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PLANO DE TRABALHO 

DISCIPLINA  DIREITO MARÍTIMO 

DOCENTE GODOFREDO MENDES VIANNA E LUCAS LEITE MARQUES  

CÓDIGO GRDDIRATCE0192 SEMESTRE 2022.2 PERÍODO - NATUREZA ATCE CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 
Direito Marítimo. Introdução. Aspectos Gerais e Históricos. Regramento Legislativo (Nacional e Internacional). 
Conceitos Doutrinários. Partes e Sujeitos. Contratos e seguros marítimos. Acidentes e Fatos da navegação. 
Responsabilidades e disputas marítimas. Órgãos e Autoridades. 

OBJETIVOS 

O curso pretende fomentar o debate em sala de aula acerca das principais legislações do setor marítimo, sua aplicação 
prática no mercado internacional e brasileiro, pautando-se as linhas de discussão em casos concretos, bem como 
situações corriqueiramente enfrentadas pelos operadores do direito quando diante de problemáticas situadas no 
âmbito marítimo e portuário. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas de regramento legal visão prática da dinâmica da indústria mediante utilização do sistema de 
PowerPoint, acompanhada de discussões sobre casos concretos e decisões judiciais. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1  Introdução ao Direito Marítimo e apresentação do Plano de Ensino 

2  Origens, Fontes e Fundamentos do Direito Marítimo 

3  Regramento Legislativo Nacional e Internacional; Convenções e Organizações 

4  Sujeitos do Direito Marítimo 

5  Meio Ambiente e o Direito Marítimo   

6  Seguros Marítimos – P&I 

7  Direito Portuário 

8  Capitania dos Portos, Tribunal Marítimo e Acidentes e Fatos da Navegação (Proposta do Trabalho de curso) 

9  Acidentes e Fatos da Navegação - Proposta de dinâmica de grupo 

10  Contratos Marítimos I 

11  Contratos Marítimos II 

12  Responsabilidade Civil e Conflitos na seara Marítima 
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13  Arresto de embarcações 

14 Apresentação da Dinâmica de Grupo   

15 Avaliação  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados com base em (i) uma prova escrita realizada em sala de aula, que abordará o conteúdo 
ministrado até a data de sua efetivação, sendo facultada a consulta a textos legislativos não comentados; (ii) a 
participação em aula, contribuições e participações nas dinâmicas também podem ser computadas como 
complementação da nota. 
A média mínima para aprovação será de 7.0 . 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

OCTAVIANO MARTINS, Eliane Maria. Curso de Direito Marítimo.  Ano Edição: 2015 – Volumes: 1,2 e 3 
ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos R. C. Curso de Direito Marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1992 
LACERDA, J.C. Sampaio de. Curso de Direito Privado da Navegação. 3. ed. V. I. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos 
S.A., 1984. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

GILBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e Prática do Direito Marítimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 
FERRARI, Sérgio. Tribunal marítimo: natureza e funções /. -  Imprenta: Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2017. 
FERNANDES, Paulo Campos; LEITÃO, Walter de Sá - Responsabilidades no Transporte Marítimo -  Aduaneiras -Ano 
Edição: 2010 
FERNANDES, Paulo Campos. -Contratos de Transporte Marítimo em Contêineres - Fundamentos e Comentários – 
Aduaneiras - Ano Edição: 2017 
FERNANDES, Paulo Campos - Contratos de Afretamento à luz dos direitos inglês e brasileiro- Renovar - Ano Edição: 
2007 
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