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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0025933-82.2015.4.01.0000/DF (d)  

D E C I S Ã O 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Conselho Nacional de Pesca e 
Aquicultura, pela Federação Nacional dos Engenheiros de Pesca do Brasil – FAEP-BR e pela 
Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA contra decisão proferida pelo MM. 
Juízo Federal da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que, na Ação Ordinária 
18014-27.2015.4.01.3400/DF, indeferiu o pedido de antecipação da tutela pretendido para 
suspender os efeitos da Portaria 445/2014, do Ministério do Meio Ambiente, para permitir a livre 
comercialização de todas as espécies listadas como ameaçadas de extinção no Anexo I da 
referida portaria (fls. 38-43). 
2.  Sustentam os agravantes, em síntese, que a Portaria 445/2014-MMA padece de 
vício de legalidade e de competência, pois viola ao art. 27, XXIV, § 6º, I, da Lei 10.683/2003, a 
qual determina que cabe ao MMA e ao MPA, em conjunto e sob a coordenação do primeiro, fixar 
as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso sustentável dos recursos 
pesqueiros, com base nos melhores dados científicos e existentes, na forma de regulamento; que, 
ao contrário do entendimento adotado na decisão agravada, os recursos pesqueiros não se 
limitam às espécies hidróbias passíveis de exploração comercial, mas também aquelas objeto de 
estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura, 
conforme art. 2º, I, da Lei 11.959/2009; que o conceito de uso sustentável não está relacionado 
somente à exploração econômica, mas também aos aspectos social, ambiental e tecnológico 
(Decreto 6.981/2009, art. 2º, I; e que a competência conjunta não se limita à fixação de regras de 
uso sustentável referente à exploração econômica de espécies comerciais, mas se estende à 
fixação de normas referentes à pesquisa e estudo de espécies não-comerciais. 
3.  Aduz estar demonstrado o periculum in mora, na medida em que a portaria 
ministerial atinge cerca de 3,5 milhões de trabalhadores do setor pesqueiro e que serão afetados 
com a paralisação das atividades, e que o prejuízo não se resume à pesca comercial, atingindo 
também às comunidades de pescadores, que dependem da atividade para o sustento de suas 
famílias. 

Autos conclusos, decido. 
5.  Insurgem-se os agravantes contra a Portaria 445/2014, do Ministério do Meio 
Ambiente, a qual reconhece diversas espécies de peixes e invertebrados aquáticos como 
espécies em extinção, ficando tais espécies protegidas de modo integral, com a proibição de 
captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização, exceto  
para fins de pesquisa ou para a conservação, mediante autorização do ICMBio. 
6.  Referida portaria foi publicada em 18/12/2014, e seu art. 4º fixou o prazo de 180 
dias para entrada em vigor dos efeitos da proibição, ou seja, 18/06/2015. 

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN

AGRAVANTE : CONSELHO NACIONAL DE PESCA E AQUICULTURA E OUTROS(AS)

ADVOGADO : ALICE BUNN FERRARI

AGRAVADO : UNIAO FEDERAL

PROCURADOR : JOSÉ ROBERTO MACHADO FARIAS
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7.  Em sua decisão, a MM. Juiz a quo sustenta que a competência conjunta do 
Ministério da Pesca com o MMA estaria restrita aos limites da sustentabilidade dos recursos a 
serem explorados comercialmente, na forma do § 3º, e não a de definir as políticas públicas de 
preservação ambiental e do ecossistema nacional, essa prevista no art. 27, XV, da Lei 
10.683/2003. 
8.  Muito embora considere relevantes tais fundamentos, entendo que o inciso XV, “b” 
deve ser interpretado em conjunto com o § 6º, I, do inciso XXIV da legislação de regência, os 
quais estão assim redigidos: 

“Art. 27. Os assuntos que constituem áreas de competência de cada Ministério 
são os seguintes: 
............................................................................................................................ 
XV - Ministério do Meio Ambiente:  
........................................................................................................................... 
b) política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, 
e biodiversidade e florestas; 
............................................................................................................................... 
XXIV - Ministério da Pesca e Aquicultura: (Incluído pela Lei nº 11.958, de 2009) 
............................................................................................................................ 
§ 6o Cabe aos Ministérios da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente, em 
conjunto e sob a coordenação do primeiro, nos aspectos relacionados ao uso 
sustentável dos recursos pesqueiros: (Redação dada pela Lei nº 11.958, de 2009) 
I - fixar as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso 
sustentável dos recursos pesqueiros, com base nos melhores dados científicos e 
existentes, na forma de regulamento; e (Redação dada pela Lei nº 11.958, de 
2009) (Vide Lei nº 11.958, de 2009) (Vide Decreto nº 6.981, de 2009) 

9.  A controvérsia posta nos autos diz respeito à expressão “uso sustentável dos 
recursos pesqueiros”, sustentando os agravantes que o conceito de uso sustentável não está 
relacionado somente à exploração econômica, mas também aos aspectos social, ambiental e 
tecnológico (Decreto 6.981/2009, art. 2º, I); e que a competência conjunta não se limita à fixação 
de regras de uso sustentável referente à exploração econômica de espécies comerciais, mas se 
estende à fixação de normas referentes à pesquisa e estudo de espécies não-comerciais. 
10.  Com efeito, o art. 2º, I, da Lei 11.959/2009 define recursos pesqueiros como sendo 
“os animais e os vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca 
amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura”. 
11.  Já o art. 2º, I, do Decreto 6.981/2009, que regulamenta o § 6º, I, do inciso XXIV, da 
Lei 10.683/2003 acima referida, classifica uso sustentável dos recursos pesqueiros com sendo 
“aquele que permite à geração atual suprir as suas necessidades pela pesca, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras em satisfazer as suas próprias, baseado em critérios sociais, 
ambientais, tecnológicos e econômicos”. 
12.  Ou exame, em um exame pr5eliminar, parece que, também nos casos de 
formulação das políticas de preservação ambiental e do ecossistema nacional, a Lei atribuiu a 
competência conjunta dos Ministérios da Pesca e do Meio Ambiente. 
13.  Ressalte-se que a redação do inciso XV do art. 27, que cuida da competência do 
Ministério do Meio Ambiente, é original de quando da edição da norma, em 27 de março de 2003; 
já aquela do inciso XXIV (competência do Ministério da Pesca) foi incluída pela Lei 11.958/2009. 
14.  Assim, ao que parece, o legislador teve a intenção de, nos casos de formulação de 
políticas de preservação ambiental relacionadas aos recursos pesqueiros, estabelecer a 
competência conjunta dos referidos Ministérios. 
15.  A propósito, transcrevo trecho do parecer da Consultoria Jurídica do MPA sobre a 
matéria, a saber: 

“.......................................................................................................................... 
Da Competência do MPA e MMA 
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10. Além de criar o Ministério da Pesca e Agricultura, a Lei nº 11.958, de 2009, 
de 2009, deu nova reação ao §6º do art. 27 da Lei nº 10.683, de 2003, definindo a 
competência conjunta entre o MPA e MMA para fixar normas, critérios, padrões e 
medidas de ordenamento do uso sustentável dos recursos pesqueiros, na forma 
do regulamento, in verbis: 

‘§ 6º Cabe aos Ministérios da Pesca e Agricultura e do Meio Ambiente, em 
conjunto e sob a coordenação do primeiro, nos aspectos relacionados ao 
uso sustentável dos recursos pesqueiros: 
I - fixar as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso 
sustentável dos recursos pesqueiros, com base nos melhores dados 
científicos e existentes, na forma de regulamento; e (Redação dada pela Lei 
nº 11.958, de 2009) (Vide Lei nº 11.958, de 2009)’ (grifou-se) 

11. Nesta esteira, objetivando regulamentar a competência conjunta 
estabelecida no inciso I do §6º do art. 27 da Lei nº 10.683, de 2003, foi editado o 
Decreto nº 6.981, de 13 de outubro de 2009, conforme se verifica do art. 1º da 
norma, in litteris: 

‘Art. 1º Este Decreto regulamenta a competência conjunta nos Ministérios 
da Pesca e Agricultura e do Meio Ambiente para, sob a coordenação do 
primeiro, com base nos melhores dados científicos e existentes, fixar as 
normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento do uso sustentável 
dos recursos pesqueiros. 
§1º As normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento definirão a 
forma de uso sustentável dos recursos pesqueiros em exploração ou a 
serem explorados pela pesca comercial, amadora e de subsistência. 
§2º O disposto neste Decreto não se aplica à normatização da atividade de 
agricultura.’ (grifou-se) 

12. Observe-se que o §1º do art. 1º do Decreto nº 6.981, de 2009, estabeleceu 
a finalidade a que as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento se 
prestarão, qual seja, definir a forma de uso sustentável dos recursos pesqueiros. 
13. Neste sentido, destacamos o disposto no art. 4º do Decreto, que estabelece 
que as normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento deverão dispor 
sobre itens específicos que se encontram listados nos incisos I a IX, in verbis: 

‘Art.4º As normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento, em 
conformidade com as peculiaridades de cada unidade de gestão, deverão 
dispor sobre: 
I - os regimes de acesso; 
II - a captura total permissível; 
III - o esforço de pesca sustentável; 
IV - os períodos de defeso; 
V - as temporadas de pesca; 
VI - os tamanhos de captura; 
VII - as áreas interditadas ou de reservas; 
VIII - as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo; e 
IX - a proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição 
de estoques. 
Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de dados científicos, deverá 
ser aplicado o principio da precaução para a definição de critérios e padrões 
de uso de que trata este artigo.’ 

14. Desta forma, encontramos nos incisos do art. 4º do Decreto a limitação 
temática relacionada à competência conjunta do MPA e MMA, em sintonia com 
o que reza o art. 1º, §2º, no sentindo de estabelecer normas que definam a forma 
de uso dos recursos pesqueiros. Logo, as normas que venham a definir a forma 
de uso dos recursos pesqueiros relacionados no art. 4º do Decreto nº 6.981, de 
2009, deverão ser editados conjuntamente pelo MPA e MMA. 
Da Portaria MMA nº 445, de 17 de dezembro de 2014 
15. A Portaria MMA nº 445, de 2014, editada pelo Ministério do Meio Ambiente, 
em seu art. 1º, reconhece como espécies ameaçadas de extinção dos peixes e 
invertebrados aquáticos da fauna brasileira relacionados no Anexo da Portaria, in 
verbis: 
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‘Art. 1º Reconhecer como espécies de peixes e invertebrados aquáticos da 
fauna brasileira ameaçadas de extinção aquelas constantes da "Lista 
Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e 
Invertebrados Aquáticos" - Lista, conforme Anexo I desta Portaria, em 
observância aos arts. 6º e 7º, da Portaria nº 43, de 31 de janeiro de 2014.’ 

16. Além de reconhecer como ameaçados de extinção, a referida Portaria 
classifica espécies em “Extintas na Natureza (EW), Criticamente em Perigos (CR), 
Em Perigo (EM) e Vulnerável (VU”, ficando estas espécies protegidas de forma 
integral, sendo proibidas a “captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, 
beneficiamento e comercialização”, verbis: 

‘Art. 2º As espécies constantes da Lista, conforme Anexo I desta Portaria, 
classificadas nas categorias Extintas na Natureza (EW), Criticamente em 
Perigo (CR), Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU) ficam protegidas de modo 
integral, incluindo, entre outras medidas, a proibição de captura, transporte, 
armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização.’ 

17. No §1º do art. 2º é definido que a captura, transporte, armazenamento, 
guarda e manejo de espécies para fins de pesquisa e conservação de espécie 
ficam condicionados à permissão do Instituto Chico Mendes: 

‘§ 1º A captura, transporte, armazenamento, guarda e manejo de 
exemplares das espécies de que trata o caput somente poderá ser 
permitida para fins de pesquisa ou para a conservação da espécie, 
mediante autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes.’ 

18. Os §§ 2º e 3º do art. 2º definem exceções à proibição estabelecida no 
caput, in litteris: 

‘§ 2º As restrições estabelecidas no caput não se aplicam a exemplares 
reproduzidos em cativeiros, devidamente licenciados por órgão ambiental 
competente, em conformidade com Planos de Ação Nacionais para 
Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN aprovados, 
quando existentes. 
§ 3º As restrições estabelecidas no caput não se aplicam a exemplares 
capturados incidentalmente, desde que liberados vivos ou descartados no 
ato da captura, devendo ser registrados a captura e a liberação ou o 
descarte, conforme regulamentação específica.’ 

19. No art. 3º da Portaria MMA nº 445, de 2014, é definida nova exceção à 
proibição prevista no art. 2º, ao passo em que permite o uso sustentável de 
espécies classificadas na categoria “Vulnerável (VU)”, atendidos os critérios 
definidos nos incisos I a V, in verbis: 

‘Art. 3º Para as espécies ameaçadas classificadas na categoria Vulnerável 
(VU) do Anexo I desta Portaria, poderá ser permitido o uso sustentável, 
desde que regulamentado e autorizado pelos órgãos federais competentes 
e atendendo minimamente aos seguintes critérios: 
I - não ter sido classificada como ameaçada de extinção desde a avaliação 
anterior, publicada pela Instrução Normativa no 05, de 2004, ou não ser 
objeto de proibição em normas específicas; 
II - estar em conformidade com a avaliação de risco de extinção de 
espécies; 
III - existência de dados de pesquisa ou monitoramento que subsidiem 
tomada de decisão sobre o uso e conservação da espécie na área a ser 
autorizada; 
IV - adoção de medidas de preservação das espécies e de mitigação de 
ameaças, incluindo aquelas decorrentes de recomendações internacionais; 
e 
V - adoção de medidas indicadas nos PAN aprovados, quando existentes. 
§ 1º O Ministério do Meio Ambiente, em articulação com o Instituto Chico 
Mendes e com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, será responsável pela comprovação quanto 
ao atendimento dos critérios de que trata este artigo, podendo realizar 
consulta a especialistas para essa finalidade. 
§ 2º No caso de Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável federais, a autorização de que trata o caput será de 
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responsabilidade do Instituto Chico Mendes, observando o plano de manejo 
da unidade, nos termos dos arts. 18 e 20, da Lei no 9.985, de 18 de julho de 
2000.’ 

20. Assim, da leitura do art. 3º e seus incisos, verifica-se que a norma 
regulamenta o uso de espécies classificadas como ‘vulneráveis’, bem como 
define, em seus incisos I a V, critérios que devem ser observados para o acesso 
a estes recursos, em desacordo com o disposto no Decreto nº 6.981, de 2009. 

Do Objetivo da Portaria MMA nº 445, de 2014 
21. A Portaria MMA nº 445, de 2014, estabelece uma relação de espécies de 
peixes e invertebrados aquáticos ameaçados de extinção que têm captura, 
transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização, 
proibidos (Extintas na Natureza – EW, Criticamente em Perigo-CR, Em Perigo-EM) 
ou restritos (Vulneráveis-VU). 
22. Estas medidas de controle tem por objetivo repovoar e recompor os 
estoques naturais de espécies ameaçadas de extinção. Contudo, vale ressaltar 
que a Lei conferiu tratamento diferenciado quando se tratar de recursos 
pesqueiros, devendo o poder público conciliar a sustentabilidade do recurso 
pesqueiro com a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, 
conforme reza o art. 3º da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009, verbis: 

‘Seção I 
Da Sustentabilidade do Uso dos Recursos Pesqueiros 

Art. 3o Compete ao poder público a regulamentação da Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável da Atividade Pesqueira, conciliando o 
equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a 
obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, calculando, 
autorizando ou estabelecendo, em cada caso:  
I – os regimes de acesso; 
II – a captura total permissível; 
III – o esforço de pesca sustentável; 
IV – os períodos de defeso; 
V – as temporadas de pesca; 
VI – os tamanhos de captura; 
VII – as áreas interditadas ou de reservas; 
VIII – as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo; 
IX – a capacidade de suporte dos ambientes; 
X – as necessárias ações de monitoramento, controle e fiscalização da 
atividade; 
XI – a proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição 
de estoques. 
§ 1o O ordenamento pesqueiro deve considerar as peculiaridades e as 
necessidades dos pescadores artesanais, de subsistência e da aquicultura 
familiar, visando a garantir sua permanência e sua continuidade. 
§ 2o Compete aos Estados e ao Distrito Federal o ordenamento da pesca 
nas águas continentais de suas respectivas jurisdições, observada a 
legislação aplicável, podendo o exercício da atividade ser restrita a uma 
determinada bacia hidrográfica.’ 

23. Atento a esta premissa, o Decreto nº 6.981, de 2009, estabeleceu como 
competência conjunta entre o MPA e o MMA a definição de normas, critérios, 
padrões e medidas de ordenamento, que disponha sobre ‘a proteção de indivíduos 
em processo de recomposição ou recuperação de estoques’, conforme o art. 4º, 
inciso IX, e art. 5º, litteris: 

‘Art. 4o As normas, critérios, padrões e medidas de ordenamento, em 
conformidade com as peculiaridades de cada unidade de gestão, deverão 
dispor sobre: 
I - os regimes de acesso; 
(...) 
IX - a proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição 
de estoques. 
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Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de dados científicos, deverá 
ser aplicado o principio da precaução para a definição de critérios e padrões 
de uso de que trata este artigo. 
Art. 5o As normas, critérios, padrões e medidas para a gestão do uso 
sustentável dos recursos pesqueiros serão estabelecidas em ato conjunto 
dos Ministros de Estado da Pesca e Aquicultura e do Meio Ambiente, com 
base nos subsídios gerados pelo sistema de gestão compartilhada. 
Parágrafo único. Os Ministérios poderão estabelecer normas, critérios, 
padrões ou medidas de gestão, de forma conjunta, independentemente dos 
subsídios de que trata o caput, desde que de maneira fundamentada em 
dados técnicos e científicos.’ 

24. Dessa forma, tendo em vista que a gestão de recursos pesqueiros tem um 
tratamento diferenciado definido em Lei, em razão de seus aspectos sociais, 
econômicos, culturais e ambientais, fica evidente a necessidade de edição 
conjunta da Portaria MMA nº 445, de 2014, haja vista que a mesma dispõe sobre 
medidas de proteção e recomposição de estoque, conforme prevê o inciso IX do 
art. 4º do Decreto 6.982, de 2009. 
...........................................................................................................................” 

16.  Assim, em um exame preliminar, parece-me haver vício de forma na edição da 
Portaria 445/2014-MMA, pois editada unilateralmente e não em conjunto com o Ministério da 
Pesca. 

Pelo exposto, ANTECIPO a tutela recursal e, por consequência, suspendo os 
efeitos da Portaria 445/2014-MMA. 

Oficie-se ao MM. Juízo a quo, encaminhando-lhe cópia desta decisão para 
conhecimento e cumprimento. 

Publique-se. Intime-se a agravada, para efeitos do inciso V do art. 527 do CPC. 
  Brasília, 8 de junho de 2015.  

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 
Relator
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