
 

 

 

 

 

 
Período: 13 a 17 de Fevereiro  

 
EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
Destacamos! 
 
- A Biblioteca do TM possui acesso a coleção oficial de Normas Técnicas 
Brasileiras (ABNT), Mercosul e Internacionais ISO!  
Nas estações de pesquisa de nossa biblioteca é possível realizar consulta on-line às 
Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), Mercosul e Internacionais ISO. A 
pesquisa poderá ser efetuada: pelo número da norma, por "palavra" contida no corpo 
da norma e etc; No resultado da busca, o usuário/cliente terá a opção de visualizar a 
norma de interesse. Para obter mais informações sobre esta nova funcionalidade, 
entre em contato conosco: tm.biblioteca@marinha.mil.br. 
 
- Você sabia? O Tribunal Marítimo, por meio de sua biblioteca, faz parte do 
Guia de Bibliotecas Jurídicas do Rio (GIDJ-RJ)!  
Para conhecer as instituições participantes e o Guia de Bibliotecas, acesse: 
http://gidjrj.com.br/instituicoesassociadas/ 
 
- Como chegar ao Tribunal Marítimo?   
Acesso pelo Boulevard – na Praça XV – entrada pela Portaria Principal.  
No caso de dúvidas, entrar em contato com o TM, por meio dos telefones:  
(21) 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. 
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Boa Leitura!  
Equipe da 
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CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
15/02 
 
Empresa responsável por cargueiro que afundou é multada  
Meso Oceânica Serviços de Embarcações Ltda não apresentou ao Ibama um plano de 
remoção do óleo diesel dos tanques, que chega a 6,5 mil litros 
Passados três meses desde o naufrágio do navio cargueiro Navemar XII, que seguia 
para o arquipélago de Fernando de Noronha, a empresa responsável pela embarcação, 
a Meso Oceânica Serviços de Embarcações Ltda, ainda não apresentou ao Ibama um 
plano de remoção do óleo diesel dos tanques, que chega a 6,5 mil litros. 
 
Fonte: Folha PE 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2017/02/15/NWS,18046,70,44
9,NOTICIAS,2190-MULTA-POR-RISCO-DANO-AMBIENTAL.aspx 
 
Senadores vão à ONU para reunião preparatória da conferência sobre os 
oceanos  
Senadores vão à ONU, na próxima semana, para reunião preparatória da Conferência 
das Nações Unidas sobre os Oceanos. 
 
Fonte: Senado  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/senadores-vao-a-onu-para-reuniao-
preparatoria-da-conferencia-sobre-os-oceanos 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
16/02 
 
Empresas de contêineres firmam acordo com Alibaba que permite reservas 
online 
XANGAI (Reuters) - Duas empresas de transporte por contêineres, a francesa CMA 
CGM e a israelense Zim, assinaram acordo com a Alibaba que permite aos clientes 
reservar espaço em seus navios por meio da gigante chinesa de e-commerce. 
 
Fonte: UOL  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2017/02/16/empresas-de-
conteineres-firmam-acordo-com-alibaba-que-permite-reservas-online.htm 
 
15/02 
 
ANTAQ apresenta Anuário Estatístico Aquaviário 2016 
O setor portuário nacional (portos organizados e terminais de uso privado) 
movimentou no ano passado 998 milhões de toneladas. O número representou um 
decréscimo de 1% em relação a 2015, quando foi movimentado 1,008 bilhão de 
toneladas. A informação é do Anuário Estatístico Aquaviário 2016 da ANTAQ, 
produzido pela Gerência de Estatística e Avaliação de Desempenho e divulgado nesta 



quarta-feira (15), na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp). 
 
Fonte: Antaq  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://ow.ly/s5ZT30968Ue 
 
14/02 
 
Porto do Rio Grande inicia 2017 com aumento de movimentação 
O primeiro mês de 2017 no Porto do Rio Grande foi de aumento de movimentação. O 
setor de estatística concluiu a análise dos dados que mostram um crescimento de 
29,1% quando comparado ao mesmo período de 2016. Janeiro de 2017 apresentou 
melhoras em todos os segmentos de cargas e finalizou com mais de 2,7 milhões de 
toneladas. 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/37575-porto-do-rio-
grande-inicia-2017-com-aumento-de-movimentacao 
 
13/02 
 
Pesquisa amplia produtividade na operação de cargas perigosas 
Projeto foi elaborado por estudantes de Gestão Portuária da Faculdade de Tecnologia 
(Fatec) Baixada Santista. 
Com “pequenas” mudanças na logística de um terminal marítimo, alunos do curso de 
Gestão Portuária da Faculdade de Tecnologia (Fatec) Baixada Santista - Rubens Lara, 
em Santos, planejam ampliar em quase 70% a produtividade na movimentação de 
cargas perigosas na instalação. A projeção foi calculada com a utilização de softwares 
de simulação, aplicados nas atividades do setor. 
 
Fonte: A Tribuna  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.atribuna.com.br/noticias/detalhe/noticia/pesquisa-amplia-produtividade-
na-operacao-de-cargas-perigosa/?cHash=a401151b66e04f9a8429a68c70dca263 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
13/02 
 
Nicho promissor 
Primeiro estaleiro de reparo de grande porte no país iniciará obras de construção em 
2018 
Com a prioridade de financiamento aprovada pelo Fundo da Marinha Mercante (FMM) 
e Licença Prévia expedida, os investidores da Brasil Basin Drydock começam a dar 
forma definitiva ao projeto de construir um estaleiro de grande porte... 
 
Fonte: Portos e Navios  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/37529-nicho-
promissor 
 
CLIPPING ATUALIDADES  



17/02 
 
5 sites grátis para teste de proficiência em inglês 
Para auxiliar no estudo do Toefl, confira alguns sites gratuitos voltados à preparação 
no exame. A seleção se deu a partir de consulta a dois professores norte-americanos 
de inglês, Gerard Berardi e Babbie Dunnington, especialistas no tema. 
 
Fonte: Canal do Ensino  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://canaldoensino.com.br/blog/5-sites-gratis-para-teste-de-proficiencia-em-ingles 
 
16/02 
 
Poluentes tóxicos são achados no lugar mais profundo dos oceanos 
Descoberta mostra que nem as áreas mais remotas estão a salvo do impacto que a 
humanidade tem sobre o Planeta 
São Paulo – A poluição é uma inimiga implacável, que não encontra barreiras. Nem os 
lugares mais remotos do Planeta e os seres que neles habitam estão a salvo. Prova 
disso é um novo estudo liderado pela universidade de Newcastle, na Austrália,  que 
encontrou níveis “extraordinários” de substâncias químicas tóxicas de origem 
industrial no ponto mais profundo dos oceanos... 
 
Fonte: Exame 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://exame.abril.com.br/ciencia/poluentes-toxicos-sao-achados-no-lugar-mais-
profundo-dos-oceanos/?sr_tw 
 
'Crime e castigo' é um dos livros mais lidos por detentos de presídios federais 
Presos têm pena reduzida em quatro dias a cada obra lida e resenhada 
RIO – "Crime e castigo", de Fiódor Dostoievski é um dos livros mais lidos pelos 
detentos do Sistema Penitenciário Federal, segundo informações da "Agência Brasil". 
Publicada originalmente no século XIX, a obra conta a história de um jovem que 
comete um assassinato, mas acaba consumido pela culpa. 
 
Fonte: O Globo On-line 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/crime-castigo-um-dos-livros-mais-lidos-por-
detentos-de-presidios-federais-
20936035?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo 
 
15/02 

 
Cursos EAD gratuitos 
 
O site do Senado Federal oferece mais de trinta cursos gratuitos, com certificação e 
abertos a toda a população. Os cursos são oferecidos com ou sem tutoria. Dentre os 
cursos oferecidos, destacam-se: 
 
- Conhecendo o Novo Acordo Ortográfico 
- Deveres, Proibições e Responsabilidades do Servidor Público Federal 
- Ética e Administração Pública 
- Excelência no Atendimento 
- Lei de Acesso à Informação 
 



Fonte: Senado Federal 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://saberes.senado.leg.br/ 
 
14/02 
 
Sistema de intimação eletrônica do STF entra em funcionamento 
O sistema de intimação eletrônica do Supremo Tribunal Federal (STF), direcionado às 
entidades da Administração Pública Direta e Indireta, já está em funcionamento para 
os processos eletrônicos cíveis. 
 
Fonte: STF 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336068 
 
LEITURA RECOMENDADA! 
Arbitragem, Tribunal de Contas e Direito Marítimo e Portuário - I 
João Paulo Hecker da Silva 
A presente série de artigos visa ao estudo dos desdobramentos da interferência do TC 
na utilização da arbitragem pela Administração Pública em matérias de Direito 
Marítimo Portuário. 
A presente série de artigos visa ao estudo dos desdobramentos da interferência do TC 
na utilização da arbitragem pela Administração Pública em matérias de Direito 
Marítimo Portuário. Com um recorte mais detido, os quatro artigos subsequentes 
demonstrarão (i) a relação entre arbitragem e Administração Pública; (ii) relação 
entre arbitragem e Direito Marítimo Portuário; (iii) relação entre arbitragem e o TC, e, 
por fim, (iv) a relação entre arbitragem, TC e Direito Marítimo Portuário. 
 
Arbitragem e Administração Pública 
A lei de Arbitragem, após reforma promovida pela lei. 13.129/15, pacificou 
entendimento já consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores de ser 
possível a utilização da via arbitral pela administração pública, consoante art. 1º, §1º, 
dispondo "A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem 
para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis". Em outras palavras, 
a jurisdição arbitral pode ser utilizada pelo Estado desde que a controvérsia verse 
sobre direito transacionável1, disponível, ou, nos termos da lei, "direitos patrimoniais 
disponíveis". Complementando a capacidade e legitimidade de a Administração Pública 
utilizar a via arbitral, CARMONA elucida que a autonomia contratual do Estado só pode 
ser negada se ele agir "como Poder Público (hipótese em que não haveria margem 
para disponibilidade do direito)".2 
 

Fonte: migalhas  
Para leitura a íntegra da matéria: Clique aqui 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI253802,91041-
Arbitragem+Tribunal+de+Contas+e+Direito+Maritimo+e+Portuario+I 
 
EVENTOS/CURSOS 
 
Curso de Pós Graduação Profissionalizante em Direito Marítimo - Nova turma 
em FEVEREIRO! Novo!  
Informações e inscrições: Clique aqui 
http://maritimelawacademy.com/especializacao-pos/proposta 
 
2º Curso CBAM Arbitragem e Mediação Marítima 



Duração: de 20 março a 19 junho  
Mais detalhes: Clique aqui 
www.cbam.com.br 
Informações e Inscrições: (21) 4101-5825 
 
II Congresso Brasileiro de Direito do Mar  
Date: 25-26 de maio de 2017 
Local: Salvador – BA 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://www.ibdmar.org/2016/10/ii-congresso-brasileiro-de-direito-do-mar/ 
 
VI Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro Novo!  
Dias: 26 e 27 de outubro 
Local: Recife/PE 
Outras Informações: Clique aqui 
www.vicdmpa.com.br 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september  
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 13 a 17 Fevereiro de 2017.  
 
 
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 - pelo Boulevard - 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: 8183-7224 

E-mail: tm.biblioteca@marinha.mil.br (Novo!) 
Visite o nosso Site: Site: www.marinha.mil.br/tm 

Acompanhe a Biblioteca do TM nas redes sociais! 
Facebook: (https://pt-br.facebook.com/Biblioteca-do-Tribunal-Mar%C3%ADtimo-352192271526648/) 

Twitter: (https://twitter.com/bibliotecadotm) 
 


