
 

 

 

 

 

 
Período: 30 de Maio a 03 de Junho 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  

 

- NOVO acesso para pedestres! Saiba como chegar ao Tribunal Marítimo!  
O acesso de pedestres ao TM foi modificado. Agora se dá pela frente do prédio da  
Bolsa de Valores, vindo da R. Primeiro de Março. A entrada para o prédio do TM, 
continua pelo corredor existente ao lado do Centro Administrativo do Tribunal de 
Justiça. Entrada pela lateral.  
 
NOVO 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. 
 
Boa Leitura!  
Equipe da 
Biblioteca Almirante Adalberto Nunes  
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo  
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Mercado de trabalho no mar 
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CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



Dois pesos, duas medidas: tecnologia para suplantar as pessoas, ou pessoas para 
mover a tecnologia?  
O relatório Manpower da BIMCO/ICS alertou para uma iminente falta de pessoal no 
setor de navegação que deve chegar a cerca de 147.000 profissionais em 2025. Hoje 
em dia, as empresas já sofrem com a falta de mão de obra qualificada: estima-se que 
o mercado ainda precise preencher 16.500 cargos na navegação. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/maritimo/mercado-de-trabalho-no-mar 
 
Corte confirma pena de comandante do Costa Concordia 
Schettino foi condenado a 16 anos e teve sua suspensão ampliada 
A Corte de Apelo de Florença confirmou nesta terça-feira (31) a pena de 16 anos e um 
mês de prisão ao ex-comandante italiano Francesco Schettino pelo naufrágio do navio 
de cruzeiros Costa Concordia, em mais um capítulo da história de um dos maiores 
desastres marítimos das últimas décadas. 
 
Fonte: Jornal do Brasil  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2016/05/31/corte-confirma-pena-de-
comandante-do-costa-concordia/ 
 
30/05 
 
PORTARIA Nº 11/TM, DE 18 DE MAIO DE 2016 
Atualiza o valor monetário das Tabelas de Custas do Tribunal Marítimo. 
COMANDO DA MARINHA 
TRIBUNAL MARÍTIMO 
S E C R E TA R I A - G E R A L 
PORTARIA Nº 11/TM, DE 18 DE MAIO DE 2016 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL MARÍTIMO, no uso dasatribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 156, da Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, com redação 
dada pela Lei nº 5.056, de 29 de junho de 1966, pelo art. 1º, parágrafo único, do 
Decreto nº 93.667, de 9 de dezembro de 1986, com redação dada pelo Decreto nº 
645, de 8...de setembro de 1992... 
D.O.U., Seção 1, p. 9, quarta-feira, 25 de maio de 2016. 
 
Fonte: Imprensa Nacional  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=25/05/2016&jornal=
1&pagina=9&totalArquivos=84 
 
PORTARIA Nº 164/DPC: Adota normas para determinação da massa bruta de 
contêineres cheios a serem embarcados no território nacional 
Ministério da Defesa 
COMANDO DA MARINHA 
DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 
PORTARIA Nº 164/DPC, DE 25 DE MAIO DE 2016 
Adota normas para determinação da massa bruta de contêineres cheios a serem 
embarcados no território nacional. 



O DIRETOR DE PORTOS E COSTAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria nº 156, do Comandante da Marinha, de 3 de junho de 2004, e de acordo com 
o contido no artigo 4º da Lei no 9.537, de 11 de dezembro de 1997 (LESTA), 
considerando que o Comitê MSC da IMO aprovou, na sua 94ª Sessão, a Resolução 
MSC.380(94), a qual adotou emendas ao Capítulo VI da Convenção Internacional para 
a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 1974... 
 
Fonte: Imprensa Nacional  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=27&data
=30/05/2016 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
03/06 
 
Procedimentos em Portos da Região Sudeste são fiscalizados pelo TCU 
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou auditoria operacional sobre as principais 
dificuldades na liberação de cargas de contêineres em portos marítimos nas cidades 
de Santos, Rio de Janeiro e Vitória. 
 
Fonte: TCU  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/procedimentos-em-portos-da-regiao-
sudeste-sao-fiscalizados-pelo-tcu.htm 
 
02/06 
 
Antaq aprova norma que regula a exploração de áreas e instalações 
portuárias 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 31 DE MAIO DE 2016 
Aprova A Norma Que Regula A Exploração de áReas e Instalações Portuárias Sob 
Gestão da Administração do Porto, No âMbito dos Portos Organizados.  
 
O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES 
AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no uso da competência que lhe é conferida pelo art. 27, 
inciso IV da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e pelo art. 20, inciso IV do 
Regimento Interno, considerando o que consta do Processo nº 50300.000213/2002 e 
o deliberado pela Diretoria Colegiada na 405ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de 
maio de 2016... 
 
Fonte: Imprensa Nacional  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/06/2016&jornal=
1&pagina=71&totalArquivos=88 
 
Nova regra exige pesagem de carga 



Faltando um mês para entrar em vigor, a regra que determina a pesagem de 
contêineres acaba de ser regulamentada pela Marinha. A partir de 1º de julho, 
nenhuma carga poderá ser embarcada em território nacional, seja para exportação ou 
cabotagem, sem que o exportador apresente documento atestando o peso total do 
carregamento. 
 
Fonte: A Tribuna 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/porto%26mar/nova-regra-
exige-pesagem-de-carga/?cHash=9945ca987264553935ba29debd7b5375 
 
Movimentação portuária cresce 2,4% de janeiro a abril 
A movimentação de cargas de exportação e importação nos portos brasileiros 
aumentou 2,4% no primeiro quadrimestre sobre o mesmo período do ano passado, de 
acordo com o WebPortos, banco de dados com acesso a partir do site da Secretaria de 
Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, 
www.portosdobrasil.gov.br. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34480-movimentacao-
portuaria-cresce-2-4-de-janeiro-a-abril 
 
01/06 
 
Puerto de Tampico (México) será turístico y de carga: API 
El director de la API Tampico, Jesús Orozco Alfaro señaló que la reconversión del 
puerto no implica que se vayan a perder empleos sino todo lo contrario, ya que lejos 
de abandonarse el manejo de carga, se potencializará mediante dos terminales de 
usos múltiples y la actividad será paralela al desarrollo turístico que se pondrá en 
marcha.  
 
Fonte: Movimiento Revista  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://enmovimientorevista.com/noticia/maritimo/puerto-de-tampico-sera-turistico-y-
de-carga-api/ 
 
Setor portuário vai pedir fim de 'intervenção' estatal  
Representantes da Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) se reunirão 
na quinta-feira ..., para pedir a redução do intervencionismo estatal no setor...  
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34457-setor-portuario-
vai-pedir-fim-de-intervencao-estatal 
 
31/05 
 
Terminais privados movimentam o dobro da carga dos públicos 



Desde que entrou em vigor a nova Lei dos Portos, governo já aprovou 51 projetos de 
portos particulares 
No ano passado, os terminais de uso privado (TUPs) movimentaram quase o dobro do 
total das cargas que passaram pelos portos organizados (explorados ou concedidos 
pela União). Pelos primeiros, foram movimentadas 656,4 milhões de toneladas contra 
351,1 milhões dos portos públicos. 
 
Fonte: Folha de Londrina  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.folhadelondrina.com.br/?id_folha=2-1--2505-20160531 
 
30/05 
 
Falta de dragagem reduz calado e gera custo extra à BTP 
A Capitania dos Portos de São Paulo restringiu o calado - parte da embarcação que 
fica submersa - permitido para grandes navios acessarem o terminal de contêineres 
da Brasil Terminal Portuário (BTP), no porto de Santos (SP). A medida decorre do 
assoreamento da área devido a um "vazio" na realização da dragagem. O contrato 
firmado pela Codesp, estatal que administra o porto, com a empresa que fazia o 
serviço terminou em fevereiro e não foi renovado. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34435-falta-de-
dragagem-reduz-calado-e-gera-custo-extra-a-btp 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
30/05 
 
No Amazonas, polo naval cresce, mas não aparece  
Mesmo sem o tão sonhado Polo Naval, negociado com o Estado há anos, o setor 
apresenta crescimento de cerca de 29,55%, no primeiro trimestre deste ano, em 
comparação ao mesmo período de 2015. A arrecadação do segmento alcançou um 
volume de US$ 16,77 milhões em relação ao ano anterior, quando alcançou apenas 
US$ 12,94 milhões. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/34423-no-
amazonas-polo-naval-cresce-mas-nao-aparece 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
02/06 
 
TST edita três novas súmulas e altera mais itens da jurisprudência para 
adequá-la ao novo CPC 



O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho aprovou, na segunda-feira (30/5), a 
Resolução 209/2016, que edita três novas súmulas e altera diversos outros itens de 
sua jurisprudência. Os novos verbetes tratam de ônus da prova para obtenção de 
vale-transporte e da regularidade do depósito do FGTS e da incidência de multas em 
caso de reconhecimento de vínculo por decisão judicial. 
 
Fonte: LEX Magister  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.lex.com.br/noticia_27146294_TST_EDITA_TRES_NOVAS_SUMULAS_E_AL
TERA_MAIS_ITENS_DA_JURISPRUDENCIA_PARA_ADEQUA_LA_AO_NOVO_CPC.aspx 
 
31/05 
 
Terceira Turma Determina Que Codesa Contrate Profissionais de Amarração 
de Navios 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu recurso do Sindicato 
das Agências de Navegação Marítima do Espírito Santo (Sindmares) e determinou que 
a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) realize a contratação e remuneração 
dos serviços de amarração e de desamarração dos navios que atracam no porto. A 
decisão foi unânime. 
 
Fonte: LEX Magister  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.lex.com.br/noticia_27145509_TERCEIRA_TURMA_DETERMINA_QUE_COD
ESA_CONTRATE_PROFISSIONAIS_DE_AMARRACAO_DE_NAVIOS.aspx 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Curso de Inverno de Direito Marítimo  
De: 04 a 09 de Julho 
Local: São Paulo 
Informações: (11) 98208-3672 
Site: www.maritimelawacademy.com 
E-mail: mlaw@maritimelawacademy.com 
 
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/ 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september de 2017 
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 30 de Maio a 03 Junho. 
 
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 frente do prédio da Bolsa de Valores, vindo da R. Primeiro de Março  

A entrada para o prédio do TM - ao lado do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça 

Mapa do acesso - disponível em: https://www1.mar.mil.br/tm/?q=novo_acesso 

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 
Visite o nosso Site: http://www.mar.mil.br/tm 


