
OUTROS SERVIÇOS PARA EMBARCAÇÕES

1 - CERTIFICADO DE ARQUEAÇÃO E/OU NOTAS PARA ARQUEAÇÃO 

2 - CERTIFICADO DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO (CSN)

3 - CERTIFICADO NACIONAL DE BORDA-LIVRE

4 - EMISSÃO DE LICENÇAS (LC, LCEC, LA, LR e LPET)

5 - CERTIDÃO DE CAPACITAÇÃO DE EMBARCAÇÃO NO 
REGISTRO ESPECIAL BRASILEIRO (REB)

6 - ATESTADO DE INSCRIÇÃO TEMPORÁRIA (AIT) DE 
EMBARCAÇÕES ESTRANGEIRAS

7 - PERÍCIAS TÉCNICAS 

8 - DECLARAÇÃO DE VISTORIA DE CONDIÇÃO

9 - RECLASSIFICAÇÃO PARA UMA VIAGEM

10 - RETIRADA DE EXIGÊNCIAS DE VISTORIAS, PERÍCIAS E INSPEÇÕES

11 - DETERMINAÇÃO DA LOTAÇÃO DE PASSAGEIROS E DO PESO 
MÁXIMO DE CARGA (PMC) DE EMBARCAÇÕES COM ARQUEAÇÃO 
BRUTA (AB) MENOR OU IGUAL A 20

12 - CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 
CAUSADOS POR POLUIÇÃO DE ÓLEO

13- REGISTRO, AVERBAÇÃO E CANCELAMENTO DA CONDIÇÃO 
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1 - CERTIFICADO DE ARQUEAÇÃO E/OU NOTAS PARA ARQUEAÇÃO 
Observação: Caso ocorra extravio do original, mudança de nome da embarcação, 
do seu porto de inscrição ou de alguma outra característica constante no 
documento, deverá ser adotado o mesmo procedimento previsto para nova 
arqueação, conforme descrito nos itens abaixo.

1.1 - Embarcação empregada na navegação em mar aberto.

a) Embarcação com comprimento de regra (L) inferior a 24 metros.
Documentação necessária:

I) Requerimento do interessado (em duas vias);
II) Planos  e  documentos  técnicos  da  embarcação  previamente  analisados  por
ocasião da emissão da Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção
para Embarcações Construídas (LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou Licença
de Reclassificação (LR), conforme o caso (cópia simples);
III) Notas para Arqueação elaboradas pelo Responsável Técnico pelo cálculo com
a  respectiva  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART);  e  IV)  Guia  de
Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento,
referente ao serviço de vistoria de arqueação, exceto para órgãos públicos (cópia
simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

b) Embarcação não Solas com comprimento de regra (L) maior ou igual a 24
metros.
Documentação necessária:

I) Requerimento do interessado;
II) Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da
Licença  de  Construção  (LC)  ou  Licença  de  Construção  para  Embarcações
Construídas (LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou Licença de Reclassificação
(LR), conforme o caso (cópia simples);
III) Notas para Arqueação elaboradas pelo Responsável Técnico pelo cálculo com
a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e
IV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao serviço de vistoria  de arqueação,  exceto para  órgãos
públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



1.2 - Embarcação empregada na navegação interior.

a) Embarcação com comprimento de regra (L) inferior a 24 metros.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da
Licença  de  Construção  (LC)  ou  Licença  de  Construção  para  Embarcações
Construídas (LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou Licença de Reclassificação
(LR), conforme o caso (cópia simples);
III) Notas  para  Arqueação  elaboradas  pelo  Responsável  Técnico  pelo  cálculo
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e
IV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao serviço de vistoria  de arqueação,  exceto para  órgãos
públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

b) Embarcação com comprimento de regra (L) maior ou igual a 24 metros.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da
Licença  de  Construção  (LC)  ou  Licença  de  Construção  para  Embarcações
Construídas (LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou Licença de Reclassificação
(LR), conforme o caso (cópia simples);
III) Notas  para  Arqueação  elaboradas  pelo  Responsável  Técnico  pelo  cálculo
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e
IV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao serviço de vistoria  de arqueação,  exceto para  órgãos
públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

1.3 - Embarcação da Hidrovia Paraguai-Paraná. 
Documentação necessária: 
I) Requerimento do interessado;
II) Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da
Licença  de  Construção  (LC)  ou  Licença  de  Construção  para  Embarcações
Construídas (LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou Licença de Reclassificação
(LR) conforme o caso (cópia simples);
III) Notas  para  Arqueação  elaboradas  pelo  Responsável  Técnico  pelo  cálculo
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e
VI) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao serviço de vistoria  de arqueação,  exceto para  órgãos
públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



1.4 - Embarcação de grande porte (com comprimento total maior ou igual a 
24 metros).

a) Embarcação empregada na navegação em mar aberto.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Planos  e  documentos  técnicos  da  embarcação  previamente  analisados  por
ocasião da emissão da Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção
para Embarcações Construídas (LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou Licença
de Reclassificação (LR), conforme o caso (cópia simples);
III) Notas para Arqueação elaboradas pelo Responsável Técnico pelo cálculo com
a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e
IV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao serviço de vistoria  de arqueação,  exceto para  órgãos
públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

b) Embarcação empregada na navegação interior.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Planos e documentos técnicos da embarcação apresentados para emissão da
Licença  de  Construção  (LC)  ou  Licença  de  Construção  para  Embarcações
Construídas (LCEC) ou Licença de Alteração (LA) ou Licença de Reclassificação
(LR), conforme o caso (cópia simples);
III) Notas  para  Arqueação  elaboradas  pelo  Responsável  Técnico  pelo  cálculo
acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e
IV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao serviço de vistoria  de arqueação,  exceto para  órgãos
públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



2 - CERTIFICADO DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO (CSN)

2.1 - Vistoria Inicial para emissão do CSN.
Documentação necessária:

I) Requerimento do interessado;
II) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao  serviço  de  Vistoria  em seco  para  obtenção  do  CSN,
exceto para órgãos públicos (cópia simples); e
III) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao  serviço  de  Vistoria  flutuando  para  obtenção  do  CSN,
exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

Observação:
Após as vistorias em seco e flutuando (realizadas por Vistoriador Naval do Grupo 
de Vistoria e Inspeção - GVI), será emitido o competente CSN.

2.2 - Vistorias Anual e Intermediária do CSN.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) CSN (cópia simples); e
III) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de vistoria para emissão do CSN, exceto para
órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.
Observação: Nas vistorias anual e intermediária não é necessária a docagem da
embarcação, razão pela qual a vistoria será flutuando.

2.3 - Vistorias para renovação do CSN. 
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) CSN (cópia simples);
III) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente ao serviço de Vistoria em seco para renovação do CSN,
exceto para órgãos públicos (cópia simples); e
IV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de Vistoria flutuando para renovação do CSN,
exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.



2.4 - Certificado de Segurança da Navegação (CSN) - 2a via. 
Documentação necessária:
I) Requerimento  do  interessado  informando  o  motivo  da  solicitação  da  2a  via
(perda,  roubo,  furto,  extravio  ou  mau  estado  de  conservação)  ou  ofício  de
solicitação de 2a via, quando se tratar de órgãos públicos;
II) Declaração assinada relatando o motivo (se perda, roubo, furto, extravio ou mau
estado de conservação), conforme o anexo 2-Q da NORMAM-01/DPC ou Registro
de  Ocorrência  (RO),  no  caso  de  roubo  ou  furto  ou  Registro  de  Extravio  de
Documentos (RED), no caso de extravio; e
III) Certificado de Segurança da Navegação original, caso a solicitação de 2a via
decorra de mau estado de conservação (se aplicável); e
IV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de emissão de 2a via de certificados, exceto para
órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão:15 dias úteis.



3.1 - Certificado e Vistoria Inicial – emissão. 
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Memorial Descritivo;
III) Plano de Linhas;
IV) Plano de Arranjo Geral;
V) Seção Mestra;
VI) Perfil Estrutural;
VII) Curvas Hidrostáticas;
VIII) Folheto de Trim e Estabilidade ou Manual de Carregamento (Definitivo);
IX) Notas para a marcação da borda-livre nacional em 3 (três) vias;
X) Relatório das condições para atribuição da borda-livre nacional, em 3 (três) vias;
XI) Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  referente  aos  cálculos  para
preenchimento das notas para a marcação da borda-livre nacional;
XII) Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)  referente  à  realização  das
vistorias  para  o  preenchimento  do  relatório  das  condições  para  atribuição  da
borda-livre  nacional  (dispensável  quando  for  efetuada  por  Vistoriador  Naval  do
Grupo de Vistoria e Inspeção - GVI); e
XIII) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao  serviço  de  vistoria  flutuando  (vistoria  inicial  de  Borda
Livre) para emissão do Certificado, exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.
Observação: Caso seja apresentada cópia da LC ou LCEC emitida pela própria
CP/DL, o interessado está dispensado de apresentar os documentos constantes
das alíneas b a h acima.

3.2 - Vistoria Anual e para Renovação. 
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Certificado de Borda-Livre (cópia simples); e
III) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de vistoria flutuando, exceto para órgãos públicos
(cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

3.3 - Certificado Nacional de Borda-Livre - 2a via. 
Documentação necessária:
I) Requerimento  do  interessado  informando  o  motivo  da  solicitação  da  2a  via
(perda,  furto,  roubo,  extravio  ou  mau  estado  de  conservação)  ou  ofício  de
solicitação de 2a via, quando se tratar de órgãos públicos;
II) Declaração assinada relatando o motivo (se perda, roubo, furto, extravio ou mau
estado  de  conservação),  conforme  o  anexo  2-Q  das  NORMAM-01/DPC  e  ou

3 - CERTIFICADO NACIONAL DE BORDA-LIVRE



Registro de Ocorrência (RO), no caso de roubo ou furto ou Registro de Extravio de
Documentos (RED), no caso de extravio;
III) Certificado  Nacional  de  Borda-Livre  original,  caso  a  solicitação  de  2a  via
decorra de mau estado de conservação (se aplicável); e
IV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de emissão de 2a via de certificados, exceto para
órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



4 - EMISSÃO DE LICENÇAS (LC, LCEC, LA, LR e LPET)

4.1 - Licença Provisória para iniciar construção ou alteração. 
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Protocolo  da  solicitação  para  emissão  da  Licença  de  Construção  (LC)  ou
Licença de Construção para Embarcações já Construídas (LCEC) ou Licença de
Alteração (LA) (cópia simples);
III) Declaração do interessado que se compromete a efetuar qualquer modificação
porventura considerada necessária durante a avaliação do projeto, mesmo quando
tal alteração acarrete em desmonte de parcelas já construídas ou alteradas da
embarcação, sem qualquer despesa ou ônus para a União; e
IV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licença
(conforme AB da embarcação), exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

4.2 - Licença de Construção (LC) ou Licença de Construção para 
Embarcações já Construídas (LCEC).

a) Embarcações Certificadas com AB maior que 50, flutuantes com AB maior
que 50 que operem com mais de 12 pessoas a bordo e demais flutuantes com
AB maior que 100.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto/construção
da  embarcação  (caso  se  trate  de  embarcação  nova)  ou  Anotação  de
Responsabilidade Técnica (ART) referente ao levantamento técnico (caso se trate
de embarcação construída sem acompanhamento de responsável técnico) (duas
cópias simples);
III) Memorial Descritivo, conforme anexo 3-G da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-
02/DPC (duas cópias simples);
IV) Plano de Arranjo Geral (duas cópias simples);
V) Plano de Linhas (duas cópias simples);



VI) Curvas  hidrostáticas  e  cruzadas  e/ou  tabelas  (ou  listagem de  computador)
(duas cópias simples);
VII) Plano de Segurança (dispensável para as embarcações não tripuladas e que
não  possuam  equipamentos  ou  dispositivos  de  segurança  e/ou  combate  a
incêndio) (duas cópias simples);
VIII) Plano de Arranjo de Luzes de Navegação (duas cópias simples);
IX) Plano de Capacidade (duas cópias simples);
X) Plano de Seção Mestra e perfil estrutural (duas cópias simples);
XI) Relatório de Prova de Inclinação ou Relatório da Medição de Porte Bruto (para
as  embarcações  que  atendem  aos  requisitos  estabelecidos  no  item  0316  das
NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC) (duas cópias simples);
XII) Folheto de Trim e Estabilidade Definitivo (duas cópias simples);
XIII) Folheto de Trim e Estabilidade em Avaria (quando necessário) (duas cópias
simples);
XIV) Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) (duas cópias simples);
e
XV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licença
(conforme AB da embarcação), exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

b) Embarcação de passageiros com AB maior que 20 e menor ou igual a 50.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto/construção
da  embarcação  (caso  se  trate  de  embarcação  nova)  ou  Anotação  de
Responsabilidade Técnica (ART) referente ao levantamento técnico (caso se trate
de embarcação construída sem acompanhamento de responsável técnico) (duas
cópias simples);
III) Memorial Descritivo, conforme anexo 3-G das NORMAM-01/DPC ou NORMAM-
02/DPC (duas cópias simples);
IV) Plano de Arranjo Geral (duas cópias simples);
V) Plano de Linhas (duas cópias simples);
VI) Curvas  hidrostáticas  e  cruzadas  e/ou  tabelas  (ou  listagem de  computador)
(duas cópias simples);
VII) Plano de Segurança (duas cópias simples);
VIII) Plano de Arranjo de Luzes da Navegação (duas cópias simples);
IX) Plano de Capacidade (duas cópias simples);
X) Relatório da Prova de Inclinação ou Relatório da Medição de Porte Bruto (para
as  embarcações  que  atendem  aos  requisitos  estabelecidos  no  item  0316  das
NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC) (duas cópias simples);
XI) Folheto de Trim e Estabilidade Definitivo (duas cópias simples);
XII) Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) (duas cópias simples);
e



XIII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licença
(conforme AB da embarcação), exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

4.3 - Licença de Alteração (LA).
a) Embarcações certificadas com AB maior do que 50, flutuantes com AB
maior que 50 que operem com mais de doze (12) pessoas a bordo e demais
flutuantes com AB maior que 100.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto e à execução
da alteração pretendida;
III) Relatório contendo informações da natureza do serviço e indicação clara de
todas as alterações efetuadas (duas cópias simples);
IV) Planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença de
Construção ou da LCEC (cópia simples);
V) Novos  planos  e/ou  documentos  constantes  do  processo  de  Licença  de
Construção ou LCEC, que tenham sofrido modificações devido às alterações (três
cópias simples); e
VI) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licença
(conforme AB da embarcação), exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

b) Embarcações de passageiros com AB maior do que 20 e menor ou igual a
50.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto e à execução
da alteração pretendida;
III) Relatório contendo informações da natureza do serviço e indicação clara de
todas as alterações efetuadas (duas cópias simples);
IV) Planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença de
Construção (cópia simples);
V) Novos  planos  e/ou  documentos  constantes  do  processo  de  Licença  de
Construção, que tenham sofrido modificações devido às alterações (três cópias
simples); e
VI) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licença
(conforme AB da embarcação), exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

4.4 - Licença de Reclassificação (LR).



a) Embarcações certificadas com AB maior do que 50, flutuantes com AB
maior que 50que operem com mais de doze (12) pessoas e demais flutuantes
com AB maior que 100.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) ART referente ao projeto e à execução da alteração pretendida;
III) Relatório contendo informações da natureza do serviço em que a embarcação
será empregada (se for o caso), e indicação clara de todas as alterações (duas
cópias simples);
IV) Planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença de
Construção ou Licença de Construção de Embarcação já Construída ou Licença de
Alteração (cópia simples);
V) Novos planos e documentos que necessitam ser modificados em função da
reclassificação da embarcação (três cópias simples); e
VI) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licença
(conforme AB da embarcação), exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

b) Embarcações de passageiros com AB maior do que 20 e menor ou igual a
50.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;
II) ART referente ao projeto e à execução da alteração pretendida;
III) Relatório  contendo  informações  da  natureza  do  novo  serviço  em  que  a
embarcação  será  empregada  (se  for  o  caso)  e  indicação  clara  de  todas  as
alterações efetuadas (duas cópias simples);
IV) Planos e documentos endossados por ocasião da concessão da Licença de
Construção, Licença de Alteração ou Licença de Construção de Embarcação já
Construída (cópia simples);
V) Novos planos  e/ou documentos  constantes  de um processo  de Licença  de
Construção, que tenham sofrido modificações devido às alterações (três cópias
simples); e
VI) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licença
(conforme AB da embarcação), exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

c) Embarcações com AB maior que 20 e menor ou igual a 50, exceto as de
passageiros.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado;



II) Novo Memorial Descritivo com as alterações necessárias decorrentes da nova
classificação  pretendida,  conforme  anexo  3-G  das  NORMAM-01/DPC  ou
NORMAM-02/DPC);
III) Declaração  do  responsável  técnico  caracterizando  as  condições  de
carregamento nas quais a embarcação poderá operar, conforme anexo 3-H das
NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC; e
IV) ART referente aos serviços executados.
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.
Observação: Não será emitida uma Licença de Reclassificação, a documentação
apresentada será arquivada na CP, DL ou AG não necessitando ser analisada ou
endossada. Entretanto, a CP, DL ou AG deverá deferir ou indeferir o requerimento
apresentado e arquivar uma cópia do mesmo juntamente com a documentação
apresentada.

4.5 - Licença Provisória para Entrar em Tráfego (LPET) - Navegação em mar 
aberto.
As embarcações que estejam em condições de entrar em operação, masque ainda 
não se encontram devidamente regularizadas poderão receber uma Licença 
Provisória para Entrar em Tráfego (LPET), de acordo com modelo constante no 
anexo 3-C da NORMAM-01/DPC, desde que atendida uma das condições 
relacionadas abaixo, conforme o caso:

a) Pendência relativa à emissão da Licença de Construção, Licença de
Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou Licença
de Reclassificação, a ser emitida pela CP, DL ou AG.
Documentação necessária:
I) Requerimento  do  interessado  à  CP,  DL ou  AG na  qual  a  embarcação  será
inscrita;
II) Requerimento  solicitando  a  emissão  da Licença  de Construção,  Licença  de
Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou Licença de
Reclassificação,  incluindo  a  coletânea  completa  de  planos  e  documentos
aplicáveis à embarcação, conforme previsto no item 0312 ou 0314 da NORMAM-
01/DPC, para cada caso;
III) Declaração do engenheiro naval responsável com a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), conforme anexo 3-D da NORMAM-01/DPC;
IV) Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança que necessitará ser aprovada
pela CP, DL ou AG e só terá validade durante a vigência da LPET; e
V) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licenças
(conforme AB da embarcação), exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

b) Pendência  relativa  à  emissão  de  Licença  de  Construção,  Licença  de
Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou Licença



de Reclassificação, a ser emitida por Sociedade Classificadora ou Entidade
Certificadora.
Documentação necessária:
I) Requerimento  do  interessado  à  CP,  DL ou  AG na  qual  a  embarcação  será
inscrita;
II) Declaração da Sociedade Classificadora ou Entidade Certificadora atestando
que a  coletânea completa  de planos aplicáveis  à  embarcação foi  submetida  a
análise;
III) Declaração do engenheiro naval responsável com a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), conforme anexo 3-D da NORMAM-01/DPC; IV)
Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança que necessitará ser aprovada
pela CP, DL ou AG e só terá validade durante a vigência da LPET; e
V) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licenças
(conforme AB da embarcação), exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

4.6 - Licença Provisória para Entrar em Tráfego (LPET) - Navegação interior. 
As embarcações que estejam em condições de entrar  em operação,  mas que 
ainda  não  estejam  devidamente  regularizadas,  poderão  receber  uma  Licença 
Provisória para Entrarem Tráfego (LPET), de acordo com o modelo constante no 
Anexo 3-C daNORMAM-02/DPC, desde que atendida uma das condições abaixo, 
conforme o caso:

a) Pendência relativa à emissão de Licença de Construção, Licença de
Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou Licença
de Reclassificação, a ser emitida pela CP, DL ou AG.
Documentação necessária:
I) Requerimento  do  interessado  à  CP,  DL ou  AG na  qual  a  embarcação  será
inscrita;
II) Requerimento  solicitando  a  emissão  da Licença  de Construção,  Licença  de
Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou Licença de
Reclassificação,  incluindo  a  coletânea  completa  de  planos  e  documentos
aplicáveis à embarcação, conforme previsto no item 0312 ou 0314 da NORMAM-
02/DPC, para cada caso;
III) Declaração do engenheiro naval responsável com a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), conforme anexo 3-D da NORMAM-02/DPC;
IV) Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança que necessitará ser aprovada
pela CP, DL ou AG e só terá validade durante a vigência da LPET; e
V) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licença,
exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.



b) Pendência  relativa  à  emissão  de  Licença  de  Construção,  Licença  de
Construção para Embarcação já Construída, Licença de Alteração ou Licença
de Reclassificação, a ser emitida por Sociedade Classificadora ou Entidade
Certificadora.
Documentação necessária:
I) Requerimento  do  interessado  à  CP,  DL ou  AG na  qual  a  embarcação  será
inscrita;
II) Declaração da Sociedade Classificadora ou Entidade Certificadora atestando
que a  coletânea completa  de planos aplicáveis  à  embarcação foi  submetida  à
análise;
III) Declaração do engenheiro naval responsável com a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), conforme anexo 3-D da NORMAM-02/DPC;
IV) Proposta de Cartão de Tripulação de Segurança que necessitará ser aprovada
pela CP, DL ou AG e só terá validade durante a vigência da LPET; e
V) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de análise de planos para emissão de licença,
exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 15 dias úteis.

4.7 - Licença Provisória para Entrar em Tráfego (LPET) para embarcações 
de esporte e/ou recreio.

a) Construída no país.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado; e
II) Termo de Responsabilidade para Realização de Prova de Máquinas/Navegação,
conforme anexo 3-E da NORMAM-03/DPC.
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

b) construídas no exterior.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado; e
II) Termo de Responsabilidade, conforme o anexo 3-C da NORMAM-03/DPC.
Prazo máximo para emissão: 10dias úteis.

4.8 - Licenças (LC, LCEC, LA, LR e LPET) - 2a via. 
Documentação necessária:
I) Requerimento  do  interessado  informando  o  motivo  da  solicitação  da  2a  via
(perda,  roubo,  furto,  extravio  ou  mau  estado  de  conservação)  ou  ofício  de
solicitação de 2a via, quando se tratar de órgãos públicos;
II) Declaração assinada relatando o motivo (se perda, roubo, furto, extravio ou mau
estado  de  conservação),  conforme  o  anexo  2-Q  da  NORMAM-01/DPC  ou  da
NORMAM-02/DPC ou Registro de Ocorrência (RO), no caso de roubo ou furto ou
Registro de Extravio de Documentos (RED), no caso de extravio;



5 - Certidão de Capacitação de Embarcação no Registro Especial 
Brasileiro (REB).

1) Embarcações em construção (PRÉ-REB REGISTRO).
A  empresa  brasileira  de  navegação  registrada  no  Tribunal  Marítimo  deverá
requerer o Pré Registro do REB no Tribunal Marítimo.

2) Embarcações brasileiras registradas no Registro de Propriedade Marítima do
Tribunal Marítimo.
O interessado em registrar a embarcação brasileira no REB deverá comparecer
diretamente ao Tribunal Marítimo.

3) Embarcações estrangeiras afretadas a casco nu com suspensão provisória de
bandeira.
Documentação necessária:
I) Requerimento em duas vias, conforme anexo A da Portaria no 50/2013, do TM;
II) Procuração (se aplicável);
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade
(cópia simples) (se aplicável);
IV) Contrato  Social  ou  Estatuto  Social  da  empresa,  com  a  última  alteração
contratual  consolidada  ou  comprovante  da  Empresa  Individual  de
Responsabilidade  Limitada  -  EIRELI.  Em  ambos  os  casos  deverá  constar  no
Objetivo  Social  a  "Atividade  Aquaviária",  de  forma  clara  (ex.  Transporte
Fluvial/Marítimo, Transporte de Passageiros e/ou Cargas,  Apoio Marítimo, etc.),
exceto  se  o  adquirente  não  for  o  armador  da  embarcação.  Tais  documentos
deverão ser registrados na Junta Comercial do Estado;
V) Documento  oficial  de  identificação,  dentro  da  validade,  com  foto  dos
sócios/dirigentes que assinam pela (cópia simples);
VI) CPF dos sócios/dirigentes que assinam pela empresa (cópia simples);
VII) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, INSS
e FGTS;
VIII) Contrato de Afretamento da embarcação;
IX) Prova de Inscrição no Registro Dominial do País de Origem (se aplicável);
X) Comprovante  de  Suspensão Provisória  de  Bandeira  do  país  de  origem (se
aplicável);
XI) Declaração do dirigente da empresa informando que o Comandante e o Chefe
de  Máquinas  são  brasileiros,  de  acordo  com  o  §  6o  do  art.  11  da  Lei  no
9.432/1997;
XII) Certidão de capacitação de embarcação para o registro no REB, expedida pela
Capitania dos Portos/Delegacia pertinente;
XIII) Atestado  de  Inscrição  Temporária  para  Embarcações  Estrangeiras  (se
aplicável);



XIV) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação
ou  por  sua  carga  -  DPEM quitado  (cópia  simples).  Esta  obrigatoriedade  está
suspensa,  em  conformidade  com  a  Lei  no  13.313/2016.  Qualquer  alteração
referente ao assunto será divulgada oportunamente;
XV) Atestado  expedido  pela  Agência  Nacional  de  Transportes  Aquaviários
(ANTAQ) de enquadramento da embarcação, de acordo com o Art. 4o, § 3o, alínea
J, do Decreto no2.256/1997;
XVI) Outorga  do  órgão  competente  para  operar  como  empresa  brasileira  de
navegação, de acordo com o Inciso V, Art. 2o, da Lei no 9.432/1997, com o ato
publicado em DOU;
XVII) Certificado de Registro de Armador com a validade em dia;
XVIII) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU, conforme
a tabela de custas do Tribunal Marítimo; e
XIX) Comprovante original de depósito da Taxa de Expediente no valor estipulado
pelo Tribunal Marítimo, em sua página na internet.
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.
Observações:
1) O  interessado  em  registrar  a  embarcação  estrangeira  no  REB  deverá
comparecer inicialmente à CP/DL/AG para obter a Certidão de Capacitação da
Embarcação, apresentando a documentação abaixo listada, de acordo com o tipo
de embarcação. De posse da certidão, para dar continuidade ao processo, deverá
comparecer ao Tribunal Marítimo apresentando toda a documentação constante do
sítiowww.marinha.mil.br/tm; e
2) Caso haja discrepâncias entre a documentação aqui relacionada e a constante
do sítio do Tribunal Marítimo, prevalecerá a lista do TM.

a) Embarcação não SOLAS.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de Capacitação
de Embarcação;
II) Procuração (se aplicável);
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade
(cópia simples) (se aplicável);
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de aquisição e
em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC;
V) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE);
VI) Cartão de Tripulação de Segurança;
VII) Certificado de Arqueação;
VIII) Certificado de Borda-Livre;
IX) Certificado de Segurança da Navegação; e
X) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao  serviço  de  emissão  de  Certidão  de  Capacitação  de
Embarcação (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



b) Embarcação SOLAS – Passageiros.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de Capacitação
de Embarcação;
II) Procuração (se aplicável);
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade
(cópia simples) (se aplicável);
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de aquisição e
em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC;
V) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE);
VI) Cartão de Tripulação de Segurança;
VII) Certificado Internacional de Arqueação;
VIII) Certificado Internacional de Borda-Livre;
IX) Certificado de Segurança para Navios de Passageiros;
X) Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga;
XI) Certificado Internacional de Prevenção à Poluição por Óleo;
XII) Certificado de Registro;
XIII) Certificado Internacional de Prevenção e Poluição por Esgoto;
XIV) Documento de Conformidade (ISM CODE);
XV) Certificado Internacional de Proteção para Navios (ISPS CODE);
XVI) Certificado de Gerenciamento de Segurança (ISM CODE);
XVII) Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do Ar; e XVIII) Guia de
Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de  pagamento,
referente  ao  serviço  de  emissão  de  Certidão  de  Capacitação  de  Embarcação
(cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

c) Embarcação SOLAS – Químico.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de Capacitação
de Embarcação;
II) Procuração (se aplicável);
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade
(cópia simples) (se aplicável);
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de aquisição e
em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC;
V) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE);
VI) Cartão de Tripulação de Segurança;
VII) Certificado Internacional de Arqueação;
VIII) Certificado Internacional de Borda-Livre;
IX) Certificado de Segurança Rádio para Navios de Carga;
X) Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga;
XI) Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga;



XII) Certificado de Conformidade para Transporte de Produtos Químicos à Granel
ou  Certificado  de  Internacional  de  Conformidade  para  Transporte  de  Produtos
Químicos à Granel (para navios construídos após 01/07/1986);
XIII) Certificado Internacional de Prevenção à Poluição por Óleo;
XIV) Certificado de Registro;
XV) Certificado Internacional de Prevenção e Poluição por Esgoto;
XVI) Documento de Conformidade (ISM CODE);
XVII) Certificado Internacional de Proteção para Navios (ISPS CODE);
XVIII) Certificado de Gerenciamento de Segurança (ISM CODE);
XIX) Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do Ar; e
XX) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao  serviço  de  emissão  de  Certidão  de  Capacitação  de
Embarcação (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

d) Embarcação SOLAS - Gaseiro.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de Capacitação
de Embarcação;
II) Procuração (se aplicável);
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade
(cópia simples) (se aplicável);
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de aquisição e
em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC;
V) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE);
VI) Cartão de Tripulação de Segurança;
VII) Certificado Internacional de Arqueação;
VIII) Certificado Internacional de Borda-Livre;
IX) Certificado de Segurança Rádio para Navios de Carga;
X) Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga;
XI) Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga;
XII) Certificado de Conformidade para Transporte de Gases Liquefeitos à Granel
ou  Certificado  Internacional  de  Conformidade  para  Transporte  de  Gases
Liquefeitos à Granel (para navios construídos após 01/07/1986);
XIII) Certificado Internacional de Prevenção à Poluição por Óleo – IOPP;
XIV) Certificado de Registro;
XV) Certificado Internacional de Prevenção e Poluição por Esgoto;
XVI) Documento de Conformidade (ISM CODE);
XVII) Certificado Internacional de Proteção para Navios (ISPS CODE);
XVIII) Certificado de Gerenciamento de Segurança (ISM CODE);
XIX) Certificado Internacional de Prevenção da Poluição do Ar; e
XIX) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao  serviço  de  emissão  de  Certidão  de  Capacitação  de
Embarcação (cópia simples).



Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

e) Embarcação SOLAS - Petroleiro.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de Capacitação
de Embarcação;
II) Procuração (se aplicável);
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade
(cópia simples) (se aplicável);
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de aquisição e
em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC;
V) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE);
VI) Cartão de Tripulação de Segurança;
VII) Certificado Internacional de Arqueação;
VIII) Certificado Internacional de Borda-Livre;
IX) Certificado de Segurança Rádio para Navios de Carga;
X) Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga;
XI) Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga;
XII) Certificado de Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por
Óleo ou Outra Garantia Financeira Equivalente;
XIII) Certificado Internacional de Prevenção à Poluição por Óleo;
XIV) Certificado de Registro;
XV) Certificado Internacional de Prevenção e Poluição por Esgoto;
XVI) Documento de Conformidade (ISM CODE);
XVII) Certificado  Internacional  de  Proteção  para  Navios  (ISPS  CODE);  XVIII)
Certificado  de  Gerenciamento  de  Segurança  (ISM  CODE);  XIX)  Certificado
Internacional de Prevenção da Poluição do Ar; e
XX) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao  serviço  de  emissão  de  Certidão  de  Capacitação  de
Embarcação (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

f) Embarcação SOLAS - Graneleiro.
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado, solicitando emissão da Certidão de Capacitação
de Embarcação;
II) Procuração (se aplicável);
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade
(cópia simples) (se aplicável);
IV) Documentação de prova de propriedade, de acordo com a forma de aquisição e
em conformidade com o item 0208 da NORMAM-01/DPC ou NORMAM-02/DPC;
V) Boletim de Atualização de Embarcação (BADE);
VI) Cartão de Tripulação de Segurança;
VII) Certificado Internacional de Arqueação;



VIII) Certificado Internacional de Borda-Livre;
IX) Certificado de Segurança Rádio para Navios de Carga;
X) Certificado de Segurança de Construção para Navios de Carga;
XI) Certificado de Segurança de Equipamento para Navios de Carga;
XII) Certificado Internacional de Prevenção à Poluição por Óleo;
XIII) Certificado de Registro;
XIV) Certificado Internacional de Prevenção e Poluição por Esgoto;
XV) Documento de Conformidade (ISM CODE);
XVI) Certificado Internacional de Proteção para Navios (ISPS CODE);
XVII) Certificado de Gerenciamento de Segurança (ISM CODE); e
XVIII) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento,  referente  ao  serviço  de  emissão  de  Certidão  de  Capacitação  de
Embarcação (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



6 - ATESTADO DE INSCRIÇÃO TEMPORÁRIA (AIT) DE EMBARCAÇÕES 
ESTRANGEIRAS

6.1 - Transporte de Petróleo, seus Derivados e Biocombustíveis. 
Documentação necessária:

I) Requerimento  solicitando  autorização  para  operar  em  AJB  (anexo  2-I  da
NORMAM-04/DPC (2 vias);
II) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) - ANTAQ;
III) Comprovante  de  Inscrição  e  de  Situação  Cadastral  (CNPJ)  da  empresa
afretadora;

IV) Contrato Social da empresa afretadora;
V) Declaração  Formal  de  Responsabilidade  Civil,  conforme  anexo  2-J  da
NORMAM-04/DPC);
f) Declaração  de  adesão  ao  Sistema  de  Monitoramento  Marítimo  de  Apoio  às
Atividades do Petróleo (SIMMAP) - conforme anexo 2-L da NORMAM-04/DPC;
VI) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira);
VII) Certificado de  Seguro  P&I  com cláusula  de  remoção  de destroços (wreck
removal);
VIII) Certificado de Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por
Óleo ou outra garantia financeira equivalente;
IX) Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o representante
legal da embarcação; e
X) Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa afretadora e
do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-mail e responsável
das empresas).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



6.2 - Transporte de Carga (exceto petróleo e seus derivados). 
Documentação necessária:

I) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB conforme anexo 2-I
da NORMAM-04/DPC (2 vias);
II) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) - ANTAQ;
III) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa afreta-
dora;
IV) Contrato Social da empresa afretadora;
V) Declaração Formal de Responsabilidade Civil,  conforme anexo 2-J da NOR-
MAM-04/DPC;
VI) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira);
VII) Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck re-
moval);
VIII) Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o representan-
te legal da embarcação; e
IX) Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa afretadora e
do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-mail e responsável
das empresas).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

6.3 - Apoio Marítimo. 
Documentação necessária:

I) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme anexo 2-I
da NORMAM-04/DPC (2 vias);
II) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) - ANTAQ;
III) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa afreta-
dora;



IV) Contrato Social da empresa afretadora;
V) Declaração Formal de Responsabilidade Civil,  conforme anexo 2-J da NOR-
MAM-04/DPC;
VI) Declaração de adesão ao Sistema de Monitoramento Marítimo de Apoio às Ati -
vidades do Petróleo (SIMMAP) - (conforme anexo 2-L da NORMAM-04/DPC);
VII) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira);
VIII) Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck re-
moval);
IX) Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o representante
legal da embarcação; e
X) Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa afretadora e
do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-mail e responsável
das empresas).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

6.4 - Prospecção, Perfuração, Produção e Armazenamento de Petróleo 
(Plataformas,
Navios-Sonda, FPSO e FSO).
Documentação necessária:

I) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme anexo 2-I
da NORMAM-4/DPC (2 vias);
II) Contrato(s) de Afretamento (entre o Proprietário e todos os envolvidos na opera-
ção);
III) Parecer ou Portaria, de Autorização do Órgão Federal responsável pela ativida-
de, publicada no D.O.U.;
IV) Contrato(s) de Prestação de Serviços;
V) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) da empresa afreta-
dora;
VI) Contrato Social da empresa afretadora;
VII) Declaração Formal de Responsabilidade Civil, conforme anexo 2-J da
NORMAM-04/DPC;
VIII) Declaração de adesão ao Sistema de Monitoramento Marítimo de Apoio às
Atividades do Petróleo (SIMMAP) - somente para plataformas de perfuração e na-
vios sonda, conforme o modelo do anexo 2-L da NORMAM-04/DPC;
IX) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira);
X) Certificado de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck remo-
val);
XI) Certificado de Responsabilidade Civil  por Danos Causados por Poluição por
Óleo ou outra garantia financeira equivalente;
XII) Procuração do Armador, Afretador, Proprietário, Operador para o representan-
te legal da embarcação; e
XIII) Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa afretadora
e do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-mail e responsá-
vel das empresas).



Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

6.5 - Atividades Subaquáticas (Apoio a Mergulho). 
Documentação necessária:

I) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme anexo 2-I
da NORMAM-04/DPC (2 vias);
II) Certificado de Autorização de (CAA) - ANTAQ;
III) Comprovante  de  Inscrição  e  de  Situação  Cadastral  (CNPJ)  da  empresa
afretadora;
IV) Contrato Social da empresa afretadora;
V) Declaração  Formal  de  Responsabilidade  Civil,  conforme  anexo  2-J
daNORMAM-04/DPC;
VI) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira);
VII) Certificado de  Seguro  P&I  com cláusula  de  remoção  de destroços (wreck
removal);
VIII) Procuração  do  Armador,  Afretador,  Proprietário,  Operador  para  o
representante legal da embarcação; e
IX) Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa afretadora e
do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-mail e responsável
das empresas).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

6.6 - Pesca. 
Documentação necessária:

I) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme anexo 2-I
da NORMAM-04/DPC (2 vias);
II) Parecer  ou  Portaria  do  Autorização  do  Órgão  Federal  responsável  pela
atividade, publicada no D.O.U.;
III) Comprovante  de  Inscrição  e  de  Situação  Cadastral  (CNPJ)  da  empresa
afretadora;
IV) Contrato Social da empresa afretadora;
V) Declaração  Formal  de  Responsabilidade  Civil  (conforme  anexo  2-J  da
NORMAM-04/DPC);
VI) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira);
VII) Certificado de  Seguro  P&I  com cláusula  de  remoção  de destroços (wreck
removal);
VIII) Procuração  do  Armador,  Afretador,  Proprietário,  Operador  para  o
representante legal da embarcação; e
IX) Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa afretadora e
do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-mail e responsável
das empresas).
Prazo máximo para emissão:10 dias úteis.

6.7 - Transporte de Passageiros na Navegação Interior.



Documentação necessária:
I) Requerimento solicitando autorização para operar em AJB, conforme anexo 2-I
daNORMAM-04/DPC (2 vias);
II) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA) - ANTAQ;
III) Comprovante  de  Inscrição  e  de  Situação  Cadastral  (CNPJ)  da  empresa
afretadora;
IV) Contrato Social da empresa afretadora;
V) Declaração  Formal  de  Responsabilidade  Civil,  conforme  anexo  2-J
daNORMAM-04/DPC;
VI) Certificado de Registro da Embarcação (emitido pelo país da bandeira);
VII) Certificado de  Seguro  P&I  com cláusula  de  remoção  de destroços (wreck
removal);
VIII) Procuração  do  Armador,  Afretador,  Proprietário,  Operador  para  o
representante legal da embarcação; e
IX) Informações gerais e fotografia da embarcação, dados da empresa afretadora e
do agente marítimo nomeado (CNPJ, endereço, telefone/fax, e-mail e responsável
das empresas).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



7 - PERÍCIAS TÉCNICAS 

7.1 - Perícia técnica para emissão do AIT e da declaração de conformidade 
para operação em AJB.
Documentação necessária:

I) Solicitação de Perícia, conforme anexo 2-E da NORMAM-04/DPC;
II) Requerimento ao DPC deferido ou ao CP/DL, conforme a atividade da   no
Capítulo 2 da NORMAM-04/DPC (conforme o caso);
III) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA);
IV) Contrato de Afretamento para embarcações que não possuam CAA (somente
para as plataformas móveis, navios sonda, FPSO e FSU) (se aplicável);
V) Certificado de Registro da Embarcação, emitido pelo país de bandeira;
VI) Portaria do Ministério da Pesca e Aquicultura, publicada no Diário Oficial da
União, com a concessão de licença, permissão ou autorização de arrendamento de
embarcação de bandeira estrangeira para a pesca em AJB (para o afretamento de
embarcações de pesca) (se aplicável);
VII) Certificado de Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por
Óleo ou outra garantia financeira equivalente (para petroleiros, plataformas móveis,
navios sonda, FPSO e FSU) (se aplicável);
VIII) Comprovante de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck
removal);
IX) Portaria  do Estado-Maior  da  Armada,  publicada no Diário  Oficial  da  União,
autorizando a operação da embarcação de bandeira estrangeira a ser empregada
nas atividades de pesquisa e investigação científica (se aplicável); e



X) Documento oficial de procuração do armador a seu agente/representante legal,
na  qual  deverá  constar,  obrigatoriamente  e  de  forma explícita,  a  atribuição  de
poder  a  esse  procurador  para  receber,  em  nome  do  armador,  notificação  de
infração,  citação  judicial  e  qualquer  modalidade  de  comunicação  oriunda  de
autoridade governamental brasileira;
XI) Cópia  do  Diário  Oficial  da  União  (DOU),  com a  publicação  do  extrato  da
Concessão emitida pela ANP para realizar prospecção,  perfuração,  produção e
armazenamento de petróleo (se aplicável); e
XII) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de perícia de conformidade para operação em
AJB e emissão da AIT (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

7.2 - Perícia técnica para emissão da declaração de conformidade para 
embarcações que transportam petróleo, seus derivados (embarcações e 
plataformas, navios sonda, FPSO e FSO) e biocombustíveis.
Documentação necessária:

I) Solicitação de Perícia, conforme anexo 2-E da NORMAM-04/DPC;
II) Requerimento  ao  DPC  deferido  ou  ao  CP/DL,  conforme  a  atividade  da
embarcação prevista no Capítulo 2 da NORMAM-04/DPC (conforme o caso);
III) Certificado de Autorização de Afretamento (CAA);
IV) Contrato de Afretamento para embarcações que não possuam CAA (somente
para as plataformas móveis, navios sonda, FPSO e FSU) (se aplicável);
V) Certificado de Registro da Embarcação, emitido pelo país de bandeira;
VI) Portaria do Ministério da Pesca e Aquicultura, publicada no Diário Oficial da
União, com a concessão de licença, permissão ou autorização de arrendamento de
embarcação de bandeira estrangeira para a pesca em AJB (para o afretamento de
embarcações de pesca) (se aplicável);
VII) Certificado de Responsabilidade Civil por Danos Causados por Poluição por
Óleo ou outra garantia financeira equivalente (para petroleiros, plataformas móveis,
navios sonda, FPSO e FSU) (se aplicável);
VIII) Comprovante de Seguro P&I com cláusula de remoção de destroços (wreck
removal);
IX) Portaria  do Estado-Maior  da  Armada,  publicada no Diário  Oficial  da  União,
autorizando a operação da embarcação de bandeira estrangeira a ser empregada
nas atividades de pesquisa e investigação científica (se aplicável); e
X) Documento oficial de procuração do armador a seu agente/representante legal,
na  qual  deverá  constar,  obrigatoriamente  e  de  forma explícita,  a  atribuição  de
poder  a  esse  procurador  para  receber,  em  nome  do  armador,  notificação  de
infração,  citação  judicial  e  qualquer  modalidade  de  comunicação  oriunda  de
autoridade governamental brasileira;
XI) Cópia  do  Diário  Oficial  da  União  (DOU),  com a  publicação  do  extrato  da
Concessão emitida pela ANP para realizar prospecção,  perfuração,  produção e
armazenamento de petróleo (se aplicável); e



XII) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de
pagamento, referente ao serviço de perícia para emissão de declaração de
conformidade (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

7.3 - Perícia técnica para embarcação de bandeira brasileira em condição de 
LAID-UP 
Documentação necessária:

I) Requerimento  de  solicitação,  contendo  as  especificações  técnicas  que
fundamentam o pedido. Informar nesse requerimento a proposta para o Cartão de
Tripulação de Segurança (CTS) pretendido, especificando se a embarcação ficará
totalmente ou parcialmente desguarnecida;
II) Certificado  ou  Declaração  de  classe  na  condição  de  laid-up,  emitido  pela
Sociedade Classificadora ou Entidade Certificadora (conforme o caso);
III) Cartão de Tripulação de Segurança (CTS) (cópia simples);
IV) Contrato firmado entre o proprietário, armador ou preposto da embarcação e a
instalação portuária ou estaleiro onde embarcação permanecera nessa condição
(conforme o caso);
V) Certificado  de  Seguro  P&I  com  cláusula  de  remoção  de  destroços  (wreck
removal);
VI) Certificado de seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros e ao meio
ambiente (civil liability); e
VII) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de vistoria ou perícia para condição de laid-up
(cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

7.4 - Perícia técnica para embarcação de bandeira estrangeira em 
condição de LAID-UP (somente para embarcação de apoio marítimo) 
Documentação necessária:

I) Requerimento  de  solicitação,  contendo  as  especificações  técnicas  que
fundamentam o pedido. Informar nesse requerimento a proposta para o Cartão de
Tripulação de Segurança (Safe Manning Document) pretendido, especificando se a
embarcação ficará totalmente ou parcialmente desguarnecida;
II) CNPJ da empresa requerente (armadora ou afretadora) (cópia simples);
III) Contrato  Social  da  empresa  armadora  ou  afretadora  registrado  em  Junta
Comercial, e suas últimas alterações (cópia simples);
IV) Documento emitido pelo país de bandeira concordando com a condição de laid-
up;
V) Contrato de Afretamento, celebrado entre o proprietário e o afretador nacional;
VI) Certificado de registro da embarcação (emitido pelo país da bandeira);
VII) Certificado de classe da embarcação, emitido pelo país da bandeira;
VIII) Parecer  da  Sociedade  Classificadora  ou  Entidade  Certificadora  para  a
condição de laid-up;



IX) Cartão de Tripulação de Segurança (Safe Manning Document) (cópia simples);
X) Lista de Tripulantes atualizada;
XI) Contrato firmado entre o proprietário, armador ou preposto da embarcação e a
instalação portuária ou estaleiro onde a embarcação permanecerá nessa condição;
XII) Carta de compromisso (Letter of Undertaking), emitida por Clube de P&I ou
Carta  de  Fiança  Bancária  (Bank  Letter  of  Guarantee),  emitida  por  Instituição
Financeira com credibilidade reconhecida no mercado; e
XIII) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de vistoria ou perícia para condição de Laid-up de
embarcação de apoio marítimo (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



8 - DECLARAÇÃO DE VISTORIA DE CONDIÇÃO

8.1 - Liberação do navio para carregamento de graneleiros. 
Documentação necessária:
I Autorização da DPC para realização da Vistoria de Condição;

II) Declaração da Vistoria de Condição (DVC) conforme anexo 3-B da NORMAM-
04/DPC ou anexo 10-G da NORMAM-01/DPC) (original e cópia simples); e
III) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de vistoria de condição para graneleiros (cópia
simples).
Prazo máximo para emissão:10 dias úteis.
Observação:
Deverá ser realizada vistoria de condição em todo navio graneleiro e navio de
transporte combinado (ore-oil ou ore-bulk-oil) com idade igual ou superior a dezoito
anos, que demande porto nacional para carregamento de granéis sólidos de peso
específico  maior  ou  igual  a  1,78  t/m3,  tais  como  minério  de  ferro,  bauxita,
manganês e fosfato.

8.2 - Liberação do navio para carregamento de carga viva. 
Documentação necessária:

I) Autorização do CP/DL para realização da Vistoria de Condição;
II) Declaração da Vistoria de Condição (DVC), conforme anexo 3-C da NORMAM-
04/DPC ou anexo 10-I da NORMAM-01/DPC (original e cópia simples); e
III) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de vistoria de condição para o carregamento de
carga viva (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



9 - RECLASSIFICAÇÃO PARA UMA VIAGEM
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado, solicitando a reclassificação da embarcação para
área marítima desejada;
II)Declaração de um engenheiro naval (com respectiva ART) atestando
que a embarcação possui estabilidade e resistência estrutural satisfatórias para
efetuar a viagem pretendida (conforme o caso);
III) Guia de Recolhimento da União (GRU) com o devido
comprovante de pagamento, referente ao serviço da vistoria de
reclassificação para uma viagem, exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão:10 dias úteis.

I) Requerimento do interessado discriminando as exigências a serem retiradas;
II) Cópia dos Formulários A e B do Relatório de Inspeção correspondente; e
III) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de perícia para a retirada de exigências, conforme
a AB da embarcação, exceto para órgãos públicos (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 7 dias úteis.
Observação:
O prazo máximo acima mencionado refere-se à retirada de exigências.

10 - RETIRADA DE EXIGÊNCIAS DE VISTORIAS, PERÍCIAS E INSPEÇÕES 
Documentação necessária:

11 - DETERMINAÇÃO DA LOTAÇÃO DE PASSAGEIROS E DO PESO MÁXIMO 
DE CARGA (PMC) DE EMBARCAÇÕES COM ARQUEAÇÃO BRUTA (AB) 
MENOR OU IGUAL A 20
Documentação necessária:
I) Requerimento do interessado; e
II) Guia de recolhimento da União (GRU) com o devido comprovante de
pagamento, referente ao serviço de verificação de Peso Máximo de Carga (PMC)
para embarcações com AB até 20, exceto miúdas (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.



12 - CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
POR DANOS CAUSADOS POR POLUIÇÃO DE ÓLEO
Documentação necessária:

I) Requerimento do interessado;
II) Documento oficial de identificação, dentro da validade, com foto (cópia simples);
III) Apólice(s) de seguro(s) do(s) navio(s); e
IV) Guia  de  Recolhimento  da  União  (GRU)  com  o  devido  comprovante  de
pagamento, referente ao serviço de emissão do Certificado de Responsabilidade
Civil em Poluição por óleo (cópia simples).
Prazo máximo para emissão: 30 dias úteis.
Observações:

1) A DPC considera aceitáveis os seguintes prazos de tramitação:

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, análise e encaminhamento à DPC - 05 dias úteis;
- Recebimento na DPC e processamento - 20 dias úteis; e
- Recebimento na CP/DL/AG e encaminhamento ao GAP - 05 dias úteis.

2) Um único requerimento pode apresentar várias apólices.



III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade
(se aplicável);
IV) Documento oficial de identificação com foto dos sócios/dirigentes que assinam
pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes (se pessoa física);
V) Contrato  Social  ou  Estatuto  Social  da  empresa,  com  a  última  alteração
contratual  consolidada  ou  comprovante  da  Empresa  Individual  de
Responsabilidade  Limitada  -  EIRELI  (se  pessoa  jurídica)  ou  Comprovante  de
Empresário Individual (se pessoa física). Em ambos os casos deverá constar no
Objetivo  Social  a  "Atividade  Aquaviária",  deforma  clara  (ex.  Transporte
Fluvial/Marítimo,  Transporte de Passageiros e/ou Cargas,  Apoio Marítimo,  etc.).
Tais documentos deverão ser registrados na Junta Comercial do Estado;
VI) Prova de quitação de ônus fiscais e encargos sociais - certidões da SRF, INSS
e FGTS (se pessoa jurídica) e da SRF (se pessoa física);
VII) Contrato de afretamento/arrendamento ou outra forma de cessão de posse de
embarcação (Contrato de Armação), se for o caso;
VIII) Provisão de Registro da Propriedade Marítima (PRPM) ou Título de Inscrição
de Embarcação (TIE) das embarcações a serem armadas;
IX) Comprovante de inscrição do Armador e da Embarcação no Registro Geral da
Atividade Pesqueira (RGP), para embarcação destinada à pesca;
X) Licença para Pesca em nome do atual proprietário/armador - para embarcação
destinada à pesca;
XI) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação ou
por  sua  carga  -  DPEM  quitado  (cópia  simples).  Esta  obrigatoriedade  está
suspensa,  em  conformidade  com  a  Lei  no  13.313/2016.  Qualquer  alteração
referente ao assunto será divulgada oportunamente; e
XII) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco do
Brasil, conforme Tabela de Custas do Tribunal Marítimo.
Prazo máximo para emissão: 50 dias úteis.
Observações:

I) Requerimento  e  Rol  de  documentos  necessários  para  registros  no  Tribunal
Marítimo, conforme anexos A e C da Portaria no 6/2015, do TM;
II) Procuração (se aplicável);

13- REGISTRO, AVERBAÇÃO E CANCELAMENTO DA CONDIÇÃO DE 
ARMADOR
13.1 - Registro de Armador.
Documentação necessária



II) Procuração (se aplicável);
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade
(se aplicável);
IV) Documento oficial de identificação com foto dos sócios/dirigentes que assinam
pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes (se pessoa física ou armador de
pesca);
V) Contrato  Social  ou  Estatuto  Social  da  empresa,  com  a  última  alteração
contratual  consolidada  ou  comprovante  da  Empresa  Individual  de
Responsabilidade  Limitada  -  EIRELI  (se  pessoa  jurídica)  ou  Comprovante  de
Empresário Individual (se pessoa física). Em ambos os casos deverá constar no
Objetivo  Social  a  "Atividade  Aquaviária",  deforma  clara  (ex.  Transporte
Fluvial/Marítimo,  Transporte de Passageiros e/ou Cargas,  Apoio Marítimo,  etc.).
Tais documentos deverão ser registrados na Junta Comercial do Estado;
VI) Certificado de Registro de Armador (CRA - Original) ou Declaração de extravio
ou justificativa de sua ausência;
VII) Contrato de afretamento/arrendamento ou outra forma de cessão da posse da
embarcação, se for o caso;
VIII) Seguro de responsabilidade de danos pessoais causados pela embarcação
ou  por  sua  carga  -  DPEM  quitado  (cópia  simples).  Esta  obrigatoriedade  está
suspensa,  em  conformidade  com  a  Lei  no  13.313/2016.  Qualquer  alteração
referente ao assunto será divulgada oportunamente;
IX) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco do
Brasil, conforme Tabela de Custas do TM.
Prazo máximo para emissão: 50 dias úteis.
Observações:

1) A DPC  considera,  como  dados  de  planejamento,  os  seguintes  prazos  de
tramitação:

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, análise e encaminhamento do processo ao TM -
10 dias úteis;
- Recebimento  no  TM,  análise  e  encaminhamento  do  Diploma  do  Armador  à
CP/DL/AG- 30 dias úteis; e
- Recebimento na CP/DL/AG e encaminhamento ao GAP do Diploma do Armador -
10dias úteis;

2) Caso haja discrepâncias entre a documentação aqui relacionada e a constante 
do sítio do Tribunal Marítimo, prevalecerá a lista do TM.

13.2 - Averbação do Registro de Armador.
Documentação necessária:

I) Requerimento e Rol de documentos necessários para registros no Tribunal
Marítimo (Portaria no 6/2015, do TM);



IV) Documento oficial de identificação com foto dos sócios/dirigentes que assinam
pela empresa e/ou dos proprietários/requerentes (se pessoa física);
V) Contrato  Social  ou  Estatuto  Social  da  empresa,  com  a  última  alteração
contratual  consolidada  ou  comprovante  da  Empresa  Individual  de
Responsabilidade  Limitada  -  EIRELI  (se  pessoa  jurídica)  ou  Comprovante  de
Empresário Individual (se pessoa física);
VI) Certificado de Registro de Armador (CRA - Original) ou Declaração de extravio
ou justificativa de sua ausência; e
VII) Comprovante original de pagamento de custas por meio de GRU no Banco do
Brasil, conforme Tabela de Custas constante do sitio do TM.
Prazo máximo para emissão: 50 dias úteis.
Observações:

1) A DPC  considera,  como  dados  de  planejamento,  os  seguintes  prazos  de
tramitação:

- Entrada no GAP da CP/DL/AG, análise e encaminhamento do processo ao TM -
10 dias úteis;
- Recebimento  no  TM,  análise  e  encaminhamento  do  Diploma  do  Armador  à
CP/DL/AG - 30 dias úteis; e
- Recebimento na CP/DL/AG e encaminhamento ao GAP do Diploma do Armador -
10 dias úteis;

2) Caso haja discrepâncias entre a documentação aqui relacionada e a constante
do sítio do Tribunal Marítimo, prevalecerá a lista do TM.

1) A DPC  considera,  como  dados  de  planejamento,  os  seguintes  prazos  de
tramitação:
- Entrada no GAP da CP/DL/AG, análise e encaminhamento do processo ao TM -
10 dias úteis;
- Recebimento  no  TM,  análise  e  encaminhamento  do  Diploma  do  Armador  à
CP/DL/AG - 30 dias úteis; e
- Recebimento na CP/DL/AG e encaminhamento ao GAP do Diploma do Armador -
10 dias úteis;
2) Caso haja discrepâncias entre a documentação aqui relacionada e a constante 
do sítio do Tribunal Marítimo, prevalecerá a lista do TM.

13.3 - Cancelamento do Registro de Armador.
Documentação necessária:

I) Requerimento  e  Rol  de  documentos  necessários  para  registros  no  Tribunal
Marítimo (Portaria no 6/2015, do TM);
II) Procuração (se aplicável);
III) Documento oficial de identificação do procurador, com foto e dentro da validade
(se aplicável);
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