
 

 

 

 

 

 
Período: 21 a 23 de MAR/2016 

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- 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 
 
- Dia 22 de março foi o Dia Mundial da Água!  
78% dos empregos no mundo dependem de recursos hídricos 
A falta de fornecimento de água seguro, adequado e confiável para os setores 
altamente dependentes de recursos hídricos resulta na perda ou no desaparecimento 
de empregos e pode limitar o crescimento econômico mundial nos próximos anos, “a 
menos que exista infraestrutura suficiente para gerenciar e armazenar a água”. O 
alerta é feito hoje (22), Dia Mundial da Água, pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). 
 
Fonte: Agência Brasil  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-03/dia-mundial-da-agua-78-dos-
empregos-no-mundo-dependem-de-recursos-hidricos 
  
- Funcionamento da Biblioteca no feriado de Páscoa!  
A biblioteca não atenderá ao público nos dias 24 e 25 de abril, em função do feriado 
de Páscoa! Aproveitamos a oportunidade, para desejar aos nossos clientes/usuários 
uma Feliz Páscoa junto aos seus familiares! 
 
- 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. 
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CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
22/03 
 
Pesquisa analisa perfil dos turistas de cruzeiros em Santos 
Analisar o perfil dos turistas que realizam cruzeiros a partir do Porto de Santos e 
colher opiniões sobre a logística de embarque e desembarque dos passageiros no cais 
santista. Estes são os objetivos de uma pesquisa realizada... 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33708-pesquisa-
analisa-perfil-dos-turistas-de-cruzeiros-em-santos 
 
Perdas marítimas diminuíram 45% na última década  
A Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) lança o relatório anual “Safety & 
Shipping”, que analisa as perdas no setor de transporte marítimo em cargas acima de 
100 toneladas brutas. De acordo com os dados levantados pelo estudo, o registro de 
ocorrências de navegações seguiu com sua tendência de perda de longo prazo em 
queda. 
 



Fonte: Porto Gente  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/88698-perdas-maritimas-
diminuiram-45-na-ultima-decada 
 
Canal do Panamá: expansão e perspectivas 
A expansão do Canal do Panamá envolve um investimento estimado em US$ 5 
bilhões, que inclui a construção de duas novas eclusas com 55m de largura, 427 m de 
comprimento e 18,3 m de altura cada, que funcionarão paralelamente às atuais 
eclusas. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/canal_do_panama_perspectivas/ 
 
21/03 
 
Gestão do espaço marítimo nas ilhas divide juízes do Tribunal Constitucional 
Não é unânime o entendimento dos juízes do Tribunal Constitucional (TC) sobre a 
aplicação, nos arquipélagos, do Decreto-Lei da República que desenvolve as Bases da 
Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional. 
 
Fonte: Funchal Notícias  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://funchalnoticias.net/2016/03/18/gestao-do-espaco-maritimo-nas-ilhas-divide-
juizes-do-tribunal-constitucional/ 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
21/03 
 
Paranaguá aumenta movimentação em 40% em cinco anos  
O Porto de Paranaguá comemorou 81 anos, no dia 17 de março último, com boa 
notícia. Nos últimos cinco anos, a movimentação de cargas aumentou cerca de 40%. 
Entre os anos de 2005 a 2008, o Porto de Paranaguá movimentava 33 milhões de 
toneladas de cargas por ano, incluindo grãos, líquidos containers e cargas em geral. 
 
Fonte: Porto Gente  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/88693-paranagua-aumenta-
movimentacao-em-40-em-cinco-anos 
 
Unidade de Paranaguá realizará vistorias nos terminais para evitar 
propagação de resíduos 
A Unidade de Paranaguá oficiou todos os terminais previamente, informando que 
realizará, a partir deste mês, vistorias sem agendamento prévio, com o objetivo de 
verificar a eficácia dos sistemas dos terminais para eliminar resíduos pós-
descarregamento dos caminhões. O objetivo é evitar que esses resíduos se 
propaguem pelas vias públicas”... 
 
Fonte: Informativo dos Portos  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://www.informativodosportos.com.br/unidade-de-paranagua-realizara-vistorias-
nos-terminais-para-evitar-propagacao-de-residuos/ 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
21/03 
 
Estaleiros apostam na exportação para driblar a retração econômica 
Estaleiros especializados em embarcações de lazer em Itajaí estão apostando na 
exportação para enfrentar a retração econômica no país. O dólar alto facilita as 
transações e tem aberto novas oportunidades em especial no disputado mercado 
norte-americano. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/33686-estaleiros-
apostam-na-exportacao-para-driblar-a-retracao-economica 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
23/03 
 
OAB/MG disponibiliza vídeoaulas gratuitas sobre o novo CPC 
...todos os aspectos do novo CPC como: teoria geral do processo, procedimentos 
comuns, procedimentos executivos, recursos, processos nos tribunais e 
procedimentos comuns. A iniciativa faz parte da proposta da diretoria de oferecer 
educação continuada para a qualificação dos advogados... 
 
Fonte: OAB MG  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabmg.org.br/Noticias/7481/OABMG-disponibiliza-v%C3%ADdeoaulas-
gratuitas-sobre-o-novo-CPC 
 
22/03 
 
Varas e juizados cíveis do TJ/RJ já são 100% informatizados 
A informatização das Varas Cíveis e dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) está completa. O processo começou em 
outubro do ano passado e terminou nesta segunda-feira, dia 21, com a inclusão da 
Comarca de Araruama, na Região dos Lagos. Nesses cinco meses, 373 mil processos 
foram distribuídos virtualmente, e o acesso é 100% virtual. 
 
Fonte: OAB RJ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/97429-varas-e-juizados-civeis-do-tjrj-ja-sao-100-
informatizados 
 
21/03 
 
Deputados realizam audiência sobre Lei de Migração 
Na reta final dos trabalhos, a comissão especial que analisa a proposta de Lei de 
Migração (PL 2516/2015) vai ouvir, na próxima quarta-feira (23), representantes da 



Polícia Federal e dos ministérios de Relações Exteriores, da Justiça e da Ciência e 
Tecnologia. O objetivo é discutir uma nova lei para migrantes que seja centrada nos 
direitos humanos e livre do resquício judicial presente no atual Estatuto do Estrangeiro 
(Lei 6.815/80). 
 
Fonte: Jornal do Brasil  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jb.com.br/informe-cnc/noticias/2016/03/21/deputados-realizam-
audiencia-sobre-lei-de-migracao/ 
 
Constituição Alemã em PDF 
Para acessar: Clique aqui 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf 
 
Cadastro Nacional de Mediadores e Conciliadores entra em vigor  
Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (CPC), nesta sexta-feira, 
dia 18, passa a funcionar o Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores, 
desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  
 
Fonte: OAB-RJ  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/97374-cadastro-nacional-de-mediadores-e-
conciliadores-entra-em-vigor  
 
Doutrina  
 
A Exigência Da Certidão De Antecedentes Criminais Como Condição Para 
Admissão No Emprego 
 
Autor: 
CALCINI, Ricardo Souza 
 
Tema recorrente no âmbito das relações trabalhistas e que, mais recentemente, teve 
um importante pronunciamento por parte do Colendo Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), refere-se à possibilidade de exigência da certidão de antecedentes criminais 
como condição para a admissão do trabalhador ao emprego. 
 
Fonte: LEX Magister  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.editoramagister.com/doutrina_27108258_A_EXIGENCIA_DA_CERTIDAO_
DE_ANTECEDENTES_CRIMINAIS_COMO_CONDICAO_PARA_ADMISSAO_NO_EMPREGO
.aspx 
 
CLIPPING MEIO AMBIENTE 
 
22/03 
 
Dia Mundial da Água: 78% dos empregos no mundo dependem de recursos 
hídricos 
A falta de fornecimento de água seguro, adequado e confiável para os setores 
altamente dependentes de recursos hídricos resulta na perda ou no desaparecimento 
de empregos e pode limitar o crescimento econômico mundial nos próximos anos, “a 



menos que exista infraestrutura suficiente para gerenciar e armazenar a água”. O 
alerta é feito hoje (22), Dia Mundial da Água, pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). 
 
Fonte: Agência Brasil  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-03/dia-mundial-da-agua-78-dos-
empregos-no-mundo-dependem-de-recursos-hidricos 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
22/03 
 
USP tem 6 cursos entre os 50 melhores do mundo 
A Universidade de São Paulo (USP) aparece entre as 50 melhores do mundo em seis 
áreas do conhecimento no ranking internacional Quacquarelli Symonds (QS), 
divulgado na segunda-feira (21). 
 
Fonte: JCNET  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jcnet.com.br/Nacional/2016/03/usp-tem-6-cursos-entre-os-50-melhores-
do-mundo.html 
 
21/03 
 
Lançamento do Portal de Livros Abertos da USP 
O Sistema Integrado de Bibliotecas da USP – SIBiUSP anuncia o lançamento do Portal 
de Livros Abertos da USP, no dia 18 de março de 2016, com o objetivo de agregar, 
divulgar e conferir maior visibilidade e acessibilidade aos livros publicados em acesso 
aberto, por docentes e funcionários técnico-administrativos da USP e dispersos em 
páginas pessoais, blogs e sites da Universidade. 
 
Fonte: Biblioteca da FAUUSP  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://bibfauusp.wordpress.com/2016/03/17/lancamento-do-portal-de-livros-
abertos-da-usp/ 
 
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: 21 a 23 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 


