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TRIBUNAL MARÍTIMO  

 
 

 RESOLUÇÃO Nº 45/2019 
  

 
Dispõe sobre a aplicabilidade do 
parágrafo único, do art. 3º, da Lei nº 
7.652, de 3 de fevereiro de 1988 às
plataformas fixas. 

 
O Tribunal Marítimo, no uso da competência que lhe é atribuída pela Lei nº 2.180, de 05 

de fevereiro de 1954 e suas alterações seguintes,  

           CONSIDERANDO o previsto no parágrafo único, do art. 3º, da Lei nº 7.652/88, que 
determina a obrigatoriedade do “registro da propriedade no Tribunal Marítimo, se a embarcação 
possuir arqueação bruta superior a cem toneladas, para qualquer modalidade de navegação”; 

                   CONSIDERANDO que a Lei nº 7.652/88 não estabelece o conceito de “embarcação”; 

CONSIDERANDO que, nos termos do inciso V, do art. 2º, da Lei nº 9.537, de 11 de 
dezembro de 1997, embarcação é “qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, 
quando rebocadas, as fixas, sujeita a inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover 
na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou carga”; 

CONSIDERANDO que o “registro da propriedade tem por objeto estabelecer a 
nacionalidade, validade, segurança e publicidade da propriedade de embarcações”, em consonância 
com o art. 2º, da Lei nº 7.652/88; 

CONSIDERANDO que o Tribunal Marítimo tem jurisdição sobre “ilhas artificiais, 
instalações estruturas, bem como embarcações de qualquer nacionalidade empregadas em operações 
relacionadas com pesquisa científica marinha, prospecção, exploração, produção, armazenamento e 
beneficiamento dos recursos naturais, nas águas interiores, no mar territorial, na zona econômica 
exclusiva e na plataforma continental brasileiros”, em conformidade com o previsto na letra “m”, 
do art. 10, da Lei nº 2.180/54; 

CONSIDERANDO que embarcação, de acordo com a doutrina majoritária, é bem 
móvel sui generis pois, nada obstante estar suscetível a se locomover na água, é submetida ao 
regramento previsto para os bens imóveis, ex vi do disposto no art. 1473, do Código Civil e do 
disposto na Lei nº 7.652/88; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve sempre buscar a segurança 
jurídica, adotando interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 
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atendimento do fim público a que se dirige, sendo vedada a aplicação retroativa de nova 
interpretação, nos termos do inciso III, do art. 2º da Lei nº 9.784/99; 

CONSIDERANDO a necessária segurança jurídica no tocante ao Registro de 
Propriedade, bem como sobre os ônus incidentes sobre os negócios jurídicos envolvendo 
plataformas fixas, resolve: 

Art. 1º. Estabelecer que para fins do disposto no parágrafo único, do art. 3º, da Lei nº 
7.652/88, considera-se embarcação a plataforma fixa suscetível de se locomover na água, por meios 
próprios ou rebocada. 

Parágrafo único. As plataformas existentes manterão o regime jurídico que já possuem. 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor após a data de sua publicação. 

 
Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2019. 
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