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1. EDITAIS 

 
 

DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 34.135/2020– 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 34.135/2020, referente ao acidente e fato da navegação envolvendo a 
embarcação “SHABU”, ocorrido na Praia da Urca, Baia da Guanabara-RJ, no dia 06 de março de 
2019, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, RODRIGO 

FONSECA ALVARENGA, brasileiro, nascido em 08/04/1976, Carteira de Identidade n
o
 10530447-1 IFP-RJ, inscrito no 

CPF sob o n
o
 043.011.917-80, CHA n

o
 383A2017002834, residente à Rua Fritz Utzeri, n

o 
90, Casa 02, Bairro: Recreio dos 

Bandeirantes, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 22.790-699, na qualidade de Condutor e Proprietário da embarcação “SHABU”. 

Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização do Sr. RODRIGO FONSECA ALVARENGA, por 
entendê-lo(s) responsável(is) pelo acidente e fato da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” 
(abalroamento) e no artigo 15, alínea “e” (expor a risco) 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 29 
de agosto de 2022. 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. 
 
 

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA PADILHA 

Juíza-Relatora 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 32.745/2018– 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 32.745/2018, referente ao acidente e fato da navegação envolvendo a 
embarcação “BRUCE KAY”, ocorrido no Estaleiro Mac Laren Oil, baia de Guanabara, Niterói-RJ, 25 
de outubro de 2017, em que é autora a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e os 
representados, CARLOS ALBERTO DE SOUZA, brasileiro, nascido em 11/09/1963, casado, Marinheiro Auxiliar de 

convés – CIR n
o 

381P2004001296, Carteira de Identidade n
o
 06.526.275-0 – DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o n

o 

000.072.097-62, Residente à Rua do Cruzeiro, n
o
 285, Ilha da Conceição, Niterói-RJ, CEP: 24.050-280, na Qualidade de 

Operador da Empresa BM MARÍTIMA LTDA-ME a bordo da balsa “MARBELA”, LEONARDO COELHO DA SILVA, 
brasileiro, nascido em 21/01/1971, casado, Carteira de Identidade n

o
 125354910 – IFPRJ, inscrito no CPF sob o n

o
 

091.125.277-00, residente à Rua Ivan Serpa,  n
o
 350, Bloco 9, Apto 206, Bairro Campo Grande, Rio de janeiro-RJ, CEP: 

23.075-350, na qualidade de Supervisor da empresa C-TANK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E REPAROS EM 
GERAL LTDA-EPP e FREDERICO NOBRE MACHADO TERRA BORBA, brasileiro, nascido em 18/05/1980, casado, Carteira 
de Identidade n

o
 115187510 – DICRJ, inscrito no CPF sob o n

o
 090.340.497-44, residente à Rua das Orquídeas, n

o
 1, 

casa 27, Itacoatiara, Niterói-RJ, CEP: 24.348-250, na qualidade de Gerente Operacional da empresa BM MARÍTIMA 

LTDA-ME. Pelo exposto, a PEM promoveu pela responsabilização dos Srs. CARLOS ALBERTO DE SOUZA, 

LEONARDO COELHO DA SILVA e FREDERICO NOBRE MACHADO TERRA BORBA, por entendê-lo(s) responsável(is) 
pelo acidente e fato da navegação capitulado no artigo 14, alínea “a” (naufrágio) e 15 alínea “e” 
(expor a risco), 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 30 de agosto de 2022. 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 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.094/2019– 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 
33.094/2019, referente ao fato da navegação envolvendo a embarcação “JULIA II”, ocorrido na 
baia de Aratu, distrito de Caboto-BA, 30 de abril de 2018, em que é autora a PEM - 
PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA e o representado, LUIZ CLEBER MOREIRA BARBOSA, brasileiro, 

nascido em 27/02/1987, solteiro, desempregado, Carteira de identidade n
o
 1176877828 – SSP/BA, inscrito no CPF sob 

o n
o
 033779665-36, residente à Rua Travessa São Roque, n

o
 173, Bairro Uruguai, Salvador-BA, CEP: 40415-020, na 

qualidade de responsável pela prática de crime a bordo da embarcação “JULIA II” e VALDEMIR PINTO SILVA, 

brasileiro, nascido em 26/03/1972, solteiro, ajudante geral, Carteira de identidade n
o
 0444201459 – SSP/BA, inscrito 

no CPF sob o n
o
 636966225-91, residente à Rua Eronildes Bispo Santos, n

o
 46-E, Bairro Tancredo Neves, Salvador-BA, 

CEP: 41207-612, na qualidade de responsável pela prática de crime a bordo da embarcação “JULIA II”. Pelo exposto, a 

PEM promoveu pela responsabilização dos Srs. LUIZ CLEBER MOREIRA BARBOSA e VALDEMIR PINTO SILVA, 

por entendê-lo(s) responsável(is) pelo fato da navegação capitulado no artigo 15, alínea “f”, 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 9 
de setembro de 2022. 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. 
 
 

ATTILA HALAN COURY 

Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 33.520/2019 – 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 
33.520/2019, no qual a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA, no uso de suas atribuições 
legais, ofereceu representação em face do Sr. BRUNO SOUSA ALMEIDA, residente/domiciliado 
no(a) Rua Manoel Matos, s/nº, Centro, Sampaio – TO, CEP: 77.180-000, CPF Nº 000.065.681-06, 
Identidade nº 468.093 (SSP-TO), na qualidade de condutor de moto aquática não inscrita, por 
entendê-lo responsável pelo acidente da navegação ocorrido no dia 20/07/2018, no Rio Tocantins, 
em direção ao Porto de Sampaio – TO, capitulado nos artigos 14, alínea “a” (abalroação) 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 Eletrônico do Tribunal Marítimo - E-DTM 
(https://www.tm.mar.mil.br), 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 9 de 
setembro de 2022. Eu, CLEBER LUIZ DE CARVALHO, SO-ES, Supervisor da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDIDO FERREIRA DE FARIAS, Encarregado da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 
 

ATTILA HALAN COURY 

Juiz-Relator 
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DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO Nº 34.134/2020 – 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 
34.134/2020, no qual a PEM - PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA, no uso de suas atribuições 
legais, ofereceu representação em face do Sr. ANTONIO SERGIO MUNIZ SERRA, 

residente/domiciliado no(a) Rua Pipira Vermelha, 41, Bairro: Tarumã Açu, Manaus-AM, CPF Nº 
330.159.612-68, Identidade nº 3328192-0 (SSP-AM), na qualidade de condutor do comboio 
formado pelo rebocador “UNIÃO X” e pelas balsas “UNIÃO VII” e “UNIÃO XI”, tendo seu paradeiro, 
após diligências realizadas, ignorado, incerto e não sabido, constante das fls. 196 dos autos, por 
entendê-lo responsável pelo acidente da navegação ocorrido no dia 15 de julho de 2019, 
capitulado nos artigos 14, alínea “a” (abalroação e naufrágio) 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 Eletrônico do Tribunal Marítimo - E-DTM 
(https://www.tm.mar.mil.br), 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 1º de 
setembro de 2021. Eu, CLEBER LUIZ DE CARVALHO, SO-ES, Supervisor da Seção de Atos 
Processuais, mandei-o digitar e conferi. Eu, BENEDIDO FERREIRA DE FARIAS, Encarregado da 
Divisão de Serviços Cartoriais, subscrevo. 
 
 

ATTILA HALAN COURY 

Juiz-Relator 

 
 

Rio de Janeiro, em 23 de setembro de 2022. 
 
 

BENEDITO FERREIRA DE FARIAS 

Diretor da Divisão de Serviços Cartoriais 
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