
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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