
MARINHA DO BRASIL

TRIBUNAL MARÍTIMO
21/652.01

PORTARIA Nº 8 /TM, DE 21 DE MARÇO DE 2022.

Cancela  o  Registro  de  Armador  nº

03413, da Empresa J.  SABINO FILHO E

CIA LTDA.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL MARÍTIMO, no uso de suas atribuições que lhe

são  conferidas  pela  alínea  h, do  art.  22,  da  Lei  nº 2.180,  de  5  de  fevereiro  de  1954  e

considerando que:

- com fulcro inciso VI, do art. 121, Lei nº 2.180/1954, este Tribunal, nos autos

do  Processo  nº 29.895/2015,  condenou  a  empresa  J.  SABINO  FILHO  E  CIA  LTDA,  CNPJ

14.081.699/0001-76, à pena de cancelamento do registro de armador, subs<tuída pela pena de

medida educa<va, sendo que a pena subs<tuta não foi  cumprida, prevalecendo, portanto, a

pena original. Dessa forma, nos termos do § 2º do art. 2º da Resolução TM nº 46/2020.

-  compete a esta Corte Marí<ma executar,  ou fazer executar suas decisões

defini<vas, em conformidade com a alínea i do art. 16, da Lei nº 2.180/1954.

- o Registro de Armador é efetuado pelo Tribunal Marí<mo, nos termos do

previsto no art. 15, da Lei nº 7.652, de 3 de fevereiro de 1988; e

- com a pena aplicada no Acórdão do Processo nº 29.895/2015, a Empresa J.

SABINO FILHO E CIA LTDA deixou de sa<sfazer as condições legais para o exercício da a<vidade,

de acordo com o previsto no inc. II, da art. 24, da Lei nº 7.652/1988, DETERMINA:

Art. 1º cancelar o Registro de Armador nº 03413, da Empresa J. SABINO FILHO

E  CIA  LTDA,  em  cumprimento  ao  Acórdão  unânime  protalado  nos  autos  do  Processo  nº

29.895/2015.

Art. 2º o cancelamento do Registro de Armador, nos casos do inciso II, do art.

24, da Lei nº 7.652/1988 resulta no cancelamento automá<co da autorização para operar em

qualquer classe de navegação, em consonância com o art. 25 da referida lei.
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Con�nuação da Port no 8/2022, do TM.

Art. 3º esta Portaria entra em vigor na presente data.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO

Vice-Almirante (RM1)

Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE

Distribuição:

Com4DN

CPAOR

DPC
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