
TRIBUNAL MARÍTIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIPPING DE NOTÍCIAS 
 

 
Justiça e Segurança para Navegação 

87 Anos a Serviço da Comunidade Marítima Brasileira 
 
 
 
 
 

Edição: Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Período: 08 a 21 de outubro/2021 
 
 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Transmitimos o Clipping de Notícias publicadas na mídia nacional relacionadas ao Direito 
Marítimo, Acidentes/Fatos da Navegação, Navegação, Portos, Indústria Naval e Informações 
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EMBARCAÇÃO EXPLODE E DEIXA AO MENOS 5 FERIDOS NO MARAJÓ; VEJA VÍDEOS 

 

Embarcação que transportava combustível entrou em chamas na tarde desta sexta-feira (8), após um 
dos tonéis com óleo explodir. O barco estava no porto de Igarapé-Miri, localizado no município de 
Chaves, no Marajó. Segundo informações do governo do Pará, ao menos cinco pessoas ficaram 
feridas.  

O fogo se espalhou e atingiu outras embarcações que estavam ao redor. O governador do estado, 
Hélder Barbalho, informou por meio de rede social que já foi notificado do acidente e que acionou 
os órgãos competentes para dar assistência emergencial às vítimas. Segundo a prefeitura de Chaves, 
não houve mortes e os feridos foram socorridos e transportados para Macapá (AP), por meio de um 
helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA).  

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que articulou, junto ao governo do 
Amapá, o primeiro atendimento das seis vítimas do acidente. A secretaria enviou uma equipe 
técnica para Macapá, de onde seguirão para o resgate. A equipe deve retornar ao Amapá até que os 
pacientes estejam estabilizados e possam ser transportados a Belém. O quadro clínico das vítimas 
não foi divulgado.  

 
 
 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/10/08/embarcacao-explode-e-deixa-ao-menos-5-feridos-
no-marajo.ghtml 
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NAUFRÁGIO DE EMBARCAÇÃO NO PANTANAL DEIXA SETE MORTOS 

 
 
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul confirmou, na tarde de ontem, o resgate da 7º vítima do 
naufrágio com o barco hotel Carcará, na sexta-feira (15), no Pantanal. A embarcação afundou 
depois de ser atingida por uma forte tempestade de areia enquanto navegava pelo Rio Paraguai. 

No momento do acidente, o barco, que transportava 21 pessoas, dirigia-se para o Porto Geral de 
Corumbá, a 10 quilômetros do local do acidente. Catorze pessoas foram resgatadas com vida pelo 
Corpo de Bombeiros. 

A tempestade que causou o naufrágio também fez outros estragos, com acidentes registrados em 
diferentes áreas do estado. O primeiro corpo foi encontrado ainda na noite de sexta-feira. Com os 
reforços na equipe de buscas e já com o dia claro, outras cinco vítimas foram retiradas do rio na 
manhã de ontem. 

Entre as vítimas fatais, quatro pertenciam à mesma família e vinham de Rio Verde (GO). Entre elas, 
estava o ex-vereador do município, Geraldo Alves. O genro e o neto de Geraldo Alves, Fernando 
Gomes de Oliveira e Thiago Souza Gomes, respectivamente, também morreram no acidente, além 
do irmão do ex-vereador, Olímpio Alves de Souza. Um amigo do grupo, Fernando Rodrigues Leão, 
é outra das vítimas. 
 
Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/10/4955918-naufragio-de-embarcacao-no-
pantanal-deixa-sete-mortos.html 
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DUAS MULHERES SÃO ENCONTRADAS MORTAS APÓS CANOA AFUNDAR EM RIO NO 
PIAUÍ; TRÊS SEGUEM DESAPARECIDAS 

 
 
Uma canoa afundou na tarde desse domingo (17), no Rio Parnaíba, no povoado Formiga, Zona 
Urbana de Antônio Almeida, município a 400 km de Teresina. Segundo testemunhas, havia 11 
pessoas na embarcação, sendo que seis conseguiram se salvar e outras cinco ficaram desaparecidas. 
Na manhã desta segunda-feira (18), duas mulheres identificadas como Josilene e Sandra, que 
estavam desaparecidas, foram encontradas mortas. 

Ao g1, a secretária municipal de saúde, Jamila Martins, informou seguem desaparecidas a mãe, 
filha e a babá da criança identificadas como Juliana Magalhães, Maria Júlia e Maria Fernanda, 
respectivamente.  

“Segundo testemunhas, a água começou a entrar na canoa e um dos homens que comandavam a 
canoa pediu para que três pessoas fossem para trás. Entretanto, muita gente foi e a embarcação 
acabou afundando”, afirmou a secretária. 

Pescadores informaram à TV Clube que, no local onde a canoa afundou, o rio possui uma 
profundidade de dez a 15 metros. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.  

 

Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2021/10/18/cinco-pessoas-desaparecem-no-rio-parnaiba-apos-
embarcacao-virar-no-piaui.ghtml 
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ILHABELA RECEBE XVII SIMPÓSIO DE SEGURANÇA DO NAVEGADOR AMADOR 

 

O XVII Simpósio de Segurança do Navegador Amador começa nesta quinta-feira (14) em Ilhabela. 
O evento, realizado em parceria com o Yacht Club de Ilhabela (YCI), Marinha do Brasil e Soamar 
SP conta com o apoio da prefeitura e é organizado pela Full Time Eventos e Turismo. 

As atividades em água terão início na sexta-feira (15) com o “Dia de Mar”. Serão quatro 
embarcações da Marinha do Brasil que farão as ações de segurança voltadas para velejadores, 
navegadores, marinheiros e pessoas relacionadas com o meio náutico. 

As embarcações: Navio-Patrulha Guajará, Aviso de Instrução Aspirante Nascimento, Aviso de 
Instrução Guarda-Marinha Jansen e Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito já se aproximam do 
Canal de São Sebastião para o evento. 

Os navios serão usados para manobras de atracação e desatracação, resgate de homem ao mar, 
abandono de embarcação, coletes e balsa salva vidas, sinalização com pirotécnicos, transmissão de 
“Securitée” e “May Day”. 

 
 
Fonte: PORTAL R3 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portalr3.com.br/2021/10/ilhabela-recebe-xvii-simposio-de-seguranca-do-navegador-
amador/ 
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MARINHA DO BRASIL REALIZA PRIMEIRA NAVEGAÇÃO COM VEÍCULO DE 
SUPERFÍCIE NÃO TRIPULADO 

 

A Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), por meio 
do Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV) e Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), 
Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT) subordinadas ao Centro Tecnológico da 
Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ), e contando com o apoio dos Aspirantes do Grêmio de Ciência 
e Tecnologia da Escola Naval (EN), realizou a primeira navegação simples (sem a intervenção de 
um timoneiro) do futuro Veículo de Superfície Não Tripulado (VSNT), nas proximidades da Baía 
de Guanabara. 

Esse trabalho sinérgico, idealizado pelo CTMRJ, é fruto da prospecção tecnológica na área de 
conhecimento “Veículos Autônomos”, que visa fomentar a pesquisa tecnológica aplicada interna e 
externamente à Marinha. O IPqM, em parceria com a empresa EMBRAER, participou de um 
projeto de pesquisas fomentado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) voltado para a 
área de fusão de dados navais (SDFDAN). 

Na oportunidade, adquiriu uma embarcação de pesquisas de elevada complexidade tecnológica a 
fim de cumprir tarefas específicas de coleta de dados móveis em ambiente marítimo. Com o 
encerramento das atividades do projeto SDFDAN, esse complexo recurso laboratorial tornou-se 
ocioso. Assim, o CTMRJ vislumbrou uma oportunidade de utilizá-lo como laboratório para a 
conversão em um VSNT. 

 
Fonte: PODER NAVAL 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.naval.com.br/blog/2021/10/15/marinha-do-brasil-realiza-primeira-navegacao-com-
veiculo-de-superficie-nao-tripulado/ 

https://www.naval.com.br/blog/2021/10/15/marinha-do-brasil-realiza-primeira-navegacao-com-veiculo-de-superficie-nao-tripulado/
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MERCOSUL LINE LANÇA SERVIÇO DE CABOTAGEM LIGANDO SUL E NORDESTE  

 

 
 

O serviço incluirá um escala em Manaus, porto estratégico em região industrial 
A Mercosul Line, subsidiária do Grupo CMA CGM, anuncia o lançamento do serviço denominado 
“New Nexco”. O serviço ligará Manaus às regiões Sul e Nordeste do Brasil 

Uma remodelação do serviço Nexco, o serviço continuará a conectar estrategicamente as regiões 
Sudeste e Nordeste do Brasil, enquanto adiciona uma chamada em Manaus. "Manaus é um porto 
estratégico, localizado no coração de uma região industrial dinâmica. O serviço ligará os portos de 
Santos, Salvador, Suape e Manaus", diz a companhia em comunicado. O New Nexco será operado 
integralmente pela Mercosul Line. 

Luiza Bublitz, CEO da Mercosul Line, afirma: “Com este novo serviço, o Grupo CMA CGM 
reafirma o seu compromisso com o mercado brasileiro. Estamos muito felizes em poder atender a 
demanda de nossos clientes e parceiros com mais uma conexão em Manaus, e assim alavancar o 
crescimento da região”. 
 
 
Fonte: PORTOS E NAVIOS 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/mercosul-line-lanca-servico-de-
cabotagem-ligando-sul-e-nordeste 
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MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA CRESCE 7,5% DE JANEIRO A AGOSTO 

 

O setor portuário movimentou 809,8 milhões de toneladas até agosto de 2021. Isso representa um 
crescimento de 7,5% em comparação com o mesmo período de 2020 (753,6 milhões de toneladas). 
Os dados são da Gerência de Estatística e Avaliação de Desempenho da ANTAQ. 

Em relação aos perfis de carga, o granel sólido (58,4% do total) apresentou um crescimento de 
3,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo uma movimentação de 
472,8 milhões de toneladas. O granel líquido teve um total de 209,3 milhões de toneladas (25,9% do 
total) e apresentou até agosto de 2021 aumento de 12,2% em relação a jan-ago de 2020. Carga 
Geral Solta (4,9% do total) cresceu 15,4%, chegando a 39,7 milhões de toneladas. 

Carga Conteinerizada (10,9% do total)  

Janeiro a Agosto 87,9 milhões de toneladas Crescimento: 15,9% 

 
 
Fonte: PORTOS E NAVIOS  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/movimentacao-portuaria-cresce-7-5-
de-janeiro-a-agosto 
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APROVAÇÃO DE REGRAMENTO NORMATIVO PARA A REALIZAÇÃO DE 
OPERAÇÕES SHIP TO SHIP  

 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ por ocasião da sua 511ª Reunião da 
Diretoria Colegiada, realizada em 20 de outubro de 2021, aprovou a norma que regulamenta as 
operações de transbordo ship to ship, visando suprimir a lacuna regulatória presente na regulação 
econômica das operações de transbordo ou transferência de carga entre embarcações, 
especificamente para granéis líquidos combustíveis (petróleo e seus derivados, gás natural e 
biocombustíveis). 

A necessidade de regulamentação sobre o tema também observou diversas consultas regulatórias 
dirigidas a essa Agência, as quais buscavam esclarecimentos sobre a legislação vinculada 
à autorização para embarcações de apoio a esse tipo de operação. A proposta inicialmente posta em 
deliberação ponderou a necessidade de regular a atividade de transbordo mediante a obtenção de 
autorização por esta Agência, de modo a evitar possíveis riscos concorrenciais. 

No entanto, ao se analisar com esmero os impactos que uma regulação mais rigorosa poderia 
acarretar, mormente por se tratar de um mercado que ainda precisa ser bem compreendido, a 
Diretoria Colegiada desta Agência reconheceu que, no momento, não há um problema regulatório 
que justifique adentrar em aspectos específicos da regulação e a intenção, inicialmente, será 
acompanhar e entender o universo desse mercado para buscar o aprimoramento regulatório e a 
consequente atuação mais incisiva deste órgão regulador. 

A ANTAQ avalia que a regulamentação econômica das operações de transbordo ship to 
ship representa um avanço na relação entre a preservação da segurança jurídica e a modernização da 
atividade econômica regulada. 

Fonte: ANTAQ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.gov.br/antaq/pt-br/noticias/aprovacao-de-regramento-normativo-para-a-realizacao-de-
operacoes-ship-to-ship 
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A ESTRATÉGICA REDE DE PORTOS QUE A CHINA CONTROLA NO MUNDO E AVANÇA 
ATÉ NO BRASIL 

 

O porto de Pireus, na Grécia, considerado a grande porta de entrada dos produtos asiáticos na 
Europa, é um dos exemplos da expansão das empresas chinesas na rede portuária global. Depois da 
Grande Crise de 2008-2009, a Grécia teve de implementar reformas e privatizações para pagar suas 
dívidas depois de receber um resgate financeiro, promovido pela União Europeia. 

Foi assim que uma gigante estatal chinesa viu uma oportunidade de entrar na indústria portuária de 
um país em crise. A empresa Cosco adquiriu 51% de Pireus, num acordo que a autorizava a 
aumentar sua participação para 67% cinco anos depois. E foi exatamente isso que aconteceu, no 
início de outubro. Com essa operação, Pequim agora administra um dos portos mais importantes do 
mundo, localizado na junção de Europa, Ásia e África. A mesma empresa está em negociações para 
adquirir uma participação no porto de Hamburgo (Alemanha). Se for concretizada, será o oitavo 
grande investimento portuário da Cosco na Europa. 

Outro gigante chinês do setor, o Shanghai International Port Group, acaba de assumir o controle do 
porto israelense de Haifa. Esses são alguns dos capítulos mais recentes de uma longa história de 
expansão portuária, que nos últimos anos tem ocorrido no contexto da chamada Rota Marítima da 
Seda, iniciativa que faz parte de um plano mais amplo de investimento de capital chinês em obras 
de infraestrutura ao redor do mundo. 

Fonte: EPOCA NEGÓCIOS 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2021/10/estrategica-rede-de-portos-que-china-
controla-no-mundo-e-avanca-ate-no-brasil.html 
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SAMSUNG E LG INNOTEK DESENVOLVEM PRIMEIRO ECO GERADOR PARA NAVIOS  

 

A sul-coreana Samsung Heavy Industries (SHI) e a empresa de tecnologia LG Innotek desenvolvem 
o primeiro gerador termoelétrico do mundo para uso em navios. Um sistema de geração de energia 
termoelétrica é um dispositivo que converte energia térmica em energia elétrica, utilizando as 
características de um material termoelétrico. 

Ao acoplar o sistema à superfície de equipamentos geradores de calor, como motores de propulsão 
de navios, é possível gerar eletricidade e reduzir custos com combustível e as emissões de dióxido 
de carbono, segundo anunciaram as empresas em comunicado conjunto. 

Os sistemas de geração de energia termelétrica não geram ruído e nem emissões de gases. SHI e LG 
apostam numa crescente demanda futura pelo sistema. As empresas planejam testar o equipamento 
em navios de GNL de 174.000 metros cúbicos encomendados pela empresa de navegação japonesa 
NYK Line. 

A embarcação será equipada com motor diesel bicombustível de baixa velocidade. Com o novo 
equipamento e outras tecnologias ecológicas, as duas empresas esperam que o navio atenda às 
metas de emissão zero introduzidas pela Organização Marítima Internacional (IMO). 

 
Fonte: PORTOS E NAVIOS 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/samsung-e-lg-innotek-
desenvolvem-primeiro-eco-gerador-para-navios 

https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/samsung-e-lg-innotek-desenvolvem-primeiro-eco-gerador-para-navios
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/samsung-e-lg-innotek-desenvolvem-primeiro-eco-gerador-para-navios
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EMPRESAS SE COMPROMETEM A ZERAR EMISSÃO DE EMBARCAÇÕES MARÍTIMAS 
ATÉ 2040 

 
 
O transporte marítimo é responsável por 1 bilhão de toneladas de emissões de carbono por ano, 
de acordo com a organização ambiental Clean Air Task Force. Preocupadas com essa questão, nove 
grandes empresas, incluindo Amazon, Michelin e Unilever, anunciaram esta semana o 
compromisso de usarem apenas embarcações marítimas com combustível zero carbono até 2040. 

Com isso, o grupo espera que a indústria de transporte marítimo se descarbonize mais rapidamente. 
Segundo a CNBC, em 2018, a Organização Marítima Internacional (IMO, na sigla em inglês), 
definiu uma meta inicial de redução de emissões de carbono em pelo menos 50% até 2050 em 
comparação com 2008. 

Para atingir esse índice, a Clean Air Task Force afirma que uma grande parte da frota marítima 
internacional precisaria fazer a transição para combustíveis com zero carbono. Uma opção seria a 
amônia, embora ela seja de 3 a 7 vezes mais cara que o combustível naval convencional. 

A organização propõe a produção de amônia marinha a partir de fontes renováveis (chamada de 
amônia verde), energia nuclear ou operações de captura e armazenamento de carbono em indústrias, 
incluindo combustíveis fósseis (chamada de amônia azul). Mas observou que ainda há um longo 
caminho a percorrer para torná-la realidade. 

 
Fonte: EPOCA NEGÓCIOS 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2021/10/empresas-se-comprometem-zerar-
emissao-de-embarcacoes-maritimas-ate-2040.html 
 

https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2021/10/empresas-se-comprometem-zerar-emissao-de-embarcacoes-maritimas-ate-2040.html
https://epocanegocios.globo.com/Um-So-Planeta/noticia/2021/10/empresas-se-comprometem-zerar-emissao-de-embarcacoes-maritimas-ate-2040.html
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SENADO INCLUI PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
NA CONSTITUIÇÃO 

 

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (20), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
17/2019, que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito 
fundamental. A PEC também remete privativamente à União a função de legislar sobre o tema. Por 
acordo entre as lideranças, foram votados os dois turnos na mesma sessão. Aprovado de forma 
unânime, a PEC recebeu 64 votos no primeiro turno e 76 no segundo (o mínimo exigido é de 49). O 
texto segue agora para promulgação, em sessão do Congresso ainda a ser marcada. 

De autoria do senador Eduardo Gomes (MDB-TO) e relatada pela senadora Simone Tebet (MDB-
MS), a PEC foi aprovada no Senado, em julho de 2019. Em seguida, foi enviada à Câmara dos 
Deputados, que aprovou o texto, com mudanças, no último dia 31 de agosto. Por causa dessas 
alterações, aprovadas na forma de um substitutivo (texto alternativo) do deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP), a matéria voltou para nova análise dos senadores. 

Tebet explicou que a redação da Câmara fez apenas duas alterações no texto anteriormente 
aprovado no Senado. A primeira, apenas para ajuste de forma, estabeleceu a proteção dos dados 
pessoais como direito individual em comando específico, ao invés de tratar essa proteção no mesmo 
mandamento que garante ao indivíduo a inviolabilidade de suas comunicações. 

Fonte: CONJUR 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.conjur.com.br/2021-out-20/senado-inclui-protecao-dados-pessoais-direito-
fundamental 

https://www.conjur.com.br/2021-out-20/senado-inclui-protecao-dados-pessoais-direito-fundamental
https://www.conjur.com.br/2021-out-20/senado-inclui-protecao-dados-pessoais-direito-fundamental
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SÃO INDEVIDOS NO CASO DE DESISTÊNCIA DE AÇÃO 
NA JT 

 

 

Não havendo condenação em virtude da extinção da causa sem julgamento do mérito, não há razão 
para a imposição de honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Com esse entendimento, a 1ª 
Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por unanimidade, negou provimento ao 
recurso de uma empresa de armazenagem do ramo frigorífico que buscava a condenação do 
empregado em honorários advocatícios por desistência da ação. 

No caso, um processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, em face da desistência da ação 
pelo reclamante. Por conseguinte, não foram arbitrados honorários advocatícios, uma vez que não 
havia sucumbência propriamente dita. 

O empregador recorreu da decisão, alegando que o artigo 90 do Código de Processo Civil estipula a 
condenação em honorários advocatícios à parte que desistiu da ação.  

A desembargadora Karen Cristine Miyasaki, relatora do recurso, afirmou que, de acordo com o 
artigo 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho, o fato gerador dos honorários advocatícios na 
Justiça do Trabalho se dá nas hipóteses em que houver condenação e incide sobre o valor liquidado 
da sentença ou sobre o proveito econômico obtido. 
 
"Logo, não são devidos nas hipóteses de desistência, renúncia, extinção sem mérito e arquivamento 
da ação, pois nestes casos não há como se falar em valor líquido de sentença ou apuração de 
proveito econômico obtido pela condenação" ressaltou a magistrada. 
 
 
 
Fonte: CONJUR 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.conjur.com.br/2021-out-21/honorarios-advocaticios-sao-indevidos-desistencia 

https://www.conjur.com.br/2021-out-21/honorarios-advocaticios-sao-indevidos-desistencia
https://www.conjur.com.br/2021-out-21/honorarios-advocaticios-sao-indevidos-desistencia
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