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PROCESSOS PARA JULGAMENTO 
DOS ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO



TRIBUNAL MARÍTIMO

EDITAL DE CITAÇÃO (BRASILEIRO)

PROCESSO Nº 34.273/2020 - 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 34.273/2020, referente ao Fato da navegação, envolvendo o
N/M “ELPIS”, de bandeira da Libéria e o N/M “PANAFRICAN”, de bandeira das Ilhas Marshall,
ocorrido  no  ponto  de  fundeio  dos  Terminais  Fluviais  do  Brasil  S/A,  município  de  Itaquatiara,
Amazonas,  em  16  de  abril  de  2019.  (CFAOC),  em  que  é  autora  a  PEM  -  PROCURADORIA
ESPECIAL DA MARINHA e o representado, THIAGO DE AZEVEDO MELO SERRA - brasileiro,
CNH n° 02839837807 (DETRAN-RJ), SISAQUA N° 381P2002008037, residente à Avenida Jardim de
Santa Mônica n°100, bloco 3, apto n°503, Barra da Tijuca-RJ, na qualidade de prático do Navio M/V
PANAFRICAN.  Pelo  exposto,  a  PEM promoveu  pela  responsabilização  do  Sr(a).  THIAGO  DE
AZEVEDO  MELO  SERRA  - Prático do Navio M/V  PANAFRICAN  ,  por  entendê-lo(a)
responsável  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(A) 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.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo David Gonçalves, Juiz, em 28/04/2022, às
16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.sei.tm.mar.mil.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 0018213 e o código CRC A49BCA2A.
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TRIBUNAL MARÍTIMO

EDITAL DE CITAÇÃO (BRASILEIRO)

PROCESSO Nº 34.444/2021 - 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 34.444/2021, referente ao Acidente da navegação, envolvendo
a L/M “AVALON I”,  ocorrido na enseada dos Golfinhos, Celso Ramos, Santa Catarina, em 26 de
janeiro de 2020. (CPSC), em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o
representado,  CELSOM  COSTA  JUNIOR  -  brasileiro, nascido em  25/09/1963,  Divorciado,
Advogado,  Mestre  Amador  -  CHA  nº  163A2000008874, Carteira de Identidade nº 1005256101
SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 386.726.180-68, residente à Rua Copacabana nº 1251, Casa 05,
Tristeza, Porto Alegre, RS, CEP: 91900-050, na qualidade de condutor da L/M “AVALON I”.  Pelo
exposto,  a  PEM  promoveu  pela  responsabilização  do  Sr(a).  CELSOM  COSTA  JUNIOR ,  por
entendê-lo(a) responsável pelo acidente da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” (colisão),
parte final, 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(A) 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.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo David Gonçalves, Juiz, em 28/04/2022, às
16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.sei.tm.mar.mil.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 0018268 e o código CRC C8B5AF96.

34444/2021 0018268v2
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TRIBUNAL MARÍTIMO

EDITAL DE CITAÇÃO (BRASILEIRO)

PROCESSO Nº 34266/2020 - 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 34266/2020, referente ao acidente da navegação e fato da
navegação envolvendo a moto aquática “OPEN SEA” e o catamarã “SÍTIO DA PRAINHA”, ocorrido
no rio Formoso, na praia dos Carneiros, no município de Tamandaré, Pernambuco, em 3 de abril de
2018  (CPPE),  em  que  é  autora  a  PEM  -  PROCURADORIA  ESPECIAL DA  MARINHA  e  o
representado,  ADEMÁRIO DA SILVA SANTOS , Identidade nº 25969001 (SSP-SP), CPF nº
169.897.108-70, na qualidade de condutor da moto aquática “OPEN SEA”.  Pelo exposto,  a  PEM
promoveu pela responsabilização do Sr(a).  ADEMÁRIO DA SILVA SANTOS ,  por  entendê-lo(a)
responsável pelo acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea “a” e fato da navegação capitulado
no art. 15, alínea “e”, ambos da Lei nº 2.180/1954. Por força do art. 75, inciso I do RIPTM c/c o art. 55,
da Lei nº 2.180/54, pelo presente CITA-O(A) 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.

Documento assinado eletronicamente por JORGE NEI DA SILVA JÚNIOR , Auxiliar , em
06/05/2022, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.sei.tm.mar.mil.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 0020069 e o código CRC A94338B6.

34266/2020 0020069v2

ANO VII - N° 60 - 10 de maio de 2022 Diário Eletrônico – Caderno 2



TRIBUNAL MARÍTIMO

EDITAL DE CITAÇÃO (BRASILEIRO)

PROCESSO Nº 34365/2020 - 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 34365/2020, referente ao (acidente ou fato da navegação)
envolvendo a Fato da navegação, envolvendo o comboio formado pelos R/E “EDL XV” e o R/E “EDL
XXIII”  com as balsas “XVII”,  “EDL XIX” e “EDL XXVIII” ,  ocorrido no rio Ladeira, Paraná do
Madeira, município de Borba, Amazonas, em 5 de setembro de 2019 (CFAOC), em que é autora a
PEM -  PROCURADORIA ESPECIAL  DA MARINHA e  o  representado,  JOÃO  CARLOS  DE
OLIVEIRA DA SILVA ,  Carteira de Identidade nº 1142225-4, expedida pela – SSP/AM, CPF nº
405.241.752-68, na qualidade de Chefe de Máquinas do comboio formado pelo empurrador “EDL-XV
”e  as  balsas "EDL-XVll”,  "EDL-XlX"  e  "EDL-XXVlll".  Pelo  exposto,  a  PEM  promoveu  pela
responsabilização  do  Sr(a).  JOÃO  CARLOS  DE  OLIVEIRA  DA  SILVA ,  por  entendê-lo(a)
responsável pelo fato da navegação tipificado no artigo 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54 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(A) 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.

Documento assinado eletronicamente por JORGE NEI DA SILVA JÚNIOR , Auxiliar , em
06/05/2022, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.sei.tm.mar.mil.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando
o código verificador 0020072 e o código CRC 39D396D1.

34365/2020 0020072v2
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