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DESPACHO PUBLICAÇÃO
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Relator(a): Attila Halan Coury

Procurador(a): Gabriela Monteiro Lopes Bacêlo

Representado(a): Alisson Slongo

Advogado(a): Juscelir Magnago Oliari (OAB/TO 1103)

Despacho

Ao  Representado  para  apresentar  os  quesitos  iniciais,  especificando  a  qual  das
testemunhas arroladas na petição 19703 se refere,  e efetuar o preparo, para que sejam ouvidas na
Capitania Fluvial do Araguaia Tocanitns, conforme o art. 63, da lei nº 2.180/54 e os art. 113 e art. 133,
do RIPTM.

Prazo cinco dias.
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16/05/2022, às 10:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL MARÍTIMO

EDITAL DE CITAÇÃO (ESTRANGEIRO)

PROCESSO Nº 34894/2021 - PRAZO 30 DIAS

O (A) JUIZ (A) DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, Júlio César Silva Neves, 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 34894/2021, no qual a PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA –
PEM, no uso de suas atribuições legais, ofereceu representação em face do Sr. VASYL KOVBEL ,
ucraniano, natural de Odessa, filho de GRYGORI KOVBEL e de GALIXIA KOVBEL, nascido em
05/04/1968,  solteiro,  passaporte  no  FS666205,  Marítimo  lmediato,  residente  no  MV  “IOLCOS
UNITY” telefone (71) 98492-163, na qualidade de Imediato do MV “IOLCOS UNITY”, 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.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RÊGO FILHO , Auxiliar , em 12/05/2022,
às 14:25, 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 0020562 e o código CRC 60DCA7F7.
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TRIBUNAL MARÍTIMO

EDITAL DE CITAÇÃO (ESTRANGEIRO)

PROCESSO Nº 34894/2021 - PRAZO 30 DIAS

O (A) JUIZ (A) DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL, Júlio César Silva Neves, 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 34894/2021, no qual a PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA –
PEM,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  ofereceu  representação em  face  do  Sr.  OLEKSANDR
SMIRNOV , 45 anos, Marinheiro de Máquinas, PASSAPORTE FE090793, na qualidade de tripulante
do MV  “IOLCOS UNITY”. por entendê-los responsáveis pelo fato da navegação tipificado no artigo
15, alínea “e”  (exposição a risco),  da Lei  nº 2.180/54, pelos seguintes fatos e fundamentos.,  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.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RÊGO FILHO , Auxiliar , em 12/05/2022,
às 14:28, 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 0020564 e o código CRC 3D705EDE.
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TRIBUNAL MARÍTIMO
Av. Alfred Agache, S/N - Bairro Centro - CEP 20021-000 - Rio de Janeiro - RJ - https://www.marinha.mil.br/tm/

Praça XV de Novembro

EMENTA

N/T “NEW MEDAL”. Avaria de máquinas, sem registro de danos pessoais, materiais
e nem ambientais. TEBIG, Angra dos Reis, RJ. Caso fortuito. Arquivamento.

Com pedido de Arquivamento.

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza
e extensão do acidente da navegação: avaria de máquinas no N/T “NEW MEDAL”, nas proximidades
do TEBIG Baía da Ilha Grande, Angra dos Reis - RJ. Não houve registro de danos pessoais, materiais e
nem ambientais; b) Quanto à causa determinante: caso fortuito; e c) Decisão: julgar o acidente/fato da
navegação capitulado no art. 14, alínea “b”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito,
mandando arquivar os Autos, conforme a promoção da PEM.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 22 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DIOGO MARTINS NEVES, Auxiliar, em
16/05/2022, às 10:23, 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 0020736 e o código CRC 1D5C9999.
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TRIBUNAL MARÍTIMO
Av. Alfred Agache, S/N - Bairro Centro - CEP 20021-000 - Rio de Janeiro - RJ - https://www.marinha.mil.br/tm/

Praça XV de Novembro

EMENTA

Embarcação sem nome e não inscrita. Emborcamento. Fundeadouro 6A da Baía de
Guanabara, Rio de Janeiro, RJ. Caso fortuito. Infrações ao RLESTA. Arquivamento.

Com pedido de Arquivamento.

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza
e  extensão  do  acidente  da  navegação:  emborcamento  de  uma embarcação miúda  não  inscrita  no
fundeadouro 6A da Baía da Guanabara, Rio de Janeiro - RJ. Não houve avarias, registro de poluição ou
acidentes pessoais; b) Quanto à causa determinante: caso fortuito; c) Decisão: julgar o acidente da
navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como caso fortuito, mandando arquivar
os Autos, conforme a promoção da PEM; e d) Medidas preventivas e de segurança: oficiar à CPRJ,
Agente da Autoridade Marítima, as infrações aos art. 11, art. 16, inciso II, do RLESTA cometidas pelo
proprietário/condutor, para as providências cabíveis, com fundamento no art. 33, parágrafo único, da
Lei nº 9.537/97.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 22 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DIOGO MARTINS NEVES, Auxiliar, em
16/05/2022, às 10:29, 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 0020738 e o código CRC A82B5FB5.
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TRIBUNAL MARÍTIMO
Av. Alfred Agache, S/N - Bairro Centro - CEP 20021-000 - Rio de Janeiro - RJ - https://www.marinha.mil.br/tm/

Praça XV de Novembro

EMENTA

Traineira “HERCULES”. Água aberta seguida de naufrágio. Canal alternativo da Ilha
Guaíba, Baía de Sepetiba, Mangaratiba - RJ. Insuficiência de provas. Arquivamento.

Com pedido de Arquivamento.

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza
e extensão do acidente da navegação: Água aberta seguida de naufrágio da traineira “HERCULES”,
quando a embarcação estava fundeada nas proximidades da boia nº 06 do canal alternativo da Ilha
Guaíba, Baía de Sepetiba, em Mangaratiba - RJ. Não houve registro de vítimas ou poluição hídrica; b)
Quanto à causa determinante: provável avaria na bomba de esgoto/porão, porém não apurada com a
devida  precisão  sendo  de  origem  indeterminada;  e  c)  Decisão:  julgar o  acidente  da  navegação
capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como de causa indeterminada, mandando arquivar
os autos, conforme a promoção da PEM.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 22 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DIOGO MARTINS NEVES, Auxiliar, em
16/05/2022, às 10:53, 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 0020753 e o código CRC 9C9F18CD.
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TRIBUNAL MARÍTIMO
Av. Alfred Agache, S/N - Bairro Centro - CEP 20021-000 - Rio de Janeiro - RJ - https://www.marinha.mil.br/tm/

Praça XV de Novembro

EMENTA

Canoa SEM DENOMINAÇÃO. Emborcamento e queda na água dos ocupantes da
canoa,  com óbito  de um menor  de idade.  Rio  Araguari,  município  de Porto Grande,  AP.   Causa
não  apurada  com a  devida  precisão,  possível  caso  fortuito.  Aplicação da  Resolução  nº  50/2020.
Arquivamento.

Com Pedido de Arquivamento.

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza
e extensão do acidente da navegação: emborcamento seguido da queda dos três ocupantes de uma
mesma família, que se encontravam a bordo de uma canoa SEM DENOMINAÇÃO, quando navegava
no rio Araguari, município de Porto Grande, AP, com  óbito  de  um  menor  de  idade;  b) Quanto à
 causa  determinante:  não  foi apurada com  a  devida  precisão  possuindo  elementos que indicam um
possível caso fortuito; e c) Decisão: julgar o acidente/fato da navegação capitulado no art. 14, alínea
“a”, da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar os Autos, conforme a
promoção da PEM e no previsto na Resolução nº 50/2020, deste TM.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 09 de março de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DIOGO MARTINS NEVES, Auxiliar, em
16/05/2022, às 10:57, 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 0020755 e o código CRC D5655960.
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