
 

 

 

 

 

 
Período: 25 a 29 de Abril 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- 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. 
 
MAPA DE ACESSO 

 
 
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. 
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Advogado apresenta, no CIST, particularidades dos contratos de seguro de 
transporte marítimo internacional  
O primeiro caso apresentado foi a colisão de dois navios porta-contêineres ocorrida na 
Malásia em 28 de outubro de 2014, que chamou a atenção para a importância do 
seguro de transporte internacional. O acidente ocorreu em manobra de entrada do 
navio San Felipe no Porto de Klang, quando colidiu com o navio Al Riffa, que se 
encontrava atracado e operando. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/34123-advogado-
apresenta-no-cist-particularidades-dos-contratos-de-seguro-de-transporte-maritimo-
internacional 
 
27/04 
 
Pirataria custa 1,5 mil milhões de dólares por mês à Nigéria 
Pirataria marítima custa à Nigéria cerca de 1,5 mil milhões de dólares mensais à 
Nigéria, segundo dados revelados num debate no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas na passada Segunda-feira. 
Com 32 ataques confirmados já desde o início do ano, um valor estimado do roubo do 
equivalente a 400 000 baris de cude diariamente, com o número de raptos e 
consequentes pedidos de resgate igualmente a subir, bem como a área de risco, a 
falta de segurança no Golfo da Guiné deverá custar à Nigéria, por mês, valores da 
ordem dos 1,5 mil milhões de dólares. 
 
Fonte: Jornal de Economia do Mar 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/6487-2/ 
 
26/04 
 
Desafios e limitações das nossas hidrovias  
O transporte hidroviário é apontado como o modo mais econômico e recomendado 
para deslocar grandes volumes a grandes distâncias. Apesar disso, dos 63.000 km de 
rios e lagos do Brasil, apenas 22.000 km são economicamente navegados. A 
constatação está no Relatório Sistêmico de Fiscalização do Setor Hidroviário produzido 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que aponta uma série de desafios que 
limitam o desenvolvimento das hidrovias no País. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/dia-a-dia/89061-desafios-e-limitacoes-das-nossas-
hidrovias 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
29/04 
 
Modelos de concessão precisam ser revistos  
“Sem um desenho que considere o multimodalismo e o desenvolvimento da logística 



do país, não se conseguem atrair investimentos. É necessário definir valores, priorizar 
os projetos e avaliar os modelos com antecedência para despertar o interesse da 
iniciativa privada”, afirmou o Vice-Presidente da concessionária de rodovias CCR... 
durante o Workshop de Logística promovido pela Fiesp (Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo) reuniu especialistas para debater os desafios da governança no 
processo licitatório. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/89086-modelos-de-concessao-
precisam-ser-revistos 
 
28/04 
 
Porto de Paranaguá bate recorde de movimentação total de cargas  
O Porto de Paranaguá voltou a registrar marcas históricas. No primeiro trimestre 
deste ano, bateu o recorde de movimentação total de cargas. Em importações e 
exportações, o porto movimentou 11,18 milhões de toneladas de cargas e superou o 
recorde anterior, o de 11,10 milhões de toneladas registradas em 2014 
 
Fonte: Portos do Parana 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portosdoparana.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1562 
 
27/04 
 
Investimento em portos no Rio soma R$ 4 bi 
BRASÍLIA - Após meses de processos burocráticos, o governo federal aprovou, na 
semana passada, a prorrogação antecipada de um contrato de exploração do terminal 
de granéis minerais da CSN em Itaguaí. A empresa prometeu aportar R$ 2,7 bilhões 
no projeto. O investimento confirma o Estado do Rio como o mais atraente para 
investimentos privados em portos nos últimos meses.  
 
Fonte: O Globo Online 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/economia/investimento-em-portos-no-rio-soma-4-bi-
19174642 
 
Pesagem dos contentores preocupa Comunidades Portuárias 
Comunidades Portuárias estão preocupadas com entrada em vigor a 1 de Julho da 
Convenção Solas no que respeita à pesagem dos contentores. 
As Comunidades Portuárias, Viana do Castelo – Leixões, Aveiro-Figueira da Foz, 
Lisboa–Setúbal e Sines emitiram um Comunicado onde, apesar do trabalho que têm 
vindo a realizar em conjunto com o IMT, alertam para as sua preocupações no que 
respeita à entrada em vigor da Convenção Solas no que respeita à pesagem dos 
contentores, a 1 de Julho próximo. 
 
Fonte: Jornal da Economia do Mar 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/6500-2/ 
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Portos precários e ausência de hidrovias travam rota comercial Manta-
Manaus  
Encurtar em 25 dias a duração do transporte de mercadorias entre Ásia e Manaus é o 
principal objetivo da rota multimodal Manta-Manaus. A implantação efetiva da rota foi 
alvo de Audiência Pública, na última segunda-feira (25)... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34091-portos-
precarios-e-ausencia-de-hidrovias-travam-rota-comercial-manta-manaus 
 
Itajaí reúne representantes de portos da comunidade lusófona 
O objetivo do Congresso foi a discussão de assuntos que possam contribuir para o 
desenvolvimento do transporte marítimo no espaço lusófono, bem como ajustar 
procedimentos relacionados à atividade portuária em países que tenham como idioma 
oficial a língua portuguesa. 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/itajai-reune-representantes-de-portos-da-
comunidade-lusofona/ 
 
25/04 
 
Porto de Santos bate 3º recorde mensal  
O Porto de Santos bateu em março de 2016 o 3º recorde mensal consecutivo na 
movimentação de cargas. O mês de março aproximou-se dos 11 milhões de 
toneladas, registrando a melhor marca mensal para um mês do 1º semestre do ano. 
No acumulado, o 1º trimestre de 2016 supera o mesmo período do ano passado em 
5,3%, com um total de 27,75 milhões de toneladas embarcadas e desembarcadas. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/portos-do-brasil/89037-porto-de-santos-bate-3-
recorde-mensal 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
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Novos barcos de exploração de petróleo são entregues em SP e no RJ  
Mais duas embarcações financiadas com recursos do Fundo da Marinha Mercante 
(FMM), gerenciado pelo Ministério dos Transportes, foram entregues em abril nos 
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/34109-novos-
barcos-de-exploracao-de-petroleo-sao-entregues-em-sp-e-no-rj 
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FMM aprova R$ 1,63 bilhão em projetos 
O Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM) aprovou R$ 1.629 
milhões para o financiamento de projetos da indústria naval com recursos do Fundo 
da Marinha Mercante. A aprovação aconteceu na 31ª Reunião Ordinária do Conselho, 
realizada no dia 14/04/2016, no Ministério dos Transportes. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2351/fmm-aprova-r-163-bilho-em-
projetos#.VyDR6n3Th_Q 
 
25/04 
 
Wilson Sons Estaleiros entrega novo OSRV 
Mais um OSRV (Oil Spill Recovery Vessel) passa a integrar a frota brasileira. A 
embarcação de apoio offshore, construída pela Wilson Sons Estaleiros, batizada como 
Fernando de Noronha é a segunda encomenda da OceanPact entregue esse ano. O 
projeto demandou investimento de US$ 36 milhões, envolveu uma equipe de 600 
profissionais e foi desenvolvido em aproximadamente 400 mil horas trabalhadas. 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/wilson-sons-estaleiros-entrega-novo-osrv/ 
 
CLIPPING MEIO AMBIENTE 
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Licenciamento ambiental pode deixar de existir 
Em meio ao terremoto político que toma conta de Brasília, a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 27, 
sem alarde, uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que simplesmente rasga a 
legislação ambiental aplicada em processos de licenciamento de obras públicas. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/34115-licenciamento-ambiental-
pode-deixar-de-existir 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
29/04 
 
STJ Começa a Analisar Pedido de Gratuidade de Justiça à Luz do Novo CPC 
Pedido de vista suspendeu o julgamento, na Quarta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), de recurso que discute se, à luz do novo Código de Processo Civil (CPC), 
o juiz pode determinar que o requerente da gratuidade de justiça comprove 
insuficiência de recursos, para deferimento do pedido. 
 
Fonte: LEX Magister 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://www.lex.com.br/noticia_27127094_STJ_COMECA_A_ANALISAR_PEDIDO_DE_G
RATUIDADE_DE_JUSTICA_A_LUZ_DO_NOVO_CPC.aspx 
 
28/04 
 
Acordo contra judicialização na compra e venda de imóveis  
Dar segurança jurídica ao mercado imobilíário e evitar práticas abusivas previstas nos 
contratos de compra e venda de imóveis, reduzir a judicialização de conflitos entre 
consumidores e incorporadoras e levar mais transparência às relações comerciais são 
alguns dos objetivos do Pacto Global para o Aperfeiçoamento das Relações Negociais 
entre Incorporadores e Consumidores. 
Fonte: Jornal do Comércio 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jcom.com.br/noticia/154778/Acordo_contra_judicializacao_na_compra_e_
venda_de_imoveis_ 
 
STF inicia julgamento de ações que questionam alterações na Lei de Direitos 
Autorais 
Um pedido de vista do ministro Marco Aurélio suspendeu o julgamento, pelo Plenário 
do Supremo Tribunal Federal (STF), das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 
5062 e 5065, nas quais o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), 
conjuntamente com outras associações, e a União Brasileira de Compositores (UBC) 
questionam dez dispositivos alterados e acrescentados à Lei 9.610/1998 (Lei de 
Direitos Autorais) pela Lei 12.853/2013. Os dispositivos dizem respeito ao modo de 
aproveitamento econômico dos direitos autorais incidentes na execução pública de 
obras musicais e à organização do Ecad e das associações que o compõem. 
 
Fonte: STF 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=315492 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
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Cariocas poderão dar dicas a turistas com aplicativo de celular 
Ideia é usar rede para compartilhar informações durante Olimpíadas  
Por isso, a editora Luiza Figueira de Mello decidiu lançar, amanhã, o aplicativo para 
celular In5ider, para a troca de informações numa rede social colaborativa. Com 
formato de perguntas e respostas, ele permite que os usuários cadastrados 
compartilhem — e também peçam — endereços de prestadores de serviços e de 
estabelecimentos, ou sugestões de passeios imperdíveis. A ideia é que a ferramenta 
seja usada durante as Olimpíadas, quando turistas de várias partes do mundo 
visitarão o Rio. 
 
Fonte: O Globo Online 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/rio/2016/04/27/2272-cariocas-poderao-dar-dicas-turistas-
com-aplicativo-de-celular 
 
Novo recurso do Google Agenda vai dar um jeito na sua vida 



São Paulo – Não bastava o Google fazer parte da sua vida, agora ele quer ajudar você 
a organizá-la. Para isso,...., um novo recurso do Google Agenda que auxilia o usuário 
a cumprir diversos objetivos. Entre as opções estão fazer exercícios físicos e aprender 
novas línguas. 
Fonte: Exame 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/novo-recurso-do-google-agenda-vai-
dar-um-jeito-na-sua-vida 
 
28/04 
 
Jornal do Commercio fecha as portas 
Jornal mais antigo do Rio encerra ... história de 189 anos 
Rio - Mais antigo jornal em circulação ininterrupta na América Latina, com 189 anos, o 
‘Jornal do Commercio’, do Grupo Diários Associados, circula amanhã pela última vez, 
(no dia 29 de abril – grifo nosso). Sua edição online e o impresso ‘Diário Mercantil’, 
que faz parte do mesmo grupo, também terão suas atividades encerradas... 
 
 Fonte: O Dia Online 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-04-28/jornal-do-commercio-fecha-as-
portas.html 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Agenda de Cursos e Palestras do IMAPOR – ano 2016 
O Instituto Mar e Portos (IMAPOR) está com a sua Agenda de Cursos e Palestras, de 
interesse da Comunidade Marítima, disponível em seu sítio institucional. 
 
Para ter acesso: Clique aqui 
http://imapor.org.br/ 
 
Gestão ambiental, dragagem, descomissionamento e acidentes são temas do 
Ecobrasil 2016 
Gestão ambiental, dragagem, licitações sustentáveis em portos, descomissionamento 
de instalações offshore e atuação da Procuradoria e Ministério em acidentes 
ambientais são alguns dos temas do Ecobrasil 2016. O 12º Seminário Nacional sobre 
Indústria Marítima e Meio Ambiente, organizado pela Portos e Navios, será realizado 
nos dias 5 e 6 de maio no Rio de Janeiro. 
 
Fonte: Portos e Navios   
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/33933-gestao-
ambiental-dragagem-descomissionamento-e-acidentes-sao-temas-do-ecobrasil-2016  

 

Seminário Atualidades em Direito Marítimo e Portuário 
Data: 18 de maio de 2016 
Local: Vitória - Espírito Santo 
Vagas Limitadas! Inscrições Gratuitas 
Informações: (21) 2276-6200 / comunicação@kincaid.com.br  



 
2nd Advanced Seminar on International Shipping Law 
Evento Internacional - Data: 25 a 28 de maio 2016 
Evento organizado pela Universidade de Athenas  
Informações e Inscrições: www.nb.org | www.nbcongress.gr 
 
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: 25 a 29 de Abril. 
 
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 


