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1. EDITAIS 
 

TRIBUNAL MARÍTIMO 
DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO 
 

PROCESSO N° 31.981/2017 - 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 n° 31.981/2017, referente ao acidente da navegação, 
envolvendo as embarcações R/E "C QUARTZO" e a balsa "BGL-1", ocorrido na baia de 
Guanabara, município do Rio de Janeiro, em 09 de abril de 2016, em que é autora a PEM -
PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, CARLOS MACHADO DA 
SILVA , brasileiro, nascido em 07/05/1957, casado, Identidade n° 416559MB, CPF n° 439.682.107-
78, CIR n° 381P2001267741, residente à Rua 6, C/19, Cocai, Vila Velha - ES, CEP n° 29100-000, 
na condição de comandante do R/E "QUARTZO". Pelo exposto, a PEM promoveu pela 
responsabilização do Sr. CARLOS MACHADO DA SILVA, por entendê-lo (s) responsável (is) 
pelo acidente da navegação capitulado no artigo 14, alínea "a", parte final, da Lei 2.180/54. Por 
força do art. 75, inciso I do RIPTM c/c o art. 55, da Lei n° 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 18 
de novembro de 2021. Eu, GABRIEL COELHO SIQUEIRA, Cabo-ES, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Diretor da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 
 
 

MARIA CRISTINA DE O. PADILHA 
Juíza-Relatora 
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TRIBUNAL MARÍTIMO 
DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO 
 

 
PROCESSO Nº 32.769/2018– 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 32.769/2018, referente ao acidente da navegação 
envolvendo a embarcação “MONTE SANTO III”, ocorrido no estaleiro da colônia de pescadores da 
Enseada do Suá, no canal da baia de Vitória – ES, em 04 de dezembro 2017, em que é autora a 
PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, LUIS CLÁUDIO 
SANTOS SOUSA, brasileiro, nascido em 14/10/1973, solteiro, marinheiro de convés – CIR- nº 
341P2001108928, Carteira de Identidade nº 3869007 SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 
090.704.247-38, residente à Rua Silvania Alves, nº 864, Bloco 12, APT 30, Camurigi, Guarapari-
ES, CEP: 29.210-365, na qualidade de Mestre da escuna “MONTE SANTO III”. Pelo exposto, a 
PEM promoveu pela responsabilização do Sr. LUIS CLÁUDIO SANTOS SOUSA, 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 24 de novembro de 2021. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANO VI – N° 186 – 02 de dezembro de 2021                                                              Diário Eletrônico – Caderno 1 

 

 

TRIBUNAL MARÍTIMO 
DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 

EDITAL DE CITAÇÃO 
 

 
PROCESSO N° 33.736/2019 - 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 n° 33.736/2019, referente ao fato da navegação, envolvendo o 
B/M sem nome, com vitima fatal, ocorrido no rio Paranapanema, próximo ao distrito Porto 
Almeida, município de Cândido Mota, São Paulo, em 06 de outubro de 2018,  em que é autora a 
PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, RAFAEL GHIRELLI 
HÚNGARO , brasileiro, solteiro,  engenheiro agrónomo,  Identidade n° 816025-0 SSPSP, CPF n° 
052.097.439-50, residente em Av. Edelina Maneghel Rando, n°  833,  Centro,  Bandeirantes,  PR,  
CEP  n°  86.360-000,  na qualidade de proprietário da embarcação não inscrita.  Pelo exposto, a 
PEM promoveu pela responsabilização do Sr. RAFAEL GHIRELLI HÚNGARO, por entendê-lo (s)  
responsável (is) pelo fato da navegação capitulado no artigo 15, alínea "e", parte final, da Lei 
2.180/54. Por força do art . 75, inciso I do RIPTM c/c o art. 55, da Lei n° 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 25 
de novembro de 2021. Eu, GABRIEL COELHO SIQUEIRA, Cabo-ES, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Diretor da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

 
 

FERNANDO ALVES LADEIRAS 
Juiz-Relator 

 
 

 

   Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 2021. 
 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS 
Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 
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2. ACÓRDÃO 
 

DIVISÃO JUDICIÁRIA  
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 

 
Processo no 30.100/2015 
 
Relatora: Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha  
EMENTA: “N. S. LORETO”: Óbito do MNC Edgar Correa a bordo do navio de apoio marítimo 
“N. S. LORETO”, em faina de peação de uma defensa tipo Yokohama, logo após ser recolhida no 
convés, por bombordo, em mar aberto, a cerca de 100 MN do porto de Vitória, ES, sem registro de 
danos ao meio ambiente aquaviário. Rompimento da fita de fixação de uma patesca, liberando o 
cabo de aço que estava tesado e que atingiu a vítima que estava posicionada em local sabidamente 
inseguro. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Pepe José da Costa (Comandante) e OCEANPACT Serviços Marítimos S.A. 
(Afretadora), Adv. Dr. Antonio Francisco Sobral Sampaio (OAB/RJ 63.503); Ryan Armada Arroyo 
(Responsável pela manobra de convés de recolhimento das defensas) e AET Brasil Serviços STS 
Ltda. (Responsável pelos materiais utilizados no recolhimento das defensas), Adv. Dr. Godofredo 
Mendes Vianna (OAB/RJ 73.562).  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade, quanto ao mérito em relação aos 1º, 
2ª e 4ª representados, e, por maioria, quanto ao mérito e a pena do 3º representado: a) Quanto à 
natureza e extensão do fato da navegação: óbito do MNC Edgar Correa a bordo do navio de apoio 
marítimo “N. S. LORETO”, em faina de peação de uma defensa tipo Yokohama, logo após ser 
recolhida no convés, por bombordo, em mar aberto, a cerca de 100 MN do porto de Vitória, ES, 
sem registro de danos ambientais; b) Quanto às causas determinantes: rompimento da cinta de 
fixação de uma patesca, liberando o cabo de aço que estava tesado e que atingiu a vítima que estava 
posicionada em local sabidamente inseguro; c) Decisão: por unanimidade, quanto ao mérito em 
relação ao 1º representado, a 2ª e a 4ª representadas, e, por maioria, quanto ao mérito e a pena do 3º 
representado, nos termos do voto da Sra. Juíza Relatora, Sra. Juíza Maria Cristina de Oliveira 
Padilha, julgar o fato da navegação, tipificado no art. 15, alínea “e” (exposição a risco), da Lei nº 
2.180/54, como decorrente de imprudência do 3º representado, Ryan Armada Arroyo, Responsável 
pela manobra de recolhimento da defensa no convés do navio de apoio marítimo “N. S. LORETO”, 
acolhendo, em parte, os termos da representação da Douta Procuradoria Especial da Marinha e, 
considerando a provável corresponsabilidade da vítima fatal, as circunstâncias, consequências, 
agravante e atenuante, 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-lhe à pena de 
repreensão e pena de multa de 400 (quatrocentas) UFIR (conforme Resolução nº 51/2020, do 
Tribunal Marítimo). Custas processuais na forma da Lei. Exculpar o 1º representado, a 2ª e a 4ª 
representadas, daquilo que foram acusados pela Douta Procuradoria Especial da Marinha, 
acolhendo, em parte, os argumentos de suas defesas, no que foi acompanhada pelos Srs. Juízes Júlio 
César Silva Neves, Fernando Alves Ladeiras e Marcelo David Gonçalves. Em voto divergente, o Sr. 
Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho julgava o fato da navegação, constante do art. 15, alínea “e”, 
da Lei nº 2.180/54, como decorrente do infortúnio da própria vítima, exculpando os quatro 
representados, mandando arquivar os autos, no que foi vencido. E, em voto divergente, o Sr. Juiz 
Attila Halan Coury acompanhou a Sra. Juíza Relatora no mérito, mas aplicava ao 3º representado a 
pena de repreensão, no que foi vencido; e d) Medidas preventivas e de segurança: enviar cópia do 
acórdão ao Ministério Público do Trabalho de Vitória, ES e à Coordenadoria Nacional de Trabalho 
Portuário e Aquaviário – CONATPA. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, 
em 07 de outubro de 2021. 
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Processo no 30.700/2016 
Relatora: Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha   
EMENTA: Draga “OMVAC DIEZ”. Suposta colisão de Draga durante operação de dragagem 
contra cabo elétrico submarino que interliga a subestação de Pecém à plataforma “PCR-1” – Campo 
de Curimã, localizada na bacia petrolífera do Ceará; sem notícias de acidentes pessoais, tampouco 
poluição ao meio ambiente aquaviário, cuja causa determinante não restou apurada acima de 
qualquer dúvida. Arquivamento. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Esteban Paz Mariño (Comandante), Adv. Dr. Leonardo Carapeba Ludgaard Jesen 
(OAB/CE 20.985). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: suposta colisão de draga durante a operação de dragagem contra cabo 
elétrico submarino que interliga a subestação de Pecém à Plataforma “PCR-I” – Campo Curimã, 
localizada na bacia petrolífera do Ceará; b) Quanto à causa determinante: não apurada acima de 
qualquer dúvida; e c) Decisão: julgar improcedente a representação de autoria da Procuradoria 
Especial da Marinha - PEM, e, considerando o acidente da navegação, tipificado no artigo 14, 
alínea “a”, da Lei Orgânica do Tribunal Marítimo (Lei nº 2.180/54), como de origem 
indeterminada, exculpar Esteban Paz Mariño, na qualidade de Comandante da Draga “OMVAC 
DIEZ” por insuficiência de prova, arquivando-se os presentes autos. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 14 de outubro de 2021. 
 
 
Processo no 34.191/2020 
Relatora: Juíza Maria Cristina de Oliveira Padilha  
EMENTA: Canoa “SEM NOME”. Naufrágio com lançamento na água de condutor e passageiros, 
seguida de morte de passageiro, durante navegação no Rio Jauru no município de Indiavaí, nas 
proximidade da cidade de Cáceres - MT. Sem ocorrência registro de poluição ao meio ambiente 
hídrico. Provável imprudência do condutor. Perdão Administrativo. RLESTA. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente/fato da navegação: naufrágio com lançamento na água de condutor e passageiros, seguida 
de morte de passageiro, durante navegação no Rio Jauru no município de Indiavaí, nas 
proximidades da cidade de Cáceres - MT. Sem ocorrência registro de poluição ao meio ambiente 
hídrico; b) Quanto à causa determinante: prováveis circunstâncias provocadas pela imprudência do 
condutor aliada ao não uso de coletes salva-vidas; e c) Decisão: julgar o acidente/fato da navegação, 
previsto nos artigos 14, alínea “a” e 15 alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de provável 
imprudência do condutor, determinando o arquivamento dos autos, conforme disposto no artigo 
143, da Lei nº 2.180/54 c/c art. 67 do C.P.P. 1, como requerido D. Procuradoria Especial da 
Marinha - PEM, em sua manifestação de fls. 89 a 91 e d) Medidas preventivas e de segurança: 
oficiar a Capitania Fluvial do Mato Grosso acerca das seguintes infrações cometida pelo Sr. 
Uanderson Matos da Silva (condutor da embarcação), “por deixar de comunicar acidentes ou fatos 
da navegação ocorridos com sua embarcação” previstos no artigo 8º, V, b da LESTA e por 
descumprir o item 0509.3 da NPCF/2018 que trata sobre o uso de coletes salva-vidas para 
embarcações de pequeno porte. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 07 
de outubro de 2021. 
 
 
Processo no 29.438/2015 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: N/M “SWIFT ARROW”. Ferimento em estivador. Imprudência da própria vítima, 
condenando-o. Exculpar o 2º representado. 
Autora: A Procuradoria. 
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Representados: Cláudio Lucio Ferreira (Estivador), Adva. Dra. Flávia Aquino dos Santos (OAB/ES 
8.887); e Manoel Gomes Teixeira Filho (Contramestre), Advs. Dr. Renato Del Silva Augusto 
(OAB/ES 7.453) e Dr. Higor Siqueira Azevedo (OAB/ES 20.706).   
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: ferimento em Estivador durante faina em N/M; b) quanto à causa determinante: 
utilização de material inadequado para o trabalho de estiva; c) decisão: julgar o fato da navegação, 
como imprudência da própria vítima, deixando de aplicar-lhe pena, pois foi atingido severamente, e 
exculpar o 2º representado, na forma dos art. 143, da LOTM, isento de custas; d) Medidas 
preventivas e de segurança: oficiar à CONATPA com cópia do Acórdão; e e) Proposta de 
recompensa: encaminhar mensagem à Capitania dos Portos do Espírito Santo elogiando o inquérito 
realizado. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 27 de outubro de 2021. 
 
 
Processo no 31.298/2017 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 

EMENTA: L/M “SÁ” e Escuna “KOVER’S”. Abalroação. Erro de manobra, condenar o 
condutor e exculpar os demais representados. 

Autora: A Procuradoria. 

Representados: Denilton Gubolin de Salles (Condutor da L/M “SÁ”), Adv. Dr. Rodrigo 
Baptista Dalhe (OAB/RJ 110.379); Edson Vander Costa Ferreira (Responsável pela escuna 
“KOVER’S”), Adv. Dr. Rafael Fernandes da Silva (OAB/RJ 200.425); e Leonardo de 
Souza Viana (Gerente da marina 188), Adv. Dr. Arthur Souza do Nascimento (OAB/RJ 
172.055).  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e 
extensão do acidente da navegação: abalroação entre L/M e escuna, com danos materiais; b) 
Quanto à causa determinante: falta de vigilância e erro de navegação; e c) Decisão: julgar o 
acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea “a” da LOTM, como decorrente da 
imperícia do 1º representado, condenando-o à pena de repreensão e ao pagamento das custas 
na forma do artigo 121, inciso I, da LOTM. Exculpar os demais representados. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 07 de outubro de 2021. 

 
 
Processo no 34.016/2020 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Veleiro “CUMELEN”. Encalhe, com danos materiais no leme da embarcação, sem 
acidentes pessoais ou poluição hídrica. Não apurado com precisão. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
fato ou do acidente da navegação: encalhe do veleiro “CUMELEN”, com danos materiais no leme 
da embarcação, sem acidentes pessoais ou poluição hídrica; b) quanto à causa determinante: não 
apurada com precisão; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, encalhe do veleiro 
“CUMELEN”, previsto no artigo 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada, 
mandando arquivar os autos, conforme requerido pela D. Procuradoria Especial da Marinha. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 03 de novembro de 2021. 
 
 
Processo no 34.099/2020 
Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves 
EMENTA: Bote “XIXIMUCA”. Naufrágio, com a perda total da embarcação, sem registro de 
acidentes pessoais ou poluição hídrica. Insuficiência de provas. Causa Indeterminada. 
Arquivamento. 
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Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: naufrágio do bote “XIXIMUCA”, com a perda total da embarcação, sem 
registro de acidentes pessoais ou ocorrência de poluição hídrica; b) Quanto à causa determinante: 
não foi possível apurar com a devida precisão; e c) Decisão: mandar arquivar os autos, conforme 
promoção da PEM, considerando o naufrágio do bote “XIXIMUCA”, previsto no art. 14, alínea “a”, 
da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 26 de outubro de 2021. 
 
 
Processo no 30.849/2016 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras   
EMENTA: L/M “LS-03” e draga “LELYSTAD”. Abalroamento, após falha no MCP de bombordo 
da L/M “LS-03”, no canal do porto de Santos, nas proximidades do armazém 12, Santos, SP, com 
danos materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais. Erro de navegação dos 
condutores das duas embarcações, principalmente por falha na vigilância da navegação, além de 
falha na manutenção na L/M “LS-03”. Negligência dos condutores das embarcações, da proprietária 
e da responsável pela manutenção e operação da lancha. Atenuante e agravante. Infrações ao 
RLESTA e a NORMAM 12/DPC. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Paulo Roberto da Silva Santos (Comandante da L/M “LS-03”) - Revel; DERSA – 
Desenvolvimento Rodoviário S/A. (Proprietária da L/M “LS-03”), Advs. Dr. Marcus Alexandre 
Matteucci Gomes (OAB/SP 164.043) e Dr. Igor Farias Cruz Lima (OAB/RJ 122.788); Internacional 
Marítima Ltda. (Responsável pela operação da L/M “LS-03”) - Revel; Casper Marc Aalders 
(Imediato da draga “LELYSTAD”) e Johannes Noordijk (Comandante da draga “LELYSTAD”), 
Adv. Dr. Renan de Araújo de Souza (DPU/RJ); e Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda. 
(Afretadora da draga “LELYSTAD”) - Revel. 
Representação de Parte: Autora: DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A. (Proprietária da L/M 
“LS-03”), Advs. Dr. Marcus Alexandre Matteucci Gomes (OAB/SP 164.043) e Dr. Igor Farias Cruz 
Lima (OAB/RJ 122.788); Representada: Internacional Marítima Ltda. (Responsável pela operação 
da L/M “LS-03”) - Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente e do fato da navegação: abalroamento envolvendo a L/M “LS-03” e a draga 
“LELYSTAD”, após falha no MCP de bombordo da L/M “LS-03”, no canal do porto de Santos, nas 
proximidades do armazém 12, Santos, SP, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais 
ou ambientais; b) quanto às causas determinantes: erro de navegação dos Condutores das duas 
embarcações, principalmente por falha na vigilância da navegação, além de falha na manutenção na 
L/M “LS-03”; c) decisão: julgar o acidente da navegação, tipificado no art. 14, alínea “a” 
(abalroamento), como decorrente de negligência dos Condutores, Paulo Roberto da Silva Santos, 
MCB, Comandante da L/M “LS-03”, e Casper Marc Aalders, holandês, Imediato da draga 
“LELYSTAD”, e, considerando as circunstâncias, consequências e atenuante, com fulcro nos 
artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, incisos I e IX, 127 e 139, inciso IV, alínea “d”, aplicar-lhes as 
penas de repreensão e multa no valor de 500 (quinhentas) UFIR, e julgar o fato da navegação, 
tipificado no art. 15, alínea “e” (exposição a risco), como decorrente da negligência da DERSA - 
Desenvolvimento Rodoviário S/A, Proprietária da L/M “LS-03”, e da Internacional Marítima Ltda., 
Responsável pela operação da L/M “LS-03”, acolhendo, em parte, os termos da Representação da 
Douta Procuradoria Especial da Marinha e da Representação de Parte de autoria da DERSA, com 
fulcro nos artigos 58, 121, inciso VII, 124, inciso V e § 1º e 127, para ambas, e, ainda a agravante 
prevista no art. 135, inciso I, para a Internacional, aplicar a pena de multa no valor de 2.000 (duas 
mil) UFIR para a DERSA e a pena de multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR para a 
Internacional. Todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Os valores das multas serão apurados conforme 
Resolução nº 51, do Tribunal Marítimo. Custas processuais proporcionais às penas de multa. 
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Exculpar Johannes Noordijk, holandês, e de Van Oord Serviços de Operações Marítimas Ltda., 
respectivamente Comandante e Afretadora da draga “LELYSTAD”, daquilo que foram acusados 
pela Douta Procuradoria Especial da Marinha; e d) medidas preventivas e de segurança: com fulcro 
no parágrafo único, do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Capitania dos Portos de São 
Paulo, Agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis as infrações ao RLESTA, 
Decreto nº 2.596/98, reportadas nos autos do IAFN: (1) da responsabilidade da DERSA - 
Desenvolvimento Rodoviário S/A e da Internacional Marítima Ltda., respectivamente proprietária e 
responsável pela operação da L/M “LS-03”, art. 12, III (MOC João Carlos Mariano Júnior com a 
CIR vencida), art. 13, III (não dispor a bordo dos tripulantes previstos no CTS) e art. 14, II (Rol 
Portuário em desacordo com o CTS); e (2) da responsabilidade do Comandante da draga e de seu 
Afretador, respectivamente Johannes Noordijk, holandês, e de Van Oord Serviços de Operações 
Marítimas Ltda., Afretadora da draga “LELYSTAD”, art. 23, III (draga navegando sem a presença 
de um Prático a bordo, contrariando o previsto no item 0404, C, 6, a, da NORMAM 12/DPC). 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 27 de outubro de 2021. 
Processo no 32.071/2017 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “REI JORGE” e moto aquática “KIKO”. Abalroamento, resultando no óbito do 
condutor da moto aquática, Diego Henrique de Almeida, não habilitado, nas proximidades da praia 
de Tinguá, Florianópolis, SC, com danos pessoais e materiais, mas sem registro de danos 
ambientais. Provável imperícia da vítima fatal, que cometeu erro de manobra, conduzindo a 
embarcação com a permissão do seu proprietário. Negligência do proprietário da moto aquática. 
Agravante e atenuantes. Infrações ao RLESTA. Medida preventiva e de segurança. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Marcos Antonio da Silva (Proprietário da moto aquática “KIKO”), Adva. Dra. Maria 
Joanna Pacheco e Chaves (DPU/RJ). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente e do fato da navegação: abalroamento envolvendo a L/M “REI JORGE” e a moto aquática 
“KIKO”, resultando no óbito do Condutor desta, Diego Henrique de Almeida, não habilitado, nas 
proximidades da praia de Tinguá, Florianópolis, SC, com danos pessoais e materiais, mas sem 
registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: condução de moto aquática por 
pessoa sem habilitação, que cometeu erro de manobra, conduzindo com a permissão do proprietário 
dessa embarcação; c) decisão: julgar o acidente e o fato da navegação, tipificados no art. 14, alínea 
“a” (abalroamento), e art. 15, alínea “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como decorrentes 
de provável imperícia do Condutor da moto aquática “KIKO”, Diego Henrique de Almeida, mas 
que teve sua punibilidade extinta em decorrência de seu óbito, e de imprudência e negligência do 
representado, Marcos Antonio da Silva, Proprietário da moto aquática “KIKO”, acolhendo os 
termos da Representação da Douta Procuradoria Especial da Marinha e, em parte, os argumentos de 
sua Defesa patrocinada pela Douta Defensoria Pública da União, considerando as circunstâncias, 
consequências, agravante e atenuante, com fulcro nos artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, inciso IX 
e § 1º, 127, 135, inciso II e 139, inciso IV, alíneas “a” e “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, 
aplicar-lhe as penas de repreensão e multa de 1000 (mil) UFIR, que terá seu valor monetário 
atualizado em conformidade com os parâmetros estabelecidos na Resolução nº 51/2020, do 
Tribunal Marítimo. Custas processuais na forma da Lei; e d) medidas preventivas e de segurança: 
com fulcro no parágrafo único, do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar a Capitania dos 
Portos de Santa Catarina, Agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis as infrações 
ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, sem relação causal com o fato/acidente da navegação em pauta. 
Cometida pelo Proprietário da moto aquática “KIKO”, Marcos Antonio da Silva: art. 17, inciso IV 
(moto aquática “KIKO” sem a marcação do número de inscrição no casco). Cometida pela empresa 
JL Machado Participações Eireli e pelo MAC David Araújo Alencar, respectivamente, Proprietária 
e Condutor da lancha “REI JORGE”: art. 11 (contratar e conduzir embarcação sem estar 
devidamente habilitado, por não possuir o curso Especial de Segurança de Embarcações). Cometida 
pela empresa JL Machado Participações Eireli: art. 28, inciso II (número de inscrição na popa da 
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embarcação em desacordo com o descrito no Título de Inscrição de Embarcação). Com fulcro no 
art. 21, da Lei nº 2.180/54, enviar cópia do Acórdão ao D. Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 21 de outubro de 2021. 
 
 
Processo no 32.306/2018 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Navio de apoio marítimo estrangeiro “MALAVIYA TWENTY NINE”. Embarcação à 
deriva na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, parando dentro do canal de navegação e que 
necessitou de apoio externo para seu reposicionamento no fundeadouro, sem registro de avarias, 
nem danos pessoais ou ambientais. Deficiência quantitativa e qualitativa de equipagem, com apenas 
dois tripulantes a bordo, descumprindo o mínimo de segurança e que foi submetida a fortes ventos, 
enquanto fundeada, garrando e obstruindo o canal de navegação do porto do Rio de Janeiro. 
Negligência da armadora. Infração ao RLESTA. Condenação. 
Autora: a Procuradoria. 
Representada: Gol Offshore Limited (Proprietária/Armadora), Adva. Dra. Luísa Ayumi Komoda 
Paes de Figueiredo (DPU/RJ). 
ACÓRDÃO os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão dos 
fatos da navegação: navio de apoio marítimo estrangeiro “MALAVIYA TWENTY NINE” à deriva 
na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, parando dentro do canal de navegação e que necessitou de 
apoio externo para seu reposicionamento no fundeadouro, sem registro de avarias, nem danos 
pessoais ou ambientais; b) quanto às causas determinantes: embarcação com apenas dois tripulantes 
a bordo, descumprindo o mínimo de segurança e que foi submetida a fortes ventos, enquanto 
fundeada, obstruindo o canal de navegação do porto do Rio de Janeiro; c) decisão: julgar os fatos da 
navegação tipificados no art. 15, alíneas “a” (deficiência quantitativa e qualitativa de equipagem) e 
“e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como decorrentes da negligência da Proprietária e 
Armadora do navio de apoio marítimo “MALAVIYA TWENTY NINE”, Gol Offshore Limited, 
indiana, acolhendo os termos da Representação da Douta Procuradoria Especial da Marinha e, 
considerando as circunstâncias e consequências, com fulcro nos artigos 58, 121, incisos I e VII, 
124, inciso IX e 127, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe as penas de repreensão e multa 
de 1000 (mil) UFIR (em conformidade com os parâmetros estabelecidos na Resolução nº 51/2020, 
do Tribunal Marítimo). Custas processuais na forma da Lei; e d) medidas preventivas e de 
segurança: com fulcro no parágrafo único do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Capitania 
dos Portos do Rio de Janeiro, agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis, a infração 
ao RLESTA, Decreto nº  2.596/98, apontada nos autos: art. 19, inciso III (Certificados estatutários 
vencidos). Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 21 de outubro de 2021. 
 
 
Processo no 32.365/2018 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “PETIT”. Embarcação à deriva no lago de Itaipu, Foz de Iguaçu, PR, com danos 
materiais, mas sem registro de danos pessoais ou ambientais. Pane seca, por erro na quantidade de 
combustível para o trajeto, sem reserva de segurança. Imperícia e imprudência dos representados, 
proprietários que se revezavam na condução da lancha. Atenuantes. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Cláudio Issamy Osako (Condutor/Proprietário) e Rogério Vicente 
(Condutor/Proprietário), Adv. Dr. Neandro Lunardi (OAB/PR 28.113). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: embarcação à deriva no lago de Itaipu, Foz de Iguaçu, PR, com danos materiais, 
mas sem registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: pane seca, por 
erro na quantidade de combustível para o trajeto, sem reserva de segurança; e c) decisão: julgar o 
fato da navegação tipificado no art. 15, alínea “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como 
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decorrente de imperícia e imprudência dos representados, Cláudio Issamy Osako e Rogério Vicente, 
Coproprietários que se revezavam na condução da L/M “PETIT”, acolhendo em parte os termos da 
representação da Procuradoria Especial da Marinha - PEM e, considerando as circunstâncias e 
consequências, acolhendo em parte os argumentos da Defesa conjunta, com fulcro nos artigos 58, 
121, inciso I e 127, da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhes a pena de repreensão, custas processuais 
divididas. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 26 de outubro de 2021. 
 
 
Processo no 32.825/2018 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: Traineira “IMPERADOR II RIO”. Óbito do proprietário da traineira, que também era 
tripulante desta embarcação, Alan de Jesus Baptista, Marinheiro Auxiliar de Convés, no 
fundeadouro nº 11, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, RJ, com danos pessoais e materiais, mas 
sem registro de danos ambientais. Adoção de um sistema de amarração que não possibilitava a ação 
de folgar as espias com facilidade e mau estado de conservação da fixação do cunho utilizado para 
amarração da traineira, na popa, que se desprendeu e atingiu a vítima. Provável imprudência e 
negligência da vítima fatal, Alan de Jesus Baptista, tripulante e proprietário da traineira, mas que 
teve sua punibilidade extinta com seu óbito, e imprudência e negligência do Mestre da traineira 
“IMPERADOR II RIO”. Agravante e atenuantes. Infrações ao RLESTA. Medida preventiva e de 
segurança. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Mauricio Agostinho Pereira (Mestre) – Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: óbito do tripulante Alan de Jesus Baptista, Marinheiro Auxiliar de Convés e 
Proprietário da traineira “IMPERADOR II RIO”, no fundeadouro nº 11, na Baía de Guanabara, Rio 
de Janeiro, RJ, com danos pessoais e materiais, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto às 
causas determinantes: adoção de um sistema de amarração que não possibilitava a ação de folgar as 
espias com facilidade e mau estado de conservação da fixação do cunho utilizado para amarração da 
traineira, na popa, que se desprendeu e atingiu a vítima; c) decisão: julgar o fato da navegação, 
tipificado no art. 15, alínea “e” (exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, como decorrente de provável 
imprudência e negligência da vítima fatal, Alan de Jesus Baptista, Marinheiro Auxiliar de Convés e 
Proprietário da traineira “IMPERADOR II RIO”, mas que teve sua punibilidade extinta com seu 
óbito, e de imprudência e negligência do Representado, Maurício Agostinho Pereira, Marinheiro de 
Convés e Mestre da traineira “IMPERADOR II RIO”, acolhendo os termos da Representação da 
Douta Procuradoria Especial da Marinha, e, considerando as circunstâncias, consequências, 
agravante e atenuante, com fulcro nos artigos 58, 121, incisos I e VII, 124, inciso I, 127, 135, inciso 
II, e 139, inciso IV, alínea “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena de repreensão, 
cumulativamente com a pena de multa de 300 (trezentas) UFIR, que terá seu valor atualizado 
conforme Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo. Custas processuais na forma da lei; e d) 
medidas preventivas e de segurança: com fulcro no parágrafo único, do art. 33, da LESTA, Lei nº 
9.537/97, oficiar à Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, Agente da Autoridade Marítima, para as 
sanções aplicáveis as infrações ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, sem relação causal com o fato da 
navegação em pauta: art. 15, inciso II (falta do extintor de incêndio) e art. 19, inciso II (não portar 
CTS e Termo de Responsabilidade a bordo). Com fulcro no art. 21, da Lei nº 2.180/54, enviar cópia 
do Acórdão ao Douto Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 27 de outubro de 2021. 
 
 
Processo no 33.487/2019 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “SENNA”. Água aberta, seguida de naufrágio parcial, enquanto atracada às 
margens do rio Perequê-Açú, Paraty, RJ, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais 
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ou ambientais. Perda de estanqueidade do casco, por falta de manutenção, especialmente na parte 
estrutural abaixo da linha d’água, calafeto e tabuado, desprovida de esgoto automático e deixada 
desguarnecida, não sendo acionado o esgoto manual. Negligência. Atenuante. Infrações ao 
RLESTA. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Paulo Washington Pereira Galvão (Proprietário), Adv. Dr. Jorge Porto Pinto 
(OAB/RJ 86.092). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão dos 
acidentes da navegação: água aberta na L/M “SENNA”, resultando no seu naufrágio parcial, 
enquanto atracada às margens do rio Perequê-Açú, Paraty, RJ, com danos materiais, mas sem 
registro de danos pessoais ou ambientais; b) quanto às causas determinantes: perda de 
estanqueidade do casco, por falta de manutenção, especialmente na parte estrutural abaixo da linha 
d’água, calafeto e tabuado, desprovida de esgoto automático e deixada desguarnecida, não sendo 
acionado o esgoto manual; c) decisão: julgar os acidentes da navegação tipificados no art. 14, alínea 
“a” (água aberta e naufrágio parcial), da Lei nº 2.180/54, como decorrentes de negligência do 
representado, Paulo Washington Pereira Galvão, Pescador Profissional, Proprietário da L/M 
“SENNA”, acolhendo os termos da representação da Douta Procuradoria Especial da Marinha, e, 
considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes, acolhendo em parte os argumentos de 
sua defesa, com fulcro nos artigos 58, 121, inciso I, 124, inciso IX, 127, 128 e 139, incisos II e IV, 
alínea “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena de repreensão. Isento das custas 
processuais como requerido por sua Defesa; e d) medidas preventivas e de segurança: com fulcro no 
parágrafo único, do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à Capitania dos Portos do Rio de 
Janeiro, Agente da Autoridade Marítima, para as sanções aplicáveis, as infrações ao RLESTA, 
Decreto nº 2.596/98, apontadas nos autos do IAFN, da responsabilidade de Paulo Washington 
Pereira Galvão, Proprietário da lancha “SENNA”: art. 19, inciso III (TIE da embarcação vencido) e 
art. 24, c/c a alínea “b”, do inciso V, do art. 8º, da LESTA (não comunicar os acidentes em pauta à 
Autoridade Marítima). Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 03 de 
novembro de 2021. 
 
 
Processo no 33.887/2020 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras 
EMENTA: L/M “SEVENTEEN”. Embarcação à deriva na área de aproximação da Ilha Feia, Penha, 
SC, com danos materiais, mas sem registro de danos pessoais nem ambientais. Pane seca, por 
descumprir a recomendação da NORMAM 03/DPC, Anexo 4-B, “Regra de um terço” para 
abastecimento com segurança e trafegando em área para a qual não era classificada. Imprudência. 
Atenuante. Infrações ao RLESTA. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Valmir Amorim Alves (Condutor), Adv. Dr. Sérgio Hammes (OAB/SC 8.019). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão dos 
fatos da navegação: L/M “SEVENTEEN” trafegando em área para a qual não era classificada, sem 
levar a bordo combustível com a margem de segurança recomendada, resultando em pane seca e 
ficando à deriva na área de aproximação da Ilha Feia, Penha, SC, com danos materiais, mas sem 
registro de danos pessoais nem ambientais; b) quanto às causas determinantes: trafegar em mar 
aberto com embarcação classificada para navegação interior, agravado por não atentar para o 
afastamento da costa, por efeito de vento e correntes e o descumprimento da recomendação da 
NORMAM 03/DPC, Anexo 4-B, “Regra de um terço” para abastecimento com segurança; c) 
decisão: julgar os fatos da navegação tipificados no art. 15, alínea “e” (exposição a risco), da Lei nº 
2.180/54, como decorrentes de imprudência de Valmir Amorim Alves, Condutor da embarcação 
“SEVENTEEN”, acolhendo os termos da representação da Douta Procuradoria Especial da 
Marinha, e, considerando as circunstâncias, consequências e atenuantes, acolhendo em parte o 
argumentos de sua defesa, com fulcro nos artigos 58, 121, inciso I, 124, inciso IX, 127, 128, e 139, 
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incisos II e IV, alíneas “a” e “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, aplicar-lhe a pena de 
repreensão, isento das custas processuais, como requerido por sua defesa; e d) medidas preventivas 
e de segurança: com fulcro no parágrafo único, do art. 33, da LESTA, Lei nº 9.537/97, oficiar à 
Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, Agente da Autoridade Marítima, para as sanções 
aplicáveis, as infrações ao RLESTA, Decreto nº 2.596/98, apontadas nos autos do IAFN, também 
da responsabilidade do Proprietário da L/M “SEVENTEEN”, Marcio Lopes: art. 21, incisos I e II 
(equipamento de comunicação e de combate a incêndio com mau funcionamento) e art. 23, inciso 
VI (embarcação trafegando fora de sua área de classificação). Publique-se. Comunique-se. Registre-
se. Rio de Janeiro, RJ, em 03 de novembro de 2021. 
 
 
Processo no 29.921/2015 
Relator: Juiz Attila Halan Coury 
EMENTA: Bote “SEM NOME”. Queda na água de um ocupante da embarcação e óbito, sem 
registro de danos materiais e nem ambientais. Proximidades da Ilha Grande, Baía da Babitonga, 
município de São Francisco do Sul. Embriaguez da vítima, alteração das condições meteorológicas 
e falta de material de salvatagem. Condenação.  
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Luiz Carlos de Oliveira (Proprietário), Adv. Dr. Hamilton Lopes Ribeiro (OAB/PR 
28.833 e OAB/SC 25.569 A). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: Queda na água e óbito de um ocupante de uma canoa sem nome, ocorrido nas 
proximidades da Ilha Grande, Baía da Babitonga, município de São Francisco do Sul, sem registro 
de danos materiais e nem ambientais; b) Quanto à causa determinante: (i) embriaguez da vítima, 
posto que o grau de alcoolemia era de 14,82 dg/l (catorze decigramas e oitenta e dois miligramas de 
álcool por litro de sangue). Tal estado de embriaguez pode ter contribuído para sua queda da 
embarcação ou dificultado sua sobrevivência na água; (ii) alteração das condições meteorológicas. 
O Laudo meteorológico acostado aos autos menciona que as condições meteorológicas eram 
instáveis. Assim, tais condições podem ter contribuído ao adernamento do barco; e (iii) falta de 
material de salvatagem, em especial dos coletes salva-vidas; c) Decisão: rejeitar a preliminar e 
julgar o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de 
imprudência e negligência do representado Luiz Carlos de Oliveira ao lançar embarcação ao mar, 
com mais dois ocupantes, sem o necessário material de salvatagem, em especial os coletes salva-
vidas. E considerando as atenuantes relatadas, aplicar-lhe a pena de repreensão e multa de cinquenta 
(50) UFIR, com fundamento no art. 121, inciso I e VII e § 5º, art. 124, inciso VIII, art. 127, inciso II 
e § 2º (situação econômica), e art. 135, inciso II. O valor monetário da multa será reajustado em 
conformidade com os parâmetros previstos na Resolução 51/2020, do Tribunal Marítimo. Sem 
custas, tendo em vista que a defesa alegou que o representado realiza a atividade de pesca para 
subsistência da família; e d) Medidas preventivas e de segurança: oficiar à Delegacia da Capitania 
dos Portos em São Francisco do Sul, Agente da Autoridade Marítima, para que o Proprietário da 
embarcação regularize a sua CIR e a inscrição de sua embarcação. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 27 de outubro de 2021. 
 
 
Processo no 30.155/2015 
Relator: Juiz Attila Halan Coury 

EMENTA: Encalhe do B/P “BRISA DO MAR II” na Praia de Itaipuaçu, Maricá, RJ e exposição 
a risco, houve lesões no Mestre da embarcação e perda total da embarcação. Erro de navegação 
e falta de vigilância. Infrações ao RLESTA. Condenação.  
Autora: A Procuradoria. 

Representados: Marcelo Ferreira Viana (Mestre) – Revel; e Reginaldo Correia Batista 
(Condutor) – Revel. 
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ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão 
do acidente e fato da navegação: encalhe do B/P “BRISA DO MAR II” na Praia de Itaipuaçu, 
Maricá, RJ e exposição a risco. Houve lesões na perna do Mestre e perda total da embarcação; 
b) quanto à causa determinante: erro de navegação e falta de vigilância; c) decisão: julgar o 
acidente e fato da navegação capitulado no art. 14, alínea “a” e 15, alínea “e”, da Lei nº 
2.180/54, como decorrente de imprudência dos Representados, o Mestre da embarcação 
Marcelo Ferreira Viana e o condutor do horário do acidente Reginaldo Correa Batista, e 
considerando as consequências do acidente e a atenuante relatada, condená-los à pena de multa 
de quinhentas (500) UFIR para cada um, com fundamento no art. 58, art. 121, incisos I e VII e § 
5º e art. 124, inciso I. As multas terão seus valores monetários atualizados em conformidade 
com os parâmetros previstos na Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo. Custas 
proporcionais na forma da Lei; e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar à CPRJ, Agente 
da Autoridade Marítima, as infrações à NORMAM-08/DPC e ao RLESTA correspondentes à 
falta de despacho, descumprimento do CTS, contratação de tripulantes não habilitados e falta do 
rol de equipagem, cometidas pelo  Proprietário para as providências cabíveis, com fundamento 
no art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97. A CPRJ deve ainda verificar se houve a 
remoção dos destroços da embarcação da praia e tomar conhecimento sobre as observações 
sobre o IAFN constantes no presente Acórdão. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de 
Janeiro, RJ, em 26 de outubro de 2021. 

 
 
Processo no 32.789/2018 
Relator: Juiz Júlio César Silva Neves  

EMENTA: L/M “BLUE LABEL” x M/A “FENIX 8”. Abalroamento entre L/M “BLUE 
LABEL” e a M/A “FENIX 8”, provocando avarias na Lancha, perda total da moto aquática 
e óbito de Luiz Carlos de Alvarenga Junior, condutor da moto aquática. Navegação em 
período noturno com moto aquática que não dispõe de luzes de navegação, aliado às 
condições climáticas adversas. Caso Fortuito. Exculpar. Arquivamento. 

Autora: A Procuradoria. 

Representado: Thales Santana Damante (Condutor da L/M “BLUE LABEL”), Advs. Dr. 
Alfredo José de Oliveira Gonzaga (OAB/MT 7.166-B) e Dr. Luiz Gustavo Derze Villalba  
Carneiro (OAB/MT 17.563). 

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e 
extensão do acidente e fato da navegação: abalroamento entre L/M “BLUE LABEL” e a 
M/A “FENIX 8”, provocando avarias na Lancha, perda total da moto aquática e óbito de 
Luiz Carlos de Alvarenga Junior, condutor da moto aquática; b) Quanto à causa 
determinante: navegação em período noturno com moto aquática que não dispõe de luzes de 
navegação, aliado às condições climáticas adversas; c) Decisão: julgar o acidente da 
navegação, previsto no art. 14, alínea a e 15 alínea e, da Lei nº 2.180/54, como decorrente 
de caso fortuito, exculpando o representado Thales Santana Damante, mandando arquivar os 
autos do processo; e d) Medidas preventivas e de segurança: Oficiar ao Ministério Público 
Estadual de Mato Grosso, enviando cópia do Acórdão. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 21 de outubro de 2021. 
 
 
Processo no 32.834/2018 
Relator: Juiz Júlio César Silva Neves 

EMENTA: B/P “GIDEÃO I”. Encalhe e deficiência de equipagem com a tripulação em 
desacordo com o CTS, causando danos ao casco da embarcação e sem ocorrência de danos 
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pessoais ou ambientais. Parada repentina do motor, ferro de fundeio não ter unhado, 
agravado pela deficiência de equipagem quantitativa e qualitativa. Imprudência. 
Condenação. 

Autora: A Procuradoria. 

Representado: Francisco Santos (Mestre do B/P “GIDEÃO I”), Adva. Dra. Taisa 
Bittencourt Leal Queiroz (DPU/RJ).  

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e 
extensão do acidente e do fato da navegação: encalhe e deficiência de equipagem com a 
tripulação em desacordo com o CTS, causando danos ao casco da embarcação e sem 
ocorrência de danos pessoais ou ambientais; b) Quanto à causa determinante: parada 
repentina do motor, ferro de fundeio não ter unhado, agravado pela deficiência de 
equipagem quantitativa e qualitativa; e c) Decisão: julgar o acidente e fato da navegação 
previsto no art. 14, alínea “a” e art. 15, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de 
imprudência de Francisco dos Santos, condenando-o à pena de repreensão cumulativamente 
com multa no valor de 50 UFIR (cinquenta), de acordo com a Resolução nº 51/2020 do 
Tribunal Marítimo,  e o art. 121, incisos I e VII art. 139 inciso IV alínea “d” da Lei nº 
2.180/54, isento de custas processuais, conforme solicitado pela Defensoria Pública da 
União. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 27 de outubro de 
2021. 
 

 
 

Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2021. 
 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS  
Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 
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3. PAUTAS 
 
PROCESSOS EM PAUTA PARA JULGAMENTO NA SESSÃO Nº 7.548ª DO DIA 09 DE 
DEZEMBRO DE 2021 (QUINTA-FEIRA) ÀS 13h30min (SESSÃO PRESENCIAL): 
 
 

P A U T A  D O  D I A 
 
 
Nº 32.369/2018 – Acidente e fato da navegação, envolvendo os B/M “MARLENE COIMBRA”, 
“OBIDENSE” e “VOVÓ ANA”, ocorridos no porto principal do município de Manicoré, Amazonas, 
em 24 de dezembro de 2016. (CFAOC). 
    Rep: Rel:  Sr. Juiz Attila Halan Coury  
  Rev:  Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
  PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 

Rdo(s): Douglas de Freitas Coimbra (Condutor do B/M “MARLENE  
COIMBRA”) 
  Walter Farias de Almeida (Comandante do B/M “MARLENE 
COIMBRA”) 

 
Nº 29.765/2015 – Fato da navegação, envolvendo o B/P “SANTO EXPEDITO S.N” e dois tripulantes, 
ocorrido nas proximidades da ilha do Machadinho, Soure, Pará, em 21 de junho de 2014. (CPAOR). 
 Jul: Rel:  Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
  Rev:  Sr. Juiz Júlio Neves 
  PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
  Rdo(s): Augusto Rodrigues Farias (Tripulante) 
   Adv. Dra. Maria Joanna Pacheco e Chaves (DPU/RJ) 
 
Nº 30.463/2016 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “BBC OREGON”, de bandeira de Antigua e 
Barbuda, e uma baleeira com três tripulantes, ocorrido no porto de São Francisco do Sul, Santa Catarina, 
em 26 de março de 2015. (DelSFSul). 
    Jul: Rel:  Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
  Rev:  Sr. Juiz Attila Halan Coury 
  PEM: Sra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
  Rdo(s): Sergiy Khymenko (Comandante do N/M “BBC OREGON”) 
   Adv. Dra. Ursula de Souza Van-Erven (DPU/RJ) 
 
Nº 32.399/2018 – Acidente da navegação, envolvendo a balsa “BRASILIA”, ocorrido no rio São 
Francisco, porto de Penedo, Alagoas, em 29 de abril de 2017. (CPAL). 
 Jul: Rel:   Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
  Rev:  Sr. Juiz Júlio Neves 
  PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
  Rdo(s): Empresa Fluvial Tupan do Baixo São Francisco Ltda. (Proprietária) 
    Adv. Dr. Wilson Teles Barroso (OAB/SE 3.494) 
 
Nº 33.900/2020 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “ALLEGRA”, de bandeira de Malta, ocorrido 
em alto mar, município de Paranaguá, Paraná, em 12 de agosto de 2019. (CPPR). 
 Jul: Rel:   Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras        
  Rev:  Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
  PEM: Sra. Denise Martha Gonçalves de Luces Fortes  
  Rdo(s):  Igor Lagoysky (Comandante) 
   Adv. Dra. Dione da Fonseca Passos Bittencourt (DPU/RJ) 
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Nº 32.755/2018 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “JIN TAI FENG”, bandeira de Hong Kong, 
ocorrido no porto de Tubarão, terminal da praia Mole, berço 1, município de Vitória, Espírito Santo, 
entre os dias 02 e 03 de setembro de 2017. (CPES). 
    Jul: Rel:   Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
  Rev:  Sr. Juiz Attila Halan Coury 
  PEM: Sra. Raquel Corrêa Gonçalves Bragança 
  Rdo(s): Vale S/A (Responsável pela administração do complexo portuário) 
   Adv. Dr. César Chrisóstomo Mendonça Jr. (OAB/RJ 172.520) 
   Yao Linghao (Comandante) - Revel 
   Adv. Dr. Thiago Ribeiro de Oliveira (DPU/RJ) 
     
Nº 33.001/2018 – Acidente da navegação, envolvendo o N/M “PROFESSOR LUIZ L DE FARIA”, 
ocorrido no canal do Junco, no rio Guaíba, município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 30 de 
julho de 2017. (CFPA). 
    Jul: Rel:   Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
  Rev:   Sr. Juiz Júlio Neves 
  PEM: Sra. Daniella Schumacker Gasco Santos 
  Rdo(s): Sérgio Morales da Luz (Timoneiro) 
   Adv. Dr. Alexander Morales Nogueira (OAB/RS 53.630) 
   Celso dos Santos Sant-Anna (Comandante) 
   Adv. Dra. Silvani Fátima Panczinski Berle (OAB/RS 57.138) 
 
Nº 30.298/2015 – Acidente da navegação, envolvendo a N/M “AUSTRAL ABROLHOS” com uma 
monoboia, ocorrido na bacia do Rio de Janeiro, em 26 de março de 2014. (CPRJ). 
 Jul: Rel:    Sr. Juiz Attila Halan Coury  
  Rev:   Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
  PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
  Rdo(s): José Maria Martins Tavares (Comandante) 
   Adriano Santos de Assis (Oficial de Quarto) 
   Adv. Dr. Wellington Beckman Saraiva (OAB/RJ 97.090) 
   Mauro de Castro Sollim (Vigia de serviço) - Revel 
       
Nº 30.485/2016 – Acidente da navegação, envolvendo o comboio formado pelo R/E “JEAN FILHO 
XXIV” com a balsa “JEANY SARON IX”, e o R/E “UNIÃO X”, ocorrido no rio Madeira, nas 
proximidades da passagem das Curicacas, município de Porto Velho, Rondônia, em 14 de novembro de 
2014. (CFPV). 
 Jul: Rel:  Sr. Juiz Attila Halan Coury  
  Rev:  Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
  PEM: Sra. Denise Martha Gonçalves de Luces Fortes 
  Rdo(s): Manoel Duarte Pinto (Comandante do comboio) 
   Sebastião de Lima (Prático regional do comboio) 
   Advs. Dra. Fernanda Cabral Marques (OAB/AM 6.755) 
    Dr. Caio Cesar da Silva Carvalho (OAB/RJ 145.031) 
 
PROCESSO QUE SERÁ ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 69, § 3º, DO REGIMENTO 
INTERNO PROCESSUAL DO TRIBUNAL MARÍTIMO: 

Nº 33.301/2019 – Fato da navegação, envolvendo uma jangada sem nome, com vítima fatal, ocorrido na 
área de aproximação da praia de Tamandaré, município de Tamandaré, Pernambuco, em 18 de março de 
2018. (CPPE). 
               Arq: Rel:  Sr. Juiz Nelson Cavalcante  
  Rev:  Sr. Juiz Attila Halan Coury 
  PEM: Sra. Diana Soares Corteze Caldeira 
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PROCESSOS QUE SERÃO ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 70, § 1º, INCISO II, DO 
REGIMENTO INTERNO PROCESSUAL DO TRIBUNAL MARÍTIMO: 
 
Nº 34.110/2020 – Acidente da navegação, envolvendo o B/P “CAPT JAMES”, de bandeira da Nigéria, 
ocorrido em alto mar a cerca de 32MN do município de Aquiraz, Ceará, em 21 de novembro de 2019. 
(CPCE). 
 Arq: Rel:  Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
  Rev:  Sr. Juiz Júlio Neves 
  PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
 
Nº 34.137/2020 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “TORM KRISTINA”, de bandeira da 
Dinamarca, com vítima fatal, ocorrido próximo da boca da Barra, município do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, em 30 de dezembro de 2018. (CPRJ). 
    Arq: Rel:  Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
  Rev:  Sr. Juiz Attila Halan Coury 
  PEM: Sra. Denise Martha Gonçalves de Luces Fortes 
 
Nº 34.156/2020 – Fato da navegação, envolvendo o ferry boat “MARIA BETHANIA”, com vítima, 
ocorrido na baía de Todos os Santos, município de Salvador, Bahia, em 23 de setembro de 2019. 
(CPBA). 
    Arq: Rel:  Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
  Rev:  Sr. Juiz Attila Halan Coury 
  PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
 
Nº 34.248/2020 – Acidente da navegação, envolvendo o saveiro “VITORIAS I”, ocorrido a cerca de 
3MN do litoral do município de Linhares, Espírito Santo, em 20 de dezembro de 2019. (CPES). 
 Arq: Rel:   Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
  Rev:  Sr. Juiz Júlio Neves 
  PEM: Sra. Denise Martha Gonçalves de Luces Fortes 
 
Nº 33.863/2019 – Acidente da navegação, envolvendo o R/E “JORGE HENRIQUE II”, ocorrido no rio 
Negro, distrito de Paricatuba, município de Iranduba, Amazonas, em 02 de outubro de 2018. (CFAOC). 
 Arq: Rel:   Sr. Juiz Attila Halan Coury  
  Rev:  Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
  PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
 
 
 

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2021. 
 
 
 

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO 
Vice-Almirante (RM1) 

Juiz-Presidente 
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