
Modelo 06 - CPPR - NORMAM-03/DPC

MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANÁ

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO E/OU REGISTRO

1
REQUERIMENTO  AO  CAPITÃO  DOS  PORTOS   (  A  nexo   2-E    da  NORMAM-03/DPC     )  , informando  o  motivo  de
cancelamento documentos que comprovem uma das situações de cancelamento de inscrição detalhadas abaixo.

2 TIE (original ou cópia simples).

3
RG  e  CPF  do  proprietário  ou  do  CNPJ  e  Contrato  Social  (se  empresa).  (cópia  autenticada  ou  cópia  simples  com
apresentação  do  original  para  ambos  os  documentos). Obs:  Proprietário  deverá  apresentar  Comprovante  da  Situação
Cadastral no CPF impresso. (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp)

4
Procuração para terceiros/prepostos, assinada pelo proprietário com assinatura idêntica ao documento de identificação, caso
não seja o proprietário.
OBS: A procuração deverá ter cópia da identidade do representante legal.

5
Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de pagamento (cópia simples), exceto para
órgãos públicos. Link: https://www3.dpc.mar.mil.br/scam/emitgruscam/mensagem.asp?v_destino=servicos

Notas: O cancelamento da inscrição de embarcação ocorrerá, obrigatoriamente, quando:

I) a embarcação deixar de pertencer a qualquer das pessoas caracterizadas no artigo 2.9;
II) houver naufragado;
III) for desmontada para sucata;
IV) for abandonada;
V) tiver seu paradeiro ignorado por mais de dois anos;
VI) tiver o registro anulado;
VII) provado ter sido a inscrição feita mediante declaração, documentos ou
atos inquiridos de dolo, fraude ou simulação;
VIII) determinado por sentença judicial transitada em julgado; ou
IX) deixar de arvorar a bandeira brasileira.

O pedido de cancelamento de inscrição é obrigatório, devendo ser solicitado pelo proprietário ou seu representante legal dentro de
um prazo de quinze dias contados da data em que foi verificada a circunstância determinante do cancelamento. Caso o pedido de
cancelamento não tenha sido feito e o endereço do proprietário seja desconhecido, a CP/DL/AG fará publicar e afixar edital para
que seja cumprido o estabelecido nesta subalínea.

_______________________________________ 
Assinatura do Proprietário (a) / Procurador (a)

Data de Entrada: Auto de Infração/Nada Consta: (    ) SIM ou (    ) Não

Militar Recebedor: Número do SISAP:

Rua Benjamin Constant, 707 – Centro Histórico – CEP: 83203-190 -  Paranaguá - PR
Site: www.marinha.mil.br/  cppr  

E-mail: gap-cppr@marinha.mil.br
Telefone: (41) 98822-1395 WhatsApp
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