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TRIBUNAL MARÍTIMO

EDITAL DE CITAÇÃO (ESTRANGEIRO)

PROCESSO Nº 35216/2021 - PRAZO 30 DIAS

O (A) JUIZ (A) 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 35216/2021, no qual a PROCURADORIA ESPECIAL DA
MARINHA  –  PEM,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  ofereceu  representação  em  face  do  Sr.
ALBERTS FJODORVS, de nacionalidade Letão, com 50 anos de idade casado, Passaporte da Letônia
nº LV428558, carteira Marítima nº 1231924, filho de VICTOR FJODORVS e de LIANA FJODORVS
tendo como Agente consignatário LACHMANN AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, situada na praça
Antônio Telles, nº 12, salas 42,43 e 44, centro, Santos/SP, na qualidade de Comandante do"N/M
ORANGE SUN" , foi considerado responsável pelo acidente da navegação capitulado no artigo 14,
alínea “a” (encalhe) da Lei nº 2.180/1954. Por força do art. 75, inciso II 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.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo David Gonçalves, Juiz, em 11/04/2022, às
17:18, 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 0017602 e o código CRC 9D611BA5.

35216/2021 0017602v2
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TRIBUNAL MARÍTIMO

EDITAL DE CITAÇÃO (ESTRANGEIRO)

PROCESSO Nº 34507/2021 - PRAZO 30 DIAS

O  (A)  JUIZ  (A)  DO  TRIBUNAL  MARÍTIMO  DA  REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL,
MARCELO DAVID GONÇALVES, na forma da Lei etc., faz saber a todos que o presente edital, com
prazo de 30 (TRINTA) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este Tribunal em Secretaria
tem andamento o processo nº 34.507/2021, no qual a PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA
– PEM, no uso de suas atribuições legais, ofereceu representação em face do Sr.BARRY GARSIDE ,
de  nacionalidade  britânico,  Passaporte nº 099130132,  com  endereço  a  Woodnavos  3  Treseders
Gardens, Truro,Cornwall, United Kingdom, Mestre de Manobra (Mooring Master) a bordo do navio
“TORDIS KNUTSEN” ,  foi  considerado responsável pelo acidentes da navegação, capitulados no
artigo 14, alínea “a” (abalroamento e arribada), da Lei nº 2.180/1954. Por força do art. 75, inciso II 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.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo David Gonçalves, Juiz, em 11/04/2022, às
17:17, 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 0017630 e o código CRC 399B0078.
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TRIBUNAL MARÍTIMO

EDITAL DE CITAÇÃO (ESTRANGEIRO)

PROCESSO Nº 34507/2021 - PRAZO 30 DIAS

O  (A)  JUIZ  (A)  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 34507/2021, no qual a PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA –
PEM,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  ofereceu  representação em  face  do  Sr.  ODDGEIR
GULLHAUG , de nacionalidade norueguesa, nascido em 28/07/1966, Portador do Seamen's Passport
32113086, na qualidade de Comandante do N/M“TORDIS KNUTSEN” ,  tendo por  representante
legal no Brasil a pessoa jurídica TRIAINA AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, com sede na Avenida Rio
Branco nº 4, Grupo 1604, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20090-903, foi considerado responsável
pelos acidentes da navegação, capitulados no artigo 14, alínea “a” (abalroamento e arribada), da Lei nº
2.180/1954. Por força do art. 75, inciso II 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.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo David Gonçalves, Juiz, em 11/04/2022, às
17:17, 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 0017631 e o código CRC FAAB1802.
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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.

34894/2021 0020564v2
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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.

34894/2021 0020562v3
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