MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
NOTA OFICIAL
Rio de Janeiro-RJ.
Em 08 de junho de 2022.
A Marinha do Brasil (MB) informa que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ),
como Agente da Autoridade Marítima, fiscaliza e ordena, diariamente, o tráfego aquaviário nas
águas interiores e no litoral do Rio de Janeiro, 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 que diz respeito à ocorrência do clandestino encontrado na parte de cima do leme da
embarcação FEDERAL TYNE, de bandeira Ilhas Marshall, a CPRJ esclarece que tão logo tomou
conhecimento do fato, sábado (4) por volta das 16h, encaminhou equipe de inspeção naval ao local
para averiguações. A CPRJ foi informada que o homem já havia sido retirado de bordo pela Polícia
Federal, Órgão responsável pelos trâmites legais no que tange à situação de estrangeiros ilegais no
país,

bem

como

repressão

a

crimes

dessa

natureza

e

processo

de

repatriação.

A CPRJ ressalta que em nenhum momento houve qualquer entrave por parte da Capitania
dos Portos no que tange ao desembarque do clandestino encontrado, visto que não cabia à Marinha
do Brasil adentrar na referida embarcação na ocasião. Informa ainda que foi instaurado inquérito
competente para apuração detalhada do fato, de acordo com os ditames da Lei n° 9.537/97 (LESTA)
e

do

seu

regulamento,

Decreto

n°

2.596/1998
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(RLESTA).

Cabe destacar que a Marinha agradece o empenho e a colaboração dos Órgãos da imprensa
para

combater

a

disseminação

de

notícias

falsas

pelas

redes

sociais,

além

de

incentivar e considerar importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones
185 (número para emergências marítimas e fluviais, além de pedidos de auxílio), (21) 2104-5480 e
(21) 97299-8300 (diretamente com a CPRJ, para outros assuntos, inclusive denúncias).
Contato:
Assessoria de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval
Telefone: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032
E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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