
 

 

 

 

 

 
Período: 29 de Agosto a 02 Setembro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Está aberta a agenda de SET dos TREINAMENTOS GRATUITOS de nossa 
Biblioteca! 
Área de conhecimento: Direito e Funcionalidades da Biblioteca do Tribunal Marítimo.  
Para conhecer os treinamentos disponíveis e a forma de inscrição, Clique aqui. 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=treinamentos_gratuitos 
 
- Novo Acesso ao Tribunal Marítimo!   
O acesso de pedestres ao TM, com a inauguração do Boulevard Olímpico - trecho 
entre a Praça XV e o 1º Distrito Naval, foi alterado para a portaria principal. Ressalta-
se que a portaria lateral foi fechada. No caso de dúvidas, entrar em contato com este 
Tribunal, por meio dos telefones: 2104-6534/6827.  
 

 
 
Link direto para o mapa na Internet: Clique aqui 
https://www1.mar.mil.br/tm/?q=novo_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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CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
01/09 
 
OAB/RJ sedia seminário de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro 
Nos dias 1 e 2 de setembro, a Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Mar 
(CDMPM) da OAB/RJ vai realizar o V Seminário Nacional sobre o tema. O evento 
começará às 8h30 e terá quatro painéis em cada dia. Vários temas serão discutidos ao 
longo dos dois dias de debate, entre eles o transporte marítimo de bens e pessoas, a 
segurança da navegação, perspectivas e atualidades da indústria offshore e disputas e 
arbitragem marítimas e portuárias. 
 
Fonte: Professor Sandro Caldeira  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://sandrocaldeira.com/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=876 
 
30/08 
 
Atos de guerra são protegidos pela imunidade de jurisdição dos Estados - 
Caso Changri-Lá 
Juridicamente, atos de guerra são atos de império protegidos pela soberania de cada 
Estado. Por isso, um Estado só pode se submeter à jurisdição de outro em nome deles 
por iniciativa própria. Esse foi o entendimento usado pelo ministro Luiz Fux para negar 
a subida de um recurso que pedia a condenação da Alemanha pelo afundamento de 
um barco pesqueiro no litoral do Rio de Janeiro em 1943, durante a Segunda Guerra 
Mundial. A decisão é desta terça-feira (30/8). 
 
Fonte: ConJur 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.conjur.com.br/2016-ago-30/atos-guerra-sao-protegidos-imunidade-
jurisdicao-estados 
 
31/08 
 
Armador pede corte de gastos, dragagem eficiente e licitações 
Os armadores Hamburg Süd e Aliança Navegação, respectivamente líderes no 
transporte internacional com o Brasil e de cabotagem, avaliam que a contenção de 
gastos é o primeiro objetivo a ser perseguido tão logo termine o processo de 
impeachment. 
 
Fonte: Valor Econômico On-line * 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.valor.com.br/empresas/4693635/armador-pede-corte-de-gastos-
dragagem-eficiente-e-licitacoes 
* Para leitura a íntegra da matéria é necessário efetuar cadastro no site. 
 
29/08 
 
Navios cada vez maiores: muitos desafios pela frente 



País precisa adequar sua infraestrutura não só no escoamento de mercadorias, mas 
também na capacidade dos portos e terminais 
...Navios cada vez maiores estão sendo construídos para o barateamento do frete. 
Entre 1996 e 2015, os navios que carregam containers cresceram 90% no tamanho. 
“Isso significa dizer que navios que, em 1990, transportavam 5.000 Teus foram 
substituídos por outros que carregam 21 mil Teus. Já os navios graneleiros cresceram 
em média 55% e os tanqueiros, 21%”... 
 
Fonte: Guia Marítimo  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/infraestrutura-e-obras/navios-cada-vez-
maiores-muitos-desafios-pela-frente 
 
Piratas se passam por policiais para assaltar embarcações...  
Relatos apontam atuação de bandos que atacam usuários do transporte fluvial para 
roubar até motor de popa 
Manaus - Os constantes ataques de grupos de piratas, na orla de Manaus, têm 
causado preocupação e medo aos aquaviários e demais pessoas que precisam utilizar 
pequenas embarcações para chegar às comunidades próximas à capital. 
 
Fonte: D24am  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://new.d24am.com/noticias/amazonas/piratas-passam-policiais-para-assaltar-
embarcacoes-dizem-vitimas/157375 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
02/09 
 
Investidores de outros estados são atraídos pelo projeto do Porto Seco 
Teresina está prestes a receber o seu Porto Seco, que funcionará dentro de um Centro 
Logístico Industrial Aduaneiro (CLIA) e que será implantado até o final do primeiro 
semestre de 2017. A proposta é facilitar o comércio das empresas piauienses com o 
mundo, representando um novo mapa de faturamento para o Piauí. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35589-investidores-de-
outros-estados-sao-atraidos-pelo-projeto-do-porto-seco 
 
01/09 
 
Terminal em Paranaguá entra na primeira lista de concessões portuárias 
A primeira reunião do conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que 
vai autorizar lista de concessões e privatizações do governo, terá cinco 
empreendimentos em portos... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35571-terminal-em-
paranagua-entra-na-primeira-lista-de-concessoes-portuarias 
 



31/08 
 
Movimento de cargas em portos cresce 2,1% 
O setor portuário brasileiro movimentou 491,1 milhões de toneladas de cargas no 
primeiro semestre do ano. O volume é 2,1% maior do que o total operado no primeiro 
semestre de 2015. Os dados estatísticos fazem parte de um levantamento da Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) divulgado na última semana. A análise 
leva em conta os resultados obtidos por portos públicos e terminais de uso privado 
(TUP). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35553-movimento-de-
cargas-em-portos-cresce-2-1 
 
30/08 
 
Petrobras investe em terminal e píer no Porto de Paranaguá 
A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) subsidiária da estatal petrolífera fará 
investimento em um terminal aquaviário e também em um píer no Porto de 
Paranaguá (PR). 
 
Fonte: Portos e Logística 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35547-petrobras-
investe-em-terminal-e-pier-no-porto-de-paranagua 
 
Governo quer passar para estatais despesas com dragagem em portos 
Estimativa é que Tesouro gaste R$ 1 bilhão até 2017 com o serviço, essencial para os 
terminais. Companhias Docas, que administram os portos, terão de ser saneadas a 
fim de que possam bancar os custos. 
 
Fonte: Portos e Logística 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/35557-governo-quer-
passar-para-estatais-despesas-com-dragagem-em-portos 
 
29/08 
 
Quatro temas prioritários para o setor portuário  
ABTP defende que “portos são atividade econômica, e não serviço público” 
Defendendo a autonomia e a tomada de decisões do setor, a ABTP (Associação 
Brasileira dos Terminais Portuários) responsável por 80 empresas titulares de mais de 
170 terminais portuários privados, reuniu-se com o Ministro Chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, Ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Maurício Quintella Lessa, e 
administradores da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), para 
apresentar suas propostas para o desenvolvimento do setor portuário no Brasil. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/mercado/portos-nao-sao-servico-publico-
defende-abtp 



 
Pecém em crescimento  
Complexo rumo a mais um modelo de participação privada  
Depois de despertar o interesse dos holandeses, que firmaram um convênio para a 
elaboração do plano de desenvolvimento para o Porto do Pecém através do Porto de 
Roterdã, (Leia no Guia), o complexo poderá ter mais de um modelo de participação 
privada. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/portos/pecem-em-crescimento 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
29/08 
 
Estaleiro em Aracruz, ES, vai receber embarcações maiores 
O Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) teve a profundidade do porto ampliada e agora está 
habilitado para receber embarcações maiores em seu cais. A mudança também 
possibilita que o estaleiro participe de projetos para reparos em navios de grande 
porte e preste serviços para empresas nacionais e internacionais. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/35523-estaleiro-em-
aracruz-es-vai-receber-embarcacoes-maiores 
 
Indústria Naval e os R$ 1,3 bi em projetos aprovados  
Montante inclui projetos relacionados a apoio marítimo, portuário, docagem e reparo, 
além de navegação interior 
Cerca de R$ 1,3 bilhão foi aprovado pelo CDFMM (Conselho Diretor do Fundo da 
Marinha Mercante) para o financiamento de projetos da indústria naval. Desse total, 
R$ 976,8 milhões vão para projetos relacionados a apoio marítimo, R$ 202,9 milhões 
para apoio portuário, R$ 71,5 milhões para docagem e reparo e R$ 42 milhões para 
navegação interior. 
 
Fonte: Guia Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.guiamaritimo.com.br/noticias/comercio-exterior/industria-naval-e-os-r-1-
3-bi-em-projetos-aprovados 
 
Leitura indicada! 
Comentários as convenções processuais segundo o CPC/2015 
Autor: LEITE, Gisele 
A temática sobre as convenções processuais veio a ser disciplinada dentro do espectro 
da justiça dialógica e sob o influxo do princípio da cooperação e, ainda, da duração 
razoável do processo. Nitidamente o julgamento do mérito perde sua primazia para 
possibilidade de acordo processual buscando um mezzo termo entre fatos e valores. A 
contenda cede lugar a cultura da pacificação social. 
 
Fonte: LexMagister 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://www.lex.com.br/doutrina_27181044_COMENTARIOS_AS_CONVENCOES_PROC
ESSUAIS_SEGUNDO_O_CPC_2015.aspx 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
02/09 
 
Aos interessados na área de Administração: 
Revista de Administração da (FEA-USP) acaba de publicar seu último 
número! 
Publicada pelo Departamento de Administração da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), a Revista de 
Administração cobre ampla variedade de tópicos e práticas de Administração em 
diferentes setores industriais, áreas geográficas e especialidades funcionais. Pode ser 
lida na versão digital, gratuitamente, por meio do link: 
 
Link: http://www.revistas.usp.br/rausp/issue/view/8992  
 
Fonte: Universidade de São Paulo 
 
9 dicas para ensinar e aprender idiomas 
Separamos dicas que podem facilitar o aprendizado de qualquer idioma 
Todos os dias nos deparamos com situações em que precisamos utilizar o inglês, 
espanhol e, em alguns casos, até mesmo outras línguas, como o mandarim, italiano, 
alemão e francês. Isso porque, além de um mercado cada vez mais exigente e 
globalizado, os brasileiros tem viajado mais para o exterior e, consequentemente, 
consumido mais produtos e cultura estrangeira. 
 
Fonte: Canal do Ensino 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://canaldoensino.com.br/blog/9-dicas-para-ensinar-e-aprender-idiomas 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
DHN realiza ciclo de palestras sobre Normam 17 e Normal 26 Novo! 
A Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) organiza, no dia 26 de setembro, o 
1º Ciclo de palestras técnicas sobre normas da Autoridade Marítima para auxílios à 
navegação (Normam-17) e serviço de tráfego de embarcações - VTS (Normam-26). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Informações: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/35564-dhn-realiza-
ciclo-de-palestras-sobre-normam-17-e-normal-26 
 
Wista Brasil (Women´s International Shipping & Trading Association)  
Aos 28 de julho de 2016 foi realizada no Hotel Caesar Park, no Rio de Janeiro, a 
fundação da Wista Brasil (Women´s International Shipping & Trading Association). 
A associação conta, no Brasil, com 50 profissionais de Shipping & Trade do Rio de 
Janeiro, São Luiz, Recife, Curitiba e Paranaguá.  
A Wista é uma associação que nasceu em 1974 para reunir mulheres atuantes no 
Shipping & Trading em função de gestão, originariamente em Londres. 



Os próximos encontros da Wista Brasil estão previstos, no Rio de Janeiro, para os 
dias 25 de agosto, 20 de outubro e 01 de dezembro. 
Entre os dias 09 e 13 de novembro ocorrerá o encontro anual da Wista 
Internacional a bordo do navio MS Koningsdam, nos EUA.  
  
Maiores informações: Clique aqui 
www.wista.net 
e-mail: wista@wistabrasil.com 
 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos, em nível de Mestrado 
Profissional (“stricto sensu”) – Escola de Guerra Naval (EGN)  
As inscrições terão início em 29AGO e se encerrarão em 13OUT2016. Poderão se 
inscrever Civis e Militares que possuam graduação completa reconhecida pelo MEC. O 
curso tem início previsto para MAR2017 e com duração de dois anos. 
 
Maiores informações: Clique aqui 
www.ppgem.egn.mar.mil.br 
 
2º Curso CBAM de Arbitragem e Mediação Marítima  
Inscrições abertas! Vagas limitadas! 
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. 
 
Informações e inscrições: Clique aqui 
Site: http://www.cbam.com.br 
 
Franquia Pública: Virtualidade do Instituto da Franquia – Privatização e 
Políticas Públicas 
Entrada franca! 
Dia: 20 de setembro de 2016. 
Horário: 09h30 às 12h00 
Local: EMERJ (Auditório Des. Paulo Roberto Leite Ventura) 
Inscrições pelo site: WWW.emerj.tjrj.jus.br 
 
IX PIANC – COPEDEC 2016  
Nona Conferência Internacional de Engenharia Costeira e Portuária em Países em 
Desenvolvimento 
Tema: “Aperfeiçoando o Transporte Aquaviário e o Desenvolvimento Costeiro – O 
desafio de alcançar soluções integradas”. 
Data: 16 a 21 de outubro de 2016 
Local: Rio de Janeiro – RJ (ROYAL TULIP RIO DE JANEIRO) 
Maiores Informações: Clique aqui 
http://www.antaq.gov.br/Portal/PIANC/PT/default.html 
 
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: 29 de Agosto a 02 de Setembro.   
 
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  

Acesso - pelo Boulevard Olímpico - portaria principal 

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 


