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CEP 20021-000 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2104-6819 - tm.secom@marinha.mil.br
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NOTA PARA ARQUIVAMENTO (PEM)

Acha-se em Secretaria, aguardando representação de possíveis interessados, com o
prazo de dois (2) meses, de conformidade com o art. 70, do Regimento Interno Processual, o processo
abaixo, recebido da Procuradoria Especial da Marinha, com pedido de Arquivamento:

Processo nº 34641/2021 – (SEI-TM)

Embarcação: balsas “SOFIA/F-1” e “YARA 1”

Local do Acidente: CAIS DO PORTO VELHO - RIO GRANDE - RS

Data do Acidente: 19 de agosto de 2019

Relator : Attila Halan Coury

Revisor: Nelson Cavalcante e Silva Filho

PEM : Raquel Corrêa Gonçalves Bragança

Documento assinado eletronicamente por DIOGO MARTINS NEVES, Auxiliar, em
10/09/2021, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0007725 e o código CRC 51F195C6.
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NOTA PARA ARQUIVAMENTO (PEM)

Acha-se em Secretaria, aguardando representação de possíveis interessados, com o
prazo de dois (2) meses, de conformidade com o art. 70, do Regimento Interno Processual, o processo
abaixo, recebido da Procuradoria Especial da Marinha, com pedido de Arquivamento:

Processo nº 34770/2021 – (SEI-TM)

Embarcação: Canoa sem nome

Local do Acidente: LITORAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA - PI

Data do Acidente: 24 de maio de 2020

Relator : Fernando Alves Ladeiras

Revisor: Marcelo David Gonçalves

PEM : Denise Martha Gonçalves De Luces Fortes

Documento assinado eletronicamente por JORGE NEI DA SILVA JÚNIOR , Auxiliar , em
10/09/2021, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0007741 e o código CRC 0F0D9AEE.

34770/2021 0007741v2

ANO VI – N° 137 – 13  de setembro de 2021 Diário Eletrônico – Caderno 1



TRIBUNAL MARÍTIMO
Av. Alfred Agache, S/N - Praça XV de Novembro  - Bairro Centro

CEP 20021-000 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2104-6545 - tm.secom@marinha.mil.br
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NOTA PARA ARQUIVAMENTO (PEM)

Acha-se em Secretaria, aguardando representação de possíveis interessados, com o
prazo de dois (2) meses, de conformidade com o art. 70, do Regimento Interno Processual, o processo
abaixo, recebido da Procuradoria Especial da Marinha, com pedido de Arquivamento:

Processo nº 34.783/2021 – (SEI-TM)

Embarcação: Navio “LABRADOR”

Local do Acidente: PORTO DO PECÉM - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

Data do Acidente: 13 de julho de 2020

Relator : Marcelo David Gonçalves

Revisor: Attila Halan Coury

PEM: Raquel Corrêa Gonçalves Bragança

Documento assinado eletronicamente por CIDNEI GOMES GONÇALVES , Auxiliar , em
10/09/2021, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0007782 e o código CRC D7178346.
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Av. Alfred Agache, S/N - Praça XV de Novembro  - Bairro Centro

CEP 20021-000 - Rio de Janeiro - RJ
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NOTA PARA ARQUIVAMENTO (PEM)

Acha-se em Secretaria, aguardando representação de possíveis interessados, com o
prazo de dois (2) meses, de conformidade com o art. 70, do Regimento Interno Processual, o processo
abaixo, recebido da Procuradoria Especial da Marinha, com pedido de Arquivamento:

Processo nº 34703/2021 – (SEI-TM)

Embarcação: Veleiro Sem Nome

Local  do  Acidente:  PRÓXIMO  AO  TERMINAL  AQUAVIÁRIO  DE  SÃO
SEBASTIÃO - SÃO SEBASTIÃO - SP

Data do Acidente: 8 de outubro de 2019

Relator : Attila Halan Coury

Revisor: Nelson Cavalcante e Silva Filho

PEM : Raquel Corrêa Gonçalves Bragança

Documento assinado eletronicamente por DIOGO MARTINS NEVES, Auxiliar, em
10/09/2021, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0007728 e o código CRC B7ADD190.
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CEP 20021-000 - Rio de Janeiro - RJ
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NOTA PARA ARQUIVAMENTO (PEM)

Acha-se em Secretaria, aguardando representação de possíveis interessados, com o
prazo de dois (2) meses, de conformidade com o art. 70, do Regimento Interno Processual, o processo
abaixo, recebido da Procuradoria Especial da Marinha, com pedido de Arquivamento:

Processo nº 34454/2021 – (SEI-TM)

Embarcação: graneleiro “BBG DREAM”

Local do Acidente: TERMINAL DA BUNGE - RIO GRANDE - RS

Data do Acidente: 31 de outubro de 2019

Relator : Fernando Alves Ladeiras

Revisor: Nelson Cavalcante e Silva Filho

PEM : Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro

Documento assinado eletronicamente por JORGE NEI DA SILVA JÚNIOR , Auxiliar , em
10/09/2021, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0007730 e o código CRC 8E6E1DC7.
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TRIBUNAL MARÍTIMO
Av. Alfred Agache, S/N - Praça XV de Novembro  - Bairro Centro

CEP 20021-000 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2104-6545 - tm.secom@marinha.mil.br

https://www.marinha.mil.br/tm/

NOTA PARA ARQUIVAMENTO (PEM)

Acha-se em Secretaria, aguardando representação de possíveis interessados, com o
prazo de dois (2) meses, de conformidade com o art. 70, do Regimento Interno Processual, o processo
abaixo, recebido da Procuradoria Especial da Marinha, com pedido de Arquivamento:

Processo nº 34764/2021 – (SEI-TM)

Embarcação: B/M “MIRELA”

Local  do  Acidente:  RIO  PARAÍBA  DO  SUL  -  SÃO  FRANCISCO  DE
ITABAPOANA - RJ

Data do Acidente: 2 de junho de 2019

Relatora: Maria Cristina de Oliveira Padilha

Revisor: Attila Halan Coury

PEM: Denise Martha Gonçalves De Luces Fortes

Documento assinado eletronicamente por DIOGO PEREIRA LEANDRO CELESTINO,
Auxiliar, em 10/09/2021, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0007736 e o código CRC 6DE78BE3.
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TRIBUNAL MARÍTIMO

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO Nº 34250/2020 - PRAZO 30 DIAS

O  JUIZ  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 34250/2020, referente ao fato da navegação envolvendo a 
balsa “SHALON”, ocorrido no rio Das Mortes, município de Cocalinho, Mato Grosso, em 9 de agosto
de 2019. (CFMT), em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o
representado, LORINALDO CORREIA DA SILVA ,  na qualidade de motorista do caminhão V-1
SCANIA/R124 a bordo da Balsa "SHALON". Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização
do Sr(a). LORINALDO CORREIA DA SILVA , por entendê-lo(a) responsável pelo fato da navegação
capitulado no artigo 15, alínea “e”, parte final, da Lei 2.180/54. Por força do art. 73, “a” 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 nº 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 31/08/2021,
às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0007025 e o código CRC B713DA39.

34250/2020 0007025v3
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 34.077/2020– 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 34.077/2020, referente ao acidente da navegação 
envolvendo a embarcação “FLAG ZANNIS”, em 07 de novembro de 2018, em que é autora a PEM 
- PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, NIKOLAOS KOURTIS , 
grego, casado, filho de ATHANASIOS KOURTIS e de ELEFTHERIA KOURTIS, nascido em 
05/09/1979, portador do SEAMAN’S BOOK: IST06950, residente Vonitsa, Aitoloakarnanias, 
Theodorou Griva 5, Greece, telefone +306981600150, na Qualidade de Comandante do Navio 
“FLAG ZANNIS” e CLARITO VERUNQUE, filipino, solteiro, filho de CELESTINO 
VERUNQUE e de CONCHITA SINANGOTE, nascido no dia 22/07/1982, portador do 
SEAMAN‘S BOOK: C127470, residente a Bray Maurang Caibirian Biliran, Filipinas, Telefone: 
+09475239223, na qualidade de segundo imediato do Navio “FLAG ZANNIS”. Pelo exposto, a 
PEM promoveu pela responsabilização do Sr. NIKOLAOS KOURTIS e CLARITO VERUNQUE, 
por entendê-los responsáveis pelo acidente da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” 
(albaroação) e artigo 15, alínea “e” (expor a risco), da Lei 2.180/54. Por força do art. 73, “b” do 
RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente CITA-O para, com fulcro no art. 56 da Lei 
2.180/54, 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 8 de setembro de 2021. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, 
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 OLIVEIRA PADILHA 
Juíza-Relatora 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

 
PROCESSO Nº 33.464/2019– PRAZO 30 DIAS 

 
O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ATTILA 
HALAN COURY, 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 33.464/2019, referente ao fato da navegação envolvendo a embarcação 
“ATALANTA”, ocorrido na Baía do Guajará, orla fluvial da ilha de Outeiro, Belém-PA, 11 de 
junho de 2018, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e os 
representados, ELBERT AMIGO TUSING, Filipino, nascido em 03/04/1978, casado, 1º Oficial 
de Náutica, Carteira Marítima C0737069, Passaporte P451162A, residente em 8C J. Eustáquio ST. 
Brgy Progreso, Sanjuan City, Metro, Manila, Filipina, na qualidade de Imediato e responsável pela 
supervisão da manutenção dos cabos de amarração do N/M “ATALANTA”, tendo por 
representante legal no Brasil a AMAZÔNICA AGÊNCIA MARÍTIMA, LTDA, com endereço na 
Travessa Antonio Jacinto, Quadra 317, Lote 22, Vila dos Cabanos, Barcarena-PA, CEP: 68.447-000 
e CHRISTOREY DOLLENTE URAG, filipino, nascido em 20/11/1977, casado, Contramestre, 
Carteira Marítima C1148434, Passaporte EC0889764, residente em Block 61 lot 7 Kava-Kava 
Street Robison Homes, Antipolo City, Filipina, na qualidade de Contramestre e responsável pela 
manutenção dos cabos de amarração do N/M “ATALANTA, tendo por representante legal no Brasil 
a AMAZÔNICA AGÊNCIA MARÍTIMA, LTDA, com endereço na Travessa Antonio Jacinto, 
Quadra 317, Lote 22, Vila dos Cabanos, Barcarena-PA, CEP: 68.447-000. Pelo exposto, a PEM 
promoveu pela responsabilização dos Srs. ELBERT AMIGO TUSING e CHRISTOREY 
DOLLENTE URAG, por entendê-los responsáveis pelo fato da navegação capitulado no artigo 15, 
alínea “e” (expor a risco), da Lei 2.180/54. Por força do art. 73, “b” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei 
nº 2.180/54, pelo presente CITA-O para, com fulcro no art. 56 da Lei 2.180/54, 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 26 
de agosto de 2021. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Diretor da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

 
 

ATTILA HALAN COURY 
Juiz-Relator 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANO VI – N° 137 – 13  de setembro de 2021        Diário Eletrônico – Caderno 1 
 
 

DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.464/2019– PRAZO 30 DIAS 
 

O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ATTILA 
HALAN COURY, 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 33.464/2019, referente ao fato da navegação envolvendo a embarcação 
“ATALANTA”, ocorrido na Baía do Guajará, orla fluvial da ilha de Outeiro, Belém-PA, 11 de 
junho de 2018, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o 
representado, SPYRIDON DIMITRIOS TRAMPAS , grego, nascido em 10/09/1959, casado, 
Capitão de Longo Curso, Carteira Marítima 6087-K, Passaporte nº AM1559412, residente em 
Glykorrizo Artas, Arta 47100 Hellas, Grecia, na qualidade de Comandante do N/M “ATALANTA”, 
tendo por representante legal no Brasil a AMAZÔNICA AGÊNCIA MARÍTIMA, LTDA, com 
endereço na Travessa Antonio Jacinto, Quadra 317, Lote 22, Vila dos Cabanos, Barcarena-PA, 
CEP: 68.447-000. Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização do Sr. SPYRIDON 
DIMITRIOS TRAMPAS, por entendê-lo(s) responsável(is) pelo fato da navegação capitulado no 
artigo 15, alínea “e” (expor a risco), da Lei 2.180/54. Por força do art. 73, “b” do RIPTM c/c o art. 
55, da Lei nº 2.180/54, pelo presente CITA-O para, com fulcro no art. 56 da Lei 2.180/54, 
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 26 de agosto de 2021. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, 
Ajudante da Seção de Atos Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA 
DE FARIAS, Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 

 
 
 

ATTILA HALAN COURY 
Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.660/2019– PRAZO 30 DIAS 
 

O JUIZ DO TRIBUNAL MARÍTIMO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ATTILA 
HALAN COURY, 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 33.660/2019, referente ao acidente da navegação envolvendo a 
embarcação “INTERLINK ACUITY”, ocorrido no Porto de Vitória, Vila Velha-ES, em 08 de junho 
de 2019, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o 
representado, BAOXUE XIN, Chinês, casado, nascido em 13/11/1963, Seafarer’s Passport nº 
A00955524, Passaporte G52861532, residente à Qing Dao, Shandong, Zhang Zhou Roand, nº 123, 
1102, China, na qualidade de Comandante do N/M “INTERLINK ACUITY”, tendo por 
representante legal no Brasil a empresa ORION RODOS MARÍTIMA E PORTUÁRIA LTDA, com 
endereço á Avenida Jerônimo Monteiro, nº 100, salas 1013 a 1024, Centro, Vitória, ES, CEP: 
29.010-935 e JIN LI , Chinês, nascido em 14/08/1996, Seafarer’s Passport nº A00932291, 
Passaporte E51060621, na qualidade de Timoneiro do N/M “INTERLINK ACUITY”, tendo por 
representante legal no Brasil a empresa ORION RODOS MARÍTIMA E PORTUÁRIA LTDA, com 
endereço á Avenida Jerônimo Monteiro, nº 100, salas 1013 a 1024, Centro, Vitória, ES, CEP: 
29.010-935. Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização dos Srs. BAOXUE XIN e JIN 
LI, por entendê-los responsáveis pelo acidente da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” 
(colisão), da Lei 2.180/54. Por força do art. 73, “b” do RIPTM c/c o art. 55, da Lei nº 2.180/54, pelo 
presente CITA-O para, com fulcro no art. 56 da Lei 2.180/54, 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 26 
de agosto de 2021. Eu, CIDNEI GOMES GONÇALVES, 1ºSG-BA, Ajudante da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Diretor da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 

 
 

ATTILA HALAN COURY 
Juiz-Relator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANO VI – N° 137 – 13  de setembro de 2021        Diário Eletrônico – Caderno 1 
 
 

DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 32.376/2018– PRAZO 30 DIAS 
 
O JUIZ 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 32.376/2018, no qual a PROCURADORIA ESPECIAL DA 
MARINHA – PEM, no uso de suas atribuições legais, ofereceu representação em face do Sr. 
CARLOS LUCIO DE OLIVEIRA ,brasileiro, Arrais Amador, Carteira de Identidade00029864384 
(DETRAN – RJ), na qualidade de condutor da lancha “BOAT LUX”, residente/domiciliado no(a) 
RUA SIDNEY VASCONCELOS AGUIAR, Nº 687, CASA 19 - GLÓRIA - MACAÉ/RJ - CEP: 
27937-010., tendo seu paradeiro incerto e não sabido, conforme certificado no verso da fl. 86 dos 
autos, no dia 15 de abril de 2021. A PEM entendeu que o senhor foi responsável pelo acidente e 
fato da navegação por sua conduta imprudente e negligente por não aguardar a melhora das 
condições de maré, antes de iniciar o reboque. Essa inobservância resultou na inoportunidade de 
manobra culminando no embarque de água na lancha e posterior naufrágio, expondo a risco a 
navegação e as vidas e fazendas de bordo, tipificado e previsto no art. 14, alínea “a” (naufrágio), e 
15, alínea “e” (expor a risco), da Lei nº 2.180/1954. Por força do art. 73, “a” 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 Oficial da 
União, 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 26 de agosto de 2021. Eu, CLEBER 
LUIZ DE CARVALHO, SO-ES, Encarregado da Seção de Atos Processuais, mandei-o digitar e 
conferi. Eu, BENEDITO FERREIRA DE FARIAS, Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais, 
subscrevo. 

 
 
 

JÚLIO CÉSAR SILVA NEVES 
Juiz-Relator 

 
 
 

Rio de Janeiro, em 9 de setembro de 2021. 
 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS 
Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 
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DIVISÃO JUDICIÁRIA  

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS  
 
Processo no 31.432/2017 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras  
EMENTA: N/M “STAR MARKELLA”. Amputação do braço e do pé esquerdos e várias lesões 
pelo corpo sofridas pelo tripulante Virgilio Jr Tio Dieron, filipino, Moço de Convés, vítima não 
fatal, a bordo do navio, nas proximidades do terminal portuário da empresa Hermasa, rio 
Amazonas, Itacoatiara, AM, mas sem registro de danos ambientais. Rompimento da solda da base 
do freio do tambor que pagava uma das espias de vante, em manobra de cabos para ré, permitindo 
que ficasse girando descontrolado em alta velocidade atingindo o tripulante que operava o freio. 
Vício oculto. Caso fortuito. Arquivamento. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Veselin Todorov Vasilev (Comandante), Adv. Dr. Renan de Araújo de Souza 
(DPU/RJ); e Fabricio Pereira Macedo (Técnico em operações portuárias da empresa Hermasa), 
Adv. Dr. César Chrisóstomo Mendonça Jr (OAB/RJ 172.520). Assistente de Defesa do 
representado Veselin Todorov Vasilev (Comandante): Star Trident XII LLC (Armadora/Proprietária 
do N/M “STAR MARKELLA”), Adv. Dr. Fernando C. Sobrino Porto (OAB/RJ 47.659).  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: amputação do braço e do pé esquerdos e várias lesões pelo corpo sofridas pelo 
tripulante Virgilio Jr Tio Dieron, filipino, Moço de Convés, vítima não fatal, a bordo do N/M 
“STAR MARKELLA”, nas proximidades do terminal portuário da empresa Hermasa, rio 
Amazonas, Itacoatiara, AM, mas sem registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: 
rompimento da solda da base do freio do tambor que pagava uma das espias de vante, em manobra 
de cabos para ré, permitindo que ficasse girando descontrolado em alta velocidade atingindo o 
tripulante que operava o freio; e 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 vício oculto, caso fortuito, 
exculpando os Representados, Veselin Todorov Vasilev, Comandante do N/M “STAR 
MARKELLA”, e Fabrício Pereira Macedo, Técnico em operações portuárias da empresa Hermasa, 
daquilo que foram acusados pela Douta Procuradoria Especial da Marinha, mandando arquivar os 
presentes autos. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 
2021. 
 
Processo no 34.217/2020 
Relator: Juiz Fernando Alves Ladeiras  
EMENTA: Plataforma “OCEAN COURAGE”. Fratura exposta da falange distal do quinto dedo da 
mão esquerda do soldador Davi de Andrade Ferreira. Infortúnio da própria vítima. Com pedido de 
arquivamento da D. Procuradoria Especial da Marinha. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: fratura exposta da falange distal do quinto dedo da mão esquerda do soldador 
Davi de Andrade Ferreira, 38 anos de idade, a bordo da plataforma “OCEAN COURAGE”, 
enquanto atracada ao estaleiro Jurong Aracruz (EJA), ES, em manutenção, com danos pessoais, mas 
sem registro de danos ambientais; b) quanto à causa determinante: movimento de uma peça de aço 
que estava em manutenção pelo acidentado e outro soldador, sobre a bancada, imprensando a mão 
esquerda da vítima; e c) decisão: julgar o fato da navegação, tipificado no art. 15, alínea “e” 
(exposição a risco), da Lei nº 2.180/54, que resultou em fratura exposta da falange distal do quinto 
dedo da mão esquerda do soldador Davi de Andrade Ferreira, 38 anos de idade, a bordo da 
plataforma “OCEAN COURAGE”, como decorrente de infortúnio da própria vítima, mandando 
arquivar os presentes autos, conforme promoção da Douta Procuradoria Especial da Marinha, de fls. 
122 a 124. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 2021. 
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Processo no 29.850/2015 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho  
EMENTA: Comboios formados pelos empurradores “TQ-22”, “TQ-23”, “TQ-24”, “TQ-25” e “TQ-
27”, com respectivas balsas. Navegação pela hidrovia com calado superior ao determinado pelo 
Agente da Autoridade Marítima que deve ser objeto de penalização diretamente por aquela 
autoridade por cada unidade que tenha ultrapassado o limite do calado estabelecido. Acusação de 
que as embarcações causavam transtornos à navegação que não se comprovou nos autos. Fato ou 
acidente da navegação inexistentes. Arquivamento. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Gilberto Moreno Rodrigues (Comandante do empurrador “TQ-27”), Adva. Dra. 
Maria Elena de Pontes Pariz (OAB/SP 60.307); André Luiz Ribeiro do Prado (Comandante do 
empurrador “TQ-25”), Adv. Dr. Rogério Romanin (OAB/SP 142.263); Célio Batista Grosso 
(Comandante do empurrador “TQ-23”), Adva. Dra. Maria Elena de Pontes Pariz (OAB/SP 60.307); 
Augusto Vilalva Fernandes (Comandante do empurrador “TQ-22”) - Revel; Josias Pereira 
Malaquias (Comandante do empurrador “TQ-24”) - Revel; TNPM Transporte, Navegação e Portos 
Multimodais Ltda. e EGTUM Navegação Ltda., Adv. Dr. Rogério Romanin (OAB/SP 142.263).    
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: x x x; b) Quanto à causa determinante: x x x; e c) Decisão: julgar improcedente 
a representação, pois os fatos narrados nos autos do inquérito não configuram o fato da navegação 
constante do art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, mandando arquivar os autos; e d) Medidas 
preventivas e de segurança: oficiar a Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, Agente da Autoridade 
Marítima, para que, nos termos do art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97 (LESTA), possa 
aplicar aos armadores dos empurradores e balsas, TNPM Transporte, Navegação e Portos 
Multimodais Ltda. e EGTUM Navegação Ltda., a sanção prevista no artigo 23, inciso VI, do 
Decreto nº 2.596/98 (RLESTA), para cada embarcação de sua propriedade que houver descumprido 
os artigos 2º e 6º, do Anexo A, das Normas e Procedimentos da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná 
(NPCF/2012). Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 22 de julho de 2021. 
 
Processo no 31.361/2017 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho  
EMENTA: Bote de alumínio sem nome e não inscrito. Naufrágio. Entrega da embarcação à pessoa 
sem habilitação para conduzi-la que caracterizou exposição das vidas e fazendas embarcadas a 
risco. Erro do condutor ao tentar atravessar o igarapé quando as condições climáticas pioraram que 
caracteriza um erro da navegação. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Carlos Alberto Silva de Almeida (Condutor inabilitado), Adva. Dra. Tiana Carla de 
Castro Barbosa (OAB/AM 10.719); e André Guimarães dos Santos (Proprietário) – Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente e do fato da navegação: naufrágio de pequeno bote de alumínio e exposição das vidas e 
fazendas nele embarcadas a risco, resultando no desaparecimento de uma pessoa, possivelmente 
morta por afogamento, perda total da embarcação, do motor e dos pertences das pessoas 
embarcadas; b) Quanto à causa determinante: tentativa frustrada do condutor inabilitado de 
atravessar um igarapé durante uma mudança do estado do vento que provocou marolas que 
alagaram o bote. Entrega voluntária do bote para ser conduzido por pessoa sem habilitação e sem 
dotação de qualquer material de salvatagem; c) Decisão: julgar o acidente da navegação capitulado 
no art. 14, alínea “a”, como decorrente da imperícia do primeiro representado, Carlos Alberto Silva 
de Almeida e o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea “e”, como decorrente da imprudência 
e da negligência do segundo representado, André Guimarães dos Santos, aplicando a cada um penas 
cumuladas de repreensão e multa no valor de 400 (quatrocentas) UFIR, a ser atualizada na forma da 
Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo, com fulcro no art. 121, incisos I e VII, c/c art. 124, 
incisos I, VIII e IX e art. 135, inciso II, todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Custas processuais 
divididas em partes iguais; d) Medidas preventivas e de segurança: com base no art. 21, da Lei nº 
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2.180/54, encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público do Amazonas, ante o desaparecimento 
e provável morte por afogamento de um passageiro em decorrência do acidente e do fato da 
navegação julgados nesses autos. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 
1º de julho de 2021. 
 
Processo no 31.616/2017 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho  
EMENTA: B/M “AMAZÔNIA”. Explosão, incêndio e naufrágio. Transporte irregular de 
combustível em bombonas de plástico no porão de embarcação utilizada no transporte misto de 
carga e passageiros. Ferimentos graves em sete pessoas, sendo duas crianças. Utilização de 
embarcação não especializada para o transporte de combustível que caracteriza culpa grave do 
responsável. Revelia. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Jedilson dos Santos da Silva (Comandante) – Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: explosão, seguida de incêndio e naufrágio de embarcação de madeira, com 
perda total da embarcação e queimaduras em sete pessoas, sendo duas crianças; b) Quanto à causa 
determinante: transporte irregular de combustíveis armazenados em bombonas dentro do porão 
próximo ao gerador e ao motor de uma embarcação não especializada para esse tipo de transporte; 
c) Decisão: julgar o acidente da navegação constante do art. 14, alínea “a”, como decorrente da 
imprudência do representado, Sr. Jedilson dos Santos da Silva, aplicando-lhe pena de repreensão e 
pena de multa no valor de 300 (trezentas) UFIR, na forma da resolução nº 51/2020, do Tribunal 
Marítimo, com fulcro no art. 121, incisos I e VII c/c art. 124, incisos III e IX e art. 139, inciso IV, 
alíneas “a” e “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Custas processuais pelo representado. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 17 de junho de 2021. 
 
Processo no 31.812/2017 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho  
EMENTA: Lancha de esporte e recreio “LST”. Naufrágio na poita. Causa apontada a um erro na 
amarração que não foi devidamente apurada durante o IAFN. Chuva intensa na madrugada anterior 
relatada pelas testemunhas que pode ter causado o acidente. Fortuna do mar. Arquivamento. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Alexandro José de Freitas (Condutor), Adva. Dra. Luana da Costa Bandeira 
(OAB/PB 16.842). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: naufrágio de lancha na poita, com danos materiais decorrentes da imersão 
dos equipamentos; b) quanto à causa determinante: alagamento das partes internas da lancha pela 
chuva; c) decisão: julgar o acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 
2.180/54, como decorrente de fortuna do mar, exculpando Alexandro José de Freitas, mandando 
arquivar os autos. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 07 de julho de 
2021. 
 
Processo no 31.993/2017 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho  
EMENTA: Bote “DIJAN I”. Naufrágio. Saída durante período com aviso de ressaca. Fundeio em 
local inapropriado que expôs a embarcação à ação do vento e da correnteza. Falta de uso de coletes 
salva-vidas. Morte de um passageiro por afogamento. Revelia. Condenação.  
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Josival Antônio Lima da Silva (Proprietário/Condutor) – Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: naufrágio de bote de alumínio que causou a morte de um passageiro por 
afogamento; b) Quanto à causa determinante: emborcamento causado pela entrada sem controle de 
água pela borda durante içamento do ferro enquanto o bote se encontrava de través para a corrente 
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de maré e do vento; e c) Decisão: julgar o acidente da navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, 
como decorrente da imprudência do representado, Arrais Amador e Motonauta Josival Antônio 
Lima da Silva, aplicando-lhe penas cumuladas de repreensão e multa no valor de 1.000 (mil) UFIR, 
pena pecuniária a ser atualizada na forma da Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo, com 
fulcro no art. 121, incisos I e VII c/c art. 124, incisos I e VIII e art. 135, inciso II, todos os artigos da 
nº Lei nº 2.180/54. Custas processuais pelo representado. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. 
Rio de Janeiro, RJ, em 24 de junho de 2021. 
 
Processo no 32.452/2018 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: N/M “BERGE NEBLINA” e N/M “MILD SEA”. Abalroamento durante manobra de 
aproximação para fundeio. Erro de manobra do comandante que não levou em consideração a forte 
correnteza de maré que ocorre na área da Baía de São Marcos, no Maranhão. Oficial de serviço no 
passadiço que apenas seguia as ordens passadas pelo comandante e não pode ser considerado 
corresponsável pelo acidente. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: Ajay Dawar (Comandante do N/M “BERGE NEBLINA”) - Revel; e Gilbert 
Espinosa Lamanilao (Oficial de serviço responsável pela manobra do N/M “BERGE NEBLINA”) - 
Revel, Adv. Dr. Renan de Araújo de Souza (DPU/RJ). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: abalroamento entre um navio fundeado e outro em manobra de 
posicionamento para o fundeio, com danos materiais em ambas as embarcações; b) quanto à causa 
determinante: erro de planejamento da manobra de fundeio, que não considerou a correnteza 
provocada pela variação de maré do local; c) decisão: julgar o acidente da navegação, capitulado no 
art. 14, alínea “a”, como decorrente da imperícia do primeiro representado, o CLC indiano Ajay 
Dawar, aplicando-lhe a pena repreensão, com fulcro no art. 121, inciso I c/c art. 124, inciso I e 139, 
inciso IV, alíneas “a” e “d”, todos os artigos da Lei nº 2.180/54, dispensado do pagamento das 
custas processuais em deferimento ao pedido de gratuidade de justiça formulado por seu Curador 
em sua defesa. Exculpar o segundo representado, 2ON filipino Gilbert Espinosa Lamanilao. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 07 de julho de 2021. 
 
Processo no 32.722/2018 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho  
EMENTA: Ferry boat “FB 17”. Queda de motocicleta e de seu piloto na água durante o embarque. 
Acionamento acidental do manete do motor que provocou o deslocamento da embarcação enquanto 
ainda embarcava a última motocicleta. Negligência caracterizada. Condenação.  
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Samuel Osvaldo Braz (Comandante), Adva. Dra. Maria das Neves Santos da Rocha 
(OAB/RJ 61.673). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: exposição da vida de um passageiro e de sua motocicleta a risco, com perda do 
veículo e ferimentos leves no passageiro; b) Quanto à causa determinante: acionamento acidental do 
manete do motor durante o embarque dos veículos, afastando o ferry boat do cais; e c) Decisão: 
julgar o fato da navegação capitulado no art. 15, alínea “e”, como decorrente da negligência do 
representado, MCB Samuel Osvaldo Braz, aplicando-lhe penas cumuladas de repreensão e multa no 
valor de 300 (trezentas) UFIR, pena pecuniária a ser atualizada na forma da Resolução nº 51/2020, 
do Tribunal Marítimo, com fulcro no art. 121, incisos I e VII c/c art. 124, inciso I, todos os artigos 
da Lei nº 2.180/54. Custas processuais pelo representado. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. 
Rio de Janeiro, RJ, em 22 de junho de 2021. 
 
Processo no 32.889/2018 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Lancha de esporte e recreio “JUBARTE”. Encalhe sobre pedras cartografadas. Carta 
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náutica e aparelho de GPS de bordo que não foram consultados pelo representado, demonstrando 
sua imperícia. Danos de pequena monta arcados pelo próprio representado. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Luis Antonio Panaro Mantuano (Proprietário/Condutor) – Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: encalhe de lancha de esporte e recreio com danos materiais de pequena 
monta; b) Quanto à causa determinante: erro de navegação; c) Decisão: julgar o acidente da 
navegação constante do art. 14, alínea “a”, como decorrente da imperícia do representado, ARA 
Luis Antonio Panaro Montuano, aplicando-lhe pena de repreensão e multa no valor de 200 
(duzentas) UFIR, na forma da Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo, com fulcro no art. 121, 
incisos I e VII, c/c art. 124, inciso I e 139, inciso II, todos os artigos da Lei nº 2.180/54. Custas 
processuais pelo representado. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 1º 
de julho de 2021. 
 
Processo no 32.949/2018 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho  
EMENTA: N/M “BOM JESUS DE BREVES VI”. Incêndio. Instalações elétricas dentro da cabine 
da guarnição em estado precário. Negligência para com a manutenção evidenciada pela prova dos 
autos. Embarcação que transporta centenas de passageiros. Recomendação à Capitania dos Portos 
para verificar a atuação das empresas certificadoras diante do fato de a embarcação estar certificada 
ainda que suas instalações elétricas estivessem em estado precário. Condenação.  
Autora: A Procuradoria. 
Representada: Empresa Amazônia Fluvial Navegação e Turismos Ltda. (Proprietária), Adva. Dra. 
Liliane dos Santos Rebelo de Barros (OAB/PA 22.294).  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente ou fato da navegação: incêndio a bordo de embarcação que faz o transporte de pessoas e 
carga, com danos materiais de pequena monta; b) Quanto à causa determinante: curto-circuito em 
fiação exposta da instalação elétrica do camarote da tripulação; c) Decisão: julgar o acidente da 
navegação capitulado no art. 14, alínea “a”, como decorrente da negligência da representada, 
Empresa Amazônia Fluvial Navegação e Turismo Ltda., aplicando-lhe penas de repreensão e multa 
no valor de 2.000 (duas mil) UFIR na forma da Resolução nº 51/2020 do Tribunal Marítimo, com 
fulcro no art. 121, inciso I c/c art. 124, inciso IX e art. 139, inciso IV, alínea “a”, todos os artigos da 
Lei nº 2.180/54. Custas processuais pela representada; e d) Medidas preventivas e de segurança: 
Oficiar a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, agente da Autoridade Marítima, para que 
verifique se as empresas certificadoras credenciadas para atuar na região de sua jurisdição vem 
inspecionando a contento as instalações das embarcações, diante do estado precário das instalações 
elétricas da embarcação objeto do presente processo. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio 
de Janeiro, RJ, em 06 de julho de 2021. 
 
Processo no 34.042/2020 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Embarcação “SEM NOME”. Naufrágio. Fortuna do mar. Condições adversas do tempo. 
Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: naufrágio da embarcação com danos materiais e duas vítimas fatais; b) 
quanto à causa determinante: condições adversas do tempo na região; e c) decisão: julgar o acidente 
da navegação, previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de fortuna do 
mar, mandando arquivar os autos, conforme promoção da PEM. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 2021. 
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Processo no 34.143/2020 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Embarcação “MR ALDO”. Incêndio a bordo nas proximidades da Ilha de Santana, 
Macaé, RJ. Caso fortuito. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: incêndio causando danos materiais; b) quanto à causa determinante: 
funcionamento irregular da válvula de controle de pressão de combustível, devido uma sujidade na 
mesma; e c) decisão: julgar o acidente da navegação, previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 
2.180/54, como sendo decorrente de caso fortuito, mandando arquivar os autos conforme promoção 
da PEM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 22 de julho de 2021. 
 

Processo no 34.147/2020 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: N/M “S2 TRACTOR”. Avaria de máquinas na embarcação deixando-a à deriva na 
Bacia de Campos, Campos dos Goytacazes, 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 causando danos materiais; b) quanto à causa 
determinante: dano ao relé de controle do sistema do leme; c) decisão: julgar o acidente da 
navegação previsto no art. 14, alínea “b”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de caso fortuito, 
mandando arquivar os autos conforme promoção da PEM; e d) medidas preventivas e de segurança: 
oficiar a Capitania dos Portos de Macaé, nos termos do artigo 33, parágrafo único, da Lei nº 
9.537/97 (LESTA), para que diligencie a respeito das infrações cometidas pela pessoa jurídica S2 
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO LTDA, proprietária da embarcação “S2 TRACTOR”, nos moldes 
dos arts. 11, 13 inciso III, 14 incisos I e II, 15 inciso II, 19 do RLESTA, e ao mestre da embarcação, 
MOC Mauricio de Lima Penedo, nos moldes dos artigos 11 c/c 12, inciso III do RLESTA. 
Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 2021. 
 
Processo no 34.165/2020 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 

EMENTA: Embarcação “DÁDIVA DE DEUS DO PRACUÚBA”. Água aberta. Causa 
determinante não apurada, sem identificação de possíveis culpados. 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  causando  danos materiais; b) quanto à 
causa determinante: não devidamente apurada; c) decisão: julgar o acidente da navegação 
previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente de causas não 
devidamente apuradas, mandando arquivar os autos conforme promoção da PEM; e d) 
medidas preventivas e de segurança: oficiar a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, 
nos termos do artigo 33, parágrafo único, da Lei nº 9.537/97 (LESTA), aplique a sanção 
cabível ao condutor da embarcação “DÁDIVA DE DEUS DO PRACUÚBA” pelo 
descumprimento do artigo 11 do RLESTA e aos proprietários da referida embarcação pelo 
descumprimento do artigo 11 do RLESTA e artigo 7º do RLESTA c/c com o item 0211 da 
NORMAM-02/DPC. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 07 de 
julho de 2021. 
 
Processo no 34.174/2020 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Embarcação “D. MADALENA”. Naufrágio no rio Amazonas, nas proximidades da 
comunidade Santa Rita, Monte Alegre, PA. Causa determinante não apurada, sem identificação de 
possíveis culpados. 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 com danos materiais; b) quanto à causa determinante: não 
apurada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 
2.180/54, como decorrente de causas não apuradas, mandando arquivar os autos conforme 
promoção da PEM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 15 de julho de 
2021. 
 
 
Processo no 34.179/2020 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Empurrador “PIPES 143” e balsa “PIPES 42”. Colisão de um comboio contra um 
banhista no porto da Balsa, município de São Miguel do Tocantins - TO. Consequências do 
acidente que atingiram a própria vítima. Arquivamento com base na Resolução 50/2020 do TM. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: colisão de comboio contra uma pessoa causando danos pessoais; b) quanto à 
causa determinante: vítima estava nadando em local proibido, próximo às embarcações; e c) 
decisão: julgar o acidente da navegação constante do art. 14, alínea “a”, como decorrente da 
imprudência do Sr. Edivan Rodrigues, mas deferir a promoção da PEM pelo arquivamento sumário 
na forma da Resolução nº 50/2020 do Tribunal Marítimo, com fulcro no artigo 143 da Lei nº 
2.180/54. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 03 de agosto de 2021. 
 
Processo no 34.221/2020 
Relator: Juiz Nelson Cavalcante e Silva Filho 
EMENTA: Lancha “SOL”. Incêndio. Causa determinante não apurada, sem identificação de 
possíveis culpados. Arquivamento. 
Com pedido de arquivamento. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente da navegação: incêndio com perda total da embarcação; b) quanto à causa determinante: 
não apurada; e c) decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 
2.180/54, como decorrente de causas não apuradas, mandando arquivar os autos conforme 
promoção da PEM. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 28 de julho de 
2021. 
 
Processo no 31.869/2017 
Relator: Juiz Geraldo de Almeida Padilha  
EMENTA: Lancha “MURA”. Adernamento da lancha provocando a queda na água de 4 pessoas e 
ferimentos leves. Perda de estabilidade direcional da lancha devido a folga na direção aliada à falta 
de manutenção preventiva do sistema de governo. Imprudência. Negligência. Condenação.. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Antônio Marcos da Silva (Comandante) – Revel.  
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
fato da navegação: adernamento da lancha provocando a queda na água de 4 pessoas e ferimentos 
leves; b) quanto à causa determinante: perda de estabilidade direcional da lancha devido a folga na 
direção aliada à falta de manutenção preventiva do sistema de governo; c) decisão: julgar o acidente 
e fato da navegação previsto no art. 15 alínea e da Lei n° 2.180/54, como decorrente de imprudência 
e negligência do SDPM Antônio Marcos da Silva, condenando-o à pena de repreensão e multa no 
valor de 300 (trezentas) UFIR, de acordo com a Resolução 51/2020 do Tribunal Marítimo e o art. 
121, incisos I e VII, da Lei n° 2.180/54, com a redação dada pela Lei n° 8.969/94. Custas 
processuais na forma da Lei; e d) medidas preventivas e de segurança: oficiar à Capitania Fluvial de 
Tabatinga, Agente Local da Autoridade Marítima, para diligenciar junto à PMAM, supostamente 
proprietária da lancha “MURA”, de modo que possa aplicar a infração ao RLESTA no seu art. 16, 
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inciso I – deixar de inscrever a embarcação. Oficiar à PMAM ofício circunstanciado no que se 
refere a obrigatoriedade de inscrição de suas embarcações, bem como, quanto a dotação de 
salvatagem observando as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM-02), juntando ainda a 
Cópia do Acórdão deste Processo e do Processo n° 29.862/2015, de relatoria do Sr. Juiz Fernando 
Alves Ladeiras que trata do mesmo assunto, referente a perda da vida de um militar. Publique-se. 
Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 11 de março de 2021. 
 

Processo no 31.579/2017 
Relator: Juiz Júlio César Silva Neves  
EMENTA: E/M “JEAN FILHO LI”, BALSAS “JEANY SARON XXXVI” e “ISABELE XVI” x 
B/M “DEUS É FIEL”. Abalroação entre Comboio e Barco a Motor, provocando o óbito de Nelzon 
Cordeiro de Araújo e avarias no barco a motor “DEUS É FIEL”. Falta de vigilância e erro de 
manobra do condutor do B/M “DEUS É FIEL” ao cruzar a proa do comboio, aliado à péssima 
condição de manutenção dos motores da embarcação. Negligência e imprudência. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representados: José Luiz Tenório da Silva (Condutor inabilitado do B/M “DEUS É FIEL”) e 
Hilário Magalhães dos Passos (Tripulante inabilitado do B/M “DEUS É FIEL”), Adv. Dr. Eraldo 
Silva Júnior (DPU/RJ). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do 
acidente e fato da navegação: abalroação entre comboio formado pelo E/M “JEAN FILHO LI”, 
balsas “JEANY SARON XXXVI” e “ISABELE XVI” e o B/M “DEUS É FIEL”, provocando o 
óbito de Nelzon Cordeiro de Araújo e avarias no barco a motor “DEUS É FIEL”; b) quanto à causa 
determinante: falta de vigilância e erro de manobra do condutor do B/M “DEUS É FIEL” ao cruzar 
a proa do comboio, aliado à péssima condição de manutenção dos motores da embarcação; c) 
decisão: julgar o acidente e fato da navegação, previsto no art. 14, alínea “a” e art. 15 alínea “e”, da 
Lei nº 2.180/54, como decorrente de negligência e imprudência do condutor José Luiz Tenório da 
Silva e negligência do proprietário Hilário Magalhães dos Passos condenando-os à pena de 
repreensão e multa no valor de 400 (quatrocentas) UFIR para o Condutor, primeiro representado, e 
100 (cem) UFIR para o Proprietário, segundo representado, de acordo com a Resolução nº 51/2020 
do Tribunal Marítimo, e o art. 121, incisos I e VII, da Lei nº 2.180/54. Custas processuais na forma 
da Lei; e d) Medidas preventivas e de segurança: oficiar à Capitania Fluvial de Porto Velho, agente 
da Autoridade Marítima as infrações ao RLESTA cometidas por José Luiz Tenório da Silva e 
Hilário Magalhães dos Passos que infringiram o art. 11, conduzir embarcação ou contratar 
tripulante sem habilitação para operá-la, e por Hilário Magalhães dos Passos que infringiu o art. 16 
Inciso I, deixar de inscrever ou de registrar a embarcação. Enviar cópia do Acórdão ao Ministério 
Público do Estado de Rondônia. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 05 
de agosto de 2021. 
 

Processo no 32.075/2017 
Relator: Juiz Júlio César Silva Neves   
EMENTA: Lancha “MISSIONEIRA”. Colisão com duto de dragagem da Superintendência de 
Portos e Hidrovias, provocando pane elétrica no motor trim e avaria no espelho de popa da lancha, 
sem danos pessoais ou ambientais. Deficiência no sistema de sinalização nas áreas a serem 
dragadas. Fato de terceiro. Exculpar. Arquivamento.  
Autora: A Procuradoria. 
Representado: André Massafra Almeida (Condutor), Adv. Dr. Pablo Benites (OAB/RS 71.146). 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) Quanto à natureza e extensão do 
acidente: colisão com duto de dragagem da Superintendência de Portos e Hidrovias - SPH, 
provocando pane elétrica no motor trim e avaria no espelho de popa da lancha, sem danos pessoais 
ou ambientais; b) Quanto à causa determinante: deficiência no sistema sinalização nas áreas a serem 
dragadas; e c) Decisão: julgar o acidente da navegação previsto no art. 14, alínea “a”, da Lei nº 
2.180/54, como decorrente de um fato de terceiro, exculpando o Representado André Massafra 
Almeida, e mandando arquivar os autos do processo. Publique-se. Comunique-se. Registre-se. Rio 
de Janeiro, RJ, em 03 de agosto de 2021. 
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Processo no 33.008/2018 
Relator: Juiz Júlio César Silva Neves 
EMENTA: Lancha “ADRENALINA GOLD” x Veleiro “FUTURU I”. Abalroação entre lancha e 
veleiro com avarias na popa e bote de apoio do veleiro e avaria na proa da lancha, sem a ocorrência 
de danos pessoais ou ao meio hídrico. Falta de vigilância do condutor da lancha “ADRENALINA 
GOLD”, aliado a velocidade não segura da embarcação, na condição de baixa visibilidade. 
Negligência e imprudência. Condenação. 
Autora: A Procuradoria. 
Representado: Eduardo Savordelli (Condutor da L/M “ADRENALINA GOLD”) - Revel. 
ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade, quanto ao mérito, e por maioria, 
quanto à pena, nos termos do voto do Sr. Juiz Relator, Juiz Júlio César Silva Neves, no que foi 
acompanhado pelos Srs. Juízes Fernando Alves Ladeiras, Marcelo David Gonçalves e Maria 
Cristina de Oliveira Padilha. Vencido o Sr. Juiz Attila Halan Coury: a) Quanto à natureza e 
extensão do acidente e do fato da navegação: abalroação entre lancha e veleiro com avarias na popa 
e bote de apoio do veleiro e avaria na proa da lancha, sem a ocorrência de danos pessoais ou ao 
meio hídrico; b) Quanto à causa determinante: falta de vigilância do Condutor da lancha 
“ADRENALINA GOLD”, aliado  a  velocidade  não  segura  da  embarcação,  na  condição  de  
baixa  visibilidade; e c) Decisão: por unanimidade, quanto ao mérito, e por maioria, quanto à pena, 
nos termos do voto do Sr. Juiz Relator, Juiz Júlio César Silva Neves, julgar o acidente e fato da 
navegação, previsto no art. 14, alínea “a” e art. 15 alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como decorrente 
de negligência e imprudência de Eduardo Savordelli, condenando-o à pena de repreensão e multa de 
200 (duzentas) UFIR, de acordo com a Resolução nº 51/2020, do Tribunal Marítimo, art. 121, 
incisos I e VII, art. 139 inciso IV, alíneas “a” e “d”, da Lei nº 2.180/54. Custas processuais na forma 
da Lei, no que foi acompanhado pelos Srs. Juízes Fernando Alves Ladeiras, Marcelo David 
Gonçalves e Maria Cristina de Oliveira Padilha. Em voto divergente o Sr. Juiz Attila Halan Coury, 
aplicava a pena de repreensão ao representado, sendo vencido. Publique-se. Comunique-se. 
Registre-se. Rio de Janeiro, RJ, em 05 de agosto de 2021. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021. 
 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS  
Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 

 
 
 
 
 



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

Processo nº 34.352/2020

Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves

EMENTA: B/M “CRISTO REI”. Queda na água do Sr. Osvaldo Batista dos Santos, provocando a sua
morte por afogamento,  sem ocorrência de poluição hídrica ou danos materiais. Causa indeterminada.
Arquivamento.

Com pedido de arquivamento

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da
navegação: queda na água do Sr. Osvaldo Batista dos Santos, provocando a sua morte por afogamento,
sem ocorrência de poluição hídrica ou danos materiais; b) quanto à causa determinante: não apurada com
a devida precisão; e c) decisão: julgar o fato da navegação previsto no artigo 15, alínea “e”, da Lei nº
2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar os autos, conforme promoção da PEM.
Publique-se. Comunique-se. Registre-se.Rio de Janeiro, RJ, em 10 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CIDNEI GOMES GONÇALVES , Auxiliar , em
10/09/2021, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0007771 e o código CRC E2938C40.

34352/2020 0007771v2
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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

Processo nº 34.323/2020

Relator: Juiz Marcelo David Gonçalves

EMENTA: F/B “ABÍLIO PELAES”. Roubo, com danos materiais consubstanciados na perda de quase
toda a carga, do equipamento de rádio “VHF” e aparelho de GPS da embarcação, sem acidentes pessoais
ou  danos  ambientais.  Atuação  dolosa  dos  criminosos.  Responsáveis  não  foram  identificados.
Arquivamento.

Com pedido de Arquivamento

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza e extensão do fato da
navegação: roubo de carga e outros objetos a bordo do F/B “ABÍLIO PELAES”, com danos materiais
consubstanciados na perda de quase toda a carga, do equipamento de rádio “VHF” e aparelho de GPS da
embarcação, sem acidentes pessoais ou danos ambientais; b) quanto à causa determinante: atuação dolosa
dos criminosos; e c) decisão: julgar o fato da navegação previsto no art. 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54,
como decorrente da atuação dolosa dos criminosos e mandar arquivar os autos, conforme promoção da
PEM, uma vez que os criminosos não foram identificados pela tripulação, nem pela autoridade policial.
Publique-se. Comunique-se. Registre-se.Rio de Janeiro, RJ, em 10 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CIDNEI GOMES GONÇALVES , Auxiliar , em
10/09/2021, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0007763 e o código CRC 1ADECBC4.

34323/2020 0007763v2
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PAUTAS 
 
 

PROCESSOS EM PAUTA PARA JULGAMENTO NA SESSÃO Nº 7.527ª DO DIA 23 DE 
SETEMBRO DE 2021 (QUINTA-FEIRA) ÀS 13h30min (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA): 
 
 
 

Esta sessão será realizada por meio de videoconferência, em conformidade com o previsto 
no § 2º, do art. 11 do Ato Normativo nº 2/TM, de 23 de março de 2020 (e-DTM nº 29, de 24MAR2020, 
p.19-23), alterado pelo Ato Normativo nº 3/TM, de 07 de abril de 2020 (e-DTM nº 35, de 07ABR2020), 
e na Portaria nº 20/TM, de 08 de abril de 2020 (e-DTM nº 36, de 08ABR2020). 

A sessão poderá ser acessada/acompanhada pela internet, de acordo com as instruções em 
anexo. 

 
 
 

P A U T A  D O  D I A 
 
 
                  
Nº 28.873/2014 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “FAR SAMSON”, de bandeira da Ilha do 
Homem, com vítima fatal, ocorrido na bacia de Santos, Rio de Janeiro, em 17 de julho de 2013. (CPRJ). 
 Jul: Rel: Sra. Juíza Maria Cristina Padilha 
  Rev: Sr. Juiz Júlio Neves 
  PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 
  Rdo(s): Ricardo Garth Adonis (Supervisor de Convés) 
    Eric Alexander Martin (Oficial de Segurança) 
    Adv. Dr. Fernando C. Sobrino Porto (OAB/RJ 47.659) 
    Rivoal Midir (Superintendente de Segurança do Trabalho da Empresa 
    Saipem do Brasil) 
    Adv. Dr. Thiago Ribeiro de Oliveira (DPU/RJ) 
 
 
 
 
Nº 30.267/2015 – Fato da navegação, envolvendo o N/M “OKIANA”, de bandeira da Ilha do Homem, e 
um estivador, ocorrido no porto de Itaqui, município de São Luís, Maranhão, em 10 de janeiro de 2015. 
(CPMA). 
 Jul: Rel: Sr. Juiz Marcelo David Gonçalves 
  Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
  PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
  Rdo(s):  Fernando Lima Sousa (Estivador) 
    Adv. Dr. Rodrigo de Barros Bezerra (OAB/MA 7.133) 
    Denilson Silva Sá (Sinaleiro) 
    Adv. Dr. Fábio Luiz dos Santos Costa (OAB/MA 13.410) 
    José Roberto Ferreira Filho  (Supervisor da  empresa G5,  prestadora  de  
                                                serviço) 
    - Revel  
    
 
 



 
 

ANO VI – N° 137 – 13  de setembro de 2021                                                   Diário Eletrônico – Caderno 1 

 

  

Nº 31.500/2017 – Acidente e fato da navegação, envolvendo a moto aquática “SABIÁ” e a L/M 
“SENSEI WARDÔ”, com vítima fatal, ocorridos no rio Claro, na represa da usina hidrelétrica Barra dos 
Coqueiros, município de Caçu, Goiás, em 01 de agosto de 2015. (CFTP). 
 Jul: Rel: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
  Rev: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
  PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
  Rdo(s): Wilson Macedo Neto (Proprietário da moto aquática “SABIÁ”) 
   Adv. Dra. Amanda Fernandes Silva Oliveira (DPU/RJ) 
   Alexandre Roberto Silva (Proprietário e Condutor da L/M “SENSEI 
   WARDÔ”) 
   Adv. Dr. Guilherme Gama Teixeira (OAB/TO 7.249) 
 
 
 
Nº 33.397/2019 – Acidente da navegação, envolvendo o N/M “NSU XANADU”, de bandeira da 
Libéria, ocorrido no píer 2 do porto de Tubarão, município de Vitória, Espírito Santo, em 28 de 
novembro de 2018. (CPES). 
    Jul: Rel: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
  Rev: Sr. Juíz Marcelo David Gonçalves 
  PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
  Rdo(s): Francisco José Gonçalves Pereira (Prático) 
   Adv. Dr. Werner Braun Rizk (OAB/ES 11.018) 
 
 
 
 
Nº 31.759/2017 – Acidente e fato da navegação envolvendo os B/M “RODRIGUES NETO II” e “IATE 
SÃO RAIMUNDO”, ocorridos nas proximidades do trapiche de Icoaraci, município de Belém, Pará, em 
23 de julho de 2016. (CPAOR). 
 Jul: Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
  Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
  PEM: Sra. Juliana Moura Maciel Braga 
            Rdo(s): Raimundo Pinho da Conceição (Condutor e Proprietário do B/M “IATE 
                                              SÃO RAIMUNDO”) 
    Advs. Dr. Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves (OAB/PA14.220) 
     Dra. Fabianne Souza Costa (OAB/PA 25.156) 
                Domingos Veiga de Barros (Condutor do B/M “RODRIGUES   
                                                            NETO II”) 
     - Revel 
    
 
 
 
Nº 29.433/2015 – Fato da navegação, envolvendo a plataforma “PETROBRAS 62”, de bandeira das 
Ilhas Marshall, ocorrido no campo do Roncador, bacia de Campos, município de Campos dos 
Goytacazes, Rio de Janeiro, em 10 de janeiro de 2014. (CPM). 
 Jul: Rel: Sr. Juiz Attila Halan Coury  
  Rev: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
  PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
  Rdo(s): José Arlindo Dias Teixeira (Operador de gerador) 
   Adv. Dra. Luísa Ayumi Komoda Paes de Figueiredo (DPU/RJ) 
   CCI Construções Offshore S.A. (Empresa contratada) 
   Adv. Dr. Ronaldo Eduardo Cramer Veiga (OAB/RJ 94.401) 
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   Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS (Operadora da plataforma) 
   Adv. Dr. Hélio Siqueira Junior (OAB/RJ 62.929) 
 
 
 
 
PROCESSO QUE SERÁ ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 69, § 3º, DO REGIMENTO 
INTERNO PROCESSUAL DO TRIBUNAL MARÍTIMO: 
 
Nº 33.808/2019 – Acidente da navegação, envolvendo as balsas “BERTOLINI CXLI” e “ESTEVAM 
484”, ocorrido no rio Negro, distrito de Paricatuba, município de Iranduba, Amazonas, em 08 de 
setembro de 2018. (CFAOC). 
 Arq: Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
  Rev: Sr. Juiz Attila Halan Coury 
  PEM: Sr. Francisco José Siqueira Ferreira 
 
 
 
PROCESSO QUE SERÁ ARQUIVADO NOS TERMOS DO ARTIGO 70, § 1º, INCISO II, DO 
REGIMENTO INTERNO PROCESSUAL DO TRIBUNAL MARÍTIMO: 
 
 
Nº 33.799/2019 – Fato da navegação, envolvendo o bote “LUNA”, com vítima fatal, ocorrido no rio 
Paraná, distrito de Planalto do Sul, município de Teodoro Sampaio, São Paulo, em 27 de outubro de 
2018. (DelPEpitacio). 
 Arq:  Rel: Sr. Juiz Nelson Cavalcante 
  Rev: Sr. Juiz Fernando Alves Ladeiras 
  PEM: Sra. Paula de São Paulo Nunes Bastos Ribeiro 
 
 
 

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2021. 
 
 

 
WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO 

Vice-Almirante (RM1) 
Juiz-Presidente 
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Anexo à Pauta da Sessão Ordinária nº 7.527, de  23/09/2021. 
 

TRIBUNAL MARÍTIMO  
ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

INSTRUÇÕES PARA ACESSO À SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA 
 
 
 

1. Solicitar o acesso à sessão por videoconferência, mediante preenchimento do 
formulário constante do anexo da Portaria nº 20/TM, de 08/04/2020, 
encaminhando-o para o e-mail tm.secom@marinha.mil.br; 

2. Caso deferido, o Tribunal Marítimo encaminhará o link de acesso para o e-mail 
do solicitante informado no formulário; 

3. A plataforma utilizada para videoconferência será o Cisco Webex, e o acesso se 
dará conforme o Manual de Orientações Técnicas a ser encaminhado por e-mail 
para o advogado que tiver sua solicitação deferida; 

4. Ressalta-se que o rito do julgamento de processos por videoconferência será, em 
princípio, o mesmo que normalmente se pratica em sessão presencial do Tribunal; 

5. O limite de patronos com acesso deferido é de até 10 (dez), devendo todos 
estarem habilitados nos autos do respectivo processo; 

6. Os memoriais, se for o caso, deverão ser encaminhados para o e-mail 
tm.secom@marinha.mil.br com antecendência de até um dia útil antes da sessão 
de julgamento, para serem distribuídos aos juízes. Recomenda-se que, para as 
comunicações verbais, a critério do juiz, antes da sessão, sejam priorizados os 
canais de atendimento não presenciais; 

7. Durante a sessão, recomenda-se, ainda, que o participante mantenha o microfone 
desligado, somente ligando-o em caso de necessidade de se manifestar;  

8. Ao público em geral, a sessão será transmitida em tempo real no canal do 
Tribunal Marítimo na plataforma de streaming Youtube, no link 
https://www.youtube.com/channel/UCmeJY4eG2AEEM7uOUibR31w; e 

9. Após o encerramento, será disponibilizada a gravação da sessão realizada por 
videoconferência no canal do Tribunal Marítimo no Youtube. 
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