conjunto formado pela balsa “FORTALEZA I” e o REM 
“NETUNO”. Queda na água de Manoel Messias Alves da Silva, Marinheiro Fluvial de Convés, vítima 
não fatal, tripulante da balsa “FORTALEZA I”. Desatenção do tripulante, batendo com a sua cabeça na 
torre da balsa “URUCUIANA” e caindo na água, por demora para guarnecer seu posto na proa, para 
atracação, por ficar “catando latinhas” deixadas pelos passageiros. Exculpar o condutor do REM 
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“NETUNO”. Imprudência do tripulante da balsa. Atenuante. Infrações ao RLESTA e à LESTA. 
Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Marcos Antonio Pereira Souza (Condutor do E/R “NETUNO”), Adv. Dr. Vandeth 
Mendes Júnior (OAB/MG 64.051); e Manoel Messias Alves da Silva (Tripulante da balsa “FORTALEZA 
I”), Adv. Dr. Carlos Pereira de Carvalho Júnior (OAB/MG 150.401). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: queda na água do tripulante da balsa “FORTALEZA I”, em conjunto com o REM 
“NETUNO”, Manoel Messias Alves da Silva, Marinheiro Fluvial de Convés, vítima não fatal, 
diagnosticado com “traumatismo craniano leve”, durante manobra de atracação da balsa, porto Fluvial, 
São Francisco, MG, sem registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: desatenção do 
tripulante, batendo com a cabeça na torre da balsa “URUCUIANA” e caindo na água, por demora para 
guarnecer seu posto na proa, “catando latinhas” deixadas pelos passageiros; 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 
imprudência do 2º Representado, Manoel Messias Alves da Silva, Marinheiro Fluvial de Convés, 
acolhendo, em parte, os termos da representação da D. Douta Procuradoria Especial da Marinha, e, 
considerando as circunstâncias, consequências e atenuante, com fulcro nos artigos 58, 121, inciso I, 124, 
inciso IX, 127 e 139, inciso IV, alínea  “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena de 
repreensão. Custas processuais na forma da Lei. Exculpar o 1º Representado, Marcos Antônio Pereira 
Souza, Marinheiro Fluvial de Convés, condutor do rebocador “NETUNO”, por não ter ficado provado o 
que lhe foi acusado na exordial da PEM; e d) medidas preventivas e de segurança: com fulcro no 
parágrafo único, do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar a Capitania Fluvial do São Francisco, 
Agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis as infrações ao RLESTA, Decreto nº 
2.596/98, cometidas pela armadora das embarcações, Município de São Francisco, e pelo condutor do 
rebocador “NETUNO”, Marcos Antônio Pereira Souza, Marinheiro Fluvial de Convés: art. 11 (conduzir 
embarcação ou contratar tripulante não habilitado para a função); art. 14, inciso I , (não possuir Rol de 
Equipagem ou Rol Portuário), art. 16, inciso II (não portar documento de inscrição na embarcação, do 
rebocador “NETUNO”) e art. 19, inciso II (não portar Termo de Responsabilidade do rebocador 
“NETUNO”), e, ainda, art. 8º, inciso V, alínea “b”, da LESTA, Lei nº 9.537/97 (não comunicar ao agente 
da Autoridade Marítima o fato da navegação em pauta). Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 16 de junho de 2020. 
 
 
Processo no 30.905/2016 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: B/P “MARCELINO”. Colisão com o banhista Amilton Fernando da Silva, com 69 anos de 
idade, vítima não fatal, que sofreu rotura traumática do tendão do bíceps braquial do membro superior 
direito, sendo submetido a cirurgias, sem registro de danos ambientais. Erro de navegação do condutor do 
barco de pesca, por falha na vigilância da navegação, trafegando em área reservada a banhistas, a cerca de 
60 metros de distância da areia, e sob efeito de bebida alcoólica. Negligência. Agravante. Infrações ao 
RLESTA. Medidas preventivas e de segurança. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Vilmar Marcelino da Silveira (Proprietário e condutor do B/P “MARCELINO”) - Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: colisão do B/P “MARCELINO”, conduzido por seu proprietário, nas 
proximidades da praia da Pinheira, Palhoça, SC, com o banhista Amilton Fernando da Silva, com 69 anos 
de idade, vítima não fatal, que sofreu rotura traumática do tendão do bíceps braquial do membro superior 
direito, sendo submetido a cirurgias, sem registro de danos ambientais; b) quanto às causas determinantes: 
erro de navegação do condutor do barco de pesca, por falha na vigilância da navegação, trafegando em 
área reservada a banhistas e sob efeito de bebida alcoólica; c) decisão: julgar o acidente da navegação, 
tipificado no art. 14, letra “a” (colisão), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de negligência do 
Representado, Vilmar Marcelino da Silveira, Pescador Profissional, proprietário e condutor do B/P 
“MARCELINO”, acolhendo os termos da Representação da D. Procuradoria Especial da Marinha e, 
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considerando as circunstâncias, consequências e agravante, com fulcro nos artigos 58, 121, incisos II e 
VII, 124, incisos I e IX e § 1º, 127 e 135, inciso XI, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena 
de suspensão por três meses, cumulativamente com a pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais). 
Custas processuais na forma da Lei; 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 de Santa Catarina, agente da 
Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis, as infrações ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, da 
responsabilidade do proprietário e condutor do B/P “MARCELINO”, Vilmar Marcelino da Silveira, 
Pescador Profissional: art. 13, inciso III (não dispor a bordo de todos os tripulantes exigidos) e art. 22, 
inciso II (exceder a lotação autorizada). Enviar cópia do Acórdão ao D. Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 04 de junho de 2020. 

 
 

Processo no 30.924/2016 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Embarcações de alumínio “JUCÃO I” e “MISSO”. Abalroamento. Erro de navegação 
do condutor da embarcação “JUCÃO I”, pelo descumprimento das Regras 5, 6 do RIPEAM, 
Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamento no Mar, também previstas na NORMAM 
02/DPC, itens 1105 e 1106. Imprudência. Atenuantes. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Antonio Aparecido dos Santos (Condutor do bote “JUCÃO I”), Adv. Dr. Daniel 
Sebastião da Silva (OAB/SP 57.671). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão 
do acidente da navegação: abalroamento envolvendo as embarcações de alumínio “JUCÃO I” e 
“MISSO”, com danos materiais de pequena monta nesta última, sem registro de danos pessoais 
ou ambientais; b) quanto à causa determinante: erro de navegação do condutor da embarcação 
“JUCÃO I”, pelo descumprimento das Regras 5, 6 do RIPEAM, Regulamento Internacional para 
Evitar Abalroamento no Mar, também previstas na NORMAM 02/DPC, itens 1105 e 1106; e c) 
decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (abalroamento), da Lei nº 
2.180/54, como decorrente de imprudência do representado, Antonio Aparecido dos Santos, 
condutor da embarcação “JUCÃO I”, acolhendo os termos da Representação da D. Douta 
Procuradoria Especial da Marinha, e, considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes, 
com fulcro nos artigos 58, 121, inciso I, 124, inciso I, 127, 128 e 139, incisos II e IV, alínea “d”, 
todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena de repreensão. Isento das custas 
processuais conforme requerido por sua Defesa. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 25 de junho de 2020. 
 
 
Processo no 31.011/2016 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Balsa “SÃO FELIX”. Naufrágio. Alagamento progressivo por uma avaria no casco, de 
origem não identificada, no pique tanque de vante, que provocou a redução de flutuabilidade e o 
consequente naufrágio. Caso fortuito. Arquivamento. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Dialcar Estaleiro e Serviços Marítimos Ltda. (Operadora da chata “SÃO FELIX”), 
Adv. Dr. Fernando C. Sobrino Porto Filho (OAB/RJ 165.041). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão 
do acidente da navegação: naufrágio da balsa “SÃO FELIX”, no fundeadouro nº 6, na baía de 
Guanabara, RJ, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) 
quanto à causa determinante: alagamento progressivo por uma avaria no casco de origem não 
identificada, no pique tanque de vante, abaixo da linha d’água, que proporcionou a entrada d’água 
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no compartimento e provocou a redução de flutuabilidade e o consequente naufrágio; e c) 
decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, alínea “a” (naufrágio), como 
decorrente de caso fortuito, exculpando a Representada, Dialcar Estaleiro e Serviços Marítimos 
Ltda., operadora da balsa “SÃO FELIX”, acolhendo em parte os termos da sua Defesa. Publique-
se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 16 de julho de 2020. 

 
 

Processo no 31.017/2016 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “CAMAMU ADVENTURE XVII” e uma canoa sem nome. Abalroamento. Óbito de um 
passageiro da canoa e lesões nos outros dois ocupantes desta.  Deficiência de equipagem e erro de 
navegação do condutor da L/M “CAMAMU ADVENTURE XVII”, não habilitado, por descumprimento 
das Regras do RIPEAM, em especial as Regras 5, 6, 7 e 8, também previstas na NORMAM 02/DPC, 
itens 1105, 1106, 1107 e 1108, com falha de vigilância, com baixa visibilidade, trafegando com 
velocidade inadequada, assumindo o risco de abalroamento e realizando manobra tardia. Imperícia e 
negligência do condutor da lancha e negligência da proprietária desta. Atenuantes e agravante. Infrações 
ao RLESTA. Medidas preventivas e de segurança. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Maryton Magalhães Pirajá (Condutor da L/M “CAMAMU ADVENTURE XVII”) e 
Camamu Adventure Ltda.-ME (Proprietária da L/M “CAMAMU ADVENTURE XVII”), Adv. Dr. 
Sterphson Alves Fernandes (OAB/BA 17.697-A). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente e dos fatos da navegação: abalroamento envolvendo a L/M “CAMAMU ADVENTURE XVII” e 
uma canoa sem nome, nas proximidades da Barra Grande, Maraú, BA, resultando em danos materiais, 
óbito de um passageiro da canoa, Jonildo Barbosa Malaquias, de 48 anos de idade, por edema cerebral 
difuso, hemorragia intracraniana, traumatismo cranioencefálico e lesões no condutor e no outro 
passageiro da canoa, respectivamente Michael Teles Cardela, com traumatismo lombar, e Maurício 
Miguel Anzoategui, com traumatismo intracraniano, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto às 
causas determinantes: deficiência de equipagem e erro de navegação do condutor da L/M “CAMAMU 
ADVENTURE XVII”, não habilitado, por descumprimento das Regras do RIPEAM, em especial as 
Regras 5, 6, 7 e 8, também previstas na NORMAM 02/DPC, itens 1105, 1106, 1107 e 1108, com falha de 
vigilância, com baixa visibilidade, trafegando com velocidade inadequada, assumindo o risco de 
abalroamento e realizando manobra tardia; c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 
14, alínea “a” (abalroamento), e os fatos da navegação, tipificados no art. 15, alíneas “a” (deficiência de 
equipagem) e “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como decorrentes de imperícia e negligência do 
1º Representado e de negligência da 2ª Representada, acolhendo os termos da Representação da D. Douta 
Procuradoria Especial da Marinha, e, considerando as circunstâncias, consequências, atenuantes e 
agravante, aplicar ao 1º representado, Maryton Magalhães Pirajá, condutor inabilitado da L/M 
“CAMAMU ADVENTURE XVII”, a pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), cumulativamente com a 
pena de suspensão por 3 (três) meses, com fulcro nos artigos 58, 121, incisos II e VII, 124, incisos I e IX, 
127, 135, inciso II, e 139, inciso IV, alíneas “a” e “d”, e à segunda Representada, Camamu Adventure 
Ltda.-ME, proprietária desta embarcação, a pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
cumulativamente com a pena de repreensão, com fulcro nos artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, inciso 
IX, 127 e 135, inciso II, todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Custas processuais para a 2ª Representada; 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 Bahia, agente da Autoridade Marítima, para as sanções 
aplicáveis, as infrações ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, da responsabilidade do condutor e proprietário 
da canoa sem nome, Michael Teles Cardeal: art. 11 (conduzir embarcação sem habilitação), art. 15 (não 
dispor da dotação de salvatagem a bordo) e art. 16 (falta de inscrição da embarcação na Capitania). Enviar 
cópia do Acórdão ao D. Ministério Público do Estado da Bahia. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. 
Rio de Janeiro, RJ, em 30 de junho de 2020. 
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Processo no 31.378/2017 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: N/M “THRASHER”. Embarque de um clandestino estrangeiro, em navio estrangeiro, 
encontrado em viagem e desembarcado em porto nacional. Falha na vigilância e na inspeção da 
embarcação visando coibir práticas ilegais, em especial da entrada de clandestinos a bordo, descumprindo 
também o ISPS Code. Negligência. Atenuante. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Igor Drozdov (Comandante do N/M “THRASHER”) e Alexander Evdokimov (Imediato 
do N/M “THRASHER”), Adv. Dr. Renan de Araujo de Souza (DPU/RJ). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: um clandestino, Almamy Camara, encontrado a bordo do N/M “THRASHER”, bandeira das 
Ilhas Marshall, em viagem do porto de Conacri, Guiné, para o porto de Vitória, ES, sem registro de danos 
pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: falha na vigilância e inspeção na embarcação 
visando coibir práticas ilegais, em especial da entrada de clandestinos a bordo, descumprindo, também, o 
ISPS Code; e c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no art. 15, alínea “e” (exposição a risco), 
da Lei nº 2.180/54, como decorrente de negligência dos Representados, Igor Drozdov, Comandante do 
N/M “THRASHER”, e Alexander Evdokimov, Imediato e Oficial de Proteção do navio, acolhendo os 
termos da Representação da Douta Procuradoria Especial da Marinha, e, considerando as circunstâncias, 
consequências e atenuante, com fulcro nos artigos 58, 121, inciso I, 124, inciso IX, 127 e 139, inciso IV, 
alínea “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhes a pena de repreensão, isentos das custas 
processuais, como requerido por sua Defesa conjunta, patrocinada pela D. Defensoria Pública da União. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 30 de junho de 2020. 
 
 
Processo  no 32.531/2018 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Comboio formado pelo REM “FERNANDO CABRAL JR” e as balsas “FERNANDA 
CABRAL” e “VEJA IV”. Queda na água e desaparecimento do passageiro Sildonei dos Santos Losana. 
Equiparado aos casos cujas circunstâncias determinantes não puderam ser apuradas com a necessária 
precisão. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Infrações à LESTA e ao 
RLESTA. 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 desaparecimento do passageiro Sildonei dos Santos 
Losana, de bordo do comboio formado pelo REM “FERNANDO CABRAL JR” e as balsas 
“FERNANDA CABRAL” e “VEJA IV”, no rio Solimões, Paraná Jutica, Tefé, AM, mas 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 com a 
necessária precisão, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta 
Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 105 e 106; 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 Fluvial 
da Amazônia Ocidental, agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis, a infração ao 
RLESTA, Decreto nº 2.596/98, apontadas nos autos do IAFN, da responsabilidade do armador e 
do Comandante do comboio formado pelo REM “FERNANDO CABRAL JR” e as balsas 
“FERNANDA CABRAL” e “VEJA IV”, respectivamente Fernando Sá Cabral e Rubens Menezes 
Serrão, PLF: art. 24 (passageiro não constando em lista, por ocasião do despacho). Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 23 de julho de 2020. 
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Processo  no 33.329/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “ST. BARTHS”. Encalhe. Mudança brusca das condições meteorológicas ocorridas na 
região. Fortuna do mar. Com pedido de arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. 
Arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: encalhe da L/M “ST. BARTHS”, nas proximidades da praia de Boiçucanga, São 
Sebastião, SP, resultando em sua perda total, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto 
à causa determinante: mudança brusca das condições meteorológicas ocorridas na região; e c) decisão: 
julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (encalhe), da Lei nº 2.180/54, como 
decorrente de caso fortuito e força maior, caracterizando “Fortuna do Mar”, mandando arquivar os 
presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 80 e 81. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 10 de junho de 2020. 
  
 
Processo no 33.347/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: N/M “INCHEON BAY”. Lesões sofridas pelo Marinheiro Luo Yun, vítima não fatal. 
Infortúnio da própria vítima. 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: queda do Marinheiro Luo Yun, chinês, vítima não fatal, da escada interna, nas acomodações, 
durante limpeza de rotina, entre os conveses B e C, a bordo do N/M “INCHEON BAY”, durante fundeio 
na bacia do Espírito Santo, ES, sem registro de poluição ao meio ambiente; b) quanto à causa 
determinante: desequilíbrio da própria vítima; 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, infortúnio da 
própria vítima, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria 
Especial da Marinha, de fls. 98 a 100. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 10 
de junho de 2020. 
 
 
Processo  no 33.358/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Comboio formado pelo REM “BERTOLINI XXII” e a balsa “BERTOLINI CXLIX”. Falha 
no MCP do rebocador, não devidamente apurada, deixando o comboio à deriva sob forte temporal, 
colidindo com dois trapiches e um galpão de palha, encalhando na margem do rio. 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 dos 
acidentes da navegação: pane no MCP do REM “BERTOLINI XXII”, que estava em comboio com a 
balsa “BERTOLINI CXLIX”, ficando à deriva e colidindo com dois trapiches e um galpão, encalhando 
em seguida na margem do furo da Jararaca, município de Muaná, PA, com danos materiais, mas sem 
registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto às causas determinantes: quanto à pane no MCP não 
apurada com precisão e quanto à colisão e encalhe, fortes ventos com até 31 nós de rajada e forte 
correnteza; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “b” (avaria ou defeito), 
da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causa não apurada com a necessária precisão e os acidentes da 
navegação tipificados no art. 14, letra “a” (colisão e encalhe) da Lei nº 2.180/54, como decorrentes de 
força maior, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial 
da Marinha, de fls. 134 a 139. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 18 de 
junho de 2020. 
 
 



 
     

13  

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 118 – 16 de setembro de 2020. 

 

Diário Eletrônico 

Processo no 33.363/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: N/M “MP ULTRAMAX 2”. Óbito do Marinheiro de Máquinas Mohammad Akhtar Hussain. 
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 fato da 
navegação: óbito do Marinheiro de Máquinas Mohammad Akhtar Hussain, a bordo do N/M “MP 
ULTRAMAX 2”, enquanto atracado no Terminal Terfron, Porto Vila do Conde, Barcarena, PA, sem 
registro de poluição ao meio ambiente; b) quanto à causa determinante: indeterminada; 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 causa indeterminada, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta 
Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 138 a 141. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 16 de junho de 2020. 
 
 
Processo  no 33.385/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Canoa sem nome, movida a remos. Naufrágio. Óbito da filha do condutor. Erro de manobra 
ao passar por fora da balsa “DENISE”, atracada, se expondo à forte correnteza do rio Madeira, lançando 
na água os quatro ocupantes. Falta de coletes salva-vidas. Aplicação do art. 143, da Lei n° 2.180/54. 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: naufrágio de uma canoa sem nome, no rio Madeira, Humaitá, AM, 
lançando seus quatro ocupantes na água, com danos materiais e desaparecimento de uma criança, filha do 
condutor da canoa, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: erro de 
manobra do condutor da canoa ao passar por fora da balsa de travessia “DENISE”, que estava atracada, 
sendo dominada pela forte correnteza, além de falta de coletes salva-vidas; e c) decisão: julgar o acidente 
e o fato da navegação, tipificados no art. 14, letra “a” (naufrágio), e art. 15, letra “e” (exposição a risco), 
da Lei n° 2.180/54, como decorrentes de erro de manobra e de falta de coletes salva-vidas a bordo, 
mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, 
de fls. 105 a 107, tendo em vista não haver justa causa para o prosseguimento do processo, por já estar 
tudo apurado e pela aplicação do art. 143, da Lei n° 2.180/54, por já ter sofrido o resultado de sua 
infração, não havendo necessidade de aplicação de mais nenhuma pena. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 30 de junho de 2020. 
 
 
Processo no 33.441/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Plataforma “PETROBRAS 25”. Esmagamento parcial e cisalhamento da falange distal do 
dedo indicador da mão direita do Supervisor de Produção Marco Aurélio Barreto Sobrinho, vítima não 
fatal, sem registro de poluição ao meio ambiente. Falha na comunicação entre os envolvidos com 
movimentação inopinada do flange atingindo o dedo indicador direito do supervisor da faina. Infortúnio 
da própria vítima. 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 parcial e cisalhamento da falange distal do dedo indicador da mão direita do 
Supervisor de Produção Marco Aurélio Barreto Sobrinho, vítima não fatal, sem registro de poluição ao 
meio ambiente; b) quanto à causa determinante: falha na comunicação entre os envolvidos com 
movimentação inopinada do flange atingindo o dedo indicador direito do supervisor da faina; 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, Marco Aurélio Barreto Sobrinho, Supervisor de 
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Produção, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da 
Marinha, de fls. 421 a 422 anverso. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 14 de 
julho de 2020. 

 
 

Processo  no 33.451/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “FLYING FISH”. Deriva e encalhe nas pedras. Destruição da embarcação. Equiparado 
aos casos cujas circunstâncias determinantes não puderam ser apuradas acima de qualquer dúvida. 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 e 
do acidente da navegação: jangada “FLYING FISH”, que estava fundeada a cerca de 100 metros da praia 
da Ponta de Serrambi, Ipojuca, SE, que ficou à deriva até encalhar nos arrecifes, resultando em sua perda 
total, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: provável folga 
do pino da manilha que prendia a embarcação à sua âncora; e c) decisão: julgar o acidente e o fato da 
navegação, tipificados no art. 14, letra “a” (encalhe), e art. 15, letra “e” (exposição a risco), ambos da Lei 
nº 2.180/54, como equiparados 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. 137 a 139. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 30 de junho de 2020. 
 
 
Processo  no 33.480/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Flutuante sem nome, do Serviço de Água e Saneamento de Boca do Acre, AM. Naufrágio. 
Caso fortuito e de força maior. 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 de um flutuante sem nome, de propriedade do Serviço de Água e 
Saneamento de Boca do Acre, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) 
quanto à causa determinante: furos nos flutuadores provocados por choques de troncos e detritos, durante 
forte temporal; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” (naufrágio), da 
Lei nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito e de força maior, mandando arquivar os presentes 
autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 120 a 122. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 18 de junho de 2020. 
 
 
Processo no 33.483/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Comboio formado pelo REM “CONFIANÇA IX” e a balsa “YOKOHAMA”. Falha nos 
motores e colisão com o porto flutuante da empresa OCRIM S.A. Produtos Alimentícios, no rio Negro, 
Manaus, AM. Causa não apurada 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 dos 
acidentes da navegação: falha nos motores do rebocador e colisão do comboio formado pelo REM 
“CONFIANÇA IX” e a balsa “YOKOHAMA” com o porto flutuante da empresa OCRIM S.A. Produtos 
Alimentícios, no rio Negro, Manaus, AM, com danos materiais de pequena monta, mas sem registro de 
danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: falha no motor de bombordo, por causa 
não apurada; e c) decisão: julgar os acidentes da navegação, tipificados no art. 14, letras “a” (colisão) e 
“b” (avaria ou defeito na embarcação), da Lei nº 2.180/54, como decorrentes de causa não apurada com a 
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necessária precisão, mandando arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria 
Especial da Marinha, de fls. 100 a 103. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 
23 de julho de 2020. 
 
 
Processo no 33.539/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: REM “JOSÉ GUILHERME VII”. Óbito do tripulante Francisco Souza da Silva, Marinheiro 
Fluvial de Máquinas. Infarto Agudo do Miocárdio, morte natural, morte súbita, causa natural. 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: óbito do tripulante Francisco Souza da Silva, Marinheiro Fluvial de Máquinas, a bordo do 
REM “JOSÉ GUILHERME VII”, enquanto fundeado na orla de Itacoatiara, AM, sem registro de 
poluição ao meio ambiente; b) quanto à causa determinante: infarto agudo do miocárdio, morte natural, 
morte súbita; 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, causa natural, mandando arquivar os presentes 
autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 88 a 90. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 25 de junho de 2020. 

 
 

Processo no 33.560/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: N/M “NORLAND”. Arribada forçada e justificada. Quebra do eixo do leme, impossibilitando 
prosseguir viagem. Fadiga de material. Força Maior. 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: arribada do N/M “NORLAND”, estrangeiro, bandeira de Togo, que estava em 
viagem, em águas internacionais, com destino ao porto de Mersin, Turquia, tendo saído do porto de Vila 
do Conde, Belém, PA, e retornado para este mesmo porto, com danos materiais, mas sem registro de 
danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: quebra do eixo principal da madre do 
leme, por fadiga de material; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, letra “a” 
(arribada), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de força maior, arribada forçada e justificada, mandando 
arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 139 
a 141. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 21 de julho de 2020. 
 
 
Processo no 33.589/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Canoa sem nome e não inscrita. Naufrágio, com quatro ocupantes, resultando no óbito do 
condutor e proprietário, Erivoney de Oliveira Figueiredo. Embarcação miúda trafegando à noite, em baixa 
visibilidade, conduzida por pessoa não habilitada e sem portar coletes salva-vidas. Extinção de 
punibilidade. 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: naufrágio de uma canoa sem nome, na margem direita do rio Maripá, 
enseada do Capim, cerca de três milhas a montante da cidade de São Sebastião do Uatumã, AM, com 
quatro ocupantes, resultando no óbito do condutor e proprietário, Erivoney de Oliveira Figueiredo, não 
habilitado e danos materiais, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto às causas determinantes: 
embarcação miúda trafegando à noite, em baixa visibilidade, conduzida por pessoa não habilitada e sem 
portar coletes salva-vidas; e c) decisão: julgar o acidente e o fato da navegação, tipificados no art. 14, 
letra “a” (naufrágio), e art. 15, letra “e” (exposição a risco), ambos da Lei nº 2.180/54, como decorrentes 
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de provável imperícia, imprudência e negligência do proprietário e condutor, Erivoney de Oliveira 
Figueiredo, vítima fatal, mas que teve sua punibilidade extinta em decorrência de seu óbito, mandando 
arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 82 a 
84. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 02 de julho de 2020. 

 
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020. 

 
 

 
BENEDITO FERREIRA DE FARIAS  

Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 
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3. PAUTAS 
 

“REPUBLICAÇÃO” 
 

 
PROCESSOS EM PAUTA PARA JULGAMENTO NA SESSÃO Nº 7.439 DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 
2020 (QUINTA-FEIRA) ÀS 13h30min (SESSÃO PRESENCIAL): 
 
 

P A U T A  D O  D I A 
 
 
Nº 33.884/2020 – Acidente da navegação, envolvendo o veleiro “JULIA”, ocorrido na praia de Jurerê, 
município do Florianópolis, Santa Catarina, em 23 de julho de 2019. (CPSC). 

Rep:  Rel:  Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves  
Rev: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha  
PEM: Sra. Diana Soares Corteze Caldeira  
Rdo(s): Jair Serveli Rosa (Proprietário e condutor do veleiro “JULIA”)  

 
 
Nº 33.787/2019 – Acidente da navegação, envolvendo a moto aquática “RED” e o B/M “HOLANDES 
VOADOR”, ocorrido na lagoa da Conceição, município de Florianópolis, Santa Catarina, em 22 de junho de 
2019. (CPSC).  

Rep:  Rel:  Sr. Juiz Nelson Cavalcante  
Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras  
PEM: Sra. Diana Soares Corteze Caldeira  
Rdo(s): Alexandre Di Bernardi Ganzo Fernandez (Condutor da  

 moto aquática “RED”)  
 
 
Nº 33.419/2019 – Fato da navegação, envolvendo um N/M “MONTE AZUL”, ocorrido no terminal TECON 
3, porto de Santos, São Paulo, em 21 de junho de 2017. (CPSP).  

Rep:  Rel: Sr. Juiz Attila Halan Coury   
Rev: Sr. Juiz Nelson Cavalcante  
PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira  
Rdo(s): Luiz Alves de Souza Filho (Operador de porteiner da pessoa  

 jurídica Santos Brasil Participações S.A.) 
 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
 
 

Nº 32.241/2018 – Acidente da navegação, envolvendo a lancha “CAVALO MARINHO I” e vários de seus 
ocupantes, ocorrido no interior da baía de Todos os Santos, município de Vera Cruz, Bahia, em 24 de agosto 
de 2017. (CPBA).  
 Jul:  Embargos de Declaração opostos em 02 de setembro de 2020.  
  Embargantes:  Henrique José Caribé Ribeiro (Responsável técnico da  
     lancha “CAVALO MARINHO I”)  

     Lívio Garcia Galvão Junior (Sócio-Administrador da pessoa jurídica 
     CL Empreendimentos Eirelli”)  
     CL Empreendimentos Eirelli (Operadora da lancha  
     “CAVALO MARINHO I”)  
     Adv. Dr. José Washington Castro Freire (OAB/RJ 157.961)  

  Embargada:    Procuradoria Especial da Marinha  
  Rel:  Sr. Juiz Nelson Cavalcante  
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  PEM: Sra. Audrey Soares Pinto  
  Rdo(s): Osvaldo Coelho Barreto (Comandante da lancha  
     “CAVALO MARINHO I”)  
    Adv. Dr. Antônio Roberto Leite Matos (OAB/BA 9.117)  
    Henrique José Caribé Ribeiro (Responsável técnico da  
    lancha “CAVALO MARINHO I”)  
    Lívio Garcia Galvão Junior (Sócio-Administrador da pessoa  
    jurídica CL Empreendimentos Eirelli”)  
    CL Empreendimentos Eirelli (Operadora da lancha  
    “CAVALO MARINHO I”)  
    Adv. Dr. José Washington Castro Freire (OAB/RJ 157.961) 

 
 

CONTINUAÇÃO DA PAUTA 
 
 

Nº 31.294/2016 – Acidente da navegação, envolvendo a L/M “ESTRELA DE NAZARÉ”, ocorrido nas 
proximidades da praia do Farol, Terra Nova, Amazonas, em 11 de fevereiro de 2016. (CFAOC).  
 Jul:  Rel:  Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras  
  Rev: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha  
  PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga  
  Rdo(s):  Odailson Albuquerque Rodrigues (Comandante da L/M  
    “ESTRELA DE NAZARÉ”)  
    Adv. Dr. Lusio Frank Freitas Dacio (OAB/AM 11.456) 
 
 
Nº 31.779/2017 – Acidente e fato da navegação, envolvendo o comboio formado pelo rebocador “PIPES 56” 
com a balsa “PIPES 132” e o comboio integrado pelo rebocador “PIPES 40” com a balsa “PIPES 110”, 
ocorridos no rio Araguaia, nas proximidades da ilha do Meio, São Geraldo do Araguaia, Pará, em 14 de julho 
de 2016. (CFAT).  
 Jul:  Rel:  Sr. Juiz Nelson Cavalcante  
  Rev:  Sr. Juiz Attila Halan Coury  
  PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga  
  Rdo(s):  Marciel Pereira Rodrigues (Condutor inabilitado do comboio formado pelo 
  rebocador “PIPES 40” com a balsa “PIPES 110”)  
   Adv. Dr. Rogério Siqueira (DPU/PA)  
   Iraquistam Barros de Sousa (Condutor do comboio formado pelo rebocador 
   “PIPES 56” com a balsa “PIPES 132”)  
   Adv. Dr. Antonio César Santos (OAB/PA 11.582)  
   PIPES Empreendimentos Ltda. (Proprietária das embarcações)  
   Adv. Dra. Adrianny Patricia de Almeida Costa (OAB/MA 10.716) 
 
 
Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2020. 
 
 

No imptoº  
 

ALEXANDRE  MENEZES DOS SANTOS 
Suboficial (RM1-EL) 

Chefe da Seção de Processamento de Feitos 
FELIX  DA SILVA PEREIRA 

Suboficial (RM1) SI 
Secretário da Diretora-Geral 
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PROCESSOS EM PAUTA PARA JULGAMENTO NA SESSÃO Nº 7.441 DO DIA 24 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 33.801/2019 – Acidente e fato da navegação, envolvendo a lancha “OPEN SEA II”, com vítimas, 
ocorridos no rio Itiberê, município de Paranaguá, Paranaguá, em 26 de janeiro de 2019. (CPPR). 

Rep: Rel: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves  
 Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras  
 PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 

Rdo(s): Luis Antonio Bastos Kriguer (Proprietário da oficina Porto Náutica)  
Ozorio da Luz (Mecânico responsável pela montagem do motor da lancha 
“OPEN SEA II”) 
Marcos Pereira Pinheiro (Tripulante da lancha “OPEN SEA II”) 
Ricardo Theodocio Athanasio (condutor da lancha “OPEN SEA II”) 

 
 

Nº 33.957/2020 – Acidente da navegação, envolvendo o N/T “MILTON SANTOS” e o N/T “RIO 
2016”, de bandeira da Grécia, com vítima, ocorrido no terminal Almirante Barroso, berço nº 1, 
município de São Sebastião, São Paulo, em 28 de abril de 2019. (DelSSebastião). 

Rep: Rel: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
Rdo(s): Dionísio Ferrúcio Filgueiras Neto (Assessor náutico do terminal Almirante 

Barroso) 
Herivelto Rodrigues do Nascimento (Comandante do N/T “MILTON 
SANTOS”) 
Georgio K. Proios (Comandante do N/T “RIO 2016”) 

 
 

Nº 33.284/2019 – Acidente e fato da navegação, envolvendo o comboio formado pelo empurrador 
“SANTO ANTONIO VI” e as balsas “VENEZA” e “DONA CHIQUINHA”, ocorridos no rio Solimões, 
nas proximidades da comunidade de Santo Antônio, furo do Paracuúba, município de Manaus, 
Amazonas, em 09 de junho de 2018. (CFAOC). 

Rep: Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
Rev: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 
Rdo(s): Reinaldo Jorge Garcia (Comandante do comboio formado pelo empurrador 

“SANTO ANTONIO VI” e as balsas “VENEZA” e 
“DONA CHIQUINHA”) 
Oziel Mustafa dos Santos & Cia Ltda. (Proprietário do empurrador 
“SANTO ANTONIO VI”) 
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Nº 33.393/2019 – Acidente e fato da navegação, envolvendo o comboio formado pelo rebocador 
“TRANSMAPA I” e a balsa “CAJARI I”, ocorridos no rio Nhamundá, município de Nhamundá, 
Amazonas, em 19 de abril de 2018. (CFAOC). 

Rep: Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
Rev: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 
Rdo(s): Jose Carlos Rodrigues Cosmo (Comandante inabilitado do comboio) 

Transportadora Marítima de Carga do Pará Ltda. – EPP (Responsável e 
proprietária do comboio) 

 
 

Nº 33.344/2019 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “ALWINE OLDENDORFF”, de bandeira 
portuguesa, ocorrido quando empreendia derrota entre o porto de Douala – Camarões até o terminal 
Ternium em Itaguaí, município de Itaguaí, Rio de Janeiro, em 27 de novembro de 2018. (DelItacuruçá). 

Rep: Rel: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
Rev: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Rdo(s): Oleksiy Zahorul’ko (Comandante do N/M “ALWINE OLDENDORFF”) 

Vladislav Ivanov (Oficial de Segurança e Imediato do 
N/M “ALWINE OLDENDORFF”) 

 
 

Nº 33.660/2019 – Acidente da navegação, envolvendo o N/M “INTERLINK ACUITY” e a boia nº 6, de 
bandeira das Ilhas Marshall Islands, ocorrido na entrada do canal de Vitória, município de Vitória, 
Espírito Santo, em 08 de junho de 2019. (CPES). 

Rep: Rel: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
Rev: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Rdo(s): Baoxue Xin (Comandante do N/M “INTERLINK ACUITY”) 

Jin Li (Timoneiro do N/M “INTERLINK ACUITY”) 
 
 

Nº 33.826/2019 – Acidente e fato da navegação, envolvendo a embarcação “MOLEZINHA III”, com 
vítima, ocorridos no píer do iate clube de Itacurucá, município de Mangaratiba, Rio de Janeiro, em 23 de 
dezembro de 2018. (DelItacurçá). 

Rep: Rel: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
Rev: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Rdo(s): Paulo Sergio Bezerra (Condutor e proprietário de 

fato da embarcação “MOLEZINHA III”) 
 
 

Nº 28.753/2014 – Acidente e fato da navegação, envolvendo os B/P “ELIS I” e “PRIMAVERA XVIII”, 
ocorridos no cais da empresa JS Pescados, na margem do rio Itajaí-Açu, município de Itajaí, Santa 
Catarina, em 09 de março de 2013. (DelItajaí). 

Jul: Rel: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
Rev: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha 

PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
Rdo(s): Dalmo Manoel da Silva Neto (Mestre do B/P “PRIMAVERA 

XVIII”) Adva. Dra. Tatiana Sueli da Cunha (OAB/SC 23.766) 
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Nº 31.831/2017 – Acidente da navegação envolvendo os B/P “RONALDY” e “GUILHERME JUAN”, 
ocorrido nas proximidades da praia de Pacuiba, Ilhabela, São Paulo, em 21 de julho de 2016. 
(DelSSebastião). 

Jul: Rel: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
Rev: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 
Rdo(s): Paulo Roberto Costa (Condutor do B/P “GUILHERME JUAN”) 

Adv. Dr. Eduardo Hipólito do Rego (OAB/SP 107.104) 
 
 

Nº 31.880/2017 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “INTERLINK ACUITY”, de bandeira das 
Ilhas Marshall, e dois clandestinos, ocorrido durante a travessia do porto de Apapa, Lagos, Nigéria, para 
o porto de Vila do Conde, município de Barcarena, Pará, em 11 de agosto de 2016. (CPAOR). 

Jul: Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 
Rdo(s): Yang Zijiang (Comandante a bordo do N/M “INTERLINK ACUITY”) 

- Revel 
Adv. Dr. Pedro Wagner Assed Pereira (DPU/RJ) 

 
 

Nº 32.637/2018 – Acidente da navegação, envolvendo a lancha “BARBABELLA”, ocorrido no lago 
Paranoá, cidade de Brasília, Distrito Federal, em 25 de fevereiro de 2018. (CFB). 

Jul: Rel: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
Rev: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro   
Rdo: Mauricio Leal de Freitas (Condutor e proprietário da lancha 
“BARBABELLA”) 

Adva. Dra. Leidilane Silva Siqueira (OAB/DF 41.256) 
 
 

Nº 29.549/2015 - Fato da navegação, envolvendo o N/M "STOVE TRADER", de bandeira norueguesa, 
ocorrido no Terminal Portuário de Pecém, município do Ceará, em 13 de agosto de 2014.(CPCE) 

Jul: Rel: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
Rev: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
PEM: Sra. Diana Soarez Corteze Caldeira 
Rdo(s): APM Terminals (Operador Portuário) 

José Eduardo de Sousa Celestino (Sinaleiro da APM Terminals)  
Adriano Fernandes de Souza (Encarregado da Carga Geral da APM 
Terminals) 
Daniel de Sousa da Silva (Supervisor da Operação de Descarga da APM 
Terminals) 
Adv. Dr. Godofredo Mendes Vianna (OAB/RJ 73.562) 

 
 

PROCESSOS QUE SERÃO ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 68, § 1º, INCISO II, DO 
REGIMENTO INTERNO PROCESSUAL DO TRIBUNAL MARÍTIMO: 
 
N 33.246/2019 – Acidente da navegação, envolvendo a L/M “MIRAGE”, ocorrido nas proximidades da 
praia do Serrambi, município de Ipojuca, Pernambuco, em 15 de fevereiro de 2018. (CPPE). 

Arq: Rel: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
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Nº 33.696/2019 – Acidente da navegação, envolvendo a B/M “COMANDANTE GUILHERME”, 
ocorrido no rio Solimões, orla de Manacapuru, Amazonas, em 18 de setembro de 2018. (CFAOC). 

Arq: Rel: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 

 
 

Nº 30.594/2016 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “MERCOSUL SUAPE” e um estivador, com 
vítima fatal, ocorrido no porto Chibatão, município de Manaus, Amazonas, em 21 de maio de 2015. 
(CFAOC). 

Arq: Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 

 
 

Nº 33.687/2019 – Acidente da navegação, envolvendo o bote “SONHO MEU LXI”, ocorrido nas 
proximidades da Fortaleza de Itaipu, município de Praia Grande, São Paulo, em 25 de setembro de 2017. 
(CPSP). 

Arq: Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
Rev: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha 
PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 

 
 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2020. 
 
 
 

No impto. ALEXANDRE MENEZES DOS SANTOS 
Suboficial (RM1-EL) 

Chefe da Seção de Processamento de Feitos 
FELIX DA SILVA PEREIRA 

Suboficial (RM1) SI 
Secretário da Diretora-Geral 
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Anexo à Pauta da Sessão Ordinária nº 7.441, de 24/09/2020. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

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 118 – 16 de setembro de 2020. 

 

Diário Eletrônico 

4. ATAS DAS SESSÕES, DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS E DISTRIBUIÇÃO DE 
RECURSOS 

 
Ata da 7437ª Sessão Ordinária do Tribunal Marítimo, em 10 de setembro 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, 
Secretária do Tribunal, a 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. Disse o Sr. Juiz-Presidente: “antes de iniciar a nossa Sessão, eu 
gostaria de cumprimentar os Srs. Juízes, Procuradoras e as pessoas que estão nos assistindo no canal do 
Tribunal Marítimo no YouTube. E também cumprimentar o Dr. Sérgio Antônio Ferrari Filho, Patrono que 
irá, hoje, fazer sustentação em um dos processos em julgamento. Assim sendo, eu passo a palavra a Sra. 
Secretária para dar início a Pauta do  Dia.” 

 
REPRESENTAÇÕES 
 
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). 

Relator: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Representados: Daniel Gonçalves Capitulino (Comandante do 
catamarã “FÊNIX”) e Barcas S/A - Transportes Marítimos (Proprietária do catamarã “FÊNIX”). Decisão: 
recebida por unanimidade. 

 
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). 

Relator: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Manoel Silva da Costa (Proprietário e Condutor da 
moto aquática “KIKO”). Decisão: recebida por unanimidade. 

 
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). 

Relator: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Weverson Queiroz de Almeida (Condutor da moto 
aquática “XEROCA I”). Decisão unânime: determinar o retorno dos autos à Procuradoria Especial da 
Marinha para que melhor fundamente a não inclusão dos proprietários de fato e de direito no polo passivo 
da representação, uma vez que teriam cedido voluntariamente a embarcação para ser conduzida por uma 
pessoa sabidamente não habilitada. 

 
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). 
Relator: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Revisor: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Representada: Maiara Rogéria Aranda (Proprietária do catamarã 
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“MSA”). Decisão: recebida por unanimidade. 
 
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). 

Relator: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. Revisor: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representados: João de Deus Froz (Condutor da L/M “BILL 
THE FISHER”) e Arione Monteiro Diniz (Responsável pela L/M “BILL THE FISHER”). Decisão: 
recebida por unanimidade. 

 
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). 

Relator: Sr. Juiz Attila Halan Coury.  Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Representados: 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”) e Christorey Dollente Urag (Contramestre e responsável pela 
manutenção dos cabos de amarração do N/M “ATALANTA”). Decisão: recebida por unanimidade. 

 
Nº 33.738/2019 - Acidente e fato da navegação, envolvendo as L/M “WIKING I” e “PRIMA 

LU” (ex-“PITIDA”), ocorridos na praia da Fome, município de Ilhabela, São Paulo, em 29 de dezembro 
de 2018. (DelSSebastião). 

Relator: Sr. Juiz Attila Halan Coury.  Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Gunther Pries (Condutor da L/M “WIKING I”). 
Decisão: recebida por unanimidade. 

 
JULGAMENTO 
 
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). 

Relator: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Revisor: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Serhiy Nikitin (Comandante do navio “DEWI 
LAKSMI”), Adv. Dra. Ursula de Souza Van-Erven (DPU/RJ). Decisão unânime: julgar procedente a 
representação de autoria da Douta Procuradoria Especial da Marinha – PEM (fls. 131/143) para, 
considerando os acidentes e o fato da navegação, tipificados nos artigos 14, alínea “a” e 15, alínea “e”, 
ambos da LOTM, nº 2.180/54, como decorrentes das condutas imprudente e negligente do CLC Serhiy 
Nikitin, na condição de Comandante do N/M “DEWI LAKSMI”, condená-lo à pena de multa no valor de 
R$ 600,00 (seiscentos reais), prevista no art. 121 inciso VII c/c os arts. 124, inciso IX, 127 e 139, inciso 
IV alínea “d”. Isento de custas a requerimento da Defensoria Pública da União, nos termos do art. 2º, 
parágrafo único, da Lei nº 1.060/50 e alterações posteriores. E o que foi deferido. 

Às 14h44min os trabalhos foram suspensos, tendo sido reiniciados às 14h56min. 
 
Nº 31.917/2017 - Acidente e fato da navegação, envolvendo o navio supridor “STARNAV 

TAURUS” e a Plataforma Petrobras 35, ocorridos no campo de Marlim, bacia de Campos, município de 
Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro, em 05 de dezembro de 2016. (CPM). 

Relator: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Rodrigo Martins Rezende (Imediato do navio supridor 
“STARNAV TAURUS”), Adv. Dr. Sérgio Antônio Ferrari Filho (OAB/RJ 85.984). Decisão unânime: 
julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, alínea “a” (abalroamento) da Lei nº 2.180/54, como 
decorrente de caso fortuito e de força maior, acolhendo a tese da defesa, exculpando o representado, 
Rodrigo Martins Rezende, Imediato do navio supridor “STARNAV TAURUS”, daquilo que foi acusado 
pela Douta Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar os presentes autos. 
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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). 

Relator: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras. Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Representados: Adenilde dos Santos (Proprietária da L/M “TAMARA 
I”) e 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) e Dra. Vandira Tavares dos 
Santos (OAB/SE 10.490). Decisão unânime: julgar os acidentes da navegação, tipificados no art. 14, 
alínea “a” (água aberta e naufrágio) da Lei nº 2.180/54, como equiparados aos casos cujas circunstâncias 
determinantes não foram apuradas acima de qualquer dúvida, exculpando os representados, Adenilde dos 
Santos, proprietária da L/M “TAMARA I” e Manoel Aloísio dos Santos Filho, Comandante desta 
embarcação, do que foram acusados pela Douta Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar os 
presentes autos. 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 de Alagoas, Agente da Autoridade Marítima, para 
as sanções aplicáveis a infração ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, art. 19, inciso III (TIE vencido), 
cometida por Adenilde dos Santos, proprietária da L/M “TAMARA I”.  

 
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). 
Relator: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Revisor: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Representado: Manuel Gomes da Silva (Comandante do B/M “M. 
GOMES”), Adv. Dra. Joseani Catunda Prudente (OAB/AM 3.504). Decisão unânime: julgar o fato da 
navegação, constante do art. 15, alínea “e”, como decorrente da negligência grave do representado, CMF 
Manuel Gomes da Silva, condenando-o à pena de repreensão e suspensão pelo período de 60 (sessenta) dias e 
ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 121, incisos I e II c/c o art. 124, inciso IX, todos os 
artigos da Lei nº 2.180/54. Medidas preventivas e de segurança: encaminhar cópia integral dos autos para 
o Ministério Público do Estado do Amazonas, na forma do art. 21, da Lei nº 2.180/54, ante ao aparente 
cometimento do crime, previsto no art. 261 do Código Penal, por parte do representado. Intimar a 
proprietária da embarcação para que apresente à Capitania Fluvial da Amazônia Oriental o estudo de 
estabilidade e respectiva ART, prova de inclinação, arranjo geral, plano de segurança, plano de 
capacidade e plano de linhas, a ser encaminhado para a Diretoria de Portos e Costas - DPC, de modo que 
um Engenheiro Naval daquela Diretoria avalie se está correta a lotação autorizada de 311 (trezentos e 
onze) passageiros. 

 
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 pela publicação de Nota para 
Arquivamento. 

Relator: Sr. Juiz Geraldo de Almeida Padilha. Revisor: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha.  Decisão: por maioria, nos termos do voto do Sr. Juiz-Relator, 
retornar os autos à Douta Procuradoria Especial da Marinha para que reavalie a conduta do Prático diante 
do desconhecimento da Atalaia da ZP-1 da existência a bordo de praticante de prático denominada 
Michele Ferreira Costa e da exposição a risco do embarque de passageira não autorizada e dos reflexos 
decorrentes da responsabilidade civil do Comandante do Navio e da Armadora, pela falta de controle no 
embarque de pessoas e a violação ao nível l de proteção, previsto no ISPS Code, nível mínimo, sendo 
acompanhado pelos Srs. Juízes Attila Halan Coury, Fernando Alves Ladeiras, Marcelo David Gonçalves 
e Maria Cristina de Oliveira Padilha. O Sr. Juiz Nelson Cavalcante da Silva Filho, em voto divergente, 
votava pelo arquivamento do processo, sendo vencido. 

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

INCISO II, DO REGIMENTO INTERNO PROCESSUAL DO TRIBU NAL 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 
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22 de março de 2018. (CPSP). 
Relator: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: mandar arquivar os autos, como requerido pela 
Douta Procuradoria Especial da Marinha - PEM, em sua promoção de fls. 50 a 52, considerando o fato da 
navegação, tipificado no artigo 15, alínea “e”, da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei nº 2.180/54), 
equiparado àqueles de origem indeterminada. 

 
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). 

Relator: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o acidente da navegação, previsto nos 
artigos 14, alínea “a” e 15 alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de provável imprudência da 
própria vítima fatal, determinando o arquivamento dos autos, conforme disposto no artigo 107, do Código 
Penal Brasileiro c/c o art. 67 do Código de Processo Penal Brasileiro, como requerido pela Douta 
Procuradoria Especial da Marinha - PEM, em sua manifestação de fls. 50 a 52. Medidas preventivas e 
de segurança: oficiar a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, acerca da infração cometida pelo Sr. 
Benezes Sena Lopes (proprietário da embarcação), prevista no art. 16, inciso I do RLESTA - “deixar de 
inscrever ou de registrar a embarcação”. 

 
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). 

Relator: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: mandar arquivar os presentes autos, como 
requerido pela Douta Procuradoria Especial da Marinha - PEM em sua promoção de fls. 79-81, conside-
rando o acidente da navegação, previsto no artigo 14, alínea “b”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de 
caso fortuito. 

 
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). 
Relator: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Revisor: Sr. Juiz Attila Halan Coury. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o fato da navegação, constante do art. 15, 
alínea “e”, como decorrente do infortúnio do Sr. Oriovaldo Fernandes Postigo Filho, conforme promoção 
da Procuradoria Especial da Marinha. 

 
Nº 33.606/2019 - Fato da navegação, envolvendo a FPSO “CAPIXABA”, de bandeira das 

Bahamas, ocorrido no campo de Cachalote, 43 MN a sudeste do município de Guarapari, Espírito Santo, 
em 06 de julho de 2018. (CPES). 

Relator: Sr. Juiz Attila Halan Coury.  Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: 
Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o fato da navegação, capitulado no art. 15, 
alínea “e”, da Lei n° 2.180/54, deixando de aplicar quaisquer das penas previstas no art. 121, em razão da 
aplicação do art. 143, todos da mesma Lei e mandando arquivar os autos, conforme a promoção da 
Procuradoria Especial da Marinha. 

 
Nº 33.653/2019 - Fato da navegação, envolvendo o B/M “VICENTE II”, com vítima fatal, 

ocorrido a 32 MN do município de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, em 14 de julho de 2019. (DelCFrio). 
Relator: Sr. Juiz Attila Halan Coury.  Revisor: Sr. Juiz Nelson Cavalcante. Autora: 

Procuradoria Especial da Marinha. Decisão unânime: julgar o fato da navegação, capitulado no art. 15, 
alínea “e”, da Lei n° 2.180/54, como caso fortuito, mandando arquivar os autos, conforme a promoção 
da Procuradoria Especial da Marinha. Medidas preventivas e de segurança: oficiar à Delegacia da 
Capitania dos Portos de Cabo Frio, Agente da Autoridade Marítima, sobre as infrações aos art. 12, 
incisos I e III; art. 15, inciso III; art. 16, inciso II; art. 19, inciso III e art. 23, inciso II, todos do RLESTA, 
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cometidas pelo proprietário e o condutor, conforme discriminado no acórdão, para as providências 
cabíveis, com fundamento no art. 33, parágrafo único, da Lei n° 9.537/97. 

Estiveram presentes as Sras. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro e Daniella Schumacker 
Gasco Santos, retém, Representantes da Procuradoria Especial da Marinha. 

Esgotada a matéria da pauta, colocada a palavra à disposição, disse o Sr. Juiz-Presidente: 
“hoje a nossa Sessão bateu o recorde, às 16h50min. Foi bastante animada a nossa Sessão. E a nossa 
próxima Sessão está marcada para terça-feira, às 13h30min, que será realizada por videoconferência. E na 
quinta-feira, teremos a nossa nova Sessão presencial lá no Tribunal Marítimo. Assim sendo, agradeço a  
participação de todos. Gostaria de falar com a Servidora Civil Ana Paula, após o término, fique na linha. 
Queria agradecer a todos e declaro encerrada a presente Sessão.” 

E nada mais havendo a tratar às 16h51min, foi encerrada a Sessão. Do que, para constar, 
mandei digitar a presente Ata, que vai assinada pelo Sr. Juiz-Presidente e por mim, Secretária. 

 
Rio de Janeiro, em 10 de setembro de 2020. 
 
 
 

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO 
Vice-Almirante (RM1) 

Juiz-Presidente 

                    
 
 

ANA PAULA BEZERRA DA SILVA  
Secretária 
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