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RESOLUÇÃO No 496/85 
 
Aprova Norma Complementar que dispõe sobre o funcionamento das 
empresas de navegação e dá outras providências. 
 
 
O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA CATARINENSE DE 

TRANSPORTES E TERMINAIS S/A – EMCATER, faz saber que a Diretoria no uso de suas 
atribuições, em sua 95a Reunião Ordinária, realizada em 24 de junho de 1985,  

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso I do artigo 2o e artigo 3o do Decreto 

no 26.191, de 21 de junho de 1985, 
CONSIDERANDO que os Armadores, pessoas físicas ou jurídicas, para 

operarem com Empresa de Navegação, segundo as normas legais em vigor, deverão 
comprovar capacidade financeira e operacional,  

CONSIDERANDO mais, que para a outorga de autorização para o 
funcionamento dessas Empresas, deverão ser fixadas normas, com o objetivo de assegurar o 
empreendimento pretendido e, finalmente, 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade dos serviços, a 
ampliação, a renovação e o desenvolvimento da frota, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1o O requerimento solicitando autorização para o funcionamento como 

empresa de navegação deverá ser dirigido à EMCATER e instruído da seguinte 
documentação: 

I – uma via dos estatutos, da ata da eleição dos diretores e da relação 
nominal dos acionistas, brasileiros natos, que compõem 60% (sessenta por cento) do capital 
social, de acordo com o art. 83, letra “b” da Lei Federal no 2180, de 05 de fevereiro de 1954, 
quando se tratar de sociedade; 

II – uma via do contrato social e da declaração de firma para as demais 
pessoas jurídicas; 

III – prova de nacionalidade dos sócios diretores e acionistas observando, 
quanto aqueles e estes, o limite previsto no inciso I deste parágrafo; 

IV – certidão do Tribunal Marítimo comprovando o registro como armador, 
se já possuir embarcação; 

V – matrícula no Cadastro Geral de contribuinte do Ministério da Fazenda; 
VI – indicação da natureza da navegação a explorar, fornecendo as 

características da embarcação ou embarcações com as quais poderá iniciar as atividades; 
VII - se não possuir embarcações, esclarecer quando, onde e como pretende 

adquirir, comprovando os recursos de que dispõe ou disporá para sua aquisição; 
VIII – uma via de declaração de firma individual, quando se tratar de pessoa 

física; 
IX – outros documentos que a EMCATER julgar necessário. 
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Art. 2o Quando a autorização de funcionamento for requerido por pessoa 
física, esta, além de comprovar sua condição de brasileira, deverá satisfazer os requisitos dos 
incisos “IV”, “V”, “VI”, “VIII” e “IX” do artigo an terior. 

 
Art. 3o A EMCATER poderá, a seu exclusivo critério, autorizar, em caráter 

provisório, o funcionamento da pessoa jurídica que, em princípio, satisfazer aos requisitos 
legais e regulamentares para operar na navegação de travessia. 

Parágrafo único. No prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da publicação da 
autorização, o armador fará prova perante à EMCATER do exercício regular de suas 
atividades, sob pena de ser declarada, “ex-officio”, a caducidade da autorização. 

 
Art. 4o No requerimento para autorização de funcionamento como Empresa 

de Navegação, além das exigências previstas no artigo 1o desta Resolução, deverá ser 
comprovado, pela pessoa jurídica, o capital social correspondente a: 

I – 150 (cento e cinqüenta) vezes o maior salário referência da região, 
quando pretender operar somente com embarcações de até 200 TDW; 

II – 250 (duzentos e cinqüenta) vezes o maior salário referência da região, 
quando pretender operar com embarcações superior a 200 TDW até 800 TDW; 

III – 500 (quinhentas) vezes o maior salário referência da região, quando 
pretender operar com embarcação superior a 800 TDW. 

 
Art. 5o O Capital Social de que trata o artigo anterior não poderá ser inferior 

a: 
I – 15% (quinze por cento) do ativo imobilizado, acrescido das novas 

aquisições de material flutuante, na data do protocolo do requerimento; 
II – 20 % (vinte por cento) do passivo exigível, deduzidos os compromissos 

assumidos com financiamento para construção e novas aquisições de material flutuante. 
 
Art. 6o A Empresa de Navegação deverá comprovar a integralização de 50% 

(cinqüenta por cento) do capital social exigido, mediante depósito bancário, até a data da 
autorização outorgada pela EMCATER e os 50% (cinqüenta por cento) restantes no prazo de 
1 (um), contados da mesma data. 

 
Art. 7o As empresas de navegação ficam obrigadas a comprovar, 

anualmente, o cumprimento das condições fixadas nos artigos 4o, 5o e 6o, sob pena de 
cassação da respectiva autorização. 

 
Art. 8o Qualquer alteração na distribuição do capital social ou das pessoas 

que integram a pessoa jurídica, autorizada a funcionar como Empresa de Navegação de 
Travessia, deverá ser submetida à aprovação da EMCATER, que expedirá novo ato de 
autorização. 

§ 1o Será averbado à margem do respectivo registro, as alterações 
concernentes à forma legal ou de constituição da pessoa jurídica. 

§ 2o No prazo máximo de 15 (quinze) dias, deverá ser encaminhado 
requerimento à EMCATER, conforme o caso, solicitando a aprovação e expedição de novo 
ato ou a sua averbação. 
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§ 3o O requerimento deverá ser instruído com uma cópia da alteração que 
será arquivado juntamente com os demais documentos constantes do processo de autorização, 
sob pena de ser declarada, de plano, a caducidade do ato de autorização para funcionamento. 

 
Art. 9o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Florianópolis, 24 de junho de 1985. 
 
 

LUIZ OSVALDO D’ACAMPORA FILHO 
Diretor Presidente 


