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DECLARAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO MIÚDA 
 

Eu, ................................ (nome completo) .........................., ..... (nacionalidade)..., nascido em    

... /... / ......,Identidade Nº.........., .... (órgão expedidor)..., expedida em ...... / ...... / ......, ........  (CPF ou 

CNPJ) ..............., residente à .......................... (endereço) ......................................., ....... (bairro) ......., 

...... (CEP) ......., .............. (Cidade) ................. , (UF) ....., ..... (telefone) ......, declaro que: 

 
1 - Construí sob minha responsabilidade e com recursos próprios a embarcação .... (com ou sem) 

....  propulsão, denominada ........................ (nome da embarcação) ........................., do tipo ................... 

(conforme item 0216(d) da NORMAM-02/DPC) .............................., a ser empregada na Navegação 

.......... (conforme item 0216(a)) ................... e na Atividade ................... (conforme item 0216(b)) 

......................., a ser inscrita na ..................... (CP/DL/AG) ................., com as seguintes características: 

a) Comprimento Total: 

b) Boca Moldada: 

c) Pontal Moldado: 

d) Material do casco: 

e) Cor predominante: 

 

2 - Estou ciente de que, a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal prevista 

no Art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante” 

“Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 

(um) a 3 (três) anos, se o documento é particular”. 

 
Local e data 

 

  Assinatura Declarante 
  (Firma Reconhecida por semelhança) 
   

   
   
  sAssinatura do Representante da CP, DL ou AG 

  Nome: 
  Posto/Graduação/Função: 
 
OBS.:  1) Dispensado o reconhecimento de firmas em cartório se as assinaturas forem apostas na 
presença do representante da CP, DL ou AG que presenciar; 

2) Se a firma for reconhecida em cartório, o representante da CP, DL ou AG não precisará 
assinar o presente Termo; e 

3) Só é válida com o carimbo da CP, DL ou AG na qual a embarcação foi inscrita. 
 


