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EDITORIAL:  
 
Caros Leitores,  
 
- Novas Aquisições em Direito Marítimo! 
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Disponíveis para consulta e/ou empréstimo em nossa biblioteca! 
 
NOTA: As matérias publicadas no informativo ‘Clipping de Notícias’ são veiculadas em sítios 
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Tribunal Marítimo. Sendo de responsabilidade de seus autores. 
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Navegação de longo curso cresce em movimentação  
A navegação de longo curso, realizada entre portos brasileiros e estrangeiros, 
movimentou 73,5% do total das cargas no primeiro trimestre de 2017. Teve um 
aumento de 5,4% em comparação com o mesmo período no ano passado, com 180,3 
milhões de toneladas. Os dados são da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq). 
 
Fonte: Porto Gente 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/95756-navegacao-de-longo-
curso-cresce-em-movimentacao 

TRIBUNAL MARÍTIMO – TM 
Justiça e Segurança para Navegação 

82 Anos a Serviço da Comunidade Marítima Brasileira 
 

Biblioteca Almirante Adalberto Nunes 
Centro de Conhecimento em Direito Marítimo 

 

CLIPPING DE NOTÍCIAS 

 



22/06 
 
2017 Ranking of the best Arbitration Centers in Brazil 
O CBAM – Centro Brasileiro de Arbitragem Marítima foi citado, pela Leaders League, 
na lista do “2017 Ranking of best Arbitration Centers in Brazil”, na qualidade de 
Câmara de Arbitragem recomendada. 
 
Fonte: Leaders League 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://leadersleague.com/en/2017-ranking-of-the-best-arbitration-centers-in-brazil 
 
21/06 
 
Day of the Seafarer  - dia 25 June 
On 25 June, the United Nations’ International Maritime Organization (IMO) marks the 
annual Day of the Seafarer, celebrating the unique contribution made by seafarers to 
the world. 
For 2017 we are asking ports and seafarer centres all over the world to show us how 
seafarers matter to them by showcasing the great initiatives and services they provide 
in supporting seafarers.  
 
Fonte: IMO 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://dayoftheseafarer.imo.org/2017/ 
 
Navio encalhado terá de descarregar 5 mil toneladas de soja 
Pouco mais de 5.200 toneladas de soja deverão ser retiradas do navio graneleiro Tong 
Shun, que está encalhado desde o último dia 9 no trecho de cais em frente aos 
armazéns 20 e 21 do Porto de Santos. A operação de descarga foi iniciada no último 
sábado e é necessária para que a embarcação fique mais leve e, consequentemente, 
se desprenda do leito.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/geral/39287-navio-encalhado-tera-de-
descarregar-5-mil-toneladas-de-soja 
 
20/06 
 
Brasil desiste (novamente) do Tribunal Internacional para o Direito do Mar 
Preocupado com a não-indicação de candidato brasileiro à vaga de juiz do Tribunal 
Internacional para o Direito do Mar (TIDM), relativa ao grupo dos Estados da América 
Latina e Caribe, por desistência do governo brasileiro em favor do candidato do 
Paraguai, o Instituto Brasileiro de Direito do Mar (IBDMAR) emitiu, em 23 de fevereiro 
de 2017, uma nota de repúdio à decisão, pois considerava-a contrária ao 
fortalecimento do Direito do Mar no Brasil, que é sua finalidade constitutiva. 
 
Fonte: IBDMAR 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.ibdmar.org/2017/06/brasil-deste-novamente-do-tribunal-internacional-
para-o-direito-do-mar/ 
 
19/06 
 



Hidrovia Tietê-Paraná bate recorde 
O dito popular de que 'nenhuma tempestade dura para sempre' reflete límpido nas 
águas da Hidrovia Tietê-Paraná. Depois do transporte fluvial de cargas sofrer com a 
estiagem por quase dois anos, o fluxo de movimentação de mercadorias pelos 2.400 
km de extensão deste modal não só foi retomado como bate recorde desde dezembro 
passado. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39232-hidrovia-
tiete-parana-bate-recorde 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
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Porto paranaense é o melhor do País, revela estudo 
Infraestrutura e atendimento se destacaram nos índices com as melhores notas 
Pesquisa encomendada pela Assembleia Legislativa do Paraná, com o objetivo de 
colher informações quanto aos serviços oferecidos pela Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina, gerou resultados importantes. Entre os dados levantados, a 
aprovação do Porto fica claramente evidenciada pelos entrevistados que participaram 
da pesquisa como caminhoneiros, exportadores, operadores, sindicatos, práticos e 
comunidade. O Instituto de Pesquisa Opinião aplicou as entrevistas durante 20 dias 
com mais de 700 usuários em Paranaguá e Curitiba. 
 
Fonte: Portal da Navegação 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.portaldanavegacao.com/2017/06/porto-paranaense-e-o-melhor-do-pais-
revela-estudo/ 
 
22/06 
 
Portos paulistas respondem por 29,7% da balança comercial 
Com uma movimentação de 158 milhões de toneladas no ano passado, os portos de 
Santos e de São Sebastião (este, no Litoral Norte do Estado) escoaram 15,8% das 
cargas que passaram pelo sistema portuário nacional. Em valor, esses produtos 
somaram US$ 95,9 bilhões, 29,7% da balança comercial do País. 
 
Fonte: Informativo dos Portos  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/portos-paulistas-respondem-por-297-da-
balanca-comercial/ 
 
20/06 
 
Mercado faz avaliação positiva da venda de ações da Portonave 
O mercado reagiu bem à aquisição de 50% das ações da Portonave que pertenciam à 
Triunfo Participações e Investimentos pela suíça Terminal Investment Limited S.A 
(TIL), do grupo MSC — que passa a ter controle acionário total do porto de 
Navegantes. 
 
Fonte: DC  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 



http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2017/06/mercado-faz-avaliacao-positiva-
da-venda-de-acoes-da-portonave-9821033.html 
 
Conferência Internacional de Portos será em Vitória 
De 3 a 5 de julho acontece, em Vitória, a 1ª Conferência Internacional de Portos, com 
o tema Transporte Marítimo Portuário, Desafios e Expectativas. O encontro, realizado 
a partir de parceria entre as organizações centenárias do Estado, Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES, e Companhia Docas do Espírito Santo, 
Codesa, vai analisar e debater os vários cenários do setor, a partir de conferências 
proferidas por especialistas do setor marítimo mundial. 
 
Fonte: ES HOJE  
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://eshoje.com.br/conferencia-internacional-de-portos-sera-em-vitoria/ 
 
Portonave e Paranaguá estão entre os 20 maiores portos da América Latina 
Líder de mercado em Santa Catarina desde 2010 e segundo maior movimentador de 
contêineres do Brasil desde o ano passado, a Portonave integra agora a lista dos 20 
maiores portos da América Latina, está na 16ª posição. O Terminal Portuário de 
Navegantes é um dos três brasileiros no ranking divulgado pela Comissão Econômica 
para a América Latina e o Caribe (Cepal), divulgado semana passada, em Santiago, 
no Chile. 
 
Fonte: Portal Marítimo 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portalmaritimo.com/2017/06/20/portonave-e-paranagua-estao-entre-os-
20-maiores-portos-da-america-latina/ 
 
Movimentação do setor portuário brasileiro aumenta 5% no primeiro 
trimestre 
O setor portuário brasileiro movimentou 245,5 milhões de toneladas no primeiro 
semestre de 2017, o que representou um aumento de 5% em relação ao mesmo 
período de 2016, totalizando um acréscimo de 11,8 milhões de toneladas. A 
informação é do Boletim Informativo Aquaviário da ANTAQ. 
 
Fonte: Informativo dos Portos 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.informativodosportos.com.br/movimentacao-setor-portuario-brasileiro-
aumenta-5-no-primeiro-trimestre/ 
 
19/06  
 
Graneleiro encalhado no Porto de Santos tem cargas retiradas 
Uma semana após o encalhe do navio graneleiro Tong Shun no berço de atracação 
dos armazéns 20 e 21 do Porto de Santos, começa a preparação para a retirada das 
cargas da embarcação. Os equipamentos utilizados na descarga já foram deslocados. 
O procedimento deve durar cerca de dois dias. Não há previsão para a partida do 
navio.  
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39237-graneleiro-
encalhado-no-porto-de-santos-tem-cargas-retiradas 
 



Novo atraso adia expansão do Pecém para o fim de 2017 
As obras da segunda expansão do Porto do Pecém não deverão ser entregues até o 
dia 30 deste mês, mas só no fim de 2017, diferentemente da última previsão feita 
pelo governo estadual. Atualmente, os serviços apresentam 85% de execução, de 
acordo com a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra). 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39238-novo-atraso-
adia-expansao-do-pecem-para-o-fim-de-2017 
 
CLIPPING INDÚSTRIA NAVAL 
 
23/06 
 
Atividade de desmonte naval é regulamentada pelo Ministério do Trabalho 
O desmonte naval agora é atividade regulamentada no Brasil. Por meio da portaria nº 
790, publicada no dia 9 de junho, o Ministério do Trabalho (MTb) alterou a Norma 
Regulamentadora nº 34 sobre condições de trabalho e meio ambiente na indústria da 
construção e reparação naval. Uma das alterações é a regulamentação da atividade 
de desmonte, cujo trabalho estava sendo realizado sem nenhuma segurança jurídica 
para o empregador e proteção ao trabalhador. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/39312-atividade-de-
desmonte-naval-e-regulamentada-pelo-ministerio-do-trabalho 
 
19/06 
 
Setor naval de Niterói terá investimentos da França 
Municípios do Leste Fluminense também receberão aporte no segundo semestre  
Niterói e os municípios do Leste Fluminense terão um incremento das atividades 
ligadas à exploração do petróleo nos próximos anos. Essa é a expectativa do prefeito 
da cidade, Rodrigo Neves, após reunião com representantes do governo da França 
ocorrida no início da tarde desta segunda-feira (19).  
 
Fonte: O Fluminense 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/setor-naval-de-niter%C3%B3i-
ter%C3%A1-investimentos-da-fran%C3%A7a 
 
CLIPPING INFORMAÇÕES JURÍDICAS 
 
19/06 
 
STJ - Lei de Acesso à Informação é marco na ampliação da transparência 
A Lei 12.527/2011, que completou cinco anos de vigência no último dia 16 de maio, 
representa um marco na ampliação da transparência e no acesso às informações 
fornecidas pelos órgãos públicos de todo o país. Também conhecida como Lei de 
Acesso à Informação (LAI), ela obriga que os órgãos governamentais respondam às 
demandas dos cidadãos, permitindo que tenham acesso às cópias solicitadas ou aos 
documentos originais. 
 



Fonte: Síntese 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=415366 
 
CLIPPING ATUALIDADES 
 
21/06 
 
100 sites de pesquisa acadêmica que você deveria conhecer 
São textos, documentos, resenhas, artigos, áudios, vídeos e tudo o que você precisa 
para fazer uma pesquisa acadêmica completa. E além de tudo, é ainda mais 
conhecimento ao alcance de um clique. 
 
Fonte: Canal do Ensino 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://canaldoensino.com.br/blog/100-sites-de-pesquisa-academica-que-voce-
deveria-conhecer 
 
20/06 
 
8 motivos científicos que provam que ler faz bem para você 
Ficção ou não, o que importa é ler um pouquinho toda semana  
A leitura é alternativa de diversão e relaxamento para muita gente, mas o que poucos 
sabem é que existem diversos motivos científicos para amar os livros. A GALILEU 
listou oito deles para te incentivar a ler ainda mais. 
 
Fonte: Galileu 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/06/8-motivos-cientificos-que-
provam-que-ler-faz-bem-para-voce.html 
 
EVENTOS/CURSOS – 2017 
 
Lançamento do livro: Comentários ao Código de Processo Civil 
Data: dia 29 de junho 
Local: São Paulo-SP 
Saraiva do Shopping Higienópolis de São Paulo às 18h30 

 
1ª. Conferência Internacional de Portos 
Data: de 03 a 05 de julho 
Local: Vitória - ES 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://www.conferenciainternacionaldeportos.com 
 
I Congresso de Direito Marítimo e Portuário da MARITIME LAW ACADEMY  
Data: de 20 a 22 de julho 
Local: Hotel Transamérica - São Paulo (SP) – Brasil 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
www.maritimelawacademy.com 
 
15ª Festa Literária Internacional de Paraty 
Data: de 26 a 30 de julho 
Local: Hotel Transamérica - São Paulo (SP) – Brasil 
Informações e Inscrições: Clique aqui 



http://flip.org.br/a-flip 
 
II Congresso Internacional CBMA de Arbitragem  
Data: 10 e 11 de agosto 
Local: Museu do Amanhã – RJ 
Informações e Inscrições:  Clique aqui 
http://www.cbma.com.br/ 
 
XX International Congress of Maritime Arbitrators  
Date: 25-29 september  
Local: Copenhagen - Denmark  
More informations: http://icma2017copenhagen.org 
 
VI Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro  
Dias: 26 e 27 de outubro 
Local: Recife/PE 
Outras Informações: Clique aqui 
www.vicdmpa.com.br 
 
CLIPPING SEMANAL – Período: 19 a 23 de Junho de 2017. 
 
Acompanhe outras notícias de interesse da comunidade marítima no CLIPPING DE 
NOTÍCIAS DO TM.  
 
Link na Internet: https://www1.mar.mil.br/tm/?q=biblioteca_produtos 
 
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. 

 

“Sugestões para melhorias dos serviços prestados pela Biblioteca do TM, ligue para (21) 2104-7224 ou através do E-

mail: tm.biblioteca@marinha.mil.br” 

 

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) 


