
 

 

031/010.1 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL MARÍTIMO, 

conferidas pela alínea h, do art. 22, da

 

CONSIDERANDO 

proprietário do periódico “

meio do Ofício IEM nº 02/2021, 

Repositório Autorizado dos julgados deste Tribunal;

 

CONSIDERANDO que uma maior divulgação da jurisprudência deste Tribunal 

contribui para a atividade

junto à sociedade e a comunidade marítima

 

CONSIDERANDO

financeiro para o Tribunal Marítimo ou 

 

CONSIDERANDO

natureza jurídica judicial ou extrajudicial para o Tribunal Marítimo;

 

CONSIDERANDO 

Regionais Federais, e o material publicado é de grande relevância para os profissionais do setor, 

pesquisadores e magistrados que nele encontram todos os assuntos da área marítima, 

consistindo assim em uma referência

 

CONSIDERANDO 

de maneira exclusiva. 
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MARINHA DO BRASIL 

TRIBUNAL MARÍTIMO 

PORTARIA Nº 30 /TM,  DE 

 

Reconhece a “Revista de Direito 

Aduaneiro, Marítimo e Portuário”, ISSN

2236-5338, como repositório autorizado 

da jurisprudência do Tribunal Marítimo

 

 

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL MARÍTIMO, no uso das atribuições que lhe 

alínea h, do art. 22, da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954

CONSIDERANDO a solicitação feita pelo “Instituto de Estudos Marítimos 

periódico “Revista de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário”

meio do Ofício IEM nº 02/2021, pelo qual solicita que a referida Revista seja reconhecida como 

dos julgados deste Tribunal; 

CONSIDERANDO que uma maior divulgação da jurisprudência deste Tribunal 

a atividade-fim desta Corte do Mar, corroborando a segurança da navegação 

junto à sociedade e a comunidade marítima; 

CONSIDERANDO que tal solicitação não acarreta nenhum

para o Tribunal Marítimo ou para a União Federal; 

CONSIDERANDO que tal solicitação não gera nenhuma obrigação de qualquer 

natureza jurídica judicial ou extrajudicial para o Tribunal Marítimo; 

CONSIDERANDO que a Revista já é um Repositório Autorizado

Regionais Federais, e o material publicado é de grande relevância para os profissionais do setor, 

pesquisadores e magistrados que nele encontram todos os assuntos da área marítima, 

consistindo assim em uma referência do pensamento maritimista brasileiro;

ONSIDERANDO que o reconhecimento como Repositório 
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 14  DE  JULHO  DE  2021. 

a “Revista de Direito 

Aduaneiro, Marítimo e Portuário”, ISSN 

5338, como repositório autorizado 

da jurisprudência do Tribunal Marítimo. 

no uso das atribuições que lhe são 

nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, 

Instituto de Estudos Marítimos - IEM”, 

Revista de Direito Aduaneiro, Marítimo e Portuário”, realizada por 

pelo qual solicita que a referida Revista seja reconhecida como 

CONSIDERANDO que uma maior divulgação da jurisprudência deste Tribunal 

a segurança da navegação 

que tal solicitação não acarreta nenhum custo ou impacto 

que tal solicitação não gera nenhuma obrigação de qualquer 

Autorizado dos Tribunais 

Regionais Federais, e o material publicado é de grande relevância para os profissionais do setor, 

pesquisadores e magistrados que nele encontram todos os assuntos da área marítima, 

do pensamento maritimista brasileiro; e 

que o reconhecimento como Repositório Autorizado não ocorre 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º Deferir o pedido de registro, como Repositório Autorizado da 

jurisprudência do Tribunal Marítimo, da publicação “Revista de Direito Aduaneiro, Marítimo e 

Portuário”, ISSN nº 2236-5338, de propriedade do Instituto de Estudos Marítimos – IEM, com 

sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Padre João Manuel, nº 808, 6º andar, CNPJ nº 

05.879.680/0001-89, Inscrição Estadual nº 129.453.430.117. 

 

Art. 2º O Repositório Autorizado fica obrigado a: 

I - publicar, a cada edição, no mínimo, um julgado relevante na íntegra (de no 

máximo 15 laudas no total), ou um informativo de jurisprudência selecionado pelo Tribunal 

Marítimo (de igual tamanho) suprimindo-se o nome das partes (pessoa física ou jurídica), ou 

um extrato do Boletim de Julgados e Acidentes do Tribunal Marítimo (de igual tamanho). 

II – divulgar o conteúdo dos eventos realizados pelo Tribunal Marítimo 

(Workshop, Lives, outros) em forma de artigo técnico, e ser objeto de criação de links para os 

seus respectivos sites, e postagens nas mídias sociais. 

III – enviar um exemplar físico para arquivo em biblioteca, e acesso à versão 

digital das edições. 

 

Art. 3º O Repositório Autorizado poderá divulgar a presente informação aos seus 

assinantes e colaboradores. 

 

Art. 4º Tanto a Revista como o TM poderão encerrar as atividades do Repositório 

Autorizado a qualquer momento, tal fato não gera nenhum tipo de direito/obrigação para 

qualquer das partes. 

 

Art. 5º Esta Portaria entra em 1º de agosto de 2021. 

 

 

 

 

                                                                                                       WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO 

   Vice-Almirante (RM1) 

             Presidente  
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TM-031 

Arquivo 
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