
 

 

 

 

 

 
Período: 04 a 07 de Julho  

 
 
 

EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- No dia 05 de julho, o Tribunal Marítimo completou 82 anos!  
O Tribunal Marítimo (TM) realizou no dia 05 de julho Sessão Solene alusiva ao seu 82º 
Aniversário. A Sessão foi presidida pelo Chefe do Estado Maior da Armada, Almirante 
de Esquadra, Airton Teixeira Pinho Filho e contou com a presença de membros do 
Almirantado, Ex-Presidentes e Juízes do TM, autoridades militares e civis, e 
representantes de instituições jurídicas renomadas. Criado pelo Decreto nº 24.585, de 
5 de julho de 1934, regido nos termos da Lei nº 2.180, de 05 de fevereiro de 1954, 
com jurisdição em todo o território nacional, órgão autônomo, auxiliar do Poder 
Judiciário, o TM tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da  
navegação marítima, fluvial e lacustre, bem como manter o registro da propriedade 
marítima, contribuindo para a segurança da navegação.  
 
- Aniversário da Biblioteca do TM! 
Nossa biblioteca especializada em Direito Marítimo e áreas correlatas à ciência do 
Direito, aniversariou junto com o TM. No dia 05 JUL, completamos 05 anos de 
reativação pelo Comandante da Marinha. Nossa atuação tem facilitado o acesso e 
promovido a disseminação de informações pertinentes a área do Direito Marítimo, 
constituindo valiosa fonte de pesquisa aos servidores deste Tribunal e ao público 
acadêmico em geral. Completados 05 anos de sua reativação, a Comunidade Marítima 
a considera uma referência em sua área de atuação.       
 
- 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. Recentemente, foi aberto um novo 
acesso pela Praça XV de Novembro. A entrada para o prédio do TM, continua pelo 
corredor existente ao lado do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça. Entrada 
pela lateral.  
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Link direto para o mapa na Internet: Clique aqui 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=novo_acesso 
 
Lembramos que por meio do link é possível visualizar o ACESSO PARA VEÍCULOS. 
 
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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07/07 
 
TCU quer que Antaq regule armador estrangeiro 
O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq) passe a regular a navegação de longo curso, 
dominada por armadores estrangeiros. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/brasil/4627031/tcu-quer-que-antaq-regule-armador-
estrangeiro 
 
06/07 
 
Ampliação do Canal do Panamá mudará economia mundial e afeta norte do 
Brasil 



A ampliação do Canal do Panamá terá consequências decisivas em várias partes do 
mundo e, em particular, no norte do território brasileiro 
Inaugurado em 1914, o Canal tomou outra dimensão em 26 de junho, após dez anos 
de obras de grande porte. Neste dia, o navio chinês Cosco Shipping Panama, 
embarcando 9.400 containers, entrou no lado atlântico no Canal ampliado e saiu, à 
tarde, no lado do Pacífico.  
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2522/ampliao-do-canal-do-panam-
mudar-economia-mundial-e-afeta-norte-do-brasil#.V36pcaOjmKw 
 
Praticagem será foco de sessão na Aleam 
A "Praticagem do Brasil e sua atuação na Amazônia Legal" serão tema de sessão 
especial na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no próximo dia 
12 de julho.  
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/noticia/2520/praticagem-ser-foco-de-sesso-na-
aleam#.V36p-qOjmKw 
 
05/07 
 
Trâmite de processo sancionatório fica até 70% mais rápido com publicação 
da Resolução 3.259/2014 
A partir da Resolução nº 3.259/2014-ANTAQ, houve uma importante economia de 
tempo nos processos administrativos de natureza sancionatória realizados pela 
Agência. Foi o que constatou o especialista em Regulação de Serviços de Transportes 
Aquaviários, Márcio Macedo, que elaborou o artigo Análise do Impacto da Nova Norma 
de Processo Sancionador da ANTAQ em termos de Celeridade Processual, como parte 
dos requisitos para obtenção do grau de Especialista em Gestão Pública. 
 
Fonte: ANTAQ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/DXW93021PRq 

 
04/07 
 
Transpetro coloca em operação terceiro navio gaseiro 
O navio Darcy Ribeiro foi entregue à Transpetro nesta sexta-feira (1º), no  Estaleiro 
Vard Promar, em Niterói. Este é o terceiro gaseiro a integrar a frota da companhia em 
menos de um ano, sendo a 15ª embarcação do Programa de Modernização e 
Expansão da Frota (Promef) a entrar em operação. 
 
Fonte: O Propulsor Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://opropulsormaritimo.info/offshore/transpetro-coloca-em-operacao-terceiro-
navio-gaseiro/ 
 



A transformação digital da indústria marítima  
Felipe Stutz, Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Soluções de 
Conectividade Orange Business Services para América Latina 
O cinema catástrofe e a literatura se encarregaram de mostrar em filmes como 
Titanic, Poseidon ou livros como Relatos de um Náufrago, o lado mais sombrio de se 
trabalhar em alto mar. Mas o fato é que operar em algumas das áreas mais remotas 
do planeta faz com que as companhias de navegação enfrentem desafios específicos 
que devem ser considerados para melhor responder às necessidades de seus 
trabalhadores e também para atender aos requisitos dos negócios. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/opiniao/89835-a-transformacao-digital-da-
industria-maritima 
 
Decisão de Haia sobre Mar do Sul da China a 12 de Julho 
Agendada para o próximo dia 12, a tão aguardada decisão do Tribunal Arbitral de Haia 
sobre a disputa de direitos entre as Filipinas e a China no Mar do Sul da China, será 
tudo menos pacífica. 
A China que reivindica cerca de 80% da área justificando as suas pretensões por 
razões históricas, já afirmou não reconhecer qualquer autoridade ao Tribunal de Haia 
para regular a disputa, não aceitando, por consequência, qualquer decisão por si 
emanada. 
 
Fonte: Jornal da Economia do Mar 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.jornaldaeconomiadomar.com/decisao-de-haia-sobre-mar-do-sul-da-china-
a-12-de-julho/ 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
07/07 
 
Portos do Paraná se adequam à nova Lei de Responsabilidade das Estatais 
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) está adequando todos os 
seus procedimentos internos à nova Lei de Responsabilidade das Estatais (Lei 
13.303/16) – sancionada pelo presidente em exercício, Michel Temer, e publicada no 
Diário Oficial da União no último dia 01 de julho. A legislação vale para todas as 
empresas públicas, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e municípios que tenham receita bruta acima de R$ 
90 mil. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/portos-do-parana-se-adequam-a-nova-lei-
de-responsabilidade-das-estatais/ 
 
Regularização de áreas portuárias está próxima 
Um impasse que vem causando apreensão no setor portuário está chegando próximo 
a uma solução. O diretor técnico do porto do Rio Grande, Darci Tartari, afirma que a 
regularização de algumas áreas do complexo encontra-se em um estágio bem 
avançado. Os empreendedores que usufruem desses terrenos fora da conformidade 



estão sendo chamados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), 
com acompanhamento da Superintendência do Porto do Rio Grande (Suprg), para 
firmar Termos de Ajuste de Conduta (TACs) e adequar os espaços. 
 
Fonte: Jornal do Comércio 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/07/economia/508707-regularizacao-de-areas-
portuarias-esta-proxima.html 
 
05/07 
 
Exportação de BMW pelo Porto de Paranaguá atrai recorde de acessos para o 
site e redes sociais 
A notícia de que os carros produzidos pela fábrica catarinense da BMW foram 
exportados pelo Porto de Paranaguá na quarta-feira desta semana foi a recordista de 
acessos em toda a história do site dos Portos do Paraná. Em um dia no ar, o texto 
atraiu 5 mil visitantes, o triplo do que uma postagem normal recebe de acessos. 
 
Fonte: Portal Naval 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portalnaval.com.br/noticia/exportacao-de-bmw-pelo-porto-de-paranagua-
atrai-recorde-de-acessos-para-o-site-e-redes-sociais/ 
 
04/07 
 
Governo quer ampliar área do Porto de Manaus para cobrar pedágio de 
embarcações  
Uma nova poligonal para o porto de Manaus proposta pela Secretaria de Portos (SEP), 
órgão ligado ao Ministério dos Transportes, poderá ser instrumento para cobrança de 
taxa a embarcações. A medida pode onerar desde o abastecimento de alimentos no 
Estado até os insumos usados na Zona Franca de Manaus. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34825-governo-quer-
ampliar-area-do-porto-de-manaus-para-cobrar-pedagio-de-embarcacoes 
 
'Porto Seco' de Teresina deve injetar até R$15 milhões na economia do PI  
A instalação do Porto Seco em Teresina além de facilitar o comércio das empresas do 
Piauí com exterior, deve injetar até R$ 15 milhões na economia do Estado, resultado 
dos impostados cobrados pelas transações. Esse valor é a expectativa quando estiver 
em total operação. A primeira etapa do projeto deve ser entregue no primeiro 
semestre de 2017, que inclui a estrutura física que será construída pelo Governo de 
Estado, no terreno doado pela prefeitura no Polo Industrial Sul. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34830-porto-seco-de-
teresina-deve-injetar-ate-r-15-milhoes-na-economia-do-pi 
 
Unidade de São Paulo vistoria áreas de armazenamento de cargas perigosas 
dos terminais de contêineres 



Após o incêndio ocorrido no dia 15 de janeiro de 2016, no Terminal Portuário da 
Localfrio, localizado na margem do município do Guarujá, no Porto Organizado de 
Santos, a ANTAQ intensificou as fiscalizações nos terminais de contêineres com o 
objetivo de verificar as obrigações previstas na norma aprovada pela resolução nº 
2.239-ANTAQ, de 15 de setembro de 2011. 
 
Fonte: ANTAQ 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/PjAC301UJsX 
 
Para melhorar estrutura de instalações portuárias na Bacia Amazônica  
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deu ordem de 
serviço neste mês para a realização de estudos e elaboração de projeto, a fim de 
solucionar o acúmulo de toras e galhadas, que tem danificado a estrutura de 
Instalações Públicas Portuárias de Pequeno Porte – IP4 – na Bacia Amazônica. Foi 
escolhida a Instalação de Cai N’Água, em Porto Velho/RO para o estudo, a primeira do 
Rio Madeira a sofrer com o problema. 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/comercio/89844-para-melhorar-estrutura-de-
instalacoes-portuarias-na-bacia-amazonica 
 
Obras de ampliação do Porto de Vitória serão retomadas na próxima semana  
As obras de ampliação do Porto de Vitória serão retomadas na semana que vem. Os 
navios com os equipamentos, que vieram da República Dominicana e Uruguai, que 
irão auxiliar nas obras já estão atracados no porto. A retomada da ampliação também 
ficou mais cara, orçada inicialmente a R$ 85 milhões e 600 mil agora vale R$ 120 
milhões. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/34837-obras-de-
ampliacao-do-porto-de-vitoria-serao-retomadas-na-proxima-semana 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
04/07 
 
Empregos no setor naval ainda incertos  
Em Pernambuco, o setor naval está entre os segmentos que tiveram grande impacto 
sobre os números do desemprego. Do final de 2014 para cá, somente o Estaleiro 
Atlântico Sul (EAS), em Suape, encerrou mais de três mil vagas formais, a partir da 
perda de contratos com a Sete Brasil e com a Transpetro, que ontem confirmou o 
corte de sete encomendas do empreendimento. Por problemas semelhantes, o Vard 
Promar, também no Complexo Industrial Portuário, reduziu o seu quadro de dois mil 
para 1,4 mil desde o ano passado e pode encolher ainda mais. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/34817-empregos-
no-setor-naval-ainda-incertos 



CLIPPING ATUALIDADES 
 
04/07 
 
Google vai ensinar crianças a programa 
O Google está lançando nesta semana o 'Project Bloks', um projeto envolvendo 
hardware e brinquedos para ensinar codificação às crianças. Com o projeto, qualquer 
pessoa pode ter acesso a uma plataforma de hardware aberta para criar experiências 
de aprendizado para as crianças. 
 
Fonte: Olhar Digital 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/google-vai-ensinar-criancas-a-programar/59723 
 
Flip 2016 teve menos público, forte presença feminina e crítica a ausência de 
negros 
PARATY - Ruas mais vazias, menos público na Tenda dos Autores. Mais gente 
assistindo aos debates no telão, encontros concorridos na programação paralela. Um 
fim de sábado com aplausos para a mesa que reuniu os poetas Kate Tempest e 
Ramon Nunes Mello, um início de domingo com vaias para o sírio Abud Said.  Após 14 
anos, está claro que os contraditórios convivem na Festa Literária Internacional de 
Paraty (Flip). Na edição em que Ana Cristina Cesar foi homenageada, a poesia e as 
mulheres se destacaram, mas a ausência de convidados negros provocou críticas à 
curadoria. 
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/flip-2016-teve-menos-publico-forte-presenca-
feminina-critica-ausencia-de-negros-19636553 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Curso online gratuito FGV: Gerenciamento do Escopo de Projetos Novo! 
O curso tem como objetivo garantir que um projeto inclua todo o trabalho necessário, 
e somente ele, para que haja sucesso. Logo, as expectativas de todos os envolvidos 
devem ser levantadas, acordadas, documentadas e aprovadas. Aborda ainda todas as 
etapas e todos os componentes do gerenciamento do escopo de um projeto. 
 

Fonte: FGV On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Gerenciamento-Do-Escopo-De-
Projetos/OCWGPJEAD-01slsh2009-1/OCWGPJEAD_00/SEM_TURNO/368 
 
Direito Marítimo: Atualidades e Tendências – Curso  
Período de inscrição: 02/05/2016 até 16/08/2016 
Período de aulas: 30/08/2016 até 03/11/2016 
Dia e Horário: Terças e quintas, das 19h às 22h - Carga Horária: 60h 
Local de Realização: FGV Centro. Rua da Candelária, 6 
 
Maiores informações: Clique aqui 
http://direitorio.fgv.br/curso/direito-maritimo-atualidade-e-tendencias 
 



2º Curso CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima Novo! 
Carga Horária: 78h/a divididas em 26 encontros de 3h/a cada um. 
Data das aulas: 2as, 3as e 4as feiras, a partir de 12 de setembro de 2016. 
Horário: 18h15 às 21h15 
Local: Rio de Janeiro 
Conteúdo: A Arbitragem e Mediação Marítima: da teoria à pratica. 
Público-alvo: advogados do setor de shipping (advogados de empresas de navegação, 
de estaleiros, de seguradoras, de agências marítimas, de associações de praticagem, 
de importadores/exportadores e de escritórios jurídicos atuantes no setor); outros 
profissionais interessados em atuar em arbitragens marítimas; executivos de 
empresas e de órgãos do segmento da navegação; estudantes de direito. 
Mais informações em breve! 
 
Fonte: CBAM 
Site: http://cbam.com.br/ 
  
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: 04 a 07 de Julho  
 
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 


