
 

 

 

 

 

 
Período: 07 a 10 de Agosto 

 
 
EDITORIAL:  
 
- Novas aquisições de nossa biblioteca! Disponíveis para sua consulta e/ou 
empréstimo! Venha nos visitar! 
 
- DIREITO MARÍTIMO 
ARAÚJO, Renata Alcione de Faria Villela de (Org.). Coletânea de direito aduaneiro, 
2016. 
 
CARVALHO, Francisco Edivar. Abordagem prática do trabalho portuário e avulso, 
2015. 
 
CORDEIRO, Vanessa Kiewel. Os contratos e a responsabilidade civil no direito 
marítimo: estudo sobre características e particularidades desta espécie contratual, 
2015. 
 
MOYSÉS FILHO, Marco Antonio. Contratos de afretamento de navios: atualizado 
de acordo com as regras da Antaq de 2016 e o Novo Código de Processo Civil, 2017. 
 
PIMENTA, Matusalém Gonçalves. Praticagem, meio ambiente e sinistralidade: 
análise jurídica da resolução A-960 (23) da Organização Marítima 
Internacional, 2017. 
 
ZANELLA, Tiago Vinicius. Direito do mar: reflexões, tendências e perspectivas, 2017. 
 
ZANELLA, Tiago Vinicius. Manual de direito do mar, 2017. 
 
- DIREITO/ÁREAS RELACIONADAS 
BUENO, Cassio Scarpinella (Org.). COMENTÁRIOS ao Código de Processo Civil, 04 
volumes, 2017. 
 
DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de 
direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, 
coisa julgada e tutela provisória - v. 2, 2016. 
 
DIP, Ricardo (Coord.). Direito registral e o novo código de processo civil, 2016. 
 
DONIZETTI, Elpídio. Novo código de processo civil comentado, 2017. 
 
Korenchendler, Ana Sara (Org.). DIREITO registral e notarial: legislação federal, 
específica e complementar, para registradores e notários, 2014. 
 
MARTINS, Fran. Curso de direito comercial, 2017. 
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“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” 

 
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  
 
CLIPPING MARÍTIMO/NAVEGAÇÃO  
 
10/08 
 
Norma catarinense sobre controle de resíduos de embarcações é 
constitucional 
Por unanimidade de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou 
improcedente pedido feito pelo governo do Estado de Santa Catarina na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 2030, contra dispositivos da Lei Estadual nº 
11.078/1999, que estabelece normas sobre controle de resíduos de embarcações, 
oleodutos e instalações costeiras. Os ministros entenderam que as normas 
questionadas não dizem respeito à matéria de direito marítimo, que é privativa da 
União, mas matéria de direito ambiental, portanto, no caso concreto, consideraram 
legítimo o exercício da competência concorrente legislativa por parte do Estado de 
Santa Catarina. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/40011-norma-
catarinense-sobre-controle-de-residuos-de-embarcacoes-e-constitucional 
 
07/08 
 
Maior acidente de barco em 36 anos no Pará deixa nove desaparecidos 
Um acidente entre um navio cargueiro e um comboio de nove balsas no rio Amazonas 
deixou nove pessoas desaparecidas nesta quarta-feira (2) no Pará. De acordo com a 
Capitania dos Portos de Santarém, é o maior acidente em número de desaparecidos 
ou mortos nas águas do Estado desde 1981... 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/navegacao-e-marinha/39928-maior-
acidente-de-barco-em-36-anos-no-para-deixa-nove-desaparecidos 
 
CLIPPING PORTOS E LOGÍSTICA 
 
08/08 
 
Decreto reserva áreas no entorno do Porto de Itajaí para expansão portuária 



A prefeitura de Itajaí publicou um decreto que torna oficialmente de interesse público 
os imóveis vizinhos ao porto a partir da Avenida Marcos Konder, para extensão da 
área portuária. O documento suspende a emissão de consultas prévias, alvarás e 
licenças de construção, e é válido por seis meses _ período em que deverão ser 
concluídos estudos para embasar as desapropriações. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39974-decreto-reserva-
areas-no-entorno-do-porto-de-itajai-para-expansao-portuaria 
 
Cilindros com gases tóxicos serão destruídos em alto-mar 
Decisão foi anunciada, nesta segunda-feira (7), após uma reunião. 
Os 115 cilindros com seis tipos de gases tóxicos, que estão dentro de um armazém no 
Porto de Santos, no litoral de São Paulo, serão destruídos em alto-mar. A decisão foi 
anunciada, nesta segunda-feira (7), após uma reunião entre o Ministério Público, 
representantes da Codesp e de uma empresa contratada pela estatal. 
 
Fonte: Globo.com 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/cilindros-com-gases-toxicos-
serao-destruidos-em-alto-mar.ghtml 
 
07/08 
 
Porto de Paranaguá embarca volume histórico de soja 
Um levantamento divulgado semana passada pela Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina (Appa) aponta que nunca foi exportada tanta soja por 
Paranaguá como no primeiro semestre de 2017. Entre janeiro e junho, foram 
escoadas 6,7 milhões de toneladas do produto. 
 
Fonte: Portos e Navios 
Para ler mais sobre esse assunto: Clique aqui 
https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/39953-porto-de-
paranagua-embarca-volume-historico-de-soja 
 
EVENTOS/CURSOS – 2017 
 
XVIII Bienal Internacional do Livro no Rio Novo! 

Data: de 31 de agosto a 10 de setembro 
Local: Riocentro 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
https://www.bienaldolivro.com.br/ 
II Seminário Conjunto das Comissões de Direito Ambiental e Direito 
Marítimo, Portuário e do Mar: Gestão Portuária, Ambiental e Costeira Novo! 

Data: 30 de agosto 
Local: OAB-RJ  
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://www.oabrj.org.br/evento/19228-i-seminario-internacional-em-gestao-
portuaria-ambiental-e-costeira-seminario 
 
Direito Marítimo: Atualidades e Tendências Novo! 
Período de inscrição: 17/07/2017 até 05/09/2017 
Período de aulas: 14/09/2017 até 16/11/2017 



Dia e Horário: Terças e quintas, das 19h às 22h 
Carga Horária: 60h 
Local de Realização: FGV Botafogo. Praia de Botafogo, 190. 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://direitorio.fgv.br/curso/direito-maritimo-atualidade-e-tendencias 
 
14ª Marintec South America 2017 
Data: 15 a 17 de agosto 
Local: Centro de Convenções SulAmérica – RJ 
Informações e Inscrições: Clique aqui 
http://feirasenegocios.com.br/eventos/14-marintec-south-america-2017.html 
 
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: 07 a 10 de Agosto 
 
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 

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  
Visite o nosso 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) 


