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TRIBUNAL MARÍTIMO 

 

Ata da Sessão Extraordinária e Solene Comemorativa ao Octogésimo Oitavo Aniversário do 
Tribunal Marítimo e Transmissão de Cargo de Juiz-Presidente, realizada no dia 09 de agosto de 2022. 

Às 11h05min, presentes os Senhores Juízes Vice-Almirante (RM1) WILSON PEREIRA DE LIMA 
FILHO, Presidente; NELSON CAVALCANTE E SILVA FILHO, Vice-Presidente; MARIA CRISTINA DE 
OLIVEIRA PADILHA, MARCELO DAVID GONÇALVES, FERNANDO ALVES LADEIRAS, ATTILA HALAN 
COURY e JÚLIO CÉSAR SILVA NEVES; a Representante da Procuradoria Especial da Marinha, Capitão-
Tenente (T) DIANA SOARES CORTEZE CALDEIRA e a Secretária do Tribunal, a Bacharel ANA PAULA 
BEZERRA DA SILVA.  

Disse a Senhora Secretária: “Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Tribunal Marítimo. 
Solicitamos que os celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso.” 

Em ato contínuo, disse o Senhor Juiz-Presidente: “Declaro aberta a Sessão Extraordinária e 
Solene Comemorativa ao Octogésimo Oitavo Aniversário do Tribunal Marítimo e Transmissão de 
Cargo de Juiz-Presidente. Convido os Senhores Juízes Marcelo David Gonçalves e Júlio César Silva 
Neves para conduzirem, ao Plenário, o Senhor Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra 
Almir Garnier Santos, acompanhado do Senhor Juiz-Presidente nomeado, Vice-Almirante Ralph 
Dias da Silveira Costa. O Senhor Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier 
Santos, presidirá esta Sessão Extraordinária e Solene.” 

Disse o Senhor Juiz-Presidente: “Presentes nesta Sessão o Senhor Comandante da 
Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, Senhores ex-Ministros da Marinha 
Almirantes de Esquadra (Refº) Alfredo Karam e Mauro Cesar Rodrigues Pereira; Senhor ex-
Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior; Senhor Ministro do 
Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Celso Luiz Nazareth; Senhor Secretário-Geral da 
Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco Campos; Senhor Diretor-Geral do Material da 
Marinha, Almirante de Esquadra José Augusto Vieira da Cunha de Menezes; Senhor Comandante-
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) Jorge Armando Nery Soares; 
Senhor Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, Almirante de Esquadra Claudio Henrique Mello de 
Almeida; Senhor Almirante de Esquadra Wilson Barbosa Guerra; Senhor Major-Brigadeiro do Ar 
Sergio Barros de Oliveira; Senhores ex-Presidentes do Tribunal Marítimo; Vice-Almirantes Mário 
Augusto de Camargo Ozório e Luiz Augusto Correia; Senhor Diretor da Procuradoria Especial da 
Marinha Vice-Almirante Luiz Octávio Barros Coutinho; Excelentíssimo Senhor, Procurador-Geral da 
Justiça Militar, Dr. Antonio Pereira Duarte; Excelentíssimo Senhor, Procurador-Chefe da Justiça 
Militar no Rio de Janeiro, Dr. Ailton José da Silva; Senhores Almirantes e Oficiais Generais do 
Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira e Autoridades do Poder Judiciário; Senhores Juízes e 
ex-Juízes do Tribunal Marítimo; Senhor Presidente do Centro de Capitães da Marinha Mercante, 
Capitão de Longo Curso Alvaro José de Almeida Júnior; Senhor Presidente da SOAMAR-Brasil, Dr. 
Orson Antônio Féres Moraes Rêgo; Ilustríssimas Senhoras e Senhores da Procuradoria Especial da 
Marinha e Advogados; e Senhoras e Senhores convidados que nos honram com sua presença.” 

Em seguida, o Senhor Juiz-Presidente, passou a palavra para a Doutora Ana Paula, 
Secretária desta Sessão. 

Disse a Senhora Secretária: “Convido os presentes a assumirem posição respeitosa para o 
canto do Hino Nacional Brasileiro.” 

Em seguida, disse a Senhora Secretária: “Com a palavra, o Senhor Juiz Fernando Alves 
Ladeiras, que fará alocução – em nome dos Juízes do Tribunal Marítimo – alusiva ao Octogésimo 
Oitavo Aniversário do Tribunal Marítimo e Transmissão de Cargo”, que disse: “Sinto-me muito 
honrado pelo convite do Senhor Juiz-Presidente para ser o representante dos Juízes e dos demais 
funcionários como orador nesta Sessão Extraordinária e duplamente Solene: de comemoração de 
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Aniversário dos 88 anos de glórias desta Egrégia Corte Marítima e de passagem do Cargo de Juiz-
Presidente, o que faço com muito orgulho e vou dividir esta alocução em três partes. No ano que o 
nosso Brasil comemorará 200 anos de independência, em 07 de setembro, nosso Tribunal Marítimo 
completou, em 5 de julho, 88 anos de existência e de bons serviços prestados à sociedade brasileira, 
o que é motivo de muito orgulho de todos os que servem e dos que aqui serviram, buscando a 
Justiça e a Segurança para a Navegação. Importante lembrar o que preceitua o Art. 1º, da Lei Federal 
nº 2.180/54, nossa Lei Orgânica, o Tribunal Marítimo é um Órgão Autônomo, com jurisdição em todo 
o território nacional, auxiliar do Poder Judiciário e vinculado ao Comando da Marinha, que tem nos 
dado apoio irrestrito, ao longo desta jornada. Temos como atribuições “julgar os acidentes e fatos da 
navegação”, definindo-lhes a natureza, determinando-lhes as causas, circunstâncias e extensão, 
indicando os responsáveis e aplicando-lhes as penas estabelecidas nesta Lei, propondo medidas 
preventivas e de segurança da navegação, além de manter o registro geral da propriedade naval, da 
hipoteca naval e demais ônus sobre embarcações brasileiras e dos armadores de navios brasileiros, 
inclusive no Registro Especial Brasileiro (REB), importante instrumento para o desenvolvimento da 
Marinha Mercante Nacional. Sempre que estudamos a nossa Lei Orgânica, Lei nº 2.180/54, 
reconhecemos quão iluminados foram os legisladores que a conceberam e os que a aperfeiçoaram 
ao longo desses 88 anos, acompanhando as mudanças do cenário mundial e compromissos 
internacionais firmados pelo Brasil, na qualidade de Estado signatário de muitas convenções e 
regulamentos na área marítima, mantendo a nossa Lei atual, moderna, sempre na vanguarda. Como 
exemplos, cito os Artigos 18 a 20 que tratam da importância das nossas decisões definitivas e de 
suspensão de prescrição, o que foram reforçados no inciso VII, do Art. 313, do Código de Processo 
Civil, Lei nº 13.105/2015, que determina: “Suspende-se o processo - quando se discutir em juízo 
questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo” (SIC). 
Da mesma forma, se mostra moderna ao apresentar um procedimento que garante o contraditório e 
a ampla defesa, com um rol enxuto de recursos, necessários e suficientes, como previsto nos 
mandamentos constitucionais dos incisos LV e LXXVIII, do Art. 5º, da CRFB/1988. Sua composição, 
por sete Juízes, forma um Colegiado de especialistas para abranger todas as áreas do conhecimento 
imprescindíveis à análise das circunstâncias que envolvem os fatos e acidentes da navegação, com 
quatro Juízes Civis, sendo dois bacharéis em Direito, um especializado em Direito Marítimo, Juiz 
Nelson Cavalcante e o outro em Direito Internacional Público, Juiz Marcelo David; uma especialista 
em Armação de Navios e Navegação Comercial, nossa Decana, com 34 anos de Tribunal Marítimo, 
Juíza Maria Cristina; e um Capitão de Longo Curso da Marinha Mercante, Juiz Fernando Ladeiras; 
além de dois Juízes Militares, um do Corpo da Armada, Juiz Attila Coury, e outro do Corpo de 
Engenheiros e Técnicos Navais, Juiz Júlio Neves, sob a presidência de um Oficial-General do Corpo da 
Armada, que nesta dupla cerimônia o Vice-Almirante Lima Filho passa o cargo ao Vice-Almirante 
Ralph Dias. Ao longo desta singradura, o Tribunal Marítimo julgou, com elevado rigor técnico, 
isenção, imparcialidade e respeito à Constituição Federal e às Leis nacionais, muitos casos 
importantes, propôs medidas de segurança que ajudaram a aperfeiçoar as Normas da Autoridade 
Marítima e das Autoridades Portuárias, a proteção da vida humana no mar e do meio ambiente 
marinho, propôs mudanças legislativas e contribuiu, com nossos Acórdãos, para a segurança jurídica, 
como auxiliar do Poder Judiciário que sempre prestigiou nossos julgados, reconhecidos por sua 
excelência por toda a Comunidade Marítima brasileira e no exterior, o que muito nos orgulha, pela 
sensação do dever cumprido. Este trabalho só pôde ser executado com esta excelência graças ao 
elevado espírito público e profissional dos que militam e dos que militaram nesta Egrégia Corte 
Marítima, os Ilustres Advogados, os Representantes da Procuradoria Especial da Marinha e os 
Representantes da Defensoria Pública da União, além é claro de todos os integrantes deste Egrégio 
Tribunal, Juízes-Presidentes, Juízes, Diretores, Assistentes, funcionários Civis e Militares que sempre 

fizeram o seu melhor. Finalizando esta parte, ressalto que este Egrégio Tribunal prima pelas suas 
tradições, mas sem se afastar da busca por se manter atualizado e moderno, para melhor servir ao 
nosso Brasil, sempre acompanhando e incentivando a evolução das atividades marítimas. Entrando 
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agora na segunda parte desta alocução que se entrelaça com a primeira, presto homenagem ao 
Senhor Juiz-Presidente Vice-Almirante (RM1) Wilson Pereira de Lima Filho, que não colocou apenas 
“alguns tijolinhos”, como modestamente costuma dizer, mas ergueu uma catedral, expressão 
colocada recentemente pelo nosso Senhor Juiz Marcelo David, com uma lista de páginas de 
tijolinhos, e fez amigos e admiradores todos que trabalharam neste ou com este Egrégio Tribunal 
nesse seu exemplar período de quatro anos. De uma lista de “tijolinhos” desta catedral, 
recentemente citada, destaco: a efetivação do Processo Eletrônico (SEI-TM), que foi iniciado pelo 
Vice-Almirante Luiz Augusto Correia, passando pelo Vice-Almirante Marcos Nunes de Miranda, mas 
pelo Senhor concretizado com maestria; o seu trabalho exemplar de divulgação do Tribunal 
Marítimo junto às Comunidades Marítima, Acadêmica e Jurídica; as melhorias no prédio para 
aumentar a segurança e o conforto dos que aqui trabalham ou visitam o Tribunal Marítimo, entre 
muitas outras, mas, principalmente, a meu juízo, o que não é tangível: o seu exemplo de dedicação 
ao trabalho, seu trato cordial, amável e inteligente que contagiou a todos nesse período. 
Agradecemos ao Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira por sua nomeação e ao 
Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, por sua recondução. Também agradecemos à sua 
Digníssima Família que dividiu conosco o seu tempo, em especial a Senhora Valéria Marum Pereira 
de Lima que sempre foi muito carinhosa com a nossa família Tribunal Marítimo, seus filhos -             
CT Wilson Pereira de Lima Neto e CT (RM2-S) Tayane Marum Pereira de Lima, e do neto Lucas, que 
são orgulhos do nosso homenageado, além dos netos Pedro e Guilherme, que estão a caminho. 
Vocês sempre serão lembrados com muito carinho. Ao nosso homenageado, o amigo Vice-Almirante 
Lima Filho, que se despede do honroso Cargo de Juiz-Presidente, nós não podemos atribuir a frase 
“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”, pois sabemos que ele não irá parar, ao 
contrário, sabemos que continuará muitos outros combates, com a mesma alegria e disposição 
contagiantes. A ele, nosso muito obrigado. Nas boas-vindas ao Vice-Almirante Ralph Dias da Silveira 
Costa, que passamos a chamar, honrosamente, de Juiz-Presidente do Tribunal Marítimo, juntamente 
com sua Digníssima Família, Senhora Flávia Preza da Silveira Costa, e filhos, Pedro Henrique, 
Raphaela e Victor Hugo, em meu nome, em nome dos Senhores Juízes, Diretores e Servidores Civis e 
Militares desta Casa, rogo a Deus, independentemente do credo de cada um, os melhores votos em 
seu novo Cargo, e sei que poderá contar com todos ao seu lado nessa jornada, dando continuidade 
aos bons serviços prestados pelo Tribunal Marítimo. Sua elevada competência o precede e agora, 
fora do ambiente militar, neste Órgão Autônomo, único, com competência legal expressa para 
“julgar Acidentes e Fatos da Navegação” e do “Registro Marítimo”, o Senhor somará, com a vossa 
experiência, principalmente “marinheira”, às discussões nos julgamentos desta Corte Marítima, para 
se aplicar a Justiça. Desejamos, todos, da família Tribunal Marítimo, que o Senhor tenha o prazer que 
temos em trabalhar em uma Casa que é respeitada no Brasil e no exterior, e que além do elevado 
convívio profissional, o Senhor e a sua Digníssima Família, possam sentir o carinho respeitoso que 
temos uns para com os outros. Finalizo minhas palavras, em nome de todos desta Egrégia Corte 
Marítima, parabenizando o Tribunal Marítimo pelo seu aniversário, agradecendo ao nosso amigo 
Vice-Almirante Lima Filho que se despede, por tudo o que fez e dando as boas-vindas ao novo Juiz-
Presidente Vice-Almirante Ralph Dias. Parabéns, Tribunal Marítimo!” 

Em seguida, disse a Senhora Secretária: “Com a palavra, a Capitão-Tenente (T) Diana Soares 
Corteze Caldeira, que fará alocução em nome dos Representantes da Procuradoria Especial da 
Marinha que atuam neste Tribunal.”, que disse: “A alocução para a presente cerimônia possui um 
caráter especial, pois trata-se de solenidade alusiva a dois eventos de extrema magnitude, quais 
sejam, aniversário do Tribunal Marítimo e transmissão de Cargo da Presidência desta Corte. Neste 
sentido, é com sentimento de profunda honra e satisfação que a Procuradoria Especial da Marinha 
saúda esta Corte por mais um aniversário, na pessoa do seu Juiz-Presidente, Juízes, Militares e 
Servidores Civis, que cumprem suas atividades com profissionalismo e comprometimento. A Corte 
Marítima, Colegiado que perfaz 88 anos de existência, é o Órgão máximo da estrutura da Justiça 
Marítima do País. Neste contexto, pode-se afirmar que ao longo de toda sua existência o Tribunal 
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Marítimo sempre cumpriu com seu dever, desempenhando suas atividades com absoluta 
transparência, proferindo relevantes Acórdãos, em prol da Justiça e do aprimoramento da segurança 
no mar. No plano administrativo interno a Corte Marítima incrementa rotineiramente seus trabalhos 
com o objetivo de potencializar a entrega da prestação jurisdicional. Prova disto é o significativo 
número de feitos apreciados e a solução dada a temas importantes e controvertidos no campo do 
Direito Marítimo. A Corte do Mar sempre esteve integrada no curso da história, e apesar de ser, do 
ponto de vista etário, uma octogenária, no seu âmago é de uma juventude pujante. O perfil 
vanguardista da Corte Marítima decorre da certeza de que instituições democráticas, na sua 
essencialidade, jamais envelhecem. A clara importância do Tribunal Marítimo faz-se necessária em 
face da especificidade dos diversos acidentes e fatos da navegação que ocorrem no nosso País de 
dimensões continentais e com características regionais específicas. Nesse sentido, cabe destacar 
que, em face do cabedal de seus Juízes, materializado em justas decisões, conquistou o respeito da 
sociedade bem como do Poder Judiciário. A presença da Procuradoria Especial da Marinha, nesta 
data, tem razões históricas e especiais, visto que a nossa trajetória tem a sua gênese oriunda desta 
Egrégia Corte. As duas instituições estão umbilicalmente ligadas e tem como ponto em comum a 
promoção da justiça em prol da segurança da navegação. Merece destaque a presença, nesta 
solenidade, dos Advogados Maritimistas, que nesta casa advogam, como testemunho eloquente do 
bom convívio que rege as relações entre os três pilares que formam o tripé da Justiça Marítima, 
quais sejam, Procuradoria, Tribunal Marítimo e Advogados. Ao celebrar o aniversário da Corte 
Marítima e reverenciar as experiências vividas, não se pode deixar de enaltecer a excelência dos 
últimos 4 anos conduzidos sob a presidência do Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho. Neste 
período, o Almirante Lima Filho, de forma indelével, marcou profundamente sua passagem por esta 
Casa. Temos uma certeza, foi uma presidência pioneira, vanguardista, cumprida com integridade, 
seriedade, imparcialidade e elevado senso de Justiça. A gestão empreendedora do Almirante Lima 
Filho foi repleta de iniciativas que aperfeiçoaram o funcionamento desta Corte, como a possibilidade 
dos Patronos, sustentarem oralmente, por Videoconferência, mesmo em Sessões Presenciais, a 
apresentação de vídeos e fotos durante os julgamentos, permitindo uma melhor análise dos fatos 
ocorridos, a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a criação das Sessões por 
Videoconferência e do canal do Tribunal Marítimo no YouTube, a criação e divulgação do Boletim de 
Acidentes, a publicação de diversas Resoluções destinadas a unificar a jurisprudência da Corte, 
organização de diversos Workshops, dentre tantas outras medidas. Almirante Lima Filho receba os 
sinceros agradecimentos e reconhecimentos da Procuradoria Especial da Marinha por sempre 
enaltecer a nossa Procuradoria e nos deferir tratamento paritário destacando a essencialidade deste 
“Parquet do Mar”, bem como pelo excelente trabalho desenvolvido nos quatro anos em que dirigiu 
esta Corte, marcados pela constante busca da valorização e dignificação desta Casa. O Senhor tem 
agora a grata satisfação do dever cumprido, com a certeza de ter deixado um legado de valor 
inestimável, e de ter oferecido o melhor de si no cumprimento de sua missão. Não há dúvidas de que 
os vindouros anos da Corte Marítima serão igualmente prósperos e tal certeza advém da nomeação 
do seu novo Presidente, o Vice-Almirante Ralph Dias da Silveira Costa, que, pelo primoroso currículo, 
demonstra de forma inquestionável possuir todos os atributos necessários para uma exemplar 
condução desta Corte Marítima. Neste momento, externo ao Almirante Ralph Dias, em nome da 
Procuradoria Especial da Marinha, os respeitosos votos de boas-vindas e êxito nesse novo desafio 
profissional que coroa uma irrepreensível carreira. Desejamos sucesso na nova missão, com a 
certeza de que esta Casa continua em excelentes mãos. Parabéns Tribunal Marítimo! Que tenha um 
próspero horizonte e que sempre mereça a confiança dos cidadãos brasileiros! Muito obrigada!” 

Em seguida, disse a Senhora Secretária: “Com a palavra, o Doutor Sérgio Antônio Ferrari 
Filho, que fará alocução em nome dos Advogados que militam neste Tribunal.”, que disse: “O BRASIL 
ESPERA QUE CADA UM CUMPRA O SEU DEVER.” “Mais do que as palavras do Almirante Barroso, 
muitos aqui têm estas palavras gravadas na alma: Almirante Garnier, Almirante Lima Filho, Juízes 
Attila e Júlio Neves, que entoaram centenas de vezes o hino da Escola Naval. Palavras que eu ouvi 
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pela primeira vez aos 15 anos de idade, na Enseada Almirante Batista das Neves, adentrando o 
portaló do Colégio Naval, e das quais jamais me esqueci. E é sobre DEVER que eu gostaria de falar 
hoje: falo da Marinha e do Direito, e como este Tribunal representa o encontro perfeito entre eles, 
trazendo JUSTIÇA e SEGURANÇA para a Navegação. Falo do meu DEVER de dizer, em nome dos 
Advogados que atuam neste Tribunal, saudando seus 88 anos, com uma única frase: não conheço 
nenhum outro Tribunal neste País em que os Advogados sejam tão valorizados e bem tratados, e 
faço aqui um sincero agradecimento da classe, a todos os integrantes da Corte Marítima, e em 
especial, ao seu Presidente. Falando em dever, me dirijo também à Procuradoria Especial da 
Marinha, que tão bem cumpre sua função, seu DEVER de ser o Órgão Ministerial junto ao Tribunal 
Marítimo, sempre justo na formulação dos seus juízos acusatórios, e sempre atento ao necessário 
equilíbrio processual. Falo dos serviços auxiliares deste Tribunal, seus Servidores Civis e Militares: e 
por que atendem tão bem? Porque têm exatamente o senso de DEVER, aquele inerente a todas as 
organizações da Marinha. Destaco, também, o denodo e dedicação dos Militares nas Capitanias dos 
Portos, em todo o Brasil, que conduzem inquéritos e cumprem delegatórias, sempre com eficiência e 
repetindo o excelente tratamento aos Advogados. Os 88 anos que separam Adalberto Nunes e Lima 
Filho são, na verdade, muito parecidos: se Adalberto Nunes suspendeu e deu máquinas avante ao 
Tribunal, Lima Filho traçou a derrota para o futuro, modernizando a atuação desta Corte. Cito aqui 
apenas algumas realizações mais relevantes: - o Processo Eletrônico, que permite o acesso de 
qualquer parte do País ao Tribunal, inclusive nas Sessões de Julgamento; - a integração com o Poder 
Judiciário e com as Universidades, expandindo o alcance e efetividade das decisões do Tribunal, que 
se torna mais conhecido na Comunidade Jurídica; e - a divulgação do Tribunal e de suas decisões, 
numa função educativa e preventiva que alcança toda a Comunidade Marítima e Jurídica, e também, 
a população em geral. Cumprimento aqui o Almirante Ralph Dias, que assume o comando de uma 
embarcação no rumo certo, em segurança, a todo pano e com a tripulação motivada. Se me 
permitem uma expressão marinheira, o Almirante Lima Filho deixa este Tribunal “na marca”. Este 
Tribunal, Senhor Comandante da Marinha, vem cumprindo o seu dever, e indo muito além dele, 
trazendo Justiça e Segurança para a Navegação, com eficiência, celeridade, e qualidade de suas 
decisões. A Pátria espera, a Pátria quer, e a Pátria é atendida: nestes 88 anos, CADA UM CUMPRIU O 
SEU DEVER. Muito obrigado.” 

Em seguida, disse a Senhora Secretária: “Com a palavra, o Senhor Presidente do Tribunal 
Marítimo, Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, que fará sua alocução.”, que disse: “Como já 
mencionado, esta Sessão Plenária possui dupla finalidade: celebrar os 88 anos de existência do nosso 
Tribunal Marítimo e, também a minha transmissão de Cargo de Juiz-Presidente ao Vice-Almirante 
Ralph Dias. Primeiramente, gostaria de destacar que a relevância de um Tribunal Marítimo ficou 
muito evidente para a sociedade brasileira quando, há mais de nove décadas, em 24 de outubro de 
1930, ocorreu no litoral do Rio de Janeiro um acidente de grande repercussão envolvendo o Navio 
“Baden”, de bandeira alemã. Tal acidente e suas consequências levaram o Governo brasileiro a 
instituir um Tribunal Marítimo, tendo sido nomeado como seu primeiro Juiz-Presidente o Contra-
Almirante Adalberto Nunes, em 5 de julho de 1934. O Tribunal Marítimo possui jurisdição em todo 
território nacional e a existência de apenas um Órgão do gênero no país é possível graças à sua sábia 
vinculação à Marinha do Brasil, tendo em vista que algumas etapas do processo como as citações, 
diligências, intimações e execuções são delegadas às Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências. 
Ademais, para o desempenho de suas diversas e complexas atribuições, que incluem o julgamento 
dos acidentes e fatos da navegação, ocorridos em nossas vastas águas jurisdicionais, além da 
manutenção do Registro da Propriedade Marítima, do Registro Especial Brasileiro e do Registro de 
Armador, a Corte Marítima conta com o imprescindível apoio da Força Naval, para o provimento de 
recursos orçamentários e de pessoal. Nesse momento, em que comemoramos 88 anos de excelentes 
serviços prestados ao país e à sociedade brasileira, é por dever de Justiça, que externo os meus 
agradecimentos aos Juízes-Presidentes que me antecederam, pelo legado e exemplo, bem como aos 
Juízes e Servidores Civis que já labutaram nesta Corte. Os senhores e senhoras deixaram prestimosa 
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contribuição para a consolidação do Tribunal Marítimo. Apresento, também, especiais 
agradecimentos e reconhecimento aos Juízes, Militares e Servidores Civis que compõem a nossa 
atual Força de Trabalho, pela constante dedicação no desempenho de suas atividades. O tecnicismo 
dos Acórdãos, a celeridade processual, a admirável execução das funções registrais, e o elevado 
padrão de conservação do nosso histórico prédio são frutos do comprometimento e profissionalismo 
de todos. Parabéns, Tribunal Marítimo! Agora, passo a segunda e mais árdua parte de minha fala: as 
despedidas. Há cerca de quatro anos embarcava nesta Corte Marítima, poucos meses após ser 
transferido para a reserva. Durante estes dois mandatos como Juiz-Presidente, realizei-me 
profissionalmente, dando continuidade a uma sequência de cargos ligados à segurança do tráfego 
aquaviário. Nesse sentido, fui um fiscalizador ao exercer por duas vezes o Cargo de Capitão dos 
Portos, tanto no Estado de Alagoas como no Rio de Janeiro; fui um normatizador ao atuar como 
Diretor de Portos e Costas por 2 anos e 8 meses; e, agora, por quatro anos um julgador, neste 
Tribunal. Desta forma, esta trajetória permitiu tornar-me um estudioso e um apaixonado pelos 
assuntos ligados à segurança da navegação, ao direito marítimo e à marinha mercante brasileira. 
Neste período, nós, integrantes do Tribunal Marítimo, enfrentamos juntos os desafios decorrentes 
da pandemia Covid-19. Os navios e os portos não pararam e nós, também, não podíamos parar! E, 
em pouco menos de trinta dias, nos ajustamos e estivemos entre os primeiros tribunais do país a 
realizar Sessões por Videoconferência. Posteriormente, pudemos, inclusive, viabilizar a sustentação 
oral à distância, em Sessões Presenciais, pleito antigo dos Advogados. Realmente, avançamos!. E 
como a gratidão é a memória do coração, não poderia deixar de expressar os agradecimentos aos 
que viabilizaram essa trajetória exitosa nesses últimos anos. Ao Comandante da Marinha Almirante 
de Esquadra Almir Garnier Santos agradeço pelo apoio incondicional que viabilizou a implementação 
das alterações necessárias para a modernização de nossas instalações, principalmente para permitir 
o nosso funcionamento em tempos de pandemia. Aos estimados Juízes: Juíza Maria Cristina, Juízes 
Marcelo, Padilha, Sergio (in memoriam), Ladeiras, Nelson, Attila e Júlio Neves o meu reconhecimento 
por suas competências, profissionalismo, esforços para manter a celeridade processual, bem como 
pela amizade demonstrada. Como foi bom conviver em um ambiente de trabalho onde imperam o 
respeito, a responsabilidade, e a harmonia. Muito obrigado, “magistrados do mar” e sigam adiante, 
mantendo sempre a imparcialidade e o comprometimento com a justiça como suas bandeiras. Ao 
meu Chefe de Gabinete, Capitão de Mar e Guerra (RM1) José Augusto da Costa Oliveira apresento o 
reconhecimento pela dedicação diuturna e esforços para que a parte administrativa seguisse 
impecável nestes últimos quatro anos. À minha leal e dedicada tripulação, apresento o meu 
reconhecimento pelo árduo trabalho desenvolvido. Vocês, Oficiais, Servidores Civis e Praças foram 
incansáveis na manutenção do padrão de excelência que caracteriza o nosso Tribunal Marítimo. Por 
questão de Justiça, não poderia deixar de registrar os meus agradecimentos aos incansáveis e leais 
integrantes do meu Gabinete e o faço na pessoa de minha dedicada e competente Assistente 
Capitão-Tenente (T) Lorena Fraga Costa Moulin. Vocês superaram quaisquer expectativas e seu 
trabalho muitas vezes ultrapassou as fronteiras da obrigação. Muito obrigado, meu “staff nota Dez”, 
sentirei sua falta! Expresso, igualmente, o meu reconhecimento e admiração pelos integrantes do 
“Parquet do Mar”, a Procuradoria Especial da Marinha, liderados na minha gestão por dois 
estimados Chefes Navais: os Vice-Almirantes Domingos Savio Almeida Nogueira e Luiz Octávio Barros 
Coutinho. Esta ilustre instituição cumpriu com maestria sua tarefa de zelar pela fiel observância da 
Constituição e das Leis perante o Tribunal Marítimo. Sua impecável atuação sempre constituiu um 
baluarte à garantia do respeito ao ordenamento jurídico vigente. No mesmo diapasão, reconheço o 
importante apoio prestado a este Tribunal pela Diretoria-Geral de Navegação, Diretoria de Portos e 
Costas, Diretoria de Hidrografia e Navegação, Comandos dos Distritos Navais, especialmente o nosso 
Com1°DN, Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, Gabinete do Comandante da Marinha, Capitanias 
dos Portos, Procuradoria da República no Rio de Janeiro, Advocacia-Geral da União, bem como o 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No dia a 
dia do Tribunal, são necessários contatos frequentes com os Advogados, seja nos julgamentos de 
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acidentes, durante processos na área do registro de embarcações ou outros assuntos ligados ao 
Direito. Em todos os casos, sempre contei com a urbanidade e o profissionalismo dos Advogados e 
Advogadas que militam neste Tribunal. Faço este reconhecimento na pessoa de seu Decano, o 
Advogado Maritimista Doutor Pedro Calmon Filho. Relembro que o trabalho dos Advogados é 
essencial para a Justiça e Segurança da Navegação. À minha família, eterna gratidão, materializada 
na pessoa de minha amada esposa Valéria, que me acompanha há mais de quatro décadas, com 
paciência e inseparável cumplicidade. Referência especial, in memorian, faço aos meus saudosos 
pais, meus eternos faróis, que desde outras dimensões seguem me iluminando e comemoram 
comigo o término exitoso de mais uma jornada. Prezado Vice-Almirante Ralph Dias, para mim é uma 
satisfação transmitir-lhe o Cargo. O Tribunal Marítimo engalanou-se para recebê-lo e está em festa 
para saudar o seu novo “Comandante”. Desejo-lhe muitas alegrias e realizações profissionais no 
timão do nosso Tribunal Marítimo. Passo-lhe uma tripulação competente e motivada. Tenho a plena 
convicção de que o seu sucesso é garantido, tendo em vista suas características pessoais, 
reconhecida competência e admirável carreira em nossa gloriosa Marinha. Seja muito feliz, 
Presidente! Preparo-me para zarpar. Levo em minha bagagem o sentimento do dever cumprido e a 
certeza de que deixo um Tribunal Marítimo igual ou melhor do que recebi. Em uma mala especial, 
levo muitos amigos e gratificantes experiências e recordações. Muito obrigado a todos! Vida longa à 
nossa Corte do Mar! Por fim, ajustando o conteúdo da Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, gostaria 
de afirmar: Combati o bom combate, guardo a fé, mas, meus amigos, ainda não terminei a corrida! A 
minha determinação e inquebrantável vontade é seguir na labuta e, assim, aguardo os novos 
desafios. Que o Senhor continue a me guardar e a me proteger! Estou pronto para seguir adiante, 
nas próximas navegações! Mais uma vez muito obrigado, minha querida Marinha do Brasil! Adeus 
Tribunal Marítimo, eu vou, eu vou partir!” 

Em ato contínuo, disse a Senhora Secretária: “Leitura do Decreto de nomeação, solicito aos 
presentes que fiquem de pé! Ministério da Defesa, Decreto de 7 de junho de 2022. O PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso XIII, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no Art. 2º, caput, alínea “a”, e § 1º, da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 
1954, resolve: NOMEAR, a partir de 1º de agosto de 2022, o Vice-Almirante RALPH DIAS DA SILVEIRA 
COSTA para exercer o Cargo de Presidente do Tribunal Marítimo, com mandato de dois anos. 
Brasília, 7 de junho de 2022; 200º da Independência e 134º da República. JAIR MESSIAS BOLSONARO, 
Presidente da República Federativa do Brasil.” 

Em seguida, disse a Senhora Secretária: “Leitura da Ordem de Serviço do Comandante da 
Marinha alusiva à Transmissão de Cargo de Presidente do Tribunal Marítimo.”, que disse: 
“MINISTÉRIO DA DEFESA - MARINHA DO BRASIL, Brasília, DF, 8 de agosto de 2022. ORDEM DE 
SERVIÇO N° 04-7/2022. Assunto: Transmissão do cargo de Presidente do Tribunal Marítimo. Para 
conhecimento da Marinha do Brasil, torno público o seguinte: 1. PASSAGEM DE CARGO: Por término 
do mandato previsto no Decreto Presidencial de 22 de julho de 2020, passou, em 1° de agosto de 
2022, a Presidência do Tribunal Marítimo, o Vice-Almirante (RM1) 77.1001.15 WILSON PEREIRA DE 
LIMA FILHO. 2. ASSUNÇÃO DE CARGO: Nomeado pelo Decreto Presidencial, de 7 de junho de 2022, 
assumiu, em 1° de agosto de 2022, a Presidência do Tribunal Marítimo, o Vice-Almirante 80.0040.16 
RALPH DIAS DA SILVEIRA COSTA. 3. AGRADECIMENTO: No momento em que encerra seu mandato à 
frente do Tribunal Marítimo (TM), após quatro anos de intenso e profícuo trabalho, é por dever de 
justiça que apresento agradecimentos ao Vice-Almirante (RM1) WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO, 
como Autoridade Marítima Brasileira. Oficial de escol e distinto Marinheiro, detentor de 
incontestáveis atributos morais e profissionais, soube o Almirante Lima Filho conduzir com maestria 
essa Egrégia Corte, responsável por julgar os fatos e acidentes da navegação e por prover assessoria 
oportuna à Autoridade Marítima brasileira nos assuntos atinentes ao Tribunal. Mercê do 
incondicional comprometimento com o serviço e da vasta experiência acumulada ao longo de sua 
brilhante carreira naval, o Almirante Lima Filho sobrepujou todas as dificuldades que se 
apresentaram, mantendo máquinas adiante a toda força nas atividades do Tribunal Marítimo. 
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Dentre as suas principais realizações, é relevante destacar: - a implantação do Sistema Eletrônico de 
Informações do Tribunal Marítimo (SEI-TM), obtido por meio de convênio com o TRF-4, e 
customizado por sua equipe de tecnologia da informação, que otimizou o trâmite digital de 
processos, provendo maior celeridade aos julgamentos; - a criação dos periódicos “Boletim de 
Acidentes Julgados no Tribunal Marítimo” e “Minuto de Segurança da Navegação”, que possibilitou o 
incremento da comunicação entre o Tribunal Marítimo e a Comunidade Marítima, utilizando a 
internet e as redes sociais para difusão dos ensinamentos colhidos após os julgamentos conduzidos 
no Tribunal; e - o estreito relacionamento com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(ANTAQ) nas tratativas dos acidentes e fatos da navegação envolvendo embarcações de transporte 
de passageiros e dos Registros Especial Brasileiro e de Embarcações, que contribuíram, 
sobremaneira, para o aprimoramento dos processos e para prover maior dinamismo aos serviços 
prestados por ambas Instituições. Prezado Almirante Lima Filho, na ocasião em que se despede 
dessa Corte, leve consigo a certeza de que sua missão foi bem cumprida e que seu legado 
permanecerá como inspiração para aqueles que tiveram o privilégio e a honra de ombrear com tão 
dileto Marinheiro, a bordo do nosso Tribunal Marítimo. O esforço empreendido em prol dessa Corte, 
em especial na condução justa e precisa de seus julgamentos, contribuiu para elevar a Segurança da 
Navegação em nossos mares e rios, e, ainda, para incrementar a Mentalidade Marítima no seio da 
sociedade brasileira. No dizer de Fernando Pessoa “o esforço é grande e o homem é pequeno”, razão 
pela qual, reitero os nossos reconhecimento e agradecimento pelos muitos e excelentes serviços 
prestados, formulando votos de continuado sucesso e felicidades em suas vidas pessoal e 
profissional, extensivos à sua digníssima família. Bons ventos e mares tranquilos! Bravo Zulu!            
4. BOAS-VINDAS: Ao Vice-Almirante RALPH DIAS DA SILVEIRA COSTA, apresento boas-vindas, na 
certeza de que seus sólidos conhecimentos e vasta experiência, aliados aos seus ilibados atributos 
morais, elevada competência profissional e habilidades interpessoais, garantirão a continuidade da 
excelência no cumprimento das tarefas atribuídas ao Tribunal Marítimo. Sucesso! ALMIR GARNIER 
SANTOS – Almirante de Esquadra – Comandante da Marinha.” 

Em ato contínuo, disse a Senhora Secretária: “Leitura do Termo de Posse: Termo de 
Compromisso e Posse do Senhor Vice-Almirante Ralph Dias da Silveira Costa, no Cargo de Presidente 
do Tribunal Marítimo. Na presente data, nesta cidade do Rio de Janeiro, no Plenário do Tribunal 
Marítimo, o Colegiado reunido em Sessão Extraordinária e Solene, sob a Presidência do Senhor 
Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, compareceu o Senhor Vice-
Almirante Ralph Dias da Silveira Costa, nomeado pelo Decreto Presidencial de 7 de junho de 2022, 
publicado no Diário Oficial da União, Seção 2, do dia 8 de junho de 2022, para exercer o Cargo de 
Presidente do Tribunal Marítimo, a partir de 1º de agosto de 2022, de acordo com o artigo 2º, caput, 
alínea “a”, e § 1º, da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954. Em seguida, atendendo às exigências 
legais e observadas as formalidades regimentais, comprometeu-se a desempenhar bem e fielmente 
todos os deveres do seu cargo, sendo declarado empossado. Do que para constar, eu, Ana Paula 
Bezerra da Silva, Diretora-Geral da Secretaria, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Senhor 
Comandante da Marinha, pelo ex-Presidente do Tribunal Marítimo, pelo Presidente empossado, 
pelos Juízes deste Tribunal e por mim. Rio de Janeiro, RJ, 09 de agosto de 2022.”  

Em ato contínuo, o Senhor Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier 
Santos, Senhor Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho e o Senhor Vice-Almirante Ralph Dias da 
Silveira Costa assinaram o Termo de Posse e Compromisso. 

Em seguida, a Senhora Secretária disse: “Posse do novo Juiz-Presidente, peço a gentileza 
que todos fiquem de pé.” 

Em ato contínuo, disse o Senhor Vice-Almirante Ralph Dias da Silveira Costa: “Assumo o 
Cargo de Juiz-Presidente do Tribunal Marítimo e prometo cumprir fielmente os deveres do Cargo.” 

Em seguida, disse a Senhora Secretária: “Com a palavra, o Senhor Juiz-Presidente, Vice-
Almirante Ralph Dias da Silveira Costa, que fará sua alocução.”, que disse: “TRIBUNAL MARÍTIMO: 
CONTRIBUINDO PARA JUSTIÇA E SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO.” “Nesta minha primeira alocução, 
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como Juiz-Presidente da Corte Marítima, trago o nosso lema para uma reflexão inicial. Tribunal: local 
onde se administra a Justiça. Conceituado de forma simples objetiva e muito direta. Justiça: termo 
abstrato. Está junto às máximas virtudes da humanidade. De complexa conceituação com várias 
abordagens. Força que busca a harmonia social e pode ser citada como: “a constante e firme 
vontade de dar aos outros o que lhes é devido", como disse Santo Agostinho. Navegando nesta 
introdução, tenho plena consciência da imensa responsabilidade perante a sociedade brasileira das 
múltiplas e complexas atribuições inerentes ao Cargo, diretamente associadas às atividades 
desenvolvidas pela comunidade aquaviária, propulsora do desenvolvimento do nosso país, que é 
constituído por extensas áreas marítimas e fluviais. A importância do Tribunal Marítimo, órgão 
vinculado à Marinha do Brasil e Autônomo, se traduz: - Na sua história, de relevantes serviços 
prestados ao Brasil; - Na sua competência, derivada de compromissos internacionais na qualidade de 
parte contratante de Convenções, Códigos e Regulamentos; e - Na sua essência: julgando os 
acidentes e fatos da navegação, contribuindo de forma direta e decisiva para segurança. Cabe 
destacar a outra vertente relevante deste Tribunal que engloba as questões do Registro de 
Embarcações e Armadores. Ao me incorporar a este Colegiado, conto com a competência e 
profissionalismo e saúdo os Senhores Juízes Maria Cristina, Marcelo, Ladeiras, Nelson, Attila e Júlio 
Neves, com quem terei o prazer de trabalhar diretamente pela nossa atividade precípua. A todos os 
Civis e Militares que aqui servem com orgulho, em um ambiente de amizade e elevado espírito de 
cooperação. As Senhoras e os Senhores são responsáveis diretos pelo prestígio e respeito de que 
goza esta Instituição. Ressalto que nesta Sessão Solene, também estamos celebrando os 88 anos de 
existência e me junto aos que estão recebendo os Parabéns! Contem comigo! Não querendo me 
alongar, inicio o momento de agradecimentos. Ao Senhor Comandante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Almir Garnier Santos, por ter-me indicado para tão honroso cargo, pela confiança em mim 
depositada e pela especial deferência ao presidir esta Sessão Solene. Reitero meus votos de lealdade 
e minha admiração pela forma simples, firme e direta que lidera os seus subordinados. Honrado com 
as presenças, dos ex-Ministros da Marinha Almirantes de Esquadra belo amigo e bom companheiro 
Alfredo Karam e Mauro César Rodrigues Pereira, do Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, ex-
Comandante da Marinha, do Ministro do Superior Tribunal Militar, Almirante de Esquadra Celso Luiz 
Nazareth, meu Comandante no Submarino Timbira, dos atuais e ex-membros do Almirantado e dos 
Senhores Almirantes e dos Senhores Brigadeiros, assim considero um grande incentivo estarem 
compartilhando este momento. Especial alusão faço aos eternos Presidentes do Tribunal Marítimo 
aqui presentes: Almirante Mario Augusto de Camargo Ozorio, belo amigo e bom companheiro, e ao 
Almirante Luiz Augusto Correia. Destaco, ainda, a presença do Almirante Barros Coutinho, Diretor da 
Procuradoria Especial da Marinha. Senhores Desembargadores, Juízes, Procuradores, Advogados, e 
membros da Comunidade Marítima, tenho certeza que estaremos próximos nos compromissos do 
cotidiano deste Tribunal. Sublinho a presença da Justiça Militar na pessoa do Procurador Chefe 
Antonio Pereira Duarte. Os meus amigos, companheiros de Praça D’armas, Chefes Navais, e os 
componentes da turma Almirante Guillobel, fico muito feliz em vê-los, nesta Sessão. Na verdade, são 
aqueles que viveram e presenciaram os difíceis e os bons momentos da minha carreira. Ao meu pai, 
Primeiro-Tenente (SI) Joaquim da Silveira Costa, que em outro plano, vê feliz este momento, 
agradeço por ter me passado o respeito e o carinho pelas coisas do mar. A minha mãe Stelita 
também em outro plano, ao meu irmão Roberto e sua esposa Sueli, por me ensinarem o que é 
família e pela minha formação. Aos meus Filhos, Victor Hugo, Raphaela, Pedro Henrique e sua esposa 
Juliana, vocês são as grandes obras da minha vida, o sorriso de vocês no meu regresso me faz 
eternamente Feliz. Tenho muito orgulho e amo todos vocês! Flávia querida esposa, depois de 31 
anos de casados, sempre presente, mais uma vez registro publicamente o nosso amor e 
cumplicidade. Agradeço por ter colocado meus queridos sogros Paulo e Emilinha na minha vida. 
Senhor Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, será uma difícil tarefa substituí-lo. O Tribunal 
tem o seu DNA. As modernizações para atender da melhor maneira possível a comunidade 
aquaviária, deram um impulso e aumentaram o prestígio do nosso Tribunal Marítimo, divulgando e 
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publicando seus ofícios e serviços. Desde o primeiro contato, parabenizando-me pela indicação, até 
este momento, o Senhor foi incansável em me passar cada detalhe, com toda cortesia e fidalguia de 
um bom Marinheiro. Muito Obrigado! Sucesso e felicidades na próxima estação! Estendo os votos de 
felicidades a sua esposa Valéria e a sua filha, e seu filho e netos!! Finalmente, rogo a Nosso Senhor 
Jesus Cristo que nos dê Paciência, Inteligência, Serenidade, Sabedoria e Saúde, como faço todos os 
dias, a todos que dão vida a este Tribunal, iluminando todos os momentos. Viva a minha, viva a sua, 
viva a nossa Marinha!! Tudo pela Pátria!” 

Em ato contínuo, o Senhor Comandante da Marinha, disse: “Declaro encerrada a Sessão.” 
Em seguida, disse a Senhora Secretária: “O Senhor Juiz-Presidente convida o Senhor 

Comandante da Marinha e demais Autoridades presentes para uma confraternização na ante-sala 
do Plenário.” 

Do que para constar, mandei digitar a presente Ata, que vai assinada pelo Senhor Juiz-
Presidente e por mim, Secretária, e às 12h26min foi encerrada a Sessão. 

 
Rio de janeiro, em 09 de agosto de 2022. 

 
 
 

RALPH DIAS DA SILVEIRA COSTA                                      ANA PAULA BEZERRA DA SILVA 

                  Vice-Almirante                     Secretária 

                  Juiz-Presidente 
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