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Art. 9º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 10. Ficam revogadas a Portaria Normativa nº 815/MD,
de 28 de março de 2013, a Portaria Normativa nº 774/MD, de 28 de
março de 2014, a Portaria Normativa nº 1.793/MD, de 18 de julho de
2014, e a Portaria Normativa nº 3.044, de 21 de novembro de
2014.

JAQUES WAGNER

COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO

PORTARIA DEPENS No- 293-T/DE-2, DE 15 DE JULHO DE 2015

Aprova as Instruções Específicas para o
Exame de Admissão (Modalidade B) ao
Curso de Formação de Sargentos da Ae-
ronáutica - Turma 2 do ano de 2016 (IE/EA
CFS B 2/2016).

O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
DA AERONÁUTICA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
2º das Instruções Gerais para os Exames de Admissão e de Seleção
gerenciados pelo Departamento de Ensino da Aeronáutica, aprovadas
pela Portaria DEPENS nº 345/DE-2, de 30 de novembro de 2009,
resolve:

Art. 1º Aprovar as Instruções Específicas para o Exame de
Admissão (Modalidade "B") ao Curso de Formação de Sargentos da
Aeronáutica - Turma 2 do ano de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Ten Brig Ar RAUL BOTELHO

COMANDO DA MARINHA
ESTADO-MAIOR DA ARMADA

PORTARIA No- 136/EMA, DE 9 DE JULHO DE 2015

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, no uso da
delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 156/MB/2004
e de acordo com o disposto no art. 2º do Decreto nº 96.000/1988,
resolve:

Art. 1º Conceder autorização ao Barco Oceanográfico "Al-
pha Delphini" para realizar atividades de investigação científica em
AJB, conforme previstas no Projeto Científico "Avaliação da Pro-
dutividade Primária Marinha através do Estudo das Bactérias Mag-
netotáticas em Sedimentos" (APPM II), obedecendo à derrota pre-
viamente apresentada à Marinha do Brasil (MB). Qualquer alteração
na derrota a ser cumprida em AJB deverá ser submetida à apreciação
da MB.

§ 1º A embarcação fica obrigada a aderir ao Sistema de
Informações sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM), conforme nor-
matizado pelas Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Per-
manência de Embarcações em AJB - NORMAM-08/DPC.

§ 2º Caberá ao Instituto Oceanográfico da Universidade de
São Paulo (IOUSP), instituição responsável pela campanha oceano-
gráfica, buscar junto aos órgãos competentes as autorizações legais e
exigíveis para boa execução do projeto, que deverão ser emitidas
pelos órgãos de controle e fiscalização atinentes à natureza da pes-
quisa, quando assim for exigido.

Art. 2º O objetivo científico da campanha oceanográfica é
entender, através das propriedades magnéticas e mineralógicas dos
sedimentos, as várias condições ambientais dos micro-ecossistemas
bentônicos na base da presença de bactérias magnetostáticas.

Art. 3º A autorização a que se refere esta portaria terá va-
lidade até dezembro de 2015.

Art. 4º A instituição responsável pela pesquisa deverá for-
necer à Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) todos os dados,
informações e resultados obtidos pela pesquisa realizada, dentro dos
prazos previstos no Decreto nº 96.000/1988, encaminhado-os para a
rua Barão de Jaceguai, s/nº Ponta da Armação, Ponta D'Areia, Ni-
terói, RJ - CEP: 24048-900.

Art. 5º Para a remessa dos dados coletados, devem ser ob-
servados os aspectos técnicos e de documentação detalhados nas
"ORIENTAÇÕES PARA A REMESSA DOS DADOS COLETA-
DOS", que a esta acompanham.

Art. 6º O não cumprimento, pela entidade interessada, do
estabelecido nesta portaria, implicará no cancelamento automático da
presente autorização, respondendo a referida entidade pelos prejuízos
causados e ficando sujeita, a critério do Governo Brasileiro, a ter
recusadas futuras solicitações de pesquisa em AJB.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

Almirante-de-Esquadra WILSON BARBOSA GUERRA

PORTARIA No- 137/EMA, DE 9 DE JULHO DE 2015

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, no uso da
delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 156/MB/2004
e de acordo com o disposto no art. 2º do Decreto nº 96.000/1988,
resolve:

Art. 1º Conceder autorização para que o IOUSP realize ati-
vidades de pesquisa científica em AJB, com o veículo autônomo
submersível (glider) americano, conforme previstas no Projeto Cien-
tífico "RU29", obedecendo à derrota previamente apresentada à Ma-
rinha do Brasil (MB). Qualquer alteração na derrota a ser cumprida
em AJB deverá ser submetida à apreciação da MB.

§ 1º As embarcações que prestarem apoio à pesquisa ficam
obrigadas a aderir ao Sistema de Informações sobre o Tráfego Ma-
rítimo (SISTRAM), conforme normatizado pelas Normas da Auto-
ridade Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em
AJB - NORMAM-08/DPC.

§ 2º Caberá ao IOUSP, instituição responsável pela cam-
panha oceanográfica, buscar junto aos órgãos competentes as au-
torizações legais e exigíveis para a boa execução do projeto, que
deverão ser emitidas pelos órgãos de controle e fiscalização atinentes
à natureza da pesquisa, quando assim for exigido.

Art. 2º O objetivo científico da campanha oceanográfica é o
desenvolvimento e teste de um veículo autônomo submersível, com
capacidade de amostragem regional, na escala de bacia oceânica. O
Projeto encontra-se coberto por acordo celebrado entre o IOUSP e o
"Institute of Marine and Coastal Sciences, da Rutgers University"
(EUA).

Art. 3º A autorização a que se refere esta portaria terá va-
lidade para o período de 6 a 17 de agosto de 2015.

Art. 4º O recolhimento, manutenção e lançamento n'água do
veículo mencionado no art. 1º será, no período supracitado, acom-
panhado por representante da MB, ao qual deverão ser concedidas
todas as facilidades, inclusive o acesso aos documentos relativos às
pesquisas, com o propósito de permitir a fiscalização necessária dos
serviços que serão executados.

Parágrafo único - O representante da MB tem autoridade
para impedir', em AJB, a coleta de dados fora do propósito e do
período especificado no art. 3º desta portaria e a execução de pes-
quisa em derrota não prevista nos documentos previamente apre-
sentados.

Art. 5º A instituição responsável pela pesquisa deverá for-
necer à Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) todos os dados,
informações e resultados obtidos pela pesquisa realizada, dentro dos
prazos previstos no Decreto nº 96.000/1988, encaminhando-os para a
Rua Barão de Jaceguai, s/nº, Ponta da Armação, Ponta D'Areia, Ni-
terói, RJ, CEP: 24048-900.

Art. 6º Para a remessa dos dados coletados, devem ser ob-
servados os aspectos técnicos e de documentação detalhados nas
"ORIENTAÇÕES PARA A REMESSA DOS DADOS COLETA-
DOS", que a esta acompanham.

Art. 7º O não cumprimento, pelas entidades interessadas, do
estabelecido nesta portaria, implicará no cancelamento automático da
presente autorização, respondendo as referidas entidades pelos pre-
juízos causados e ficando sujeitas, a critério do Governo Brasileiro, a
terem recusadas futuras solicitações de pesquisa em AJB.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

Almirante-de-Esquadra WILSON BARBOSA GUERRA

PORTARIA No- 138/EMA, DE 9 DE JULHO DE 2015

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, no uso da
delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 156/MB/2004
e de acordo com o disposto no art. 2º do Decreto nº 96.000/1988,
resolve:

Art. 1º Conceder autorização para que o IOUSP realize ati-
vidades de pesquisa científica em AJB, com veículos autônomos
submersíveis (gliders), conforme previstas no Projeto Científico
"Operações com Gliders na Costa Brasileira", obedecendo à derrota
previamente apresentada à Marinha do Brasil (MB). Qualquer al-
teração na derrota a ser cumprida em AJB deverá ser submetida à
apreciação da MB.

§ 1º As embarcações que prestarem apoio à pesquisa ficam
obrigadas a aderir ao Sistema de Informações sobre o Tráfego Ma-
rítimo (SISTRAM), conforme normatizado pelas Normas da Auto-
ridade Marítima para Tráfego e Permanência de Embarcações em
AJB - NORMAM-08/DPC.

§ 2º Caberá ao IOUSP, instituição responsável pela cam-
panha oceanográfica, buscar junto aos órgãos competentes as au-
torizações legais e exigíveis para a boa execução do projeto, que
deverão ser emitidas pelos órgãos de controle e fiscalização atinentes
à natureza da pesquisa, quando assim for exigido.

Art. 2º O propósito da campanha oceanográfica é colaborar
com projetos de pesquisa desenvolvidos pelo IOUSP.

Art. 3º A autorização a que se refere esta portaria terá va-
lidade até dezembro de 2015.

Art. 4º A instituição responsável pela pesquisa deverá for-
necer à Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) todos os dados,
informações e resultados obtidos pela pesquisa realizada, dentro dos
prazos previstos no Decreto nº 96.000/1988, encaminhando-os para a
rua Barão de Jaceguai, s/nº, Ponta da Armação, Ponta D'Areia, Ni-
terói, RJ, CEP: 24048-900.

Art. 5º Para a remessa dos dados coletados, devem ser ob-
servados os aspectos técnicos e de documentação detalhados nas
"ORIENTAÇÕES PARA A REMESSA DOS DADOS COLETA-
DOS", que a esta acompanham.

Art. 6º O não cumprimento, pela entidade interessada, do
estabelecido nesta portaria, implicará no cancelamento automático da
presente autorização, respondendo a referida entidade pelos prejuízos
causados e ficando sujeita, a critério do Governo Brasileiro, a ter
recusadas futuras solicitações de pesquisa em AJB.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

Almirante-de-Esquadra WILSON BARBOSA GUERRA

PORTARIA No- 139/EMA, DE 9 DE JULHO DE 2015

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, no uso da
delegação de competência que lhe confere a Portaria nº 156/MB/2004
e de acordo com o disposto no art. 2º do Decreto nº 96.000/1988,
resolve:

Art. 1º Conceder autorização ao Navio Oceanográfico "Al-
pha-Crucis" para realizar atividades de investigação científica em
AJB, conforme previstas no Projeto Científico "Atlas-B", obedecendo
à derrota previamente apresentada à Marinha do Brasil (MB). Qual-
quer alteração na derrota a ser cumprida em AJB deverá ser sub-
metida à apreciação da MB.

§ 1º O navio fica obrigado a aderir ao Sistema de Infor-
mações sobre o Tráfego Marítimo (SISTRAM), conforme norma-
tizado pelas Normas da Autoridade Marítima para Tráfego e Per-
manência de Embarcações em AJB - NORMAM-08/DPC.

§ 2º Caberá ao Instituto Oceanográfico da Universidade de
São Paulo (IOUSP), instituição responsável pela campanha oceano-
gráfica, buscar junto aos órgãos competentes as autorizações legais e
exigíveis para a boa execução do projeto, que deverão ser emitidas
pelos órgãos de controle e fiscalização atinentes à natureza da pes-
quisa, quando assim for exigido.

Art. 2º O objetivo científico da campanha oceanográfica é o
de lançar e manter um conjunto observacional, boia ATLAS-B, na
costa sudeste brasileira, e realizar cruzeiros oceanográficos para com-
plementar a observação.

Art. 3º A autorização a que se refere esta portaria terá va-
lidade até dezembro de 2015.

Art. 4º A instituição responsável pela pesquisa deverá for-
necer à Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) todos os dados,
informações e resultados obtidos pela pesquisa realizada, dentro dos
prazos previstos no Decreto nº 96.000/1988, encaminhando-os para a
rua Barão de Jaceguai, s/nº, Ponta da Armação, Ponta D'Areia, Ni-
terói, RJ, CEP: 24048-900.

Art. 5º Para a remessa dos dados coletados, devem ser ob-
servados os aspectos técnicos e de documentação detalhados nas
"ORIENTAÇÕES PARA A REMESSA DOS DADOS COLETA-
DOS", que a esta acompanham.

Art. 6º O não cumprimento, pela entidade interessada, do
estabelecido nesta portaria, implicará no cancelamento automático da
presente autorização, respondendo a referida entidade pelos prejuízos
causados e ficando sujeita, a critério do Governo Brasileiro, a ter
recusadas futuras solicitações de pesquisa em AJB.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação no Diário Oficial da União.

Almirante-de-Esquadra WILSON BARBOSA GUERRA

TRIBUNAL MARÍTIMO

S E C R E TA R I A - G E R A L
DIVISÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS

EXPEDIENTE DOS EXMOS. SRS. JUÍZES RELATORES

Proc. nº 27.202/12 - "SARTCO I"
Relator : Juiz Marcelo David Gonçalves
PEM : Dra. Mônica de Jesus Assumpção
Representado : Valdir Atanázio de Jesus - Revel
Representado : Manoel Mariano de Freitas
Advogado : (Excluído do feito)
Representado : Estaleiro de Construção Naval Arealva Ltda.

(Revel)
Despacho : "Declaro a revelia do 1º e 3º Representados.

Aberta a Instrução, às partes para provas. Prazo sucessivo de 05
(cinco) dias."

Proc. nº 27.398/12 - "MAGU"
Relator : Juiz Marcelo David Gonçalves
PEM : Dra. Gilma Goulart de Barros de Medeiros
Representado : Antonio Edvan Moreira de Carvalho
Defensor : Dr. Thales Arcoverde Treiger (DPU/RJ)
Representado : Gilberto Sales Lira
Defensora : Dra. Fernanda Ayala Bianchi (DPU/RJ)
Despacho : "Aberta a Instrução, às partes para provas, prazos

sucessivos de 05 (cinco) dias. Publique-se."
Proc. nº 28.620/14 - "TATA I" e Outra
Relator : Juiz Marcelo David Gonçalves
PEM : Dr. Luis Gustavo Nascentes da Silva
Representado : Robson Cleber do Carmo - Revel
Representado : Gilvander Fernandes de Oliveira - Revel
Representado : Moizés Bernardes de Paula - Revel
Despacho : "Declaro a revelia dos representados. Aberta a

Instrução, às partes para provas, prazos sucessivos de 05 (cinco).
Publique-se."

Proc. nº 27.969/13 - "SEM NOME" e Outra
Relator : Juiz Marcelo David Gonçalves
PEM : Dr. Luis Gustavo Nascentes da Silva
Representado : Milton Batista Lopes -(Extinta Punibilida-

de)
Representado : Maurílio Lopes
Advogado : Dr. Tiago Brito Mendes(OAB/AM 7814)
Despacho : "Diante da Certidão de fl. 122, declaro extinta a

punibilidade do 1º representado. Prossiga-se o feito quanto ao 2º
representado. Publique-se."

Proc. nº 28.196/13 - "ESTRELA D'ALVA"
Relator : Juiz Marcelo David Gonçalves
PEM : Dra. Mônica de Jesus Assumpção
Representado : José Francisco Medeiros Bezerra
Representado : Nonato Brilhante Alves - Revel
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