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1. EDITAIS  
 

DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.059/2018– PRAZO 30 DIAS 
 

A JUÍZA DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, MARIA 
CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 33.059/2018, referente ao acidente da navegação 
envolvendo as embarcações “SOCÓ e TREVO SUDESTE”, ocorrido quando desatracava do Cais 
de Barcaça do Terminal Bianchini, no Complexo portuário de Rio Grande-RS, em 16 de janeiro de 
2018, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, 
ANTONIO CARLOS RAMOS CALHEIROS , brasileiro, Capitão Fluvial, CIR no 
462P2001324772, residente à Rua Ferreira Viana, no 145, Apto 204, Areal, Pelotas-RS, na 
qualidade de Comandante do Navio “TREVO SUDESTE”. Pelo exposto, a PEM promoveu pela 
responsabilização do Sr. ANTONIO CARLOS RAMOS CALHEIROS, por entendê-lo(s) 
responsável(is) pelo acidente da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” (abalroação), da Lei 
2.180/54. Por força do art. 75, inciso “I” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente 
CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e 
respectivo mandato de procuração, contestando os termos da representação constante dos autos, sob 
pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do referido 
Representado, MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado no local de costume e 
publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM 
(https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e 
passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 11 
de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Encarregado da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 
 
 

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA 
Juíza-Relatora 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.152/2019– PRAZO 30 DIAS 
 

A JUÍZA DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, MARIA 
CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 33.152/2019, referente ao acidente da navegação 
envolvendo o comboio formado pelo E/M “IVANZINHO” com a balsa “CARAMURU IV”, 
ocorrido no lado de dentro do Píer no 2, no interior da Companhia Docas de Santana (CDSA), no rio 
Amazonas Município de Santana AP, 07 de janeiro de 2018, em que é autora a PEM - 
PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, HAOLIBAMO MAMEDE 
ALLES BARBOSA , brasileiro, nascido em 15/03/1957, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade 
no 2001002253908 – SSP/CE, inscrito no CPF sob o no 095.331.093-00, residente à Avenida J.K , no 
3200, Universidade, Macapá, AP, CEP: 68.903-419, na qualidade de Gerente Portuário da Empresa 
Caramuru Alimentos S.A (proprietária da carga). Pelo exposto, a PEM promoveu pela 
responsabilização do Sr. HAOLIBAMO MAMEDE ALLES BARBOSA, por entendê-lo(s) 
responsável(is) pelo acidente da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” (abalroamento), da 
Lei 2.180/54. Por força do art. 75, inciso “I” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo 
presente CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, apresentar 
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil e respectivo mandato de procuração, contestando os termos da representação constante dos 
autos, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do 
referido Representado, MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado no local de costume 
e publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-
DTM (https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e 
passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 11 
de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Encarregado da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA 
Juíza-Relatora 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.652/2019– PRAZO 30 DIAS 
 

A JUÍZA DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, MARIA 
CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 33.652/2019, referente ao acidente e fato da navegação 
envolvendo a embarcação “CINQUENTINHA”, ocorrido na área conhecida como Jararaca, 
próximo à Ilha dos Porcos – Arraial do Cabo-RJ, em 25 de maio de 2019, em que é autora a PEM - 
PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, GEORGE CASTELO 
BRANCO MASCARENHAS JUNIOR , Carteira de Habilitação de Amador no 384A2019006671 
na categoria de Arrais Amador, Cartão de Identidade no 280853847/DETRAN-RJ, inscrito no CPF 
sob no 185.363.507-33, residente à Rua Júlia Antunes da Costa, no 16, Prainha, Arraial do Cabo-RJ, 
CEP: 29.830-000, na qualidade de proprietário adquirinte e condutor da lancha 
“CINQUENTINHA”. Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização do Sr. GEORGE 
CASTELO BRANCO MASCARENHAS JUNIOR, por entendê-lo(s) responsável(is) pelo acidente 
e fato da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” (naufrágio) e no artigo 15, alínea “e” (expor 
a risco), da Lei 2.180/54. Por força do art. 75, inciso “I” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, 
pelo presente CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, 
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil e respectivo mandato de procuração, contestando os termos da representação 
constante dos autos, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e 
principalmente do referido Representado, MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado 
no local de costume e publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do 
Tribunal Marítimo - e-DTM (https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a contar da data da 
primeira publicação. Dado e passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade 
do Rio de Janeiro, RJ, em 12 de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, 
Ajudante da Seção de Atos Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA 
DE FARIAS, Encarregado da Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA 
Juíza-Relatora 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.795/2019– PRAZO 30 DIAS 
 

A JUÍZA DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, MARIA 
CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 33.795/2019, referente ao acidente da navegação 
envolvendo a embarcação “ZION II”, ocorrido no Canal de Bertioga, em direção a praia da Enseada 
no Guarujá-SP, 11 de agosto de 2018, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA 
MARINHA e o representado, CESARIO TEODORO MONTEIRO FILHO , brasileiro, nascido 
em 15/10/1984, solteiro, ARA e Motonauta – CHA no 401A20180296954, Carteira de Identidade no 

131854564 SSP/SP, inscrito no CPF sob no 055.025.317-32, com endereço à Rua Juquis, no 391, 
APT 112A, Moema, São Paulo-SP, CEP 04081-010, na qualidade de  Proprietário de fato e 
Condutor da embarcação “ZION II”. Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização do Sr. 
CESARIO TEODORO MONTEIRO FILHO, por entendê-lo(s) responsável(is) pelo acidente da 
navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” (encalhe) e alínea “b” (avaria de máquinas), da Lei 
2.180/54. Por força do art. 75, inciso “I” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente 
CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e 
respectivo mandato de procuração, contestando os termos da representação constante dos autos, sob 
pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do referido 
Representado, MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado no local de costume e 
publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM 
(https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e 
passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 12 
de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Encarregado da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA 
Juíza-Relatora 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.881/2020– PRAZO 30 DIAS 
 

A JUÍZA DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, MARIA 
CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 33.881/2020, referente ao fato da navegação envolvendo a 
embarcação “CLICIA XIII”, ocorrido quando navegava no trecho entre a cidade de Breves e 
Melgaço no Estado do Pará, na data em 02 de abril 2019, em que é autora a PEM - 
PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, EDIELDO DOS SANTOS 
NOBRE, solteiro, Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés, CIR no 021P2009005478, residente à 
Avenida Presidente Getúlio Vargas, s/no, Centro, Breves -PA na qualidade de condutor da lancha 
“CLICIA XIII”. Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização do Sr. EDIELDO DOS 
SANTOS NOBRE, por entendê-lo(s) responsável(is) pelo fato da navegação capitulado no artigo 
15, alínea “e” (exposição a risco), da Lei 2.180/54. Por força do art. 75, inciso “I” do RIPTM c/c o 
art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 
de fevereiro de 1954, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e respectivo mandato de procuração, contestando os 
termos da representação constante dos autos, sob pena de revelia. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, e principalmente do referido Representado, MANDA expedir o presente 
EDITAL, que será afixado no local de costume e publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no 
Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM (https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a 
contar da data da primeira publicação. Dado e passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache 
s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 12 de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES 
GONÇALVES, 1ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, 
BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Encarregado da Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA 
Juíza-Relatora 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.605/2019– PRAZO 30 DIAS 
 

O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 
MARCELO DAVID GONÇALVES, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 33.605/2019, referente ao acidente e fato da navegação 
envolvendo a embarcação “SMIT TICUNA”, suspendeu do cais comercial de Vitória -ES, em 
direção ao Porto de Tubarão, Vitória-ES, para apoiar um Navio Mercante em Manobra, 27 de 
outubro de 2018, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o 
representado, WALDEMIR PORTO SIMÕES , casado, filho de Nicácio Rodrigues Simões e de 
Anália Porto Simões, com 56 anos de idade, 2o Oficial de Náutica, CIR no 341P2001026328, 
Carteira de Identidade no 581.062/SSP-ES, CPF no 717.380.537-68, residente à Avenida Santa 
Leopoldina, s/n, sexta etapa, Condomínio Vila Mar, bloco 153, Apto 401, Edifício Água Marinha, 
Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES, na qualidade de Comandante do Rebocador “SMIT 
TICUNA”. Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização do Sr. WALDEMIR PORTO 
SIMÕES, por entendê-lo(s) responsável(is) pelo acidente e fato da navegação capitulado no artigo 
14, alínea “a” (colisão) e artigo 15, alínea “e” (expor a risco), da Lei 2.180/54. Por força do art. 75, 
inciso “I” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente CITA-O para, com o fulcro no 
art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 
assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e respectivo mandato de 
procuração, contestando os termos da representação constante dos autos, sob pena de revelia. E para 
que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do referido Representado, MANDA 
expedir o presente EDITAL, que será afixado no local de costume e publicado durante 03 (três) 
vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM 
(https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e 
passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 12 
de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Encarregado da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 

 
MARCELO DAVID GONÇALVES 

Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 34.162/2020– PRAZO 30 DIAS 
 

O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 
MARCELO DAVID GONÇALVES, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 34.162/2020, referente aos fatos da navegação envolvendo 
a embarcação “NAVEGANTE III”, ocorrido à aproximadamente 12 milhas náuticas do Município 
de Fortaleza-CE, 10 de outubro de 2019, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL 
DA MARINHA e o representado, AFONSO AZEVEDO COSTA, brasileiro, solteiro, Pescador, 
residente à ilha do Capim, CEP: 68.440-000, Abaetetuba-PA, na qualidade de Comandante 
inabilitado do Barco a Motor “NAVEGANTE III”. Pelo exposto, a PEM promoveu pela 
responsabilização do Sr. AFONSO AZEVEDO COSTA, por entendê-lo(s) responsável(is) pelos 
fatos da navegação capitulado no artigo 15, alíneas “a” (impropriedade da embarcação para o 
serviço em que é utilizada e deficiência de equipagem), e “e” (exposição a risco), da Lei 2.180/54. 
Por força do art. 75, inciso “I” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente CITA-O 
para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, apresentar defesa, no prazo 
de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e respectivo 
mandato de procuração, contestando os termos da representação constante dos autos, sob pena de 
revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do referido Representado, 
MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado no local de costume e publicado durante 03 
(três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM 
(https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e 
passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 12 
de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Encarregado da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 

 
MARCELO DAVID GONÇALVES 

Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 32.330/2018– PRAZO 30 DIAS 
 

O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 
FERNANDO ALVES LADEIRAS, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 32.330/2018, referente ao acidente da navegação 
envolvendo a embarcação “NEMESIS”, ocorrido nas imediações do Saco de Capela, Município de 
Ilhabela-SP , no dia 16 de julho de 2017, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL 
DA MARINHA e o representado, BRUNO PIVA JÚNIOR , brasileiro, divorciado, portador da 
Cédula de Identidade no 20.716.550-6 (SSP/SP), CPF no 149.275.798-59, residente à Rua Marechal 
Eurico Gaspar Dutra no 578, Canto do Forte, Praia Grande-SP, na qualidade de proprietário do 
Veleiro “NEMESIS”. Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização do Sr. BRUNO PIVA 
JÚNIOR, por entendê-lo(s) responsável(is) pelo acidente da navegação capitulado no artigo 14, 
alínea “a” (naufrágio), da Lei 2.180/54. Por força do art. 75, inciso “I” do RIPTM c/c o art. 55, da 
Lei nº 2.180/54, pelo presente CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de 
fevereiro de 1954, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito 
na Ordem dos Advogados do Brasil e respectivo mandato de procuração, contestando os termos da 
representação constante dos autos, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de 
todos, e principalmente do referido Representado, MANDA expedir o presente EDITAL, que será 
afixado no local de costume e publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico 
do Tribunal Marítimo - e-DTM (https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a contar da data da 
primeira publicação. Dado e passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade 
do Rio de Janeiro, RJ, em 20 de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, 
Ajudante da Seção de Atos Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA 
DE FARIAS, Encarregado da Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 

 
FERNANDO ALVES LADEIRAS 

Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.393/2019– PRAZO 30 DIAS 
 

O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, NELSON 
CAVALCANTE E SILVA FILHO, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 33.393/2019, referente ao acidente e fato da navegação 
envolvendo o comboio formado pelo Empurrador “TRANSMAPA I”, “12 AB”, e a Balsa “CAJARI 
I”, 307 AB, ocorrido quando navegava vindo de Faró-PA com destino a Terra Santa-PA, ocorrido 
em 19 de abril de 2018, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e 
o representado, JOSE CARLOS RODRIGUES COSMO, nacionalidade Brasileira, filho de JOSE 
MARIA COSMO e de ANGELITA COSTA RODRIGUES, estado civil: vivendo união estável, 
Profissão: Aquaviário, portador da carteira de identidade no 2780594-4, CPF no 489.001.762-34, 
residente à Rua Siqueira Mendes, 380 – Ponta Grossa Coraci/PA, na qualidade de Comandante 
inabilitado do comboio. Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização do Sr. JOSE 
CARLOS RODRIGUES COSMO, por entendê-lo(s) responsável(is) pelo acidente e fato da 
navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” (encalhe seguido de água aberta) e no artigo 15, 
alíneas “a” (deficiência de equipagem qualitativa) e “e” (exposição a risco), da Lei 2.180/54. Por 
força do art. 75, inciso “I” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente CITA-O para, 
com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e respectivo 
mandato de procuração, contestando os termos da representação constante dos autos, sob pena de 
revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do referido Representado, 
MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado no local de costume e publicado durante 03 
(três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM 
(https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e 
passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 27 
de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Encarregado da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.832/2019– PRAZO 30 DIAS 
 

O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, NELSON 
CAVALCANTE E SILVA FILHO, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 33.832/2019, referente ao acidente e fato da navegação 
envolvendo a embarcação “LUCAS I”, ocorrido entre a travessia da praia da Barra Nova, Cascavel-
CE e a enseada do Mucuripe Fortaleza-CE , em 20 de julho de 2019, em que é autora a PEM - 
PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, RENATO RODRIGUES DA 
SILVA , brasileiro, filho de VALDEMAR DA SILVA e de FRANCISCA DE LIMA RODRIGUES, 
solteiro, residente a Travessa Aida Balaio, 65, Vicente Pínzon, Fortaleza-CE, CEP: 60.181-274, 
CPF no 040.579.073-27, CIR no 162P2016000618, identidade no 2004015037219 SSP-CE, na 
qualidade de proprietário de fato (à época do incidente)do BP “LUCAS I”. Pelo exposto, a PEM 
promoveu pela responsabilização do Sr. RENATO RODRIGUES DA SILVA, por entendê-lo(s) 
responsável(is) pelo acidente e fato da navegação capitulado no artigo 14, alínea “b” (avaria ou 
defeitos nas instalações) e no artigo 15, alínea “a” (deficiência de equipagem qualitativa) e “e” 
(expor risco), da Lei 2.180/54. Por força do art. 75, inciso “I” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 
2.180/54, pelo presente CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 
1954, apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil e respectivo mandato de procuração, contestando os termos da representação 
constante dos autos, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e 
principalmente do referido Representado, MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado 
no local de costume e publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do 
Tribunal Marítimo - e-DTM (https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a contar da data da 
primeira publicação. Dado e passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade 
do Rio de Janeiro, RJ, em 27 de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, 
Ajudante da Seção de Atos Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA 
DE FARIAS, Encarregado da Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.949/2020– PRAZO 30 DIAS 
 

O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, NELSON 
CAVALCANTE E SILVA FILHO, na forma da Lei, etc., faz saber a todos que o presente edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em 
Secretaria tem andamento o processo nº 33.949/2020, referente ao acidente da navegação 
envolvendo a embarcação “MACADAMIA”, ocorrido no Lago Paranoá, Brasília-DF, 01 de 
setembro de 2019, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o 
representado, ISRAEL SILVA COSTA , Arrais Amador e Motonauta, RG no 448919266 (SSP-SP), 
CPF no 025.882.301-13, CHA no 521a2017019796, residente à SCES, trecho 2, Lote 2-41, Apto 
34B, Asa Sul, Brasília-DF, na qualidade de condutor da Lancha “MACADAMIA”. Pelo exposto, a 
PEM promoveu pela responsabilização do Sr. ISRAEL SILVA COSTA, por entendê-lo(s) 
responsável(is) pelo acidente da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” (incêndio), da Lei 
2.180/54. Por força do art. 75, inciso “I” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente 
CITA-O para, com o fulcro no art. 56 da Lei 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, assinada por advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e 
respectivo mandato de procuração, contestando os termos da representação constante dos autos, sob 
pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, e principalmente do referido 
Representado, MANDA expedir o presente EDITAL, que será afixado no local de costume e 
publicado durante 03 (três) vezes consecutivas no Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo - e-DTM 
(https://www.marinha.mil.br/tm/), com prazo a contar da data da primeira publicação. Dado e 
passado na sede deste Tribunal, Av. Alfred Agache s/nº, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 27 
de abril de 2022. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Encarregado da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO 
Juiz-Relator 

 
 

Rio de Janeiro, em 29 de abril de 2022. 
 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS  
Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 
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