
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE MOTO AQUÁTICA
Referência: NORMAM 34

Poderá ser requerida por meio do BDMOTO, por ocasião da mudança de propriedade e/ou da área de jurisdição em que irá operar, 
dentro do prazo de sessenta dias.

Se o proprietário da MA possuir o TIE emitido no formulário antigo, onde não consta a data de validade, preencher a Autorização para 
Transferência de Propriedade.

Com o propósito de evitar receber multas relacionadas ao novo proprietário, recomenda-se que o antigo proprietário informe a venda 
da MA à CP/DL/AG onde estiver inscrita na primeira oportunidade. Para isso, deverá apresentar a Comunicação de Transferência de 
Propriedade e anexar cópia da Autorização para Transferência de Propriedade, constante do TIE, onde as assinaturas do comprador 
e vendedor deverão ter reconhecimento por autenticidade.

Comprovação de residência 
A comprovação de residência poderá ser realizada por meio da apresentação dos seguintes documentos, de acordo com a Lei no 
6.629, de 16 de abril de 1979: contrato de locação em que figure como locatário; e
1) conta de luz, água, gás ou telefone (fixo ou celular), preferencialmente com CEP, com prazo máximo de cento e vinte dias (120) dias 
corridos.
Em caso de pessoa jurídica, apresentar conta de água, luz, gás, IPTU, telefone fixo ou Contrato Social.
Se o interessado for menor de 21 anos, poderá ser apresentada comprovação de residência do pai ou responsável legal.
Caso o interessado não tenha como comprovar endereço, ele poderá apresentar uma Declaração de Residência, assinada pelo 
próprio ou por procurador bastante, conforme prescrito na Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983. Esta declaração presume-se 
verdadeira sob as penas da lei.

https://www.marinha.mil.br/dpc/normas
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-1-c-normam-34
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2-f-normam-34
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2-f-normam-34


Gere a GRU correspondente no 
https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria. Com 
número da GRU paga, agende o serviço no site: 
https://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/agendamento/.

site
o

Prazo máximo para emissão: 10 dias úteis.

Documentação necessária:
a) Requerimento do interessado;
b) TIE original;
c) Autorização para Transferência de Propriedade, constante do 
TIE, com reconhecimento por autenticidade das firmas 
do comprador e do vendedor. Caso tenha sido 
extraviado, a transferência poderá ser efetuada dentro 
das seguintes condições:

I) Se os dados do vendedor forem os mesmos que constem 
do SISGEMB como proprietário atual, poderá ser utilizada a 
Autorização para Transferência de Propriedade, modelo 
avulso;

II) Caso tenha havido sucessão de posse, devidamente 
registrada em cartório de títulos e documentos, sem ter 
sido regularizada na CP/DL/AG, os dados referentes a cada 
uma das vendas sucessivas deverão ser registrados 
no campo “histórico” do SISGEMB; e

III) Caso não atenda a qualquer das condições acima, deverá 
solicitar uma segunda via do TIE, para que possa ser 
dado prosseguimento ao processo.

d) BDMOTO;
e) Procuração e documento oficial de identificação com foto 
do outorgado (quando aplicável);
f) Comprovante de residência;
g) Documento oficial de identificação com foto, dentro 
da validade, e CPF ou CNPJ, conforme o caso, cópia simples 
para ambos;
h) Duas fotografias coloridas da MA, gravadas em mídia, 
sendo uma da popa e outra do través, detalhando 
as suas características, devendo ser arquivadas pela CP/
DL/AG no SISGEMB; e
i) Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da 
União (GRU), referente ao serviço de inscrição de MA.

Notas:
1) As MA que ainda possuam TIE sem data de
validade, deverão ser recadastradas, quando será
emitido um novo TIE pelo SISGEMB, com validade de
cinco anos; e
2) O número de inscrição da embarcação não será
alterado.

https://www.marinha.mil.br/dpc/servicos-da-diretoria
https://sistemas.dpc.mar.mil.br/sisap/agendamento/
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2a-normam-34
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2-b-normam-34
https://www.marinha.mil.br/cpba/content/anexo-2-e-normam-34



