
 

 

 

 

 

 
Período: 14 a 18 de MAR/2016 

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Novo Código de Processo Civil entra em vigor hoje! 
 

Matérias relacionadas: 

 
Novo Código de Processo Civil pretende agilizar ações na Justiça 
Mudanças que entram em vigor nesta sexta-feira terão impacto em casos como atraso 
de pensão e inadimplência nas taxas de condomínios 
Ações envolvendo atrasos de pensão alimentícia, divórcio, desrespeito ao direito do 
consumidor e calote nas taxas de condomínios terão novos rumos a partir desta 
sexta-feira. É quando passa a valer o novo Código de Processo Civil (CPC), que 
substitui um arcabouço da década de 1970. As novidades criam caminhos para 
agilizar o trâmite de processos na Justiça e facilitam a execução determinada pelo juiz 
— o momento de fazer a cobrança de uma indenização, por exemplo. 
 
Fonte: Jornal Zero Hora 
Para leitura a íntegra: Clique aqui 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/03/novo-codigo-de-processo-
civil-pretende-agilizar-acoes-na-justica-5113366.html# 
 
23 mudanças do novo CPC que você precisa conhecer 
1. Conciliação e Mediação; 
O novo Código estabelece que em todas as ações que tratem de direitos dos quais as 
partes possam dispor, o Juiz deverá realizar uma audiência de conciliação antes da 
apresentação de defesa pelo Réu... 
 
Fonte: Folha Nobre 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://folhanobre.com.br/2016/03/17/23-mudancas-do-novo-cpc-que-voce-precisa-
conhecer/24996 
 
STJ muda regimento interno e cria enunciados para aplicar o novo CPC 
O Superior Tribunal de Justiça divulgou mudanças em seu regimento interno com o 
objetivo de adequar-se ao novo Código de Processo Civil, que entrará em vigor nesta 
sexta-feira, dia 18. 
 
Fonte: OAB RJ   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/97335-stj-muda-regimento-interno-e-cria-
enunciados-para-aplicar-o-novo-cpc  
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Livros disponíveis para consulta e/ou empréstimo na biblioteca: 

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Novo Código de Processo Civil: 
versão Câmara dos Deputados redação final aprovada em 26.03.2014 . Salvador: 
JusPODIVM, 2014. 217 p.  
 
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 
processual civil, parte geral e processo de conhecimento . 17. ed. rev. ampl. e atual. 
Salvador: JusPODIVM, 2015 786 p. 
THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; 
PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC fundamentos e sistematização: Lei 13.105, 
de 16.03.2015. Rio de Janeiro: Forense, 2015 423 p. 
 
- Destaque! RESOLUÇÃO Nº42/2016 - TRIBUNAL MARÍTIMO 
Aprova as alterações aos artigos n. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 67, 68, 78, 79, 89, 
127 e 133 do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo.  
 
Para visualizar a íntegra da Resolução: Clique aqui 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=resolucoes_atuais 
   
- Saiba 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. 
 
 

 
 
 
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  
 
18/03 
 
Burocratização dos processos aduaneiros penaliza comércio exterior 
brasileiro  
Falta de sinergia entre os sistemas alfandegários faz com que as mercadorias levem 
mais de 10 dias para serem liberadas nos portos. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/burocratizacao-dos-processos-
aduaneiros-penaliza-comercio-exterior-brasileiro/ 
 
17/03 
 
Fundo para o transporte aquaviário 
Está em tramitação no senado um projeto que institui um FIITA (Fundo para 
Investimentos em Infraestrutura de Transporte Aquaviário), que tem o objetivo de 
financiar projetos em hidrovias que estão inseridas no Subsistema Aquaviário Federal 
(Art. 25 da Lei nº 12.379/11). 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/fundo-para-o-transporte-aquaviario/ 
 
16/03 
 
Em debate norma que regulará navegação de apoio marítimo  
Mesmo sem data definida, uma nova audiência pública será aberta pela Antaq para o 
recebimento de mais contribuições com o objetivo de aprimorar a Resolução nº 
4.271/2015, normativo inédito no País, que dispõe sobre os direitos e deveres dos 
usuários e das empresas que operam nas navegações de apoio marítimo, apoio 
portuário, cabotagem e longo curso, e estabelece infrações administrativas. 
 
Fonte: Porto Gente  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/88673-antaq-fara-nova-
audiencia-publica-para-aprimorar-norma-que-regulara-os-armadores  
 
15/03 
 
Hidrovia Tietê/Paraná tem navegabilidade retomada 



Após 20 meses fechada, a Hidrovia Tietê-Paraná terá a navegabilidade retomada 
nesta sexta-feira (11), às 10h, com a saída de um carregamento do Porto de São 
Simão, na Região Sul de Goiás. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33622-hidrovia-tiete-
parana-tem-navegabilidade-retomada 
 
Projeto cria Fundo para Transporte Aquaviário e amplia investimentos 
Começou a tramitar no Senado, na última semana, o projeto que institui o Fundo para 
Investimentos em Infraestrutura de Transporte Aquaviário (FIITA), com o objetivo de 
financiar projetos em hidrovias que estão inseridas no Subsistema Aquaviário Federal 
(art. 25 da Lei nº 12.379/11). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33625-projeto-cria-
fundo-para-transporte-aquaviario-e-amplia-investimentos 
 
Setor celebra retomada da navegação em hidrovia 
Após a retomada da navegação na Hidrovia Tietê-Paraná, no dia 27 de janeiro, cerca 
de mil empregos diretos e indiretos foram retomados, se considerada toda a extensão 
da hidrovia (2,4 mil quilômetros). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/33606-setor-
celebra-retomada-da-navegacao-em-hidrovia 
 
CARTILHA DE DIREITO MÁRITIMO PORTUÁRIO E DO MAR 
Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB RJ 
“Fruto do trabalho da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Mar ...., a Cartilha 
de Direito Marítimo e Portuário, tem como objetivo orientar os advogados que lidam 
de alguma forma com as questões da área”. 
 
A Cartilha encontra-se disponível para download gratuito no site da OAB/SP. 
 
Para acesso direto, Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/cartilhas 
 
CARTILHA DE DIREITO PORTUÁRIO 
Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB SP 
"De forma didática, a Cartilha de Direito Portuário, elaborada pela Comissão de Direito 
Marítimo e Portuário, leva ao público uma visão ampla sobre o Sistema Portuário 
Brasileiro, destacando a organização geopolítica dos diversos portos nacionais, sua 
importância e as influências regionais sobre a movimentação de pessoas e 
mercadorias". 
 
A Cartilha encontra-se disponível para download gratuito no site da OAB/SP. 
 
Para acesso direto, Clique aqui 



http://www.oabsp.org.br/comissoes2010/direito-maritimo-portuario/cartilhas 
 
China quer Tribunal Internacional Marítimo 
China pretende instalar um Tribunal Internacional Marítimo no seu território tendo em 
vista a protecção da sua soberania e dos respectivos direitos sobre a sua área 
marítima. 
 
Fonte: Jornal da Economia do Mar 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/china-quer-tribunal-internacional-maritimo/ 
 
14/03 
 
Tribunal confirma constitucionalidade de normas do diploma de ordenamento 
do espaço marítimo 
O Tribunal Constitucional (TC) considera que as normas do diploma com as bases da 
política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional não sofrem de 
inconstitucionalidade, nem de ilegalidade, contrariando as pretensões do Governo dos 
Açores. 
 
Fonte: Açoriano Oriental 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.acorianooriental.pt/noticia/tribunal-confirma-constitucionalidade-de-
normas-do-diploma-de-ordenamento-do-espaco-
maritimo?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 
Não tão bem 
Setor de transporte marítimo está perdendo dinheiro em quase todas as transações 
Consequência de fragilidade e não de força, os preços das commodities e da demanda 
estão baixas demais e as tarifas de frete dos maiores navios não estão cobrindo nem 
um quarto do custo das suas tripulações.  
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/nao-tao-bem/  
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
17/03 
 
Chineses têm grandes planos para Bahia  
Viabilização de porto e ferrovia estão nos planos de investimentos. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/chineses-tem-grandes-planos-para-
bahia/  
 
16/03 
 
Secretaria de Portos autoriza funcionamento de terminal portuário no rio 
Madeira 



O ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República (...), assinou ontem, 
quarta-feira, 16/03, contrato que autoriza o funcionamento de mais uma Estação de 
Transbordo de Carga (ETC), em Porto Velho, Rondônia, no rio Madeira. 
 
Fonte: Secretaria de Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portosdobrasil.gov.br/home-1/noticias/secretaria-de-portos-autoriza-
funcionamento-de-terminal-portuario-no-rio-madeira 
 
Governo assina cooperação com Unesco sobre Suape 
O Governo do Estado assinou, na última segunda-feira (14), um acordo de cooperação 
técnica com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) e a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, 
para viabilizar o projeto "Pacto por Suape Sustentável". 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33628-governo-assina-
cooperacao-com-unesco-sobre-suape 
 
15/03 
 
Secretaria de Portos: Portaria nº106 
SECRETARIA DE PORTOS 
PORTARIA No- 106, DE 15 DE MARÇO DE 2016 
 
Definir diretrizes para delimitação de espaço físico em águas públicas para instalações 
portuárias autorizadas ou em processo de autorização, fora da área do porto 
organizado. 
 
Fonte: Imprensa Nacional 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=8&data=
16/03/2016 
 
Pólo naval do AM ganha fôlego com portos do Pará 
O anúncio feito no início deste mês de que o Estado do Pará deverá receber seis 
portos, por meio de leilão realizado pelo governo federal, deu novo alento ao polo 
naval do Amazonas. Das 253 embarcações que serão construídas para os 
empreendimentos, em torno de 90 deverão ser fabricadas pelo setor local. A ação 
deverá fomentar a economia da região, com geração de emprego e renda. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33608-polo-naval-do-
am-ganha-folego-com-portos-do-para 
 
14/03 
 
Porto do Rio Grande tem crescimento de movimentação no 1° bimestre 



O setor de estatística, da Superintendência do Porto do Rio Grande, concluiu a análise 
dos dados do primeiro bimestre do ano de 2016. O complexo portuário gaúcho teve 
crescimento de movimentação quando comparados aos dados de 2015. Além disso, os 
números são os melhores da última década, principalmente, no segmento de Carga 
Geral. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33595-porto-do-rio-
grande-tem-crescimento-de-movimentacao-no-1-bimestre 
 
MP recebe emenda para auxiliar portos capixabas 
A proposta de isentar, até 2020, os portos do Espírito Santo do pagamento do 
Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), taxa portuária 
cobrada sobre o valor do frete marítimo, voltou a ser apresentada no Congresso 
Nacional. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33586-mp-recebe-
emenda-para-auxiliar-portos-capixabas 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
17/03 
 
Os cinco maiores estaleiros do mundo por carteira de encomendas 
O levantamento realizado pela VesselsValue apresenta os cinco maiores estaleiros do 
mundo por valor da sua carteira de encomendas... 
 
Fonte: Sinaval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://sinaval.org.br/2016/03/os-cinco-maiores-estaleiros-do-mundo-por-carteira-de-
encomendas/ 
 
15/03 
 
Maior navio de cruzeiro do mundo começa testes na França 
O "gigante dos mares" começoua na semana passada, quinta-feira (10), uma série de 
testes no litoral de Saint-Nazaire, oeste da França. Com 362 metros e capacidade 
para transportar mais de 8 mil pessoas, entre passageiros e tripulação, o navio é o 
maior do mundo, informa o jornal Le Figaro, que dedica uma extensa reportagem 
sobre a indústria naval em plena expansão no país. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/33624-maior-navio-
de-cruzeiro-do-mundo-comeca-testes-na-franca 
 
Estaleiro de Itajaí entrega primeiro navio à Petrobras 



O Estaleiro Oceana fez esta semana o batismo da embarcação CBO Oceana, o 
primeiro Platform Supply Vessel ( PSV 4500) – navio de suprimento para plataformas 
de petróleo – construído pela empresa em Itajaí. A embarcação, que vai operar para a 
Petrobras na Bacia de Santos, levou dois anos para ficar pronta e recebeu incentivos 
do governo federal, estadual... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/33598-estaleiro-de-
itajai-entrega-primeiro-navio-a-petrobras 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
Doutrina  
 
As Nulidades no Projeto de Código Processo Penal 
1. O Projeto de Código de Processo Penal(1) regula as nulidades no Livro I, Título VII, 
Capítulo IV, ou, mais precisamente, do art. 153 ao art. 161. 
Desde logo, merece elogio o sistema adotado em relação ao tema ao registrar a 
topologia da matéria. Com efeito, a questão das nulidades vem tratada, no meu 
entendimento, com inteiro acerto, no Título VII, que versa a respeito "Dos atos 
processuais". 
 
Fonte: LEX Magister 
Para leitura a íntegra: Clique aqui 
http://www.editoramagister.com/doutrina_27106255_AS_NULIDADES_NO_PROJETO_
DE_CODIGO_PROCESSO_PENAL.aspx 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
16/03 
 
Acervo Arquivístico da Marinha do Brasil 
Agora é possível consultar a documentação proveniente das Organizações Militares da 
Marinha, dentre elas o Tribunal Marítimo, que anualmente, transferem documentos 
para o Arquivo da Marinha. 
 
Para isso, Clique aqui 
http://www.arquivodamarinha.dphdm.mar.mil.br/icaatom-1.3.0/index.php/ 
 
15/03 
 
Dia 12 de março, foi o dia do Bibliotecário! 
No Dia do Bibliotecário, a Marinha do Brasil presta uma homenagem a esses 
profissionais tão importantes para a construção, a preservação e a disseminação do 
conhecimento. 
 
Fonte: Facebook da Marinha do Brasil 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.facebook.com/marinhaoficial/ 
 
CLIPPING QUALIDADE DE VIDA 



 
15/03 
 
Seis atitudes simples que podem reduzir seu risco de vida 
A combinação de hábitos como tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas com 
outros fatores como distúrbio do sono pode ser a principal causa das doenças não 
transmissíveis 
Mais de dois terços das mortes registradas todos os anos são decorrentes de doenças 
cardiovasculares, cânceres, diabetes e doenças respiratórias crônicas, classificadas 
pela medicina como doenças não transmissíveis crônicas (DNTC). Um estudo, 
publicado recentemente na revista científica Plos Medicine, indica que essas mortes 
podem ser facilmente evitadas com um estilo de vida mais saudável. O artigo, 
realizado por pesquisadores australianos, revelou que hábitos como o tabagismo e o 
alto consumo de bebidas alcoólicas, aliados a outras más condutas (como distúrbio do 
sono), podem ser as principais causas das DNTC. "Este estudo reafirma a importância 
de estilos de vida saudáveis, principalmente para adultos por volta de 45 anos e mais 
velhos", explicaram os pesquisadores. 
 
Fonte: Veja 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/seis-atitudes-simples-que-podem-reduzir-seu-
risco-de-vida 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Formação em Direito Marítimo: Teoria e Prática 
Aula Magna: 29 de março de 2016 
Local: Rua Conselheiro Saraiva, 28 / 3º andar – Centro – RJ 
 
Maiores informações: Clique aqui 
http://imapor.org.br/curso/direito-maritimo/ 
 
OAB/RJ oferece pós-graduação online a custo reduzido 
Intensificando o empenho em colaborar com a capacitação dos colegas, a OAB/RJ 
firmou, por meio de sua Escola Superior de Advocacia (ESA), convênio com a 
Universidade Cândido Mendes e vai oferecer, a partir de abril, cursos online de pós-
graduação lato sensu com custos reduzidos, bem abaixo dos praticados pelo mercado. 
 
Fonte: OAB RJ  
Para maiores informações: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/97208-oabrj-oferece-pos-graduacao-online-a-custo-
reduzido 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september de 2017 
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 14 a 18 de Março/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 


