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COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL 

 

 

NOTA À IMPRENSA 

 

 

Rio de Janeiro-RJ. 

Em 18 de janeiro de 2021. 

 

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, 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 sábado (16) e domingo (17), a CPRJ estava presente com um Aviso de Patrulha na área 

entre Itaipu e Maricá, realizou 33 abordagens, 07 notificações e nenhuma apreensão. Ressalta-se 

que, em 21 de dezembro de 2020, a MB iniciou a Operação Verão 2020/2021, com a intensificação 

das ações de fiscalização e, até o momento, foram abordadas 1283 embarcações, com 79 

notificações e 11 apreensões.  

 

Frisa-se que, em caso de descumprimento das regras previstas na Lei nº 9.537/97, ou 

constatação de quaisquer irregularidades que comprometam a segurança do tráfego aquaviário, 

admite-se punições como multa, com a possibilidade de suspensão temporária ou definitiva da 

habilitação, e a apreensão da embarcação, conforme a gravidade da infração. 

 

Já a fiscalização das irregularidades relacionadas às questões ambientais como, por exemplo, 

pesca, período do defeso, pesca em local não permitido ou outras situações de natureza da pesca, 

são da competência dos órgãos ambientais. A CPRJ, nos termos da Lei Complementar n° 97/1999, 

atua por meio de ações interagências e realiza o trabalho em apoio, mediante solicitação, a estas 

instituições no combate à pesca predatória, especialmente junto ao IBAMA e INEA, embarcando 

agentes daqueles órgãos nas embarcações da Capitania, permitindo que estes fiscalizem os barcos 

de pesca no mar. 

 

Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da comunidade, 

que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio), 

(21) 2104-5480 e (21) 97299-8300 (diretamente com a CPRJ, para outros assuntos, inclusive 
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denúncias). Em casos de denúncia, destaca-se a necessidade e a importância do fornecimento de 

dados, como o número de inscrição, foto, local e horário da ocorrência, a fim de que seja ampliada a 

busca de informações no Sistema de Gerência de Embarcações (SISGEMB), em âmbito nacional. 

 

Contato: 

Seção 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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