
 

 

 

 

 

 
Período: 18 a 22 de Janeiro/2016 

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Catálogo de Publicações Periódicas da Biblioteca do TM!  
Encontra-se disponível no sítio institucional do TM (www1.mar.mil.br/tm/), na seção 
da Biblioteca, a 4ª. Ed. do Catálogo de Publicações Periódicas, com os títulos das 
publicações, com a visualização da capa e do sumário das revistas mais relevantes. As 
publicações estão disponíveis para consulta e/ou empréstimo. É possível solicitar a 
leitura de um artigo específico. Para isso, basta entrar em contato conosco: (21) 
2104-7224 / biblioteca@tm.mar.mil.br, informando o título do Periódico e do Artigo de 
interesse.   
 
Link direto para o Catálogo: Clique aqui 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=biblioteca_cat_publ_periodicas 
 
- Como chegar ao Tribunal Marítimo!  
Acesso: Via Praça XV, pelo corredor existente ao lado do prédio do Centro 
Administrativo do Tribunal de Justiça. Entrada pela lateral. 
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CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



NOTA: 
As matérias publicadas no informativo ‘Clipping de Notícias’ são veiculadas em sítios 
disponíveis na Internet, de abrangência pública, e não refletem a opinião da biblioteca ou do 
Tribunal Marítimo. Sendo de responsabilidade de seus autores. 
 
Boa Leitura!  
Equipe da 
Biblioteca Almirante Adalberto Nunes  
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo  
 
CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
21/01 
 
Isenção de Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante não é 
prorrogada 
O artigo do projeto de lei que trata da prorrogação foi vetado 
A isenção de AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante a 
empreendimentos que se instalarem, modernizarem, ampliarem ou diversificarem no 
Nordeste e na Amazônia, desde que considerados interessantes ao desenvolvimento 
dessas regiões, concedida pelo art. 4° da Lei 9.808, de 20/07/1999, com prazo até 
31/12/2015, não foi prorrogada. 
 
Fonte: Receita Federal 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/isencao-de-adicional-ao-frete-para-
renovacao-da-marinha-mercante-nao-e-prorrogado 
 
OAB/RN institui Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro frente 
ao crescimento econômico do nordeste 
Região tem crescido mais que o Brasil e registrado maior demanda pelo transporte 
aquaviário e portos. Comissão vem com o objetivo de disseminar conhecimentos na 
área e capacitação dos advogados para atuar no mercado 
A OAB/RN instituiu essa semana uma Comissão de Direito Marítimo, Portuário e 
Aduaneiro. Entre outros objetivos, compete a Comissão estabelecer relações com 
organismos nacionais e internacionais, acadêmicos, governamentais e privados, tais 
como, administração dos portos, terminais, aduana, distrito naval, capitanias dos 
portos, tribunal marítimo, Antaq, entre outros, bem como com órgãos de 
representação da advocacia e do poder judiciário. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/oabrn-institui-comissao-de-direito-
maritimo-portuario-e-aduaneiro-frente-ao-crescimento-economico-do-nordeste/ 
 
19/01 
 
Navio-plataforma que explodiu no ES vai passar por reparos em Cingapura 
BW Offshore, responsável pelo navio, não informou a data da remoção. Explosão na 
casa de bombas deixou nove pessoas mortas e 26 feridas. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/01/navio-plataforma-que-explodiu-
no-es-vai-passar-por-reparos-em-cingapura.html  
 
Governo é obrigado a aumentar serviço da praticagem em Santos em 31%, 
mas diz que vai recorrer 
O ajuste foi ordenado pela Justiça, que mandou adequar os preços pela soma do IPCA 
de quatro anos. A praticagem de Santos cobra preços semelhantes aos do resto do 
mundo e esse não é um item de peso no valor total do frete. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/governo-e-obrigado-a-aumentar-
servico-da-praticagem-em-santos-em-31-mas-diz-que-vai-recorrer/ 
 
18/01 
 
FMM inicia o ano com financiamento de duas novas embarcações 
O Fundo da Marinha Mercante (FMM) inicia o ano de 2016 com financiamento de duas 
novas embarcações dedicadas ao transporte marítimo por cabotagem. 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/financiamento-de-duas-novas-embarcacoes/ 
 
Maior navio de cruzeiros no Brasil tem capacidade 70% maior que o Titanic 
MSC Splendida é o maior navio que circula nesta temporada brasileira. 
Embarcações, ícones de gerações, tem muitas diferenças e semelhanças. 
O maior navio de cruzeiros desta temporada brasileira é três vezes mais pesado e tem 
uma capacidade 70% maior de passageiros e tripulantes que o navio Titanic, o maior 
e mais pesado transatlântico construído até 1912. 
 
Fonte: G1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2016/01/maior-navio-de-cruzeiros-no-
brasil-tem-capacidade-70-maior-que-o-titanic.html 
 
Antaq amplia presença nos portos e aperfeiçoa fiscalização 
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) realizou 807 fiscalizações 
ordinárias e 338 fiscalizações extraordinárias em 2015. Houve, portanto, um aumento 
de 13% das fiscalizações ordinárias e uma redução de 13% nas atuações 
extraordinárias em relação a 2014. As operações foram realizadas pela 
Superintendência de Fiscalização e Coordenação das Unidades Regionais (SFC) da 
Antaq. 
 
Fonte: Portal Naval  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/antaq-amplia-presenca-nos-portos-e-
aperfeicoa-fiscalizacao/ 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
22/01 



Integração Nacional aprova aproveitamento de hidrovias nos rios Tocantins, 
Araguaia e das Mortes 
A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da 
Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 120/15, do 
deputado Adilton Sachetti (PSB-MT), que autoriza o aproveitamento dos recursos 
hídricos nas hidrovias dos rios Tocantins (PA), Araguaia (GO) e das Mortes (MT). 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/33014-integracao-
nacional-aprova-aproveitamento-de-hidrovias-nos-rios-tocantins-araguaia-e-das-
mortes 
 
21/01 
 
Porto da Vale em Vitória é interditado por suspeita de crime ambiental 
VITÓRIA - A Polícia Federal (PF) interditou, nesta quinta-feira, parte das operações da 
mineradora Vale e da siderúrgica ArcelorMittal Tubarão no porto de Tubarão, em 
Vitória, por suspeita de crime ambiental. 
 
Fonte: Valor Econômico Online  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/empresas/4404900/porto-da-vale-em-vitoria-e-interditado-
por-suspeita-de-crime-ambiental 
 
20/01 
 
Porto de Paranaguá registra o maior volume em exportações da história 
O Porto de Paranaguá fechou 2015 com o maior volume em exportações da história, 
com 30,3 milhões de toneladas embarcadas, 8,8% a mais que em 2014. O resultado 
reflete a resistência do agronegócio do Estado do Paraná diante da crise econômica 
brasileira, o aumento dos investimentos no porto e da agilidade na movimentação de 
cargas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/32993-porto-de-
paranagua-registra-o-maior-volume-em-exportacoes-da-historia 
 
19/01 
 
Codesp planeja porto do futuro para nova geração de navios 
No cargo há dois meses e meio, o presidente da Companhia Docas do Estado de São 
Paulo (Codesp), Alex Oliva, prepara o porto de Santos para manter o protagonismo 
num cenário em que o crescimento incessante dos navios esbarra nos limites físicos 
do maior porto da América Latina. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/32965-codesp-planeja-
porto-do-futuro-para-nova-geracao-de-navios  
 



18/01 
 
Porto de Imbituba: crescimento para este ano deve ser de 15 %, comparado 
a 2015 
A estimativa de crescimento para esse ano do Porto de Imbituba é de 15% comparado 
a 2015. A projeção representa uma movimentação de mais de 4 milhões de 
toneladas. Só no pagamento de impostos, a expectativa é repassar mais de R$ 3 
milhões este ano para o município. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/porto-de-imbituba-crescimento-para-
este-ano-deve-ser-de-15-comparado-a-2015/ 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
22/01 
 
Venda da Transpetro poderá encerrar programa de contratação de navios aos 
estaleiros 
A possível venda da Transpetro, dentro do plano de desinvestimento da Petrobras, 
poderá colocar um ponto final na história da retomada da indústria naval no Brasil. 
Subsidiária de logística da petrolífera, a Transpetro é responsável pelo Programa de 
Modernização e Expansão da Frota (Promef), que encomendou 49 navios a estaleiros 
brasileiros para evitar a dependência de afretamento de navios nos transporte de 
petróleo e combustíveis. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/33011-venda-da-
transpetro-podera-encerrar-programa-de-contratacao-de-navios-aos-estaleiros 
 
18/01 
 
Indústria Naval pede união entre empresários e governo para evitar 
demissões 
Com o crescente desemprego em todo o país, fruto da atual crise política e 
econômica, setores como a agricultura, a construção civil, e administração pública são 
alguns dos que mais sofrem. No Rio de Janeiro, no entanto, o caso mais alarmante 
ocorre na indústria naval, principal geradora de empregos do estado... 
 
Fonte: Poder Naval   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.naval.com.br/blog/2016/01/18/industria-naval-pede-uniao-entre-
empresarios-e-governo-para-evitar-demissoes/  
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
22/01 
 
CNJ suspende norma que vedava a leitura 
Uma liminar do conselheiro...determinou a suspensão de uma norma do Tribunal de 



Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) que veda a leitura de memoriais nas 
sustentações orais realizadas por advogados em julgamentos colegiados do órgão. 
 
Fonte: Jornal do Comércio   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jcom.com.br/noticia/154162/CNJ_suspende_norma_que_vedava_a_leitur
a 
 
21/01 
 
OAB inaugura placa que elenca 43 conquistas para advocacia e sociedade 
A diretoria da OAB Nacional irá inaugurar nos próximos dias, que antecedem o fim da 
gestão, uma placa com as 43 conquistas obtidas pela entidade no tocante à 
valorização da profissão e à defesa dos direitos da sociedade no último triênio. 
 
Fonte: OAB RJ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/96071-oab-inaugura-placa-que-elenca-43-
conquistas-para-advocacia-e-sociedade 
 
Justiça fluminense lança aplicativo para consulta de processos pelo celular 
O serviço está disponível apenas no sistema operacional Android. Em breve, um app 
similar estará em funcionamento também para a plataforma iOS. 
....O juiz auxiliar da Presidência do TJRJ, ...., explica que esta é uma ferramenta de 
inclusão e facilitação do acesso aos advogados e à sociedade ao sistema do Tribunal. 
 
Fonte: Jornal do Comércio   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jcom.com.br/noticia/154155/Justica_fluminense_lanca_aplicativo_para_c
onsula_de_processos_pelo_celular 
 
19/01 
 
Lei de Repatriação de Ativos pode trazer riscos na área penal 
Aparentemente atrativa para contribuintes declararem valores que estão em contas 
bancárias no exterior, a chamada Lei da Repatriação pode oferecer riscos e deixar em 
uma situação complicada aqueles que pensam em aderir ao regime.  
Segundo advogados, a norma - apesar de anistiar alguns crimes - não garante que a 
quebra de sigilo, continuidade de investigações e a responsabilização criminal dos 
contribuintes não ocorrerão. 
 

Fonte: Valor Econômico Online 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/legislacao/4398426/lei-de-repatriacao-de-ativos-pode-
trazer-riscos-na-area-penal 
 
“Advogado no inquérito é avanço no direito de defesa”, diz presidente 
A presença do advogado no inquérito foi classificada pelo presidente nacional da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho, como um presente para a classe e para a cidadania. 
Sancionado nesta semana, o projeto é um verdadeiro avanço no direito de defesa. 
 
Fonte: OAB RJ   



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/96044-advogado-no-inquerito-e-avanco-no-direito-
de-defesa-diz-presidente  
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
19/01 
 
A sala de aula do futuro já existe 
Uma aula presencial com 24, 48 ou mais de 200 pessoas conectadas em rede ao 
mesmo tempo, compartilhando conhecimento online, sem estarem, necessariamente, 
no mesmo lugar físico ou sequer na mesma cidade. É para isso que a Fundação Dom 
Cabral está se preparando com a inauguração da primeira sala-conceito Xperience, na 
unidade de Nova Lima (MG). 
 
Fonte: Valor Econômico Online 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/cultura/blue-chip/4395812/sala-de-aula-do-futuro-ja-existe 
 
Leitura de livros reduz pena de 19 presos no interior de SP 
 “O projeto é extremamente importante no processo de ressocialização do 
sentenciado. A leitura das obras selecionadas tem o objetivo de transformar os 
horizontes dos presos, dando novas perspectivas para a vida fora do cárcere”, afirmou 
o juiz corregedor do Departamento Estadual das Execuções Criminais (Deecrim) da 2ª 
Região Administrativa Judiciária (Araçatuba), Henrique de Castilho Jacinto. 
 
Fonte: OAB RJ   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/96023-leitura-de-livros-reduz-pena-de-19-presos-no-
interior-de-sp 
 
Como fazer uma revisão bibliográfica 
A revisão bibliográfica é a base que sustenta qualquer pesquisa científica. Acredite: 
algumas horas a mais na biblioteca podem poupar alguns meses de trabalho no 
laboratório ou a campo. Para proporcionar o avanço em um campo do conhecimento é 
preciso primeiro conhecer o que já foi realizado por outros pesquisadores e quais são 
as fronteiras do conhecimento... 
 
Fonte: Posgraduando 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://posgraduando.com/como-fazer-uma-revisao-bibliografica/ 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Curso online grátis de Direito do Consumidor 
A Prime Cursos do Brasil está oferecendo um curso online gratuito de Direito do 
Consumidor. Esse curso foi originado da necessidade de proteção do consumidor, que 
é considerado parte vulnerável em uma relação comercial de desiguais. 
 
Fonte: Canal do Ensino 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://canaldoensino.com.br/blog/curso-online-gratis-de-direito-do-consumidor 



 
Enap abre inscrições para diversos cursos gratuitos a distância 
Estão abertas as inscrições para 30 cursos a distância oferecidos pela Escola Nacional 
de Administração Pública (Enap). As capacitações, que acontecem nos meses de 
fevereiro, março e abril, são gratuitas e dão direito a certificado de conclusão. 
 
Fonte: Tribunal Regional Federal da 1ª. Região – TRF1 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/noticias/curso-enap-
abre-inscricoes-para-diversos-cursos-gratuitos-a-distancia.htm 
 

Após o sucesso das edições anteriores, o ISCIA, em Portugal, avança com a 
3ª edição da Pós-graduação em Direito Marítimo 
Para maiores informações: Clique aqui 
http://www.iscia.edu.pt/content/direito-mar%C3%ADtimo 
 
A Makenzie no Rio de Janeiro, oferece a Especialização em Gestão do 
Transporte Marítimo e Portos 
Início em: 19 de fevereiro de 2016 
O Curso de Especialização em Gestão do Transporte Marítimo e Portos tem por 
objetivo a formação jurídica e multidisciplinar, visando habilitar o profissional do 
Direito (advogados, defensores, procuradores e juízes), bem como Agentes públicos e 
privados que atuam no setor de transportes e portos, Graduados em Engenharia, 
Comércio Exterior, Administração, Economia e Logística, importadores e exportadores, 
despachantes, profissionais do setor de logística, agentes de navegação, 
pesquisadores, investidores e interessados nos problemas que afetam o comércio 
exterior, transportes e portos. 
 
Para maiores informações: Clique aqui 
http://mackenzie-rio.edu.br/index.php?id=546 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september de 2017 
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 18 a 22 de janeiro/2016. 
 
Visite a página da biblioteca na Internet - www.mar.mil.br/tm e conheça os recursos físicos e on-line 

disponíveis. 

 

Caso não consiga acessar as notícias indicadas no Clipping, entre em contato com a biblioteca.   

 

*As matérias publicadas no informativo ‘Clipping de Notícias’ não refletem a opinião da biblioteca ou do 

Tribunal Marítimo. Sendo de responsabilidade de seus autores. 

 

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o e-mail biblioteca@tm.mar.mil.br 

ao seu catálogo de endereços. A Biblioteca Almirante Adalberto Nunes respeita a sua privacidade e é contra o spam na 

rede. Se você não deseja mais receber nossos e-mails, cancele sua inscrição retornando esta mensagem com o 

assunto: CANCELAR. 

 

Tribunal Marítimo - TM 

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 

Centro de Conhecimento em Direito Marítimo 



Av. Alfred Agache, S/N - Praça XV de Novembro - Cep.: 20021-000 

Acesso pela Praça XV - ao lado do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça  

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta-feira / das 09:00 às 16:30h 

Tel.: (21) 2104-7224 RETELMA: (8110)7224 

E-mail: biblioteca@tm.mar.mil.br 
Site: http://www.mar.mil.br/tm 


