
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2021.

NOTA À IMPRENSA

A Marinha  do  Brasil  (MB),  por  intermédio  do  Comando  do  1°  Distrito  Naval,

informa que o acidente envolvendo duas embarcações de Esporte e Recreio, ocorrido em

16/01, próximo à Ilha de Paquetá - Baía da Ribeira, está sendo apurado pela Delegacia da

Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAReis), que possui competência limitada à

esfera  administrativa,  sob  o  ponto  de  vista  da  Autoridade  Marítima,  em  Inquérito

Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) específico, com o propósito

de apurar fatos, sem julgar o ocorrido.

A DelAReis iniciou os procedimentos administrativos no dia do acidente, registrando

os dados de testemunhas, já formalizou o depoimento de um dos condutores e notificou

outras  testemunhas  para  comparecerem  àquela  Organização  Militar,  a  fim  de  coletar

informações e juntar provas que possam contribuir com a investigação, além da realização

de  perícia  nas  embarcações.  Ressalta-se  que  a  MB  não  comentará  o  inquérito  em

andamento, a fim de preservar testemunhos, análises periciais e outras diligências técnicas

realizadas.
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Após concluído o IAFN, que apura as circunstâncias, causas e responsabilidades do

acidente,  ele será  encaminhado pela  DelAReis ao Tribunal Marítimo, que fará  a devida

distribuição e autuação, dando vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as

medidas previstas no Art. 42 da Lei Nº 2.180/54, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo. A

DelAReis  disponibilizará  o  seu inquérito  administrativo à  Autoridade Policial,  mediante

requisição.

Ressalta-se, ainda, que a DelAReis, como Agente da Autoridade Marítima, fiscaliza e

ordena, diariamente, o tráfego aquaviário nas águas da sua jurisdição, a fim de garantir a

segurança da navegação,  a proteção da vida humana no mar e a prevenção da poluição

ambiental provocada por embarcações, conforme previsto na Lei n° 9.537/97 (LESTA) e no

seu  regulamento,  Decreto  n°  2.596/1998  (RLESTA),  que  estabelecem  as  atribuições  e

competências da Autoridade Marítima.

No dia 21 de dezembro de 2020, a MB iniciou também a Operação Verão 2020/2021,

com a intensificação das ações de fiscalização. A DelAReis já abordou 1641 embarcações,

sendo 63 notificadas e 03 apreendidas. Frisa-se que, em caso de descumprimento das regras

previstas na Lei nº 9.537/97, ou constatação de quaisquer irregularidades que comprometam

segurança  do  tráfego  aquaviário,  admitem-se  sanções  como  multa,  a  possibilidade  de

suspensão  da  habilitação,  temporariamente  ou  em  definitivo,  além  de  apreensão  da

embarcação,  conforme  a  gravidade  da  infração.  No  caso  do  IAFN,  o  TM definirá,  no

julgamento,  as  possíveis  infrações pela responsabilidade do acidente acima mencionado.

Cabe  destacar  que  a  MB  incentiva  e  considera  importante  a  participação  da

comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e

pedidos de auxílio) e (024) 3365-3355 (diretamente com a DelAReis para outros assuntos,

inclusive  denúncias).  Também  estão  disponíveis  o  e-mail

delareis.ouvidoria@marinha.mil.br.
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Contato:
Assessoria de Comunicação Social
Comando do 1º Distrito Naval
Telefones: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032
E-mail: a  ssessoriaimprensa1dn@gmail.com
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