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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

Sobre a embarcação pesqueira apre

Marinha do Brasil informa que está acompanhando a ocorrência por meio do Adidância de Defesa e 

Naval no Uruguai.  

De acordo com o artigo 73 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: “O 

Estado Costeiro pode, no exercício dos seus direitos de soberania de exploração, aproveitamento, 

conservação e gestão dos recursos vivos da zona econômica exclusiva, tomar as medidas que sejam 

necessárias, incluindo visita, inspeção, apresamento e medidas judiciais

cumprimento das leis e regulamentos por ele adotados de conformidade com a presente 

Convenção”. 

Os tripulantes da embarcação apreendida estão em bom estado de saúde e autorizados a 

retornarem ao Brasil, assim que apresentarem os respectivos documentos de identificação. 

Permanecem a bordo da embarcação, no Porto de La Paloma, aguardando a chegada dos 

documentos necessários para saída do país. 

necessário para a condução das investigações e pagamento das indenizações pertinentes.
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MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

NOTA À IMPRENSA 

 

Em 

Sobre a embarcação pesqueira apresada em águas uruguaias pela Marinha daquele país, a 

Marinha do Brasil informa que está acompanhando a ocorrência por meio do Adidância de Defesa e 

De acordo com o artigo 73 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: “O 

steiro pode, no exercício dos seus direitos de soberania de exploração, aproveitamento, 

conservação e gestão dos recursos vivos da zona econômica exclusiva, tomar as medidas que sejam 

necessárias, incluindo visita, inspeção, apresamento e medidas judiciais

cumprimento das leis e regulamentos por ele adotados de conformidade com a presente 

Os tripulantes da embarcação apreendida estão em bom estado de saúde e autorizados a 

retornarem ao Brasil, assim que apresentarem os respectivos documentos de identificação. 

Permanecem a bordo da embarcação, no Porto de La Paloma, aguardando a chegada dos 

documentos necessários para saída do país. A embarcação permanecerá no Uruguai o tempo 

necessário para a condução das investigações e pagamento das indenizações pertinentes.
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Brasília-DF. 

Em 15 de janeiro de 2019. 

 

em águas uruguaias pela Marinha daquele país, a 

Marinha do Brasil informa que está acompanhando a ocorrência por meio do Adidância de Defesa e 

De acordo com o artigo 73 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: “O 

steiro pode, no exercício dos seus direitos de soberania de exploração, aproveitamento, 

conservação e gestão dos recursos vivos da zona econômica exclusiva, tomar as medidas que sejam 

necessárias, incluindo visita, inspeção, apresamento e medidas judiciais, para garantir o 

cumprimento das leis e regulamentos por ele adotados de conformidade com a presente 

Os tripulantes da embarcação apreendida estão em bom estado de saúde e autorizados a 

retornarem ao Brasil, assim que apresentarem os respectivos documentos de identificação. 

Permanecem a bordo da embarcação, no Porto de La Paloma, aguardando a chegada dos 

embarcação permanecerá no Uruguai o tempo 

necessário para a condução das investigações e pagamento das indenizações pertinentes.  


