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NOTA DE ESCLARECIMENTO

 

NOTA AO O GLOBO, em resposta à matéria publicada no site, sob o título “Embarcações e car-

caças deixadas na Baía chegam a 150” por Rafael Galdo, em 15/10/15 e no jornal, intitulado “Ce-

mitério Flutuante”, prestamos os seguintes esclarecimentos:

 

A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, esclarece que

sempre atua de forma proativa, de acordo com o previsto na lei.  As áreas marítimas da Baía de

Guanabara são constantemente vistoriadas por equipes de Inspeção Naval da Capitania dos Portos

do Rio de Janeiro (CPRJ), que age dentro das cláusulas e prazos estabelecidos por lei,  quando

constatadas irregularidades. 

No caso de embarcações ou carcaças abandonadas, que ofereçam risco à navegação ou ao

meio ambiente, é instaurado um procedimento administrativo. Na hipótese do proprietário não ser

localizado, ou não cumprir a determinação de remover o bem, fica configurada a renúncia ao direi-

to da propriedade. Desta forma, a administração pública está autorizada a levá-los a leilão, confor-

me disposto nas Leis nº 9.537/97 e 7.542/86. 

Em relação aos quatro navios da Frota Oceânica e Amazônica S/A, desde 2013, a MB vem

atuando junto à empresa para a retirada das embarcações. Como o proprietário não providenciou a

remoção, dentro dos prazos legais estabelecidos, a MB declarou, em março deste ano, o perdimen-

to dos navios, que serão leiloados no dia 4 de novembro.

A respeito do salvamento do navio ANGRA STAR (um dos pertencentes à Frota Oceânica

e Amazônica S/A), realizado em 2013, a MB esclarece que a operação foi coordenada pela CPRJ,

com a colaboração do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), bem como de diversas empresas

participantes do Plano de Área da Baía de Guanabara (PABG). 
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Com o maior número de carcaças na Baía de Guanabara, os arredores da Ilha da Concei-

ção concentram 52 cascos abandonados. A MB, após providenciar o perdimento dos bens, delegou

ao INEA a retirada dessas carcaças, que foram leiloadas, cabendo ao arrematante removê-las. Até

o momento, várias dessas embarcações já foram retiradas, de forma a restabelecer as condições de

navegabilidade na região. 

Por  fim,  quanto  às  embarcações  fundeadas  em  áreas  autorizadas,  ou  atracadas  em

portos/estaleiros, em mau estado de conservação, sem riscos à navegação e ao meio ambiente e

com proprietários identificados, ressalta-se que não é aplicável a remoção dos navios e cascos pela

Marinha, por falta de previsão legal nas Leis nº 9.537/97 e 7.542/86, citadas anteriormente.

 

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2015.

 

Chefe da Assessoria de Comunicação Social do Comando do 1° Distrito Naval
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