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EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo (e-DTM) 
O Sr. Presidente do TM assinou a Portaria nº 06 de 29 de março de 2016, na 
qual é instituído o Diário Eletrônico do Tribunal Marítimo (e-DTM) como meio 
oficial de publicação dos atos relativos aos Processos para julgamento de 
Acidentes e Fatos da Navegação e aos Registros e Averbações realizadas 
pela Divisão de Registros.  A partir do dia 30 de março, o Tribunal Marítimo 
manterá a publicação, tanto no Diário Oficial da União (DOU) como no e-
DTM, de todos os atos produzidos pelas Secretaria-Geral e Divisão de 
Registros. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de publicação simultânea 
naqueles Diários, não será mais encaminhada matéria para a Imprensa 
Nacional (DOU) e os atos contidos no e-DTM passarão a ter validade 
jurídica. 
 
Para leitura da Portaria: Clique aqui 
Link direto: https://www1.mar.mil.br/tm/?q=node/240 
 
- Nova edição do Catálogo de Publicações Periódicas da biblioteca do 
TM! 
Divulgamos a nova edição do CATÁLOGO DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 
(Ed. n°01 - JAN a MAR/2016), com o SUMÁRIO das principais 
publicações correntes que temos assinatura. As publicações encontram-se 
disponíveis para consulta e/ou empréstimo em nossa biblioteca!  
 
Para visualizar o CATÁLOGO, clique aqui  
Link direto: https://www1.mar.mil.br/tm/?q=biblioteca_cat_publ_periodicas 
 
- II Conferência CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima 
Dia 14 de abril em Santos/SP – Evento Gratuito! Vagas Limitadas!  
Para conferir os detalhes e a Programação: Clique aqui 
Link direto: http://ow.ly/106fVn 
 



-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.  
 
 
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  
 
01/04 
 
Relatório aponta essa como a década mais segura para se navegar, 
desde 2006 
De acordo com o relatório anual “Safety & Shipping”, produzido pela Allianz 
Global Corporate & Specialty (AGCS) as ocorrências de navegações 
registradas em 2015 tiveram uma redução de 3%, quando comparadas a 
2014. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/relatorio-aponta-essa-como-
a-decada-mais-segura-para-se-navegar-desde-2006/ 
 
31/03 
 
MSC e Inttra anunciam parceria para cumprir novas regras do 
transporte marítimo Solas VGM 
A MSC, um dos maiores armadores do mundo, e o INTTRA, portal eletrônico 
de transporte marítimo, anunciam uma nova parceria. Pelo acordo, a MSC 
vai usar globalmente, incluindo o Brasil e América Latina, a nova ferramenta 
e VGM do INTTRA, como um canal para receber de seus embarcadores as 
informações do peso bruto verificado (VGM – Verified Gross Mass). 
 
Fonte: Exame  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://exame.abril.com.br/negocios/dino/noticias/msc-e-inttra-anunciam-
parceria-para-cumprir-novas-regras-do-transporte-maritimo-solas-
vgm.shtml 
 
29/03 
 
Cresce a migração das rodovias para a cabotagem 



A crise diminuiu a velocidade de crescimento da navegação de cabotagem, 
mas, pressionados pelo aumento do transporte rodoviário e em busca 
alternativas de redução de custo diante da recessão, empresários de 
diferentes setores procuram conhecer o modal. 
 
Fonte: Valor Econômico Online  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/empresas/4501094/cresce-migracao-das-
rodovias-para-cabotagem 
 
FEMAR 50 ANOS - Trazendo o Mar Até Você 
Desde sua criação em 31 de Maio de 1966, a FEMAR não poupou esforços 
para alcançar os objetivos para os quais foi instituída. Foram 50 anos de 
muito trabalho na divulgação da importância do Mar para o país, seja 
realizando ou apoiando pesquisas ou capacitando pessoal em diversas áreas 
do Poder Marítimo, sempre mantendo o Mar como seu foco principal. 
 
Fonte: Syndarma  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.syndarma.org.br/materia.php?id=431 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
01/04 
 
Ministro garante a Colombo dragagem do canal de acesso aos portos 
de Itjaí e Navegantes 
O ministro dos Portos, (...), garantiu nesta última quarta-feira ao 
governador Raimundo Colombo (PSD), em Brasília, que estão assegurados 
os R$ 68 milhões para as obras de dragagem do canal de acesso aos portos 
de Itajaí e Navegantes. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33804-
ministro-garante-a-colombo-dragagem-do-canal-de-acesso-aos-portos-de-
itjai-e-navegantes 
 
31/03 
 
Poligonais podem deslanchar investimentos 
Uma das medidas mais aguardadas pelo setor privado, após a edição da Lei 
12.815, em 2013, é a definição das áreas poligonais - delimitação da 
abrangência do porto organizado. Até o momento foram revistas as 
poligonais de nove portos: Antonina (PR), Aratu (BA), Barra do Riacho (ES), 
Forno (RJ), Paranaguá (PR), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Salvador (BA) 
e Vila do Conde (PA). Faltam definições de vários portos, como Rio de 
Janeiro, Santos, Vitória, Itaqui, Rio Grande, São Francisco do Sul. 



 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33782-
poligonais-podem-deslanchar-investimentos 
 
30/03 
 
Porto Pontal se prepara para receber os maiores navios do mundo 
A construção contínua e rápida de mega navios exige a mesma rapidez no 
quesito infraestrutura portuária brasileira. 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/porto-pontal-se-prepara-
para-receber-os-maiores-navios-do-mundo/  
 
29/03 
 
Empresas apostam em complexos industriais 
A nova Lei dos Portos, 12.815, acabou com a proposta de criação de porto 
indústria - a permissão para as empresas instalarem um terminal portuário, 
mas apenas para movimentar carga própria. 
 
Fonte: Valor Econômico Online  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/empresas/4501086/empresas-apostam-em-
complexos-industriais 
 
ES estreia sistema automatizado de controle de tráfego 
Enquanto o Espírito Santo espera a construção de um porto de águas 
profundas, o Porto de Vitória investe em melhorias para aumentar sua 
competitividade. 
O complexo é estratégico para o Estado e sua área de influência se estende 
por todo o Espírito Santo, bem como pelas regiões leste e oeste de Minas 
Gerais, leste de Goiás, Norte Fluminense, sul da Bahia e do Mato Grosso do 
Sul. 
 
Fonte: Valor Econômico Online  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/empresas/4501098/es-estreia-sistema-
automatizado-de-controle-de-trafego 
 
28/03 
 
Governo quer privatizar terminais portuários do Brasil 



Além de Salvador, estão na lista dos portos a serem privatizados os de 
Recife, Fortaleza e Natal. Segundo o Portal da Transparência, da 
Controladoria-Geral da União (CGU), para a Copa do Mundo o governo 
investiu nesses quatro terminais de passageiros R$ 305 milhões. Apenas no 
Porto de Fortaleza, o investimento foi de R$ 184 milhões. Como estão 
prontos e operando, o governo considera até a hipótese de arrecadar algum 
bônus de outorga com esses leilões, como ocorre com os aeroportos. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33726-
governo-quer-privatizar-terminais-portuarios-do-brasil 
 
Definições das Poligonais preocupa setor portuário  
O novo marco regulatório sob a Lei nº 12.815/2013 impôs novas diretrizes 
ao sistema portuário brasileiro, sendo uma delas a definição das poligonais, 
área de abrangência dos portos públicos, cuja delimitação é fundamental 
para determinar o futuro do setor que precisa ser eficiente e produtivo. 
 
Fonte: Porto Gente  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/88730-definicoes-
das-poligonais-preocupa-setor-portuario 
 
Proposta de projeto de lei altera “Nova lei dos portos”  
Um Projeto de Lei 4311/16, (...) visa instituir um Fundo de Investimento em 
Infraestrutura Portuária. 
 
Fonte: Guia Marítimo   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com/gm_wp/noticias/proposta-de-projeto-de-lei-
altera-nova-lei-dos-portos/  
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
28/03 
 
Obras do setor naval orçadas em R$ 2,5 bi ainda não foram iniciadas 
na PB 
Com a expectativa de geração de 5.500 empregos, sendo 2.600 diretos e 
indiretos, as construções do terminal multiuso no Porto de Cabedelo e do 
estaleiro na cidade de Lucena, anunciados nos últimos dois anos, ainda não 
começaram, deixando de criar cerca de 2.900 oportunidades de trabalho 
que foram previstas para empregados da construção civil. O valor total de 
investimentos previstos para essas duas obras no setor naval e de logística 
no litoral paraibano passa da marca de R$ 2,5 bilhões. 
 
Fonte: Portos e Navios  



Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33735-obras-
do-setor-naval-orcadas-em-r-2-5-bi-ainda-nao-foram-iniciadas-na-pb 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
31/03 
 
OAB Paraná e AASP lançam Novo CPC Anotado para download 
gratuito 
A OAB Paraná, em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo 
(AASP), lançou o novo Código de Processo Civil Anotado, na forma digital e 
gratuita. A obra reúne 138 autores de todo o Brasil e estará disponível por 
60 dias para advogados do Paraná e São Paulo, mediante apresentação do 
número de inscrição nas duas Seccionais. Depois o acesso será liberado para 
todo o Brasil. 
 
Fonte: OAB Paraná  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabpr.org.br/Noticias.aspx?id=22257 
 
30/03 
 
Lei amplia licença paternidade e altera artigo da CLT 
Neste mês de março, a Presidência da República publicou a Lei 
13.257/2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. 
Entre as novidades trazidas pelo texto da nova lei, estão a prorrogação da 
licença paternidade por 15 dias... 
 
Fonte: Planalto  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm 
 
TRF-4 terá Escritório Digital  
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4) assinaram termo de compromisso ontem para que Escritório 
Digital esteja funcionando na corte federal até dia 30 de junho de 2016. 
 
Fonte: OAB-RJ   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/noticia/97568-trf-4-tera-escritorio-digital  
 
28/03 
 
Interesse econômico não justifica anulação de registro  
É ilegítimo o pedido de anulação de filiação quando o interesse dos autores 
da petição for unicamente patrimonial. A tese foi definida pelos ministros da 
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao analisar caso em que 



a responsável pelo espólio (conjunto de bens deixados por alguém ao 
morrer) buscava impugnar a paternidade de herdeiros. Se a impugnação 
fosse deferida, haveria alteração na partilha da herança. 
 
Fonte: Jornal do Comércio  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jcom.com.br/noticia/154549/Interesse_econ%C3%B4mico_nao
_justifica_anulacao_de_registro_ 
 
Doutrina  
 
As Modificações Do Sistema Recursal No Novo Código De Processo 
Civil 
 
Autores: 
CHAGAS, Mariana Leonor Bomfim Ruiz 
MENDONÇA, Ailton Nossa 
 
Resumo: Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o presente artigo 
tem por finalidade discorrer sobre as principais alterações do sistema 
recursal com o advento da Lei 13.105/2015, aprovada pelo Plenário do 
Senado em 17 de dezembro de 2014 e, publicada no Diário Oficial em 16 de 
março de 2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil. As principais 
modificações no diploma legal tendem a garantir maior celeridade e 
simplicidade aos processos judiciais que levam muitos anos para serem 
solucionados. Serão abordadas as principais alterações no tocante aos 
prazos processuais e aos recursos em geral, visto que, as modificações 
efetivamente introduzidas podem trazer implicação na prática cotidiana dos 
operadores do direito, de modo que, os processos são movidos por prazos 
processuais, que são de extrema importância e, se não observados com 
rigor podem ser fatais para o direito da parte litigante. É de extrema 
importância a abordagem sobre esse tema tão atual que representa a 
garantia de conquistas fundamentais para o dia-a-dia dos advogados, 
fortalecendo assim sua brilhante atuação na carreira jurídica. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para leitura a íntegra: Clique aqui 
http://www.editoramagister.com/doutrina_27110149_AS_MODIFICACOES_
DO_SISTEMA_RECURSAL_NO_NOVO_CODIGO_DE_PROCESSO_CIVIL.aspx 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
28/03 
 
8 técnicas matadoras para memorizar qualquer coisa 
A sobrecarga de informações e tarefas da vida moderna pode sacrificar um 
recurso de extrema importância para nossa vida: a memória. 



... O excesso de estímulos não é a única razão pela qual estamos ficando 
cada vez mais esquecidos, afirma Renato Alves, primeiro brasileiro a receber 
homologação oficial de Melhor Memória do Brasil pelo Guinness Book. 
 
Fonte: Super Interessante  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/ZZDO7 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
II Conferência CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima  
Evento Gratuito! Coordenação: OAB/Santos e CBAM 
Dia: 14 de abril de 2016 
Local: Santos – SP 
 
Maiores informações: Clique aqui 
http://www.oabsantos.org.br/cursos-palestras/377-2a-conferencia-de-
arbitragem-e-mediacao-maritima/ 
 
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: 28 de Março a 01 de Abril/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 

 

 


