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1. DESPACHOS  
 

 
DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 

EXPEDIENTE DOS SRS. JUÍZES RELATORES 
 
 

Juiz LADEIRAS 
 
Processo nº 33.688/2019 – “LOG-IN PANTANAL” 
Relator  : Juiz Fernando Alves Ladeiras 
PEM  : Dr. Francisco José Siqueira Ferreira 
Representado : João Francisco Correia Neto 
Advogado       : Dr. Demilton Gabiatti (OAB/RJ 103.966) 
Despacho       : “Determino o dia 15 de junho de 2022, para ouvir as testemunhas arroladas pela 
Defesa (Jorge do Nascimento Silva – OSM e Carlos Bouças) que deverão comparecer 
independentemente de intimação à Sala de Audiência do Tribunal Marítimo. Audiência marcada 
para às 10h do dia 15/06/2022. Publique-se e notifiquem-se a PEM, o representado e as 
testemunhas.” 
 

Rio de Janeiro, em 20 de maio de 2022. 
 
 
 

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

SEÇÃO DE EXECUÇÃO 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  

PROCESSO Nº 30.669/2016 - PRAZO 30 dias 
 
 
 

O Sr. MÁXIMO JOSÉ RODRIGUES. (Adv. Dra.  Dione da Fonseca Passos Bittencourt – 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. MÁXIMO JOSÉ RODRIGUES , CPF nº 931.644.832-87, 
filho de José Soares Rodrigues e Trindade Rodrigues Fostina, por não ter sido possível intimá-lo 
pessoalmente para que efetue o pagamento de 2.000 UFIR, referente à pena de multa - valor monetário 
da UFIR: R$ 3,65(três reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com a Portaria TM nº 03, de 26 de 
agosto de 2021 (publicada no e-DTM nº 128, de 30 agosto de 2021);  e da quantia de R$ 1.436,20 (mil 
e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos),  de custas processuais a que foi condenado no 
Processo nº 30.669/2016, 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 e número 
de referência 10100306692016000000, 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 06 de maio de 2022. Eu, SUELEN 
SILVA PEREIRA, 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 30.710/2016 - PRAZO 30 dias 
 
 
 

O Sr. MANOEL DOS SANTOS MARQUES DA COSTA. (Revel, Adv. Dra. Maria Joana Pacheco e 
Chaves – 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. MANOEL DOS SANTOS MARQUES DA COSTA,  filho 
de Manoel Raimundo dos Santos da Costa e Maria do Socorro Marques Serrão, por não ter sido 
possível intimá-lo pessoalmente, para que efetue o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) 
referente à pena de multa e da quantia de R$ 784,90 (setecentos e oitenta e quatro reais e  noventa 
centavos),  de custas processuais a que foi condenado no Processo nº 30.710/2016, 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 e número de referência 
10100307102016000000, 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 06 de maio de 2022. Eu, SUELEN SILVA PEREIRA, 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 30.669/2016 - PRAZO 30 dias 
 
 
 

O Sr. JOSÉ MÁXIMO SOARES RODRIGUES. (Adv. Dra. Dione da Fonseca Passos Bittencourt – 
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. JOSÉ MÁXIMO SOARES RODRIGUES, CPF nº 
652.509.902-15, por não ter sido possível intimá-lo pessoalmente, para que efetue o pagamento de 500 
UFIR, referente à pena de multa - valor monetário da UFIR: R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco 
centavos), de acordo com a Portaria TM nº 03, de 26 de agosto de 2021 (publicada no e-DTM nº 128, 
de 30 agosto de 2021);  e da quantia de R$ 359,05 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinco 
centavos), de custas processuais a que foi condenado no Processo nº 30.669/2016, 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 e número de referência 
10100306692016000000, 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 06 de maio de 2022. Eu, SUELEN SILVA PEREIRA, 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 30.669/2016 - PRAZO 30 dias 
 
 
 

O Sr. PAULO SERGIO TRINDADE SENA. (Adv. Dra. Dione da Fonseca Passos Bittencourt – 
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. PAULO SERGIO TRINDADE SENA , CPF nº 
803.278.002-59, filho de Raimundo Maciel Sena e Maria Trindade Marques Filha, por não ter sido 
possível intimá-lo pessoalmente, para que efetue o pagamento de 500 UFIR, referente à pena de multa 
- valor monetário da UFIR: R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos), de acordo com a Portaria 
TM nº 03, de 26 de agosto de 2021 (publicada no e-DTM nº 128, de 30 agosto de 2021);  e da quantia 
de R$ 359,05 (trezentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), de custas processuais a que foi 
condenado no Processo nº 30.669/2016, 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 e 
número de referência 10100306692016000000, 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 06 de maio de 2022. Eu, SUELEN 
SILVA PEREIRA, 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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3. ACÓRDÃOS 
 

 
DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 

EMENTAS DOS ACÓRDÃOS DOS SRS. JUÍZES RELATORES 
 
 
Juíza MARIA CRISTINA 

 
Processo nº 29.834/2015 
Relatora: Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
EMENTA: N/M “ZINI”. Ingresso de dois clandestinos a bordo de mercante estrangeiro, em porto 
estrangeiro, encontrados durante viagem com destino ao porto nacional de Paranaguá, PR, aonde 
foram entregues às autoridades competentes, em boas condições físicas. Não houve registros de 
danos ao navio, acidentes pessoais, tampouco de poluição ao meio ambiente aquaviário. Falha nos 
procedimentos de controle de entrada de pessoas estranhas a bordo, durante a estadia do navio no 
porto de Safi, Marrocos, assim como falha na inspeção para verificação de presença de clandestinos 
a bordo, enunciados nos itens 7.2, e 8.9,4 do Código Internacional para Proteção de Navios e 
Instalações Portuárias (ISPS-CODE), expondo em risco a incolumidade e segurança das vidas de 
bordo e da embarcação. Negligência. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Kourmpelis Panagiots (Comandante), Adv. Dr. Renato Gradowski de Figueiredo 
(OAB/PR 32.117). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: ingresso de dois clandestinos a bordo de mercante estrangeiro, em porto 
estrangeiro, encontrados durante viagem com destino ao porto nacional de Paranaguá, PR, aonde 
foram entregues às autoridades competentes, em boas condições físicas. Não houve registros de 
danos ao navio, acidentes pessoais, tampouco de poluição ao meio ambiente aquaviário; b) Quanto à 
causa determinante: falha nos procedimentos de controle de entrada de pessoas estranhas a bordo, 
durante a estadia do navio no porto de Safi, Marrocos, assim como falha na inspeção para verificação 
de presença de clandestinos a bordo, enunciados nos itens 7.2 e 8.9, do Código Internacional para 
Proteção de Navios e Instalações Portuárias (ISPS-CODE), expondo em risco a incolumidade e segurança 
das vidas de bordo e da embarcação; e c) Decisão: julgar procedente, a representação de autoria da 
Douta Procuradoria Especial da Marinha – PEM (fls. 289-292), considerando o fato da navegação, 
previsto no artigo 15, alínea “e”, da Lei Orgânica deste Tribunal Marítimo (LOTM nº 2.180/54), 
como consequência da conduta negligente do CLC Kourmpelis Panagiotis, na qualidade de 
Comandante do N/M “ZINI”, aplicando-lhe a pena de multa de 500 (quinhentas) UFIR, 
(conforme parâmetros da Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo), prevista no artigo 
121, inciso VII c/c arts. 124, inciso IX, 127 e 139, inciso IV, alínea “d”, todos da LOTM nº 
2.180/54, com redação dada pela Lei n° 8.969/94. Custas processuais na forma da Lei. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 10 de março de 2022. 
 
 
Processo nº 30.253/2015 
Relatora: Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
EMENTA: B/P “ANJINHO DO MAR”. Acidente de mergulho sofrido por mergulhador não 
habilitado, causando-lhe graves lesões, enquanto realizava mergulho, usando compressor, para 
captura de pescado, nas proximidades do local conhecido como “Pesqueiro da Quixaba”, a oito 
milhas náuticas da costa do Estado do Rio Grande do Norte, altura da praia do Cajueiro, Município 
de Touros, RN, sem registros de danos à embarcação, tampouco poluição ao meio ambiente 
aquaviário. Falta de habilitação, não utilização das técnicas de descompressão e uso de equipamento 
inadequado para prática de mergulho. Condenação. 
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Autora: A Procuradoria. 
Representados: Francisco Dias de Souza (Proprietário e Condutor) e Marcílio Baracho de Medeiros 
(Mergulhador), Adv. Dr. Leonardo de Oliveira Luciano (OAB/RN 11.593). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade, quanto ao mérito e por maioria, 
quanto às penas dos representados, nos termos do voto da Sra. Juíza Relatora, Juíza Maria Cristina 
de Oliveira Padilha. a) Quanto à natureza e extensão do fato da navegação: acidente de mergulho, 
sofrido por Mergulhador não habilitado, causando-lhe graves lesões, enquanto realizava 
mergulho, usando compressor, para captura de pescado, nas proximidades do local conhecido como 
Pesqueiro da Quixaba, a oito milhas náuticas da costa do Estado do RN, altura da praia do 
Cajueiro, Município de Touros, sem registros de danos à embarcação, tampouco poluição ao 
meio ambiente aquaviário; b) Quanto à causa determinante: falta de habilitação, não utilização das 
técnicas de descompressão e uso de equipamento inadequado para a prática de mergulho; c) 
Decisão: por unanimidade, quanto ao mérito e por maioria, quanto à pena dos representados, nos 
termos do voto da Sra. Juíza Relatora, Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha, julgar procedente 
a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha – PEM – (fls. 114-118), 
considerando o fato da navegação, tipificado no art. 15, alínea "e", da Lei Orgânica deste Tribunal (LOTM 
nº 2.180/54), como decorrente de imperícia e imprudência de Francisco Dias de Souza (1º representado), 
na qualidade de Proprietário e Condutor do B/P “ANJINHO DO MAR”, e de Marcílio Baracho de 
Medeiros (2º representado), na qualidade de Mergulhador inabilitado; e, considerando as 
circunstâncias, consequências e atenuantes, com fulcro nos artigos 58, 121, inciso VII, 124, inciso 
IX, 127 e 139, inciso IV, alínea “d”, todos da LOTM nº 2.180/54, com redação alterada pela Lei nº 
8.969/94, aplicar ao 1º representado a pena de multa de 500 (quinhentas) UFIR (nos termos da 
Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo); e nos termos do art. 143, da mesma Lei, deixar de 
aplicar qualquer sanção administrativa ao 2º representado. Custas Processuais ao 1º representado, 
no que foi acompanhada, pelos Srs. Juízes Júlio César Silva Neves e Attila Halan Coury. Em voto 
divergente, o Sr. Juiz Revisor, Juiz Fernando Alves Ladeiras, aplicava à pena de multa de 1.000 
(mil) UFIR e o pagamento das custas processuais ao 1º representado e pena de repreensão ao 2º 
representado, sendo vencido. Em voto divergente, o Sr. Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
aplicava à pena de 1.000 (mil) UFIR ao 1º e 2º representados e custas divididas, no que foi 
acompanhado pelo Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves, ambos vencidos; e d) Medidas preventivas e 
de segurança: enviar cópia do Acórdão ao Ministério Público no Município de Touros, RN, e às 
demais Autoridades constantes na Resolução nº 48/2020, deste Tribunal Marítimo. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 15 de março de 2022. 
 
 
Processo nº 30.496/2016 
Relatora: Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
EMENTA: N/M “DIANA”. Descoberta de cadáver de uma pessoa não identificada, possivelmente 
embarcada clandestinamente, ou um estivador encontrado no interior do porão nº 2, de mercante 
estrangeiro, proveniente do porto de Abdijan, Costa do Marfim, dois dias após sua chegada, e já 
atracado no Berço nº 104, do Porto de Fortaleza, na Enseada do Mucuripe, CE, sem registros de 
danos ao navio, tampouco poluição ao meio ambiente aquaviário. Incompetência do Tribunal 
Marítimo, nos termos do art. 10, alíneas “a” e “e”, da LOTM nº 2.180/54. Arquivamento. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Manokhin Mikhail (Comandante e Oficial de Segurança), Adv. Dr. Larry John Rabb 
Carvalho (OAB/CE 26.529). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por maioria, nos termos do voto da Sra. Juíza 
Relatora, Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha: a) Quanto à natureza e extensão do fato da 
navegação: descoberta de cadáver de uma pessoa não identificada, possivelmente embarcada 
clandestinamente, encontrado no interior do porão nº 2, de mercante estrangeiro, proveniente do 
porto de Abdijan, Costa do Marfim, dois dias após sua chegada e já atracado no Berço nº 104, do 
Porto de Fortaleza, na Enseada do Mucuripe, CE, sem registros de danos ao navio, tampouco 



ANO VII - N° 69 - 23 de maio de 2022                                                                                                     Diário Eletrônico – Caderno 1 

- 8 - 
 

poluição ao meio ambiente aquaviário; b) Quanto à causa determinante: x x x; e c) Decisão: por 
maioria, nos termos do voto da Sra. Juíza Relatora, Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha, deferir 
a preliminar de incompetência deste Tribunal Marítimo, arguida pela defesa do CLC Manokhin 
Mikhail, por força do artigo 10, alíneas “a” e “e”, da LOTM nº 2.180/54 e arquivar os presentes 
autos, eis que o fato da navegação, objeto do presente processo ocorreu em porto estrangeiro, 
portanto fora de águas jurisdicionais brasileiras – AJB, a bordo de navio estrangeiro, com 
tripulação e vítima estrangeiras, no que foi acompanhada pelos Srs. Juízes Júlio César Silva Neves e 
Nelson Cavalcante e Silva Filho. Em voto divergente, o Sr. Juiz Revisor, Juiz Attila Halan Coury, 
rejeitava a preliminar arguida e no mérito, julgava improcedente a representação da Procuradoria 
Especial da Marinha – PEM, por insuficiência de provas, exculpando o representado e mandando 
arquivar os autos, no que foi acompanhado pelos Srs. Juízes Fernando Alves Ladeiras e Marcelo 
David Gonçalves. Com voto de desempate do Sr. Juiz-Presidente, com fundamento no art. 70, da 
Lei nº 2.180/54. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 17 de março de 
2022. 
 
 
Processo nº 30.850/2016 
Relatora: Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
EMENTA: Bote a Motor “DAGO MAR”. Explosão a bordo de bote atracado a contrabordo do B/M 
“TITAN”, próximo à praia de Santa Cruz dos Navegantes, Guarujá, SP, resultando na perda total do 
“DAGO MAR” e danos ao “TITAN”, lesões corporais graves no condutor da primeira, e poluição 
ao meio ambiente aquaviário de pequena extensão. Descumprimento à NORMAM-03/DPC, item 
0428, alínea “a”, por parte do condutor e responsável pela embarcação “DAGO MAR”, ao realizar a 
instalação inadequada de botijão de gás de cozinha (GLP) no interior da praça de máquinas, local de 
fonte de ignição, criando uma situação de grave riscos às vidas dos de bordo como vidas e bens de 
terceiros, que se consumou com a explosão que causou lesões corporais graves em um dos 
tripulantes da embarcação que teve perda total. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Adagoberto Antonio Costa (Condutor), Adv. Dr. João Eugênio Pegoli Canhestro 
(OAB/SP 169.673). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: explosão a bordo do bote “DAGO MAR”, atracado a contrabordo do B/M 
“TITAN”, próximo à praia de Santa Cruz dos Navegantes, Guarujá, SP, resultando na perda 
total do “DAGO MAR” e danos ao “TITAN”, lesões corporais graves no Condutor da primeira, e 
poluição ao meio ambiente aquaviário de pequena extensão; b) Quanto à causa determinante: 
descumprimento à NORMAM-03/DPC, item 0428, alínea “a”, por parte do Condutor e 
responsável pela embarcação “DAGO MAR”, ao realizar a instalação inadequada de botijão de gás 
de cozinha (GLP) no interior da praça de máquinas, local de fonte de ignição, criando uma situação 
de grave riscos as vidas dos de bordo, como vidas e bens de terceiros, que se consumou com a 
explosão que causou lesões corporais graves em um dos Tripulantes da embarcação que teve 
perda total; c) Decisão: julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da 
Marinha – PEM (fls. 71-72), e considerando o acidente da navegação, tipificado no artigo 14, 
alínea “a” (explosão), da Lei Orgânica deste Tribunal (LOTM nº 2.180/54), e suas 
consequências, como decorrente da conduta imprudente de Adagoberto Antonio Costa, na 
qualidade de Condutor do bote “DAGO MAR”, e nos termos do art. 143, da mesma Lei, deixa-
se de aplicar qualquer sanção administrativa ao representado, isentando-o do pagamento das 
custas processuais, inclusive; e d) Medidas preventivas e de segurança: encaminhar cópia do Acórdão 
à CONATPA. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 29 de março de 
2022. 
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Processo nº 31.175/2016 
Relatora: Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha 
EMENTA: L/M “PARAGUASSU MAR I”. Explosão a bordo de embarcação, sobre “carreta de 
encalhe”, em manutenção, nas dependências da “Salvador Marina”, interior da Baía de Todos os 
Santos, município de Salvador, Bahia, com registro de lesões corporais graves em dois profissionais 
que se encontravam a bordo, um deles vítima fatal, sem ocorrências de danos materiais, tampouco 
poluição ao meio ambiente aquaviário. Acionamento da bomba elétrica de transferência, instalada 
no interior do porão, provocando centelha no local com concentração de gases inflamáveis e 
resíduos da gasolina misturada ao desengraxante, utilizados na limpeza do tanque de combustível da 
embarcação, resultado do não cumprimento às normas e procedimentos de segurança aos 
funcionários para realizar trabalhos em espaço confinado, estabelecidos na NR 33, expondo a grave 
risco a incolumidade e segurança das vidas dos envolvidos na faina e a própria embarcação que não 
tardou a se consumar com a explosão e graves lesões corporais nos dois profissionais, culminando 
no óbito de um deles. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Josemar dos Santos (Funcionário da empresa Everaldo João dos Reis – ME), Adv. 
Dra. Sheila Sento-Sé Rocha (OAB/BA 42.499) e Everaldo João dos Reis (Responsável pela 
supervisão e manutenção da L/M “PARAGUASSU MAR I”), Adv. Dr. Wang Iu Bastos Aelo 
(OAB/BA 35.483). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente/fato da navegação: explosão a bordo de embarcação, sobre “carreta de encalhe”, em 
manutenção, nas dependências da “Salvador Marina”, interior da Baía de Todos os Santos, 
município de Salvador, Bahia, com registro de lesões corporais graves em dois profissionais que se 
encontravam a bordo, um deles vítima fatal, sem ocorrências de danos materiais, tampouco poluição 
ao meio ambiente aquaviário; b) Quanto à causa determinante: acionamento da bomba elétrica de 
transferência, instalada no interior do porão, provocando centelha no local com concentração de 
gases inflamáveis e resíduos da gasolina misturada ao desengraxante, utilizados na limpeza do tanque 
de combustível da embarcação, resultado do não cumprimento às normas e procedimentos de 
segurança aos funcionários para realizar trabalhos em espaço confinado, estabelecidos na NR 33, 
expondo a grave risco a incolumidade e segurança das vidas dos envolvidos na faina e a 
própria embarcação e, que não tardou a se consumar com a explosão e graves lesões corporais nos 
dois profissionais, culminando no óbito de um deles; c) Decisão: julgar procedente a representação de 
autoria da Procuradoria Especial da Marinha – PEM (fls. 68-73), e considerando o acidente e fato da 
navegação, tipificados respectivamente, nos artigos 14, alínea “a” (explosão) e 15, alínea “e” 
(exposição a risco), ambos da Lei Orgânica deste Tribunal (LOTM, nº 2.180/54), como 
decorrentes das condutas imprudentes e, negligentes dos Srs. Josemar dos Santos (1º 
representado), na qualidade de funcionário da empresa Everaldo João dos Reis – ME, Proprietária da 
L/M “PARAGUASSU MAR I”; e de Everaldo João dos Reis (2º representado), na qualidade 
de responsável legal da citada empresa e pela supervisão e manutenção da embarcação; e com fulcro 
nos artigos 58, 121, inciso VII, 124, inciso IX, §1º, 135, inciso II e 139, inciso IV, alínea “d”, todos da 
LOTM nº 2.180/54, alterada pela Lei nº 8.969/94, aplicar ao 2º representado a pena de multa de 2.000 
(duas mil) UFIR, (nos termos da Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo); e, nos termos do art. 
143, da mesma Lei, deixa de aplicar qualquer sanção ao 1º representado, como requerido pelo Órgão 
acusador e pela defesa. Custas processuais ao 2º representado; e d) Medidas preventivas e de 
segurança: encaminhar cópia do Acórdão à CONATPA. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. 
Rio de Janeiro, RJ, em 22 de março de 2022. 
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Juiz MARCELO 
 
PROCESSO Nº 33.920/2020 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: B/M “LOG IN PANTANAL”. Não receber a representação, publicando nota de 
arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: x x x; b) Quanto à causa determinante: x x x; e c) Decisão: 
não receber a representação publicando nota de arquivamento. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 28 de setembro de 2021.  
 
 
PROCESSO Nº 32.428/2018 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: N/N “ATLANTIC EMBLEM”. Presença de clandestino a bordo. Imprudência. 
Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Joseph Amador Culaban Songcog (Comandante e Oficial de Proteção)  
Advogado: Dra. Ursula de Souza Van-Erven (DPU/RJ) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: presença de clandestino a bordo de N/M; b) Quanto à causa 
determinante: deficiência de vigilância e desrespeito ao ISPS Code; e c) Decisão: julgar o fato da 
navegação, como decorrente da imprudência do representado, condenando-o à pena de multa de 
1.000 (mil) UFIR, na forma dos arts. 15, alínea “e” e 121, inciso VII da LOTM. Isento de custas. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 31 de março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 30.871/2016 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: B/M “ICEBERG”. Queda n’água e morte de passageiro. Imprudência e imperícia. 
Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Odeval dos Santos Britto Filho (Proprietário e Condutor do bote de apoio 
Advogadas: Dra. Rosangela da Silva da Cruz (OAB/RJ 157.677) e Dra. Ana Paula Silva Batista 
Barbosa (OAB/RJ 166.645) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: queda na água e morte de passageiro de B/M; b) Quanto à 
causa determinante: desembarque em condições rigorosas de tempo e mar; em bote pequeno e 
sem borda livre, sem utilização de coletes; e c) Decisão: julgar o fato da navegação, como 
decorrente de imprudência e imperícia do representado, condenando-o à pena de 5.000 (cinco 
mil) UFIR. Sem custas. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 31 de 
março de 2022. 
 
 
PROCESSO 31.798/2017 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: B/M “IRMÃOS ARAÚJO”. Naufrágio devido à colisão com tronco submerso. Caso 
fortuito. Exculpar o representado. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representados: Representados: José Claudio Oliveira de Lima (Condutor) – Revel e Elcy 
Pedrosa de Araújo (Proprietário de fato) 
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ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: naufrágio provocado por colisão de B/M com tronco 
submerso, com danos materiais; b) Quanto à causa determinante: presença de tronco submerso 
que não poderia ser avistado; e c) Decisão: julgar o acidente da navegação, como decorrente de 
fortuidade, arquivando-se os autos e exculpando os representados. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 17 de março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 31.231/2016 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: B/M “HSB GEMINI 51”. Avaria de embarcação. Desrespeito às medidas de segurança. 
Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Paulo Roberto Rodriguez (Responsável pela draga) 
Advogado: Dr. Alan Ducasble (OAB/RJ 179.467) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: deriva de embarcação, colocando em risco as vidas e 
fazendas de bordo; b) Quanto à causa determinante: mal conservação dos cabos e falta de 
vigilância; e c) Decisão: julgar o acidente da navegação, como decorrente da negligência do 
representado, condenando-o à pena de multa de 1.000 (mil) UFIR e ao pagamento das custas, na 
forma dos artigos 15, alínea “e” e 121, inciso I, da LOTM. Publique-se. Comunique-se. Registre-
se. Rio de Janeiro, RJ, em 22 de março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 31.188/2016 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: N/M “CIDADE DE SANTARÉM II” e B/M “PASTORA RAQUEL IV”. Abalroação. 
Erro de vigilância. Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representados: Manoel Maria Pereira Pinto (Imediato e Condutor do N/M “CIDADE DE 
SANTARÉM II”) – Revel e  Jorge Lamarão Miranda (Comandante do N/M “CIDADE DE 
SANTARÉM II”) – Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: abalroação entre N/M e B/M, com danos materiais; b) 
Quanto à causa determinante: erro de vigilância e de manobra; e c) Decisão: julgar o acidente da 
navegação, como decorrente da imperícia do Condutor Manoel Maria Pereira Pinto, condenando-
o à pena de repreensão, e da imprudência do Comandante, condenando-o à pena de 500 
(quinhentas) UFIR, custas processuais divididas, na forma dos artigos 14, alínea “a” e 121, 
incisos I e VII, da LOTM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 31 de 
março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 32.636/2018 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: Moto aquática “VINI” e Catamarã “A7 BOAT”. Abalroação. Erro de manobra. 
Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representada: Simone Gonçalves de Andrade (Condutora da moto aquática “VINI”) 
Advogado: José Hugo Alves de Sousa (OAB/TO 4.817) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: abalroação entre moto aquática e catamarã, com danos 
materiais e ferimento na Condutora; b) Quanto à causa determinante: excesso de velocidade, erro 
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de manobra e desrespeito à legislação em vigor; c) Decisão: julgar o acidente da navegação, 
como decorrente da imperícia e imprudência da representada, condenando-a à pena de multa de 
3.000 (três mil) UFIR e ao pagamento das custas, na forma dos arts. 14, alínea “a” e 121, inciso 
VII da LOTM; e d) Medidas preventivas e de segurança: oficiar a Capitania Local à infração 
cometida pelo Proprietário da moto aquática, ao permitir a condução por pessoa inabilitada. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 31 de março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 32.140/2017 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: L/M “PLUSS”. Naufrágio. Imprudência caracterizada pela deficiência de vigilância. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Francisco José Malta de Sá Gois (Proprietário) – Revel 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: naufrágio de lancha, com danos materiais; b) Quanto à causa 
determinante: deficiência de vigilância; c) Decisão: julgar o acidente da navegação, como 
decorrente da imprudência do representado, condenando-o à pena de multa de 200 (duzentas) 
UFIR e ao pagamento das custas, na forma dos arts. 14, alínea “a” e 121, inciso VII da LOTM; e 
d) Medidas preventivas e de segurança: oficiar a Capitania local as infrações ao RLESTA e a 
NORMAM-02/DPC: falta do BSABE e de transferência de propriedade por parte do 
Proprietário. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 17 de março de 
2022. 
 
 
PROCESSO Nº  31.701/2017 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: L/M “MARGARIDA IV”. Deriva. Navegação fora da área de classificação. 
Imprudência. Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Silvio Ferreira (Condutor e Proprietário de fato) 
Advogado: Dr. Ricardo Schettini Azevedo da Silva (DPU/RJ) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: deriva de embarcação, colocando em risco às vidas e 
fazendas de bordo; b) Quanto à causa determinante: navegação fora da área de classificação; e c) 
Decisão: julgar o acidente da navegação, como decorrente da imprudência do representado, 
condenando-o à pena de multa de 1.000 (mil) UFIR e ao pagamento das custas, na forma dos 
artigos 15, alínea “e” e 121, inciso VII, da LOTM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio 
de Janeiro, RJ, em 22 de março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 32.074/2017 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: B/P “ADOLPHO JOSÉ”. Colisão. Erro de navegação. Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representados: Evanildo Pedro Batista (Mestre) e Ironi Silveira (Timoneiro), 
Advogado: Dr. Tiago dos Santos Barreto (OAB/SC 51.708) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: colisão de B/P com laje, com danos materiais; b) Quanto à 
causa determinante: erro de navegação; e c) Decisão: julgar o acidente da navegação, como 
decorrente da imperícia dos representados, condenando-os à pena de multa de 500 (quinhentas) 
UFIR e ao pagamento das custas, na forma dos arts. 14, alínea “a” e 121, inciso VII, da LOTM. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 10 de março de 2022. 
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PROCESSO Nº 33.079/2019 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: B/M “AZUL MAR DAS PALMAS”. Extinção de punibilidade. arquivamento. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: João Carlos Dutra de Medeiros (Condutor e Responsável pela L/M) – declarada 
extinta a punibilidade 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: x x x; b) Quanto à causa determinante: x x x; e c) Decisão: 
arquivar os autos, declarando extinta a punibilidade do representado falecido. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 10 de fevereiro de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 33.813/2019 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: N/M “OCEAN RIG CORCOVADO”. Não receber a representação, publicando nota de 
arquivamento. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Ocean Rig do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. (Operadora do N/M).  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: x x x; b) Quanto à causa determinante: x x x; e c) Decisão: 
por maioria, nos termos do voto do Sr. Juiz Revisor, Juiz Marcelo David Gonçalves, não receber 
a representação, no que foi acompanhado pelos Srs. Juízes Nelson Cavalcante e Silva Filho, 
Fernando Alves Ladeiras e Maria Cristina de Oliveira Padilha. Em voto divergente, o Sr. Juiz 
Relator, Juiz Júlio César Silva Neves, recebia a representação nos termos que se encontrava para 
que prosseguisse na forma da Lei, sendo acompanhado pelo Sr. Juiz Attila Halan Coury, sendo 
ambos vencidos. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 14 de setembro 
de 2021. 
 
 
PROCESSO Nº 30.665/2016 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: Lanchas “MAYK FILHO III” e “ESCOLAR 174”. Abalroação. Erro de manobra. 
Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representados: Pedro Lopes do Nascimento (Condutor da L/M “ESCOLAR 174”) e Manoel 
Silva de Oliveira (Condutor da L/M “MAIK FILHO III”) 
Advogados: Dra. Rosangela Amorim da Silva (OAB/AM 5.760) e Dr. Luiz Eduardo Lustosa de 
Oliveira (OAB/AM 833) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade, quanto ao mérito, em relação ao 
1º representado e por maioria, quanto à pena do 1º representado e o mérito do 2º representado, 
nos termos do voto do Sr. Juiz Relator, Juiz Marcelo David Gonçalves: a) Quanto à natureza e 
extensão do da navegação: abalroação entre lanchas, com danos materiais; b) Quanto às causas 
determinantes: erros de manobras; e c) Decisão: por unanimidade, quanto ao mérito, em relação 
ao 1º representado e por maioria, quanto à pena do 1º representado e o mérito do 2º representado, 
nos termos do voto do Sr. Juiz Relator, Juiz Marcelo David Gonçalves, julgar o acidente da 
navegação, como decorrente da imprudência dos representados, condenando-os à pena de multa 
de 500 (quinhentas) UFIR e ao pagamento das custas, na forma dos arts. 14, alínea “a” e 121, 
inciso VII, da LOTM, no que foi acompanhado pelos Srs. Juízes Attila Halan Coury, Nelson 
Cavalcante e Silva Filho e Maria Cristina de Oliveira Padilha. Em voto divergente, o Sr. Juiz 
Revisor, Juiz Júlio César Silva Neves, julgava o acidente da navegação, previsto no art. 14, 
alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de imprudência de Pedro Lopes do Nascimento, 
condenando-o à pena de repreensão, de acordo com art. 121, inciso I, da Lei nº 2.180/54 e 
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exculpava o representado, Manoel Silva de Oliveira. Custas processuais na forma da Lei, sendo 
acompanhado pelo Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras, sendo vencidos. Publique-se. Comunique-
se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 10 de março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 30.438/2016 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: Balsa “JUNIOR I”. Queda de veículo n’água. Desrespeito às regras de segurança. 
Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representados: Osvaldino Maturino de Miranda (Motorista do veículo)Antonio Neto Rosa de 
Oliveira (Tripulante) – Revel, Juvenildo do Nascimento Bispo (Tripulante) – Revel, Adeilton de 
Oliveira Barbosa (Condutor) e Transportadora Júnior de Barra Ltda. (Proprietária do comboio) 
Advogados: Dr. Gesivaldo Lima de Souza (OAB/BA 44.474) e Dra. Taisa Bittencourt Leal 
Queiroz (DPU/RJ) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: queda de veículo de balsa de travessia, com danos materiais; 
b) Quanto à causa determinante: descumprimento das regras de segurança da navegação; e c) 
Decisão: julgar o acidente da navegação, como decorrente da imprudência dos representados, 
condenando os 4 (quatro) primeiros à pena de repreensão, sem custas, e a 5ª representada à pena 
de multa de 3.000 (três mil) UFIR e ao pagamento das custas, na forma dos artigos 15, alínea “e” 
e 121, incisos I e VII, da LOTM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, 
em 11 de abril de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 31.522/2017 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: “BOTO IV” e B/P “VOCÊ DECIDE”. Abalroação. Erro de manobra. Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado:Marcos César Arapiraca Serra Melo (Comandante do veleiro “BOTO IV”)  
Advogada: Dra. Cecília Castro Rodriguez (DPU/RJ) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: abalroação entre veleiro e B/P, com danos materiais; b) 
Quanto à causa determinante: erro de manobra e de vigilância; e c) Decisão: indeferir o pedido 
de gratuidade, anteriormente concedido, e julgar o acidente, como decorrente da imperícia do 
representado, condenando-o à pena de multa de 1.000 (mil) UFIR e ao pagamento das custas, na 
forma dos artigos 14, alínea “a” e 121, inciso VII, da Lei nº 2.180/54. Publique-se. Comunique-
se. Registre-se. 
 
 
PROCESSO Nº  33.116/19 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: Balsa “PIPES 60”. Queda de veículo n’água. Negligência. Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Pipes Empreendimentos Ltda. (Permissionária do trecho e Proprietária)  
Advogado: Dr. Sérgio dos Reis Junior Ferradoza (OAB/TO 3.241) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: queda de veículo a bordo de balsa de travessia, com danos 
materiais; b) Quanto à causa determinante: deficiência de manutenção; c) Decisão: julgar o fato 
da navegação, como decorrente da negligência da representada, condenando-a à pena de multa 
de 5.000 (cinco mil) UFIR e ao pagamento das custas, na forma dos artigos 15, alínea “e” e 121, 
inciso VII, da LOTM; e d) Medidas preventivas e de segurança: oficiar a Capitania local a 
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infração ao RLESTA: falta de tripulação completa, por parte da proprietária. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 11 de abril de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 31.885/2017 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: B/M “COMTE LUIZ AFONSO II”. Naufrágio. Erro de manobra. Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Jozivaldo Almeida Batista (Proprietário de fato e Comandante)  
Advogada: Dra. Dione da Fonseca Passos Bittencourt (DPU/RJ) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente da navegação: naufrágio de B/M, com danos materiais; b) Quanto à causa 
determinante: erro de manobra; e c) Decisão: julgar o acidente da navegação, como decorrente 
da imprudência do representado, condenando-o à pena de repreensão, isento de custas, na forma 
dos artigos 14, alínea “a” e 121, inciso I, da LOTM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. 
Rio de Janeiro, RJ, em 05 de abril de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 32.319/2018 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: Lancha “TATI I”. Deriva. Imprudência. Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Roberto Volnei Borges (Proprietário e Condutor) 
Advogado: Dr. Jean Carlos da Silva (OAB/SC 25.063) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: deriva de embarcação, colocando em risco as vidas e 
fazendas de bordo; b) Quanto à causa determinante: avaria no motor e falta de equipamento de 
comunicação; e c) Decisão: julgar o fato da navegação, como decorrente da imprudência do 
representado, condenando-o à pena de multa de 500 (quinhentas) UFIR e ao pagamento das 
custas, na forma dos artigos 15, alínea “e” e 121, inciso VII, da LOTM. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 11 de abril de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 31.751/2017 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: B/P “ELCHADAI”. Doença descompressiva em mergulhador. Imprudência. 
Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representados: João Francisco da Silva (Proprietário e Mestre) e Marcos Júnior Rodrigues 
(Mergulhador inabilitado)–Revel 
Advogada: Dra. Geórgia Moura de Sousa (OAB/CE 39.458) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do fato da navegação: doença descompressiva em Mergulhador a bordo de B/P; b) Quanto à 
causa determinante: utilização de equipamento de mergulho inapropriado e proibido; c) Decisão: 
julgar o fato da navegação, como decorrente da imprudência dos representados, condenando o 1º 
representado à pena de 3.000 (três mil) UFIR e ao pagamento das custas, e aplicar ao 2º 
representado, o art. 143, deixando de aplicar pena, na forma dos artigos 15, alínea “e” e 121, 
inciso VII, da LOTM; e d) Medidas preventivas e de segurança: oficiar a Capitania e enviar 
cópia do Acórdão, na forma da Resolução nº 48/2020, do Tribunal Marítimo. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 19 de abril de 2022. 
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PROCESSO Nº 31.554/2017 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: B/M “COMTE SOUSA DO LIMOEIRO”. Incêndio. Imprudência. Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Arival Junho Alves dos Santos (Tripulante)–Revel e Raimundo Paz Cardoso 
(Proprietário de fato e Comandante) 
Advogado: Dr. José Roberto Nunes (OAB/AP 905-B) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: incêndio a bordo de B/M, com danos materiais e ferimentos 
em Tripulante; b) Quanto à causa determinante: desrespeito às regras de segurança da 
navegação; c) Decisão: julgar o acidente da navegação, como decorrente da imprudência dos 
representados, condenando o Proprietário à pena de multa de 1.000 (mil) UFIR e ao pagamento 
das custas, isentar de pena o representado acidentado, na forma dos artigos 14, alínea “a” e 121, 
inciso VII, e 143, da LOTM; e d) Medidas preventivas e de segurança: oficiar a Capitania Local 
as infrações cometidas pelo Proprietário ao RLESTA e encaminhar mensagem de elogio a 
mesma Capitania pela elaboração do IAFN. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 11 de abril de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 31.381/2017 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: Lancha “PHOENIX VIII”. Naufrágio. Deficiência de manutenção. Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: ANPAVA – Comércio e Serviços Ltda. – ME (Proprietária)  
Advogado: Dr. Giselton de Alvarenga Silva (DPU-RJ) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e fato da navegação: naufrágio de lancha, com danos materiais; b) Quanto à causa 
determinante: água aberta e falta de manutenção; e c) Decisão: julgar o acidente da navegação, 
como decorrente da negligência da representada, condenando-a à pena de multa de 2.000 (duas 
mil) UFIR e ao pagamento das custas, na forma dos artigos 14, alínea “a” e 121, inciso VII, da 
LOTM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 11 de abril de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 30.994/2016 
Relator: MARCELO DAVID GONÇALVES 
Ementa: Bote “PRINCESA” e moto aquática “NO STRESS”. Abalroação. Imperícia e 
imprudência. Condenação. 
Autora: Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Gueldre Guedes da Silva (Condutor inabilitado da moto aquática)  
Advogado: Dr. Breno Peralta Vaz (DPU/RJ) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão 
do acidente e ou fato da navegação: abalroação entre bote e moto aquática, com ferimentos em 
passageiros; b) Quanto à causa determinante: erro de manobra e de vigilância; e c) Decisão: 
julgar o acidente da navegação, como decorrente da imperícia e imprudência do representado, 
condenando-o à pena de cancelamento da carteira de habilitação e multa de 1.000 (mil) UFIR e 
ao pagamento das custas, na forma dos artigos 14, alínea “a” e 121, incisos IV e VII, da LOTM. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 11 de abril de 2022. 
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Juiz LADEIRAS 
 
Processo no33.452/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: B/P “JOÃO 3.16”. Acidente hiperbárico com mergulhador não habilitado, Leonardo 
Souza da Silva, POP, vítima fatal, durante prática ilegal de mergulho com uso de compressor, nas 
proximidades da praia de Piedade, Recife PE. Descumprimento à Lei nº 9.605/98, art. 34, parágrafo 
único, inciso II, c/c a Portaria Interministerial nº 78, de 29 de dezembro de 2017, art. 5º, inciso VI, 
por empregar a embarcação em atividade de pesca subaquática com mergulhadores não habilitados 
e equipamentos inadequados à prática do mergulho, pescando mediante a utilização de aparelhos, 
petrechos, técnicas e métodos não permitidos, com uso de compressor, não observando o previsto 
na NORMAM-15/DPC e na Norma Regulamentadora nº 15 – Atividades e Operações Insalubres, 
do Ministério do Trabalho e Emprego, em plena inobservância às normas que regulamentam a 
salvaguarda da vida humana no mar. Negligência da proprietária e do Mestre e imprudência dos 
tripulantes. Agravante. Medidas preventivas e de segurança. Infrações ao RLESTA. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Cláudia Gonçalves de Souza Silva (Proprietária) – Revel, Lindemberg Souza da 
Silva (Mestre) – Revel, Alison Carlos dos Santos (Mergulhador) – Revel e José Rogério França do 
Nascimento (Mergulhador) – Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão dos 
fatos da navegação: acidente hiperbárico com mergulhador não habilitado, Leonardo Souza da 
Silva, POP, vítima fatal, durante prática ilegal de mergulho com uso de compressor, nas 
proximidades da praia de Piedade, Recife, PE; b) Quanto às causas determinantes: descumprimento 
à Lei nº 9.605/98, art. 34, parágrafo único, inciso II, c/c a Portaria Interministerial nº 78, de 29 de 
dezembro de 2017, art. 5º, inciso VI, por empregar a embarcação em atividade de pesca subaquática 
com mergulhadores não habilitados e equipamentos inadequados à prática do mergulho, pescando 
mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos, com uso de 
compressor, não observando o previsto na NORMAM-15/DPC e na Norma Regulamentadora nº 15 
– Atividades e Operações Insalubres, do Ministério do Trabalho e Emprego, em plena 
inobservância às normas que regulamentam a salvaguarda da vida humana no mar; c) Decisão: 
julgar os fatos da navegação, tipificados no art. 15, alíneas “e” (exposição a risco) e “f” (emprego 
de embarcação na prática de ato ilícito), da Lei nº 2.180/54, como decorrentes de negligência da 
proprietária e do Mestre do B/P “JOÃO 3.16”, e de imperícia dos tripulantes, acolhendo os termos 
da Representação da Douta Procuradoria Especial da Marinha, e, considerando as circunstâncias, 
atenuante, consequências e agravante, com fulcro nos artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, inciso 
IX, 127, 135, inciso II e 139, inciso IV, alínea “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar a 
pena de multa de 3.000 (três mil) UFIR à 1ª representada, Cláudia Gonçalves de Souza Silva, 
proprietária do B/P “JOÃO 3.16”, a pena de multa de 500 (quinhentas) UFIR ao 2º representado, 
Lindemberg Souza da Silva, POP, Mestre dessa embarcação, e a pena de multa de 300 (trezentas) 
UFIR ao 3º e ao 4º representados, Alison Carlos dos Santos e José Rogério França do Nascimento, 
mergulhadores a bordo da embarcação “JOÃO 3.16”, valores que serão atualizados em 
conformidade com os parâmetros estabelecidos na Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo, 
cumulativamente com a pena de repreensão para os quatro Representados. Custas processuais 
proporcionais, na forma da lei; e d) Medidas preventivas e de segurança: em conformidade com o 
art. 21, da Lei nº 2.180/54, e com a Resolução nº 48/2020, do Tribunal Marítimo, enviar cópia do 
Acórdão ao Douto Ministério Público do Estado de Pernambuco, ao Douto Ministério Público do 
Trabalho, ao CONATPA do MTP, ao IBAMA, ao SAP/MAPA e ainda aos agentes da Autoridade 
Marítima, Capitania dos Portos da Paraíba e Capitania dos Portos de Pernambuco, para divulgação 
às demais autoridades locais e às colônias de pesca, como ação educativa; e oficiar ao Agente da 
Autoridade Marítima, Capitania dos Portos da Paraíba, porto de inscrição da embarcação, as 
infrações ao RLESTA citadas nos autos, que não guardam relação causal com o fato da navegação 
em pauta, da responsabilidade da Proprietária do B/P “JOÃO 3.16”, Cláudia Gonçalves de Souza 
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Silva: art. 14, inciso III (não portar Rol de Equipagem ou Rol Portuário); e art. 19, inciso III (TIE da 
embarcação vencido). Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 17 de março 
de 2022. 
 
 
Processo no33.803/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “LINDA MUNIRA ABDALLAH” e L/M “RODOMATI ”. Abalroamento, no rio 
Paraná, Porto Rico, PR, com danos materiais nas embarcações, lesões leves no passageiro Kauê 
Roberto Ferreira da Costa e lesões graves na passageira Isabela Picolotto Moraes, ambos da L/M 
“RODOMATI”, que se encontrava parada, mas sem registro de danos ambientais. Erro de 
navegação do condutor da L/M “LINDA MUNIRA ABDALLAH”, Jihad Mohamad Mansour 
Abdallah, por descumprimento de regras do RIPEAM, em especial as Regras 5, vigilância, e 7, 
risco de abalroamento, também previstas na NORMAM-2/DPC, itens 1105 e 1107. Imperícia e 
negligência. Medida preventiva e de segurança. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Jihad Mohamad Mansour Abdallah (Condutor da L/M “LINDA MUNIRA 
ABDALLAH”), Adv. Dr. Rafael Fondazzi (OAB/PR 58.844). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: abalroamento envolvendo a L/M “RODOMATI”, que se encontrava parada 
sob máquinas, e a L/M “LINDA MUNIRA ABDALLAH”, no rio Paraná, Porto Rico, PR, com 
danos materiais nas embarcações, lesões leves no passageiro Kauê Roberto Ferreira da Costa e 
lesões graves na passageira Isabela Picolotto Moraes, que sofreu queda na água juntamente com o 
menor Matheus Vinícius Parro Moraes, sobrinho do condutor da L/M “RODOMATI”, mas sem 
registro de danos ambientais; b) Quanto à causa determinante: erro de navegação do Condutor da 
L/M “LINDA MUNIRA ABDALLAH”, Jihad Mohamad Mansour Abdallah, por descumprimento 
de regras do RIPEAM, em especial as Regras 5, vigilância, e 7, risco de abalroamento, também 
previstas na NORMAM-2/DPC, itens 1105 e 1107; c) Decisão: julgar o acidente da navegação, 
tipificado no art. 14, alínea “a” (abalroamento), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de imperícia e 
negligência do representado, Jihad Mohamad Mansour Abdallah, Arrais Amador, Condutor da L/M 
“LINDA MUNIRA ABDALLAH”, acolhendo os termos da Representação da D. Procuradoria 
Especial da Marinha e, considerando as circunstâncias e consequências, com fulcro nos artigos 58, 
121, incisos I e II, 124, incisos I, VI e IX e 127, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a 
pena de suspensão por 3 (três) meses, cumulativamente com a pena de multa de 1.000 (mil) UFIR, 
que terá seu valor apurado conforme Resolução nº 51/2020 do Tribunal Marítimo. Custas 
processuais na forma da lei; e d) Medidas preventivas e de segurança: com fulcro no art. 21, da Lei 
nº 2.180/54, enviar cópia do Acórdão ao Douto Ministério Público do Estado do Paraná. Publique-
se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 17 de março de 2022. 
 
 

Juiz NELSON 
 
 
PROCESSO Nº 31.297/17 
Relator: JUIZ NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
EMENTA: Draga “TSDH VERMONT 170”. Encalhe causado pela avaria nos equipamentos de 
fundear. Deriva à noite pela Baía da Guanabara sem luzes de navegação ou qualquer sinal 
luminoso. Embarcação em estado de abandono. Condenação. 
Com representação de autoria da PEM contra Terpasa Serviços Técnicos de Dragagem Ltda. 
(Armadora e Afretadora); Adv. Dra. Dione da Fonseca Passos Bittencourt (DPU/RJ); PEM Sra. 
Gabriela Monteiro Lopes Bacêlo. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
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acidente e do fato da navegação: encalhe de embarcação depois de navegar à deriva desguarnecida 
através da Baía da Guanabara à noite, sem causar danos ou poluição; b) Quanto à causa 
determinante: falta de manutenção das amarras e falha na vigilância da embarcação; e c) Decisão: 
julgar o acidente da navegação, constante do art. 14, alínea “a”, e o fato da navegação, constante do 
art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrentes da negligência da representada, Terpasa 
Serviços Técnicos de Dragagem Ltda., aplicando-lhe pena de repreensão e multa no valor de 10.000 
(dez mil) UFIR, pena pecuniária a ser atualizada de acordo com a Resolução nº 51/2020, do 
Tribunal Marítimo, penalidades com base nos artigos 121, incisos I e VII, c/c art. 124, incisos V e 
IX, todos os artigos da Lei nº 2.180/54 e ao pagamento das custas processuais. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 22 de março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 32.092/17 
Relator:. JUIZ NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
EMENTA: Rebocador supridor “ASTRO PARATI” e Rebocador supridor “SAVEIROS ATOBÁ”. 
Abalroamento e colisão. Apagão elétrico do rebocador provocado por sobrecarga. Defeitos em 
equipamentos de bordo conhecidos dos representados que causaram a sobrecarga. Revelia. 
Condenação. 
Com representação de autoria da PEM contra o Sr. Raimundo Iran da Silva (Comandante do N/M 
“ASTRO PARATI”) – Revel e José Ferreira Reis (Chefe de Máquinas), Revel; PEM: Sra. Raquel 
Corrêa Gonçalves Bragança. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: colisão e abalroamento de rebocador supridor contra o cais de atracação e 
contra outro supridor que estava atracado, causando danos materiais em ambas embarcações e no 
cais; b) Quanto à causa determinante: parada repentina dos propulsores durante a manobra de 
aproximação para atracação causada pelo completo apagão do rebocador quando os thrusters foram 
acionados pelo Comandante; e c) Decisão: julgar os acidentes da navegação, constantes do art. 14, 
alíneas “a” e “b”, como decorrentes da negligência dos representados, Raimundo Iran da Silva e 
José Ferreira Reis, aplicando-lhes pena de repreensão e multa, ao primeiro representado no valor de 
400 (quatrocentas) UFIR e ao segundo representado no valor de 200 (duzentas) UFIR a serem 
corrigidas de acordo com a Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo, com fulcro nos artigos 
121, incisos I e VII, c/c art. 124, incisos I, V e IX e a atenuante do art. 139, inciso I, ao segundo 
representado, por contar com mais de 70 (setenta) anos de idade, todos artigos da Lei nº 2.180/54. 
Custas processuais divididas pelos representados. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 15 de março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 32.106/17 
Relator: JUIZ NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
EMENTA: B/P “SANTA FÉ”. Pane seca de embarcação com tripulantes não habilitados a bordo e 
sem despacho da Capitania. Dolo dos representados. Uso de mão de obra não qualificada para a 
pesca em alto mar que caracteriza a exposição de trabalhadores a risco que deve ser noticiado ao 
Ministério Público do Trabalho através da Coordenadoria Nacional de Trabalho Portuário e 
Aquaviário – CONATPA. Condenação. 
Com representação de autoria da PEM contra o Sr. Delion Junior do Nascimento Machado, 
Comandante, Revel; e Sr. Diogo Bertulani Stocco (Proprietário). Adv. Dr. Roberto Alves Rodrigues 
(OAB/BA 5.522); PEM: Sra. Denise Martha Gonçalves de Luces Fortes e Sra. Gabriela Monteiro 
Lopes Bacêlo, retém. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente e do fato da navegação: pane seca de embarcação enquanto engajada em pesca profissional 
em alto mar sem haver sido despachada e emprego de tripulantes não habilitados como aquaviários; 
b) Quanto à causa determinante: vontade deliberada dos representados no uso da embarcação para 
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pesca profissional com emprego de mão de obra não habilitada; c) Decisão: rejeitar a preliminar de 
ilegitimidade passiva, constante da defesa de Diogo Bertulani Stocco e no mérito, julgar o acidente 
da navegação constante do art. 14, alínea “b” e o fato da navegação constante do art. 15, alínea “a”, 
como decorrentes do dolo do Comandante e do Proprietário e Armador do barco, respectivamente 
Sr. Delion Junior do Nascimento Machado e Sr. Diogo Bertulani Stocco, condenando-os às penas 
individuais de repreensão e multa no valor de 500 (quinhentas) UFIR, pena que deverá ser 
atualizada na forma da Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo, com base nos artigos 121, 
incisos I e VII, c/c art. 124, incisos II, V e IX, todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Custas 
processuais integrais pelo Proprietário e Armador do barco de pesca, Sr. Diogo Bertulani Stocco; e 
d) Medidas preventivas e de segurança: enviar cópia dos Autos ao CONATPA. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. 
Rio de Janeiro, RJ, em 17 de março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 32.252/18 
Relator: JUIZ NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
EMENTA: B/P “CALDAS”. Rompimento de mangueira de combustível que o deixou à deriva. 
Falhas na manutenção não comprovadas pela perícia feita meses depois. Inocorrência de risco da 
embarcação ou das vidas e fazendas embarcadas descaracterizando a alínea “b”, do art. 14, da Lei nº 
2.180/54. Incidente com características de um caso fortuito. Com pedido de Arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: x x x; b) Quanto à causa determinante: x x x; c) Decisão: julgar 
improcedente a representação proposta em face do POP Márcio Pereira Caldas, pois a pane seca 
observada em seu barco teve origem fortuita e o incidente não expôs a risco os ocupantes do barco, 
as fazendas embarcadas ou a navegação ao redor, não caracterizando o acidente da navegação 
constante do art. 14, alínea “b”, da Lei nº 2.180/54, devendo ser arquivados os autos. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 15 de março de 2022. 
 
 
PROCESSO Nº 32.370/18 
Relator:  JUIZ NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
EMENTA: B/M “COMANDANTE PAIVA II”. Excesso de Passageiros. Embarque de 86 
passageiros além da lotação que caracteriza imprudência grave. Exposição a risco das vidas e 
fazendas embarcadas que deve ser noticiada à ANTAQ para devidas providências. Condenação. 
Com representação de autoria da PEM contra Gracilázio Gonçalves de Paiva (Comandante e 
Proprietário) – Revel; PEM : Sra. Denise Martha Gonçalves de Luces Fortes e Sra. Gabriela 
Monteiro Lopes Bacêlo, retém.Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: exposição a risco das vidas e fazendas embarcadas pelo transporte de 86 
passageiros, além da lotação do barco; b) Quanto à causa determinante: completo descontrole no 
embarque de passageiros e na sua contagem antes de suspender por parte do comandante, que era 
também o responsável pela cobrança das passagens; c) Decisão: julgar o fato da navegação 
constante do art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente da grave imprudência do 
representado, aplicando-lhe as penas de repreensão e multa no valor de 3.000 (três mil) UFIR, a 
serem atualizadas conforme a Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo, com fulcro no art. 121, 
incisos I e VII, c/c art. 124, inciso IX e § 1º, todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Custas processuais 
pelo representado; e d) Medidas preventivas e de segurança: encaminhar cópia do Acórdão para a 
ANTAQ para as devidas providências. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, 
em 17 de março de 2022. 
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PROCESSO Nº 32.842/18 
Relator: JUIZ NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
EMENTA: N/M “NORDTAJO”. Transporte de dois clandestinos desde o Senegal até o Brasil. 
Oficial de segurança do navio era o comandante, mas a representação recaiu sobre o imediato. 
Prova colhida durante o IAFN não apurou, ademais, de que forma os clandestinos entraram a bordo. 
Falhas no inquérito e na representação que favorecem o réu. Com pedido de Arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: exposição a risco das vidas e fazendas de bordo, em razão da existência de dois 
clandestinos a bordo, sem danos; b) Quanto à causa determinante: ação dolosa dos clandestinos de 
ingressar e permanecer escondidos a bordo, burlando os protocolos de segurança seguidos pela 
tripulação; e c) Decisão: julgar o fato da navegação, constante do art. 15, alínea “e”, da Lei nº 
2.180/54, como decorrente da ação dolosa de terceiros não representados, exculpando o 
representado Denys Matychenko, mandando arquivar os autos. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 15 de março de 2022. 

 
 

PROCESSO Nº 33.057/18 
Relator: JUIZ NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
EMENTA: N/M “MONTE ACONCAGUA” e B/P “PRIMAVERA XIV” . Abalroamento sem 
contato (wash collision). Acusação de tráfego em velocidade além daquela estabelecida pelo Agente 
da Autoridade Marítima para o local contrariada pela prova produzida durante o processo. Perícia 
do IAFN muito posterior à data do suposto acidente que impossibilitou revelar a forma como os 
barcos de pesca estavam amarrados uns aos outros e se houve relação de fato entre a passagem do 
navio e o choque entre os pesqueiros. Acidente ou fato da navegação não caracterizado. Medida 
preventiva para recomendar que os dados do VDR sejam imediatamente recuperados após os 
acidentes envolvendo navios. Com pedido de Arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: x x x; b) Quanto à causa determinante: x x x; c) Decisão: julgar 
improcedentes as representações propostas em face do CLC Ivaylo Marchev Georgiev e do Prático 
Gabriel Bandeira Cajaty Gonçalves, uma vez que não se caracterizou acidente ou fato da 
navegação, mandando arquivar os autos; e d) Medidas preventivas e de segurança: oficiar a 
Diretoria de Portos e Costas (DPC) para que possa ressaltar junto às 
Capitanias/Delegacias/Agências acerca da importância de obterem no curso de um IAFN a imediata 
recuperação dos dados do VDR (Voyage Data Recorder), das embarcações envolvidas que se 
enquadram na exigência contida na Resolução MSC A.861 (20) da International Maritime 
Organization (IMO), para fins da apuração precisa dos eventos que ensejarem nos acidentes e/ou 
fatos da navegação que estejam sob investigação.  Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 31 de março de 2022. 

 
 

PROCESSO Nº 33.728/19 
Relator: JUIZ NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
EMENTA: Canoa artesanal sem nome e não inscrita. Emborcamento e naufrágio com queda de 
passageiro na água e morte por afogamento. Emborcamento não bem apurado pelo IAFN ante 
depoimentos que se contradizem. Representação não recebida. Com pedido de Arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente e do fato da navegação: emborcamento e naufrágio de uma embarcação miúda, com a 
queda de uma pessoa de bordo resultando em sua morte por afogamento; b) Quanto à causa 
determinante: não devidamente apurada; c) Decisão: não receber a representação fundada no art. 15, 
alínea “a”, da Lei nº 2.180/54 (deficiência de equipagem) por ausência de justa causa e não receber 
a representação fundada no art. 15, alínea “e”, da mesma Lei nº 2.180/54, por ausência de elementos 
que indiquem indícios de autoria ante a contradição da prova, mandando publicar nota para 
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arquivamento; e d) Medidas preventivas e de segurança: enviar cópia integral dos autos ao 
Ministério Público do Pará, na forma do art. 21, da Lei nº 2.180/54, ante a possibilidade do 
cometimento de crime de homicídio culposo contra o Sr. Elito de Jesus do Carmo ou por quem 
conduzia a “ambulancha”, ou por quem provocou o emborcamento da canoa, hipóteses a serem 
melhor apuradas pela Autoridade Policial de acordo com o entendimento do Parquet. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. 
 
 

Juiz ATTILA 
 
Processo nº 29.528/2015 
Relator: JUIZ ATTILA HALAN COURY 
EMENTA: L/M “SIDI” e L/M SEM NOME. Abalroamento entre a L/M “SIDI” com a Lancha 
SEM NOME, com o óbito de dois passageiros e danos materiais às duas embarcações. Igarapé 
Tarumã-Açu, proximidades da Praia Dourada, Manaus, AM. Causa não apurada. Infrações ao 
RLESTA. Arquivamento. 
Autora:  Procuradoria Especial da Marinha 
Representados: Antonio Matos Neves (Condutor da L/M “SIDI”), Adv. Dr. Adalberto Teixeira 
Bitar (OAB/AM 5.275) e Aldinei da Silva Lima (Condutor da L/M sem nome), Adv. Dra. Maria 
Joanna Pacheco e Chaves (DPU/RJ) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: abalroamento entre a L/M “SIDI” com a lancha de alumínio sem nome, 
ocorrido no Igarapé Tarumã-Açu, proximidades da Praia Dourada, Manaus, AM, com o óbito de 
dois passageiros, bem como ocorreram danos materiais às duas embarcações, sendo que na lancha 
“SIDI”, houve um furo na bochecha de boreste e avaria na proa da lancha sem nome; b) Quanto à 
causa determinante: não apurada com a devida precisão; c) Decisão: julgar o acidente da navegação, 
capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, porém exculpando os representados por 
insuficiência de provas, mandando arquivar os autos; e d) Medidas preventivas e de segurança: 
oficiar à CFAOC, Agente da Autoridade Marítima, as infrações aos art. 11, art. 16, inciso I, e 20 do 
RLESTA cometidas pelo Sr. Aldinei da Silva Lima, Proprietário da lancha de alumínio, para as 
providências cabíveis, com fundamento no art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97 e para que 
tome conhecimento das demais observações contidas neste Acórdão. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 17 de março de 2022. 
 
 
Processo nº 30.534/2016 
Relator: JUIZ ATTILA HALAN COURY 
EMENTA: L/M “FREE WILLY I”. Adernamento e queda na água de passageiros com duas 
vítimas fatais. Barra do Rio Itanhaém. Erro de manobra e falta do emprego correto de coletes salva-
vidas. Condenação.  
Autora:  Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Benedito Pires (Condutor), Adv. Dra. Ana Carolina Adeola Adegbesan (OAB/SP 
368.447) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente e fato da navegação: adernamento da L/M “FREE WILLY I” na Barra de Itanhém 
provocando a queda na água de quatro passageiros, resultando em duas vítimas fatais por 
afogamento; b) Quanto à causa determinante: erro de manobra e falta de uso correto dos coletes 
salva-vidas; c) Decisão: julgar o acidente e fato da navegação capitulado no art. 14, alínea “a” 
(adernamento), e 15, alínea “e” (falta de uso correto dos coletes salva-vidas), da Lei nº 2.180/54, 
como decorrentes da imperícia e negligência do representado, o MAC Benedito Pires e, 
considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes relatadas, aplicar-lhe a pena de 
repreensão e multa de 200 (duzentas) UFIR, com fundamento no art. 121, incisos I e VII e § 5º, art. 
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124, incisos I e IX, art. 127, § 1º, art. 135, inciso II. O valor monetário da multa será atualizado de 
acordo com os parâmetros estabelecidos na Resolução nº 51/2020, deste Tribunal Marítimo. Sem 
custas, tendo em vista o pedido de gratuidade formulado pela Defesa do Representado (fl. 189); e d) 
Medidas preventivas e de segurança: oficiar à CPSP, Agente da Autoridade Marítima, sobre (i) as 
infrações cometidas pelos Proprietários da embarcação, empregando-a em atividade comercial em 
desacordo com a NORMAM-03/DPC; (ii) para verificar se a embarcação vem sendo empregada 
fora dos limites da navegação interior estabelecidos para área de jurisdição; e (iii) para que seja 
providenciada marcação correta do nome da embarcação em seu casco e nos equipamentos de 
salvatagem, pois, por meio das fotos dos Autos, verifica-se que tais marcações estão incorretas ou 
faltando. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 15 de fevereiro de 2022. 
 
 
Processo nº 30.583/2016 
Relator: JUIZ ATTILA HALAN COURY 
EMENTA: N/M “FU TONG”. Deriva e encalhe, com registro de danos materiais. Proximidades 
do Porto de Santos. Descumprimento de normas de segurança da navegação e boas práticas 
marinheiras. Condenação. Medidas Preventivas.  
Autora:  Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Chen Shangyi (Comandante) – Revel – Adv. Dr. Giselton de Alvarenga Silva (DPU/ 
RJ) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: deriva e encalhe do N/M “FU TONG” nas proximidades da Praia de José 
Menino, Santos - SP. Avarias nas obras vivas e hélice, conforme relatado pela Sociedade 
Classificadora; b) Quanto às causas determinantes: (i) o descumprimento das normas de segurança 
da navegação, caracterizado pelo fundeio irregular fora das áreas destinadas a este fim; e ainda (ii) o 
descumprimento das boas práticas marinheiras ao não largar os ferros em emergência para impedir 
que o navio cruzasse o canal de acesso ao Porto de Santos; c) Decisão: julgar o acidente da 
navegação, capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente da imprudência e 
negligência do Sr. Chen Shangyi, na qualidade de Comandante do N/M “FU TONG”, ao fundear 
em área não autorizada e não adotar as providências necessárias para evitar a deriva do navio, 
condenando-o à pena de repreensão e multa de 500 (quinhentas) UFIR, com fundamento no art. 
121, incisos I e VII e §5º e art. 124, inciso IX. Sem custas, conforme requerido pela Defensoria 
Pública da União. O valor monetário da multa será atualizado de acordo com os parâmetros 
estabelecidos na Resolução nº 51/2020, deste Tribunal Marítimo; e d) Medidas preventivas e de 
segurança: oficiar à CPSP, Agente da Autoridade Marítima, a violação à Convenção SOLAS e a 
Resolução MSC A.861(20), cometida pelo Comandante, para as providências que julgar cabíveis, 
com fundamento no art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97. Sugere-se, ainda, à CPSP, efetuar 
tratativas junto aos controladores do PVMS, para que as movimentações anômalas de navios nas 
proximidades do Porto, sejam motivo de alarme e desencadeamento de ações mitigatórias a fim de 
evitar situações como a descrita nos autos. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, 
RJ, em 22 de março de 2022. 
 
 
Processo nº 30.592/2016 
Relator: JUIZ ATTILA HALAN COURY 
EMENTA: B/M “AMANDA LETÍCIA II” e “COMANDANTE PAIVA  IV”. Possível 
abalroação, sem registro de danos pessoais e nem ambientais, com avarias na balaustrada da 
segunda embarcação. Porto de Manaus - AM. Causa não apurada. Arquivamento. 
Autora:  Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Alessandro Souza Canto (Comandante do B/M “AMANDA LETÍCIA II”), Adv. 
Dra. Joenice Silva Almeida (OAB/PA 8.923). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
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acidente e fato da navegação: possível abalroação entre os B/M “AMANDA LETÍCIA II” e 
“COMANDANTE PAIVA IV”, no Porto de Manaus - AM, sem registro de danos pessoais e nem 
ambientais, com avarias na balaustrada da segunda embarcação; b) Quanto à causa determinante: 
não apurada com a devida precisão; e c) Decisão: exculpar o Representado daquilo do que foi 
acusado por insuficiência de provas. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, 
em 29 de março de 2022. 
 
 
Processo nº 30.659/2016 
Relator: JUIZ ATTILA HALAN COURY 
EMENTA: L/M “LUPE”. Colisão, sem registro de danos pessoais e nem ambientais. 
Proximidades do Hotel Tropical, Rio Negro, Manaus - AM. Insuficiência de Provas. Arquivamento. 
Autora:  Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Elson Assunção Bacelar (Condutor), Adv. Dr. Thiago Ribeiro de Oliveira (DPU/RJ) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente e fato da navegação: colisão da L/M “LUPE” com muro de contenção do Hotel Tropical, 
no Rio Negro Manaus – AM, sem registro de danos pessoais e nem ambientais, não sendo relatada a 
extensão dos danos materiais; b) Quanto à causa determinante: não apurada com a devida precisão; 
c) Decisão: julgar o acidente da navegação, capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, 
porém exculpando o Representado daquilo do que foi acusado, por insuficiência de provas; e d) 
Medidas preventivas: oficiar à CFAOC, Agente da Autoridade Marítima, para verificar a situação 
de classificação da embarcação, conforme recomendação constante do presente Acórdão. Publique-
se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 29 de março de 2022. 
 
 
Processo nº 30.764/2016 
Relator: JUIZ ATTILA HALAN COURY 
EMENTA: N/M “OCEANIS”. Encalhe, sem registro de danos pessoais, materiais e nem 
ambientais. Canal de Cotegipe, proximidades da boia nº 12. Erro de manobra e navegação. 
Condenação. 
Autora:  Procuradoria Especial da Marinha 
Representado: Severino da Fonseca Fialho (Prático), Adv. Dr. Rafael Perez Diaz (OAB/RJ 143.652) 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade, quanto ao mérito e por maioria, 
quanto à pena, nos termos do voto do Sr. Juiz Relator, Juiz Attila Halan Coury; a) Quanto à 
natureza e extensão do acidente da navegação: encalhe do N/M “OCEANIS”, na altura da boia nº 
12 na transição entre o canal de Cotegipe e o de Aratu, Aratu, BA, sem registro de danos pessoais, 
materiais e nem ambientais; b) Quanto à causa determinante: erro de manobra e navegação; c) 
Decisão: por unanimidade, quanto ao mérito, e por maioria, quanto à pena, nos termos do voto do 
Sr. Juiz Relator, Juiz Attila Halan Coury, julgar o acidente da navegação, capitulado no art. 14, 
alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente da imperícia do Sr. Severino da Fonseca Fialho e, 
considerando as atenuantes relatadas, aplicar-lhe à pena de repreensão e multa de 200 (duzentas) 
UFIR (valor atualizado de acordo com a Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo), com fulcro 
no art. 121, incisos I e VI, § 1º e art. 139, inciso I (idade superior a 70 (setenta) anos). Custas na 
forma da Lei. No que foi acompanhado pelos Srs. Juízes Júlio César Silva Neves, Nelson 
Cavalcante e Silva Filho e Maria Cristina de Oliveira Padilha. Em voto divergente, o Sr. Juiz 
Revisor, Juiz Marcelo David Gonçalves, aplicava ao representado à pena de suspensão por 30 
(trinta) dias. Custas na forma da Lei. No que foi acompanhado pelo Sr. Juiz Fernando Alves 
Ladeiras, sendo ambos vencidos; e d) Medidas preventivas e de segurança: enviar cópia do presente 
Acórdão à Diretoria de Portos e Costas (DPC), para conhecimento e ações julgadas cabíveis, pois 
há relatos que o prático estava ofegante e não conseguiu distinguir/avaliar a situação da boia e da 
embarcação, sendo indícios de uma possível degradação de sua higidez física.  Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 22 de março de 2022. 
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Juiz JÚLIO CÉSAR 
 
Processo no 34.211/2020 
Relator: Juiz Júlio César Silva Neves 
EMENTA: N/T “LIVRAMENTO”. Avaria de máquinas, travamento de válvula de resfriamento do 
motor, sem ocorrência de danos pessoais ou poluição ambiental. Caso fortuito. Arquivamento. 
Com pedido de Arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: avaria de máquinas, sem ocorrência de danos pessoais ou poluição 
ambiental; b) Quanto à causa determinante: travamento de válvula de resfriamento do motor; e c) 
Decisão: julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea b, da Lei nº 2.180/54, como 
decorrente de caso fortuito, mandando arquivar o IAFN, conforme promoção da PEM. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 31 de março de 2022. 
 
 
Processo no 32.223/2018 
Relator: Juiz Júlio César Silva Neves 
EMENTA: M/A “JOTA” x M/A “MONOBLOCO”. Abalroação entre duas motos aquáticas 
provocando fratura exposta da perna esquerda da Condutora da M/A “MONOBLOCO” Ticiana 
Graziele Tortorelli, avarias nas duas embarcações, sem poluição hídrica. Erro de manobra do 
condutor da Moto Aquática “JOTA”. Imperícia. Condenar. Exculpar. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Joel da Cunha Lapena (Proprietário da moto aquática “JOTA”), Adv. Dr. Marcelo 
Ricardo Barreto (OAB/SP 212.300) e Ticiana Graziele Tortorelli (Condutora da moto aquática 
“MONOBLOCO”), Adv. Dr. Mario Joel Malara (OAB/SP 19.921). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: abalroação entre duas motos aquáticas, provocando fratura exposta da perna 
esquerda da Condutora, Ticiana Graziele Tortorelli, avarias nas duas embarcações, sem poluição 
hídrica; b) Quanto à causa determinante: erro de manobra do Condutor da moto aquática “JOTA”; 
c) Decisão:julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como 
decorrente de imperícia de Joel da Cunha Lapena, condenando-o à pena de suspensão por 3 (três) 
meses e multa de 2.000 (duas mil) UFIR, atualizada conforme Resolução nº 51/2020, do Tribunal 
Marítimo, com fulcro no o art. 121, incisos II e VII, art. 124, inciso I e IX § 1º da Lei nº 2.180/54, 
exculpando a Representada Ticiana Graziele Tortorelli, custas processuais na forma da Lei; e d) 
Medidas Preventivas e de segurança: oficiar à Capitania Fluvial do Tietê-Paraná para que avalie o 
regramento estabelecido pelo Clube Náutico Araraquara e, se julgar oportuno, inclua-o na NPCF. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 29 de março de 2022. 
 
 
Processo no 32.244/2018 
Relator: Juiz Júlio César Silva Neves 
EMENTA: Lancha “ALQUIMISTA II”. Naufrágio de lancha, e deficiência de equipagem 
provocando perda total da lancha, sem danos pessoais e sem danos ambientais. Impacto de ondas na 
estrutura de madeira, provavelmente comprometida, porém não comprovada, ocasionando o 
naufrágio e do fato da navegação foi deficiência de equipagem qualitativa e quantitativa. 
Imprudência. Negligência. Condenar. Exculpar. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Lucivaldo Martins de Araujo (Comandante) – Revel e Ricardo Otaviano de 
Almeida (Proprietário) – Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente e fato da navegação: naufrágio de lancha, e deficiência de equipagem, provocando perda 
total da lancha, sem danos pessoais e sem danos ambientais; b) Quanto a causa determinante: 
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impacto de ondas na estrutura de madeira, provavelmente comprometida, porém não comprovada, 
ocasionando o naufrágio, e do fato da navegação foi deficiência de equipagem qualitativa e 
quantitativa; e c) Decisão: julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 
2.180/54, exculpando os Representados por ausência de nexo de causalidade, e o fato da navegação 
previsto no art. 15, alínea “a”, como decorrente de imprudência do Condutor Lucivaldo Martins de 
Araújo, e negligência do Proprietário Ricardo Otaviano de Almeida, condenando-os à pena de 
repreensão e multa de 200 (duzentas) UFIR, atualizadas conforme Resolução nº 51/2020 do 
Tribunal Marítimo, com fulcro no o art. 121, incisos I e VII, da Lei nº 2.180/54, custas processuais 
na forma da Lei. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 29 de março de 
2022. 
 
 
Processo no 33.966/2020 
Relator: Juiz Júlio César Silva Neves 
EMENTA: Motos aquáticas “NÃO IDENTIFICADAS”. Abalroamento, lesões corporais, sem 
registro de danos materiais ou ao meio ambiente. 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: abalroamento, lesões corporais, sem registro de danos materiais ou ao meio 
ambiente; b) Quanto à causa determinante: causa não apurada com a devida precisão; e 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. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 29 de março de 2022. 
 
 

Rio de Janeiro, em 20 de maio de 2022. 
 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS  
Encarregado da Divisão de Serviços Cartoriais 
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