
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 4ª REGIÃO

Exmo.  Sr.  Desembargador  Federal  Relator  e  demais  Membros  da  Terceira  Turma  do 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Apelação Cível nº 5002305-02.2015.4.04.7208

Apelante : Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA

Apelado:   Jorge Seif

Relator: Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva

PARECER

EMENTA:  CONSTITUCIONAL  E  AMBIENTAL.  MANDADO  DE 

SEGURANÇA.  SENTENÇA  DE  CONCESSÃO.  APELAÇÃO  DO 

IBAMA.  REEXAME NECESSÁRIO.  PROIBIÇÃO DA PESCA DO 

TUBARÃO-AZUL  OU  CAÇÃO-AZUL  (NOME  CIENTÍFICO 

PRIONACE  GLAUCA).  ESPÉCIE  AMEAÇADA  DE  EXTINÇÃO 

SEGUNDO  A  LISTA  DO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL 

(DECRETO  ESTADUAL  N.  51.797/2014).  POSSIBILIDADE  DO 

ESTADO-MEMBRO  ELABORAR  LISTA  DE  ESPÉCIES 

AMEAÇADAS  DE  EXTINÇÃO  NO  SEU  TERRITÓRIO. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23, INCS. VI E VII DA CF/88 C/C ART. 

8º, XVII, DA LC 140/2011, BEM COMO DO ART. 24, INC. VI, §§ 1º E 

2º,  DA  CF/88.  CONFORME  ENTENDIMENTO  DO  STF  (ADI 

2080/2002  E  REXT  823.790  –  ES),  O  MAR  TERRITORIAL,  A 

PLATAFORMA  CONTINENTAL  E  A  ZONA  ECONÔMICA 

EXCLUSIVA,  ALÉM  DE SEREM  PROPRIEDADE  E  TERRITÓRIO 

DA UNIÃO,  INTEGRAM O TERRITÓRIO DO ESTADO DE CUJA 

COSTA SÃO ADJACENTES. VALIDADE DO DECRETO ESTADUAL 

N.  51.797/2014  PARA  INCLUSAO  DE  ESPÉCIES  MARINHAS, 
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DENTRE  AS  QUAIS  O  TUBARÃO-AZUL  OU  CAÇÃO-AZUL. 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA UNIÃO NO PARECER N. 

37/2015/DECOR/CGU/AGU.  PESCA  OCORRIDA  ANTES  DA 

VIGÊNCIA DO DECRETO  ESTADUAL N. 52.310/2015, QUE 

EXCEPCIONOU  DO  DECRETO  ESTADUAL  51.797/2014  A 

ICTIOFAUNA  MARINHA.  ADEMAIS  O  DECRETO 

ESTADUAL N. 52.310/2015 TEVE SUA EFICÁCIA SUSPENSA 

EM DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NA ACP N.  5023572-

63.2015.4.04.7100, MANTIDA PELO RELATOR DA 4ª TURMA 

DESSE TRF-4ª REGIÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 

5037259-67.2015.4.04.0000.  A  PROIBIÇÃO  DA  PESCA  DE 

ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DECORRE  DO ART. 

225,  CAPUT E § 1º, INCS. I, II e VII, DA CF/88 E, NO NÍVEL 

INFRACONSTITUCIONAL, DO ART. 6º, § 1º, INC. II, DA LEI 

N. 11.959/2009, DOS ARTS. 34, § ÚNICO, INC. I E 36, DA LEI 

9.605/98,  DO  ART.  35,  §  ÚNICO,  INC.  I,  DO  DECRETO  N. 

6.514/2008, BEM COMO DO PRÓPRIO TEXTO DO DECRETO 

ESTADUAL   51.797/2014,  QUE  SOMENTE  PERMITE  A 

CAPTURA  DE  ESPÉCIES  AMEAÇADAS  PARA  FINS 

CIENTÍFICOS (ART. 5º). PRECEDENTE DO TRF-4ª REGIÃO. 

COMPETÊNCIA  DO  IBAMA  PARA  FISCALIZAR  NOS 

TERMOS DO ART. 23,  INCS. VI E VII, DA CF/88 E ART. 17, §§ 

2º E 3º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 140/2011. AUSÊNCIA DE 

AMEAÇA DE ATO ILEGAL OU  ABUSIVO  POR PARTE DA 

AUTORIDADE COATORA. PARECER PELO PROVIMENTO 

DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO.
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O  Ministério  Público  Federal,  pelo  Procurador  Regional  da  República 

signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, perante essa 3ª Turma do 

egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do processo em epígrafe, manifestar-

se como segue:

I – RELATÓRIO

Trata-se  de  reexame  necessário  e  apelação  cível  interposta  pelo  Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA em face da sentença que, 

em sede de mandado de segurança impetrado preventivamente por Jorge Seif contra ato do Chefe 

do Escritório Regional de Itajaí do IBAMA, julgou procedente o pedido, concedendo a segurança 

para  que  a  autoridade  impetrada  se  abstenha  de  lavrar  auto  de  infração  ou impor  qualquer 

penalidade contra a embarcação ELIAS SEIF, de propriedade do impetrante,  pela captura da 

espécie  denominada  tubarão-azul  ou  cação-azul  (nome  científico  prionace  glauca),  com 

fundamento no Decreto n. 51.797/2014, do Estado do Rio Grande do Sul, ou, caso já tenha este 

sido lavrado, que fossem sustados os seus efeitos.

Em suas razões (Evento 56), o IBAMA aduz, em síntese, que o Estado do Rio 

Grande  do  Sul  possui  competência  para  declarar  espécies  da  fauna  silvestre  ameaçadas  de 

extinção, devendo o apelado, mesmo tendo autorização para pesca concedida pelo Ministério da 

Pesca, observar a legislação local, razão pela qual não poderia capturar espécies constantes na 

lista oficial da fauna ameaçada de extinção objeto do Decreto Estadual n. 51.797/2014. Ademais,  

discorre sobre a competência concorrente dos estados-membros para declarar espécies da fauna 

ameaçadas de extinção (art. 24, inc. VI, da Constituição Federal), a qual não se confunde com a 

competência para ordenar a pesca no mar, esta sim de exclusividade da União.
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Foram apresentadas contrarrazões (Evento 61 do processo originário).

Posteriormente,  os  autos  vieram conclusos  a  esta  Procuradoria  Regional  da 

República para pronunciamento.

É o sucinto relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Dos Pressupostos de Admissibilidade Recursal

No caso, restam presentes todos os requisitos que concernem à admissibilidade 

recursal,  quais  sejam:  cabimento,  tempestividade,  interesse  e  legitimidade  para  recorrer, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, e regularidade formal. 

A tempestividade restou comprovada nos eventos 50 e 56.

Destarte é de ser conhecido o recurso.

II.2 – Do Mérito Recursal

Assiste razão ao recorrente.

Consta  que  o  impetrante  atua  na  atividade  pesqueira,  tendo  impetrado  a 

presente ação mandamental no intuito de não ser autuado pelo IBAMA, por ocasião da captura, 

no litoral do Estado do Rio Grande do Sul, de espécies constantes na lista estadual da fauna 

ameaçada de extinção (Decreto Estadual n. 51.797/2014).
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O Juízo  a quo, na sentença atacada, concedeu a segurança para determinar à 

autoridade  impetrada  que  se  abstenha  de  lavrar  auto  de  infração,  ou  de  impor  qualquer  

penalidade, contra a embarcação ELIAS SEIF, de propriedade do Impetrante, pela captura das  

espécies  denominadas  TUBARÃO-AZUL  e  CAÇÃO-AZUL,  com  fundamento  no  Decreto  nº  

51.797/2014, do Estado do Rio Grande do Sul ou a sustação do auto e seus efeitos, se já lavrado  

for, por este motivo.

Dentre os fundamentos utilizados no decisum, tem-se que o Decreto Estadual n. 

51.797/2014 não poderia dispor sobre a utilização dos recursos pesqueiros no mar, visto que 

compete ao Ministério da Pesca e ao Ministério do Meio Ambiente fixar medidas relacionadas ao 

uso sustentável dos  recursos pesqueiros (art.  27,  § 6º, inc.  I,  da  Lei n. 11.958/2009).  Nesse 

sentido, sustentou o juízo que a Lei n. 11.958/2009 ainda determinou que compete aos Estados o 

ordenamento da pesca tão somente nas águas continentais (art. 3º, § 2º).

Constou, igualmente, na sentença, que, em âmbito nacional, a regulamentar a 

exploração dos recursos pesqueiros, a Portaria n. 445, de 17 de dezembro de 2014, editada pelo 

Ministério  do  Meio  Ambiente,  reconhece  como  espécies  da  fauna  brasileira  ameaçadas  de 

extinção aquelas  constantes  da "Lista  Nacional  Oficial  de Espécies  da Fauna Ameaçadas  de 

Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos", anexo da Portaria, na qual não consta o tubarão-

azul ou cação-azul.

Observou, ainda, o juízo a quo que a Portaria MMA n. 445, de 17 de dezembro 

de 2014, é superveniente à edição do Decreto Estadual n. 51.797, de 8 de setembro de 2014, e 

nela não consta essa espécie de tubarão.

Finalmente,  constou  ainda  na  sentença,  para  justificar  a  concessão  da 

segurança, que a Lei Complementar n. 140/2011, ao dispor sobre as ações de cooperação entre  

os vários entes da federação, também atribui à União a ação administrativa de "elaborar a  
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relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção e de espécies sobre-explotadas  

no território nacional, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as atividades  

que conservem essas espécies in situ (art. 7º, XVI). A mesma norma atribui à União, ainda, a  

tarefa de "exercer o controle ambiental  da pesca em âmbito nacional ou regional" (art.  7º,  

XXII). 

Data maxima venia, merece reforma o decisum.

No  tocante  à  competência  material  para  proteger  o  meio  ambiente e 

preservar a fauna, a mesma é comum aos diferentes entes da Federação, conforme extrai-se do 

art. 23, incs. VI e VII, da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios: 

(...)

VI  -  proteger  o  meio  ambiente  e  combater  a  poluição  em qualquer  de  suas  
formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

Ainda sobre a competência material, o parágrafo único do 23 da Constituição 

Federal determinou caber à Lei Complementar fixar normas para a cooperação entre a União e os  

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estar em âmbito nacional.

Em cumprimento ao que determinado no referido parágrafo único do art. 23 da 

CF/88, foi publicada a Lei Complementar n. 140/2011, que, relativamente ao objeto do presente 

feito, dispôs, no seu art. 8º, inc. XVII, sobre a competência do Estado para elaborar relação de 

espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, in verbis:
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Art. 8o  São ações administrativas dos Estados: 

(...)

XVII  -  elaborar a  relação de  espécies  da  fauna e  da flora  ameaçadas  de 

extinção no respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, 

fomentando as atividades que conservem essas espécies in situ. 

Consoante  o  citado  dispositivo,  o  Estado  tem competência  para  elaborar  a 

relação  das  espécies  da  fauna  ameaçadas  de  extinção  no respectivo  território,  portanto  uma 

primeira premissa que necessita ser fixada é se o mar territorial, a zona econômica exclusiva e a 

plataforma continental compõem além do território da União, igualmente, o território de Estado-

membro. 

Resposta positiva foi dada, à unanimidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento da liminar na ADI 2080 em 06.02.2002, que discutia se o Estado do Rio 

de Janeiro poderia editar normas tributárias em relação a fatos ocorridos no mar territorial, zona 

econômica exclusiva e plataforma continental. A liminar foi indeferida sob o entendimento de 

que tais locais, em que pese serem território e propriedade da União, são igualmente projeções do 

território do Estado ao qual são adjacentes. Tal entendimento decorreria do disposto no art. 1º1 e 

§ 1º do art. 20 da Constituição Federal2.  Veja-se o seguinte trecho da ementa:

EMENTA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.

1Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

2Art. 20 (...)
§ 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da  
administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos  para  fins  de  geração  de  energia  elétrica  e  de  outros  recursos  minerais  no  respectivo  território, 
plataforma  continental,  mar  territorial  ou  zona  econômica  exclusiva,  ou compensação  financeira  por  essa  
exploração. 
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COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS SOBRE A 

ÁREA  DOS  RESPECTIVOS  TERRITÓRIOS,  INCLUÍDAS  NESTES  AS 

PROJEÇÕES  AÉREAS  E  MARÍTIMA  DE  SUA  ÁREA  CONTINENTAL, 

ESPECIALMENTE AS CORRESPONDENTES PARTES DA PLATAFORMA 

CONTINENTAL,  DA  ZONA  ECONÔMICA  EXCLUSIVA  E  DO  MAR 

TERRITORIAL.

(...)

Esse entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em 16 de 

outubro de 2014, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 823.790 – ES, Relator o Ministro  

Roberto Barroso.

Fixada,  portanto,  a  premissa  de  que  o  território  do  Rio  Grande  do  Sul  se 

estende para o mar territorial que lhe é adjacente, bem como à zona econômica exclusiva e à 

plataforma  continental  que  seguem àquele,  resta  evidente  a  competência  do  Estado  do  Rio 

Grande  do Sul  para  definir  as  espécies  marinhas  ameaças  de  extinção  dentro  do  respectivo 

território, conforme os permissivos constitucionais (art. 23, incs. VI e VII, da CF/88) e legais 

acima referidos (art. 8º, inc. XVII, da Lei Complementar n. 140/2011).

Diga-se que a competência para elaborar lista de espécies da fauna ameaçadas 

de  extinção mais  se  adequa  à  competência  material  anteriormente  mencionada.  De qualquer 

sorte, mesmo sob o prisma da competência legislativa concorrente, os Estados-membros estão 

autorizados  constitucionalmente  a  editar  atos  normativos  definindo  a  sua  respectiva  lista  de 

espécies ameaçadas de extinção.

No  que  diz  respeito  à  competência  legislativa  para  proteção  do  meio 

ambiente, bem como fauna e pesca, dispõe o art. 24 da Constituição Federal:
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Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  

concorrentemente sobre: 

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e  

dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

Nos §§ 1º e 2º do art.  24, está previsto que compete à União legislar sobre 

normas gerais e aos Estados exercer sua competência suplementar. A preponderância do interesse 

é que definirá a competência. 

Sendo o Brasil um país de dimensões continentais, é clara a possibilidade de 

espécies  não  estarem  ameaçadas  de  extinção  se  considerado  o  âmbito  nacional,  mas  se 

encontrarem nessa condição no espaço territorial  mais  restrito  de um Estado-membro.  Nesse 

ponto, claro o interesse do Estado em suplementar eventual legislação nacional, estabelecendo as 

espécies ameaçadas de extinção no âmbito estadual, protegendo o meio ambiente dentro do seu 

território.

Sobre a possibilidade dos Estados-membros elaborarem suas listas de animais 

ameaçados de extinção, em que pese o apelado, na petição inicial, ter feito referência à existência 

de  um parecer  contrário  da Consultoria  Jurídica  junto  ao  Ministério  da  Pesca  e  Aquicultura 

(Evento 1 - PARECER8), mais recentemente, em 08 de maio de 2015, foi elaborado o Parecer n. 

37/2015/DECOR/CGU/AGU (ora anexado), do Departamento de Coordenação e Orientação de 

Órgãos Jurídicos da Consultoria Geral da União, que, sanando a divergência existente entre o 

MMA,  IBAMA e  MPA,  concluiu  pela  possibilidade  dos  Estados-membros  elaborarem  suas 

próprias  listas.  Segue  um  trecho  do  parecer  que  traz  um  resumo  dos  fundamentos  para  a 

conclusão  que  adotou,  os  quais  integramos  igualmente  como razões  do  presente  parecer,  in  

verbis:
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58. Em suma, extrai-se que:

a) a elaboração, por parte da União e dos Estados, das listas de espécies da fauna 

ameaçadas de extinção decorre do exercício da competência  material  comum, 

conforme se extrai do artigo 23, incisos VI e VII e parágrafo único, todos da 

Constituição Federal, cumulado com os artigos 7º, inciso XVI e 8º, inciso XVII, 

ambos da Lei Complementar nº 140/2011;

b)  a  competência  material  comum  consiste  num  modelo  horizontal, 

caracterizando-se por ser paralela, cumulativa e sem relação de subordinação na 

atuação  dos  diferentes  entes  federativos,  devendo-se  primar  pela  relação  de 

cooperação entre eles;

c) tem-se  utilizado,  como  vetor  da  hermenêutica  jurídico  ambiental,  o 

‘princípio do in dubio pro natura’, consoante se extrai de julgado proferido pelo 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.198.727/MG);

d)  a  Constituição  Federal,  em  seu  artigo  225,  “caput”  e  §  1º,  inciso  VII,  

preconiza, como direito de todos, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo, e, como dever do poder público, a proteção à fauna, 

de modo a evitar a extinção

das espécies;

e)  o  Supremo Tribunal  Federal  assentou o entendimento no sentido de que o 

direito  à  proteção  ao  meio  ambiente  consiste  em  direito  fundamental  de  3ª 

geração, de titularidade coletiva (RE 134.297);

f) deve-se interpretar os artigos 7º, incisos XVI e XXII, e 8º, incisos XVII e XX, 

todos  da  Lei  Complementar  nº  140/2011,  da  forma  que melhor  concretize  os 

dizeres dos artigos 225 e 23, incisos VI e VII, ambos da Constituição Federal no 
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que tange à proteção ao meio ambiente e à fauna, diante tanto da ‘supremacia 

constitucional’ quanto  da  ‘eficácia  expansiva  dos  valores  constitucionalmente 

albergados’;

g) concluir pela possibilidade de os Estados ampliarem o rol nacional de espécies 

(tais como, marinhas) da fauna ameaçadas de extinção, consiste em atribuir maior 

proteção  à  fauna  e,  como  isso,  ao  meio  ambiente,  de  modo  a  atribuir  ‘força 

normativa’ e ‘máxima

efetividade’ ao valor constitucional referente ao “meio ambiente ecologicamente 

equilibrado”;

h)  a  República  Federativa  do  Brasil  consiste  num  país  com  dimensões 

continentais,  de  modo  que  se  mostra  plausível  que  a  ameaça  de  extinção  de 

determinada espécie seja detectada em apenas algumas regiões do país, consoante 

se  extrais  do  inciso  IV  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  140/2011, 

destacando-se, outrossim, os eventuais dados técnico científicos colhidos pelos 

respectivos órgãos ambientais estaduais;

i) o  Princípio  do  Desenvolvimento  Sustentável  preconiza  que  o 

desenvolvimento econômico, por meio da livre iniciativa (no caso, pela atividade 

pesqueira),  deve  coexistir  com a  defesa  do  meio  ambiente,  de  modo  que  os 

recursos  ambientais  hoje  existentes  atendam  às  necessidades  atuais,  sem 

comprometer as futuras gerações;

j) de acordo com a visão moderna da doutrina ambientalista brasileira, à luz do 

disposto no artigo 225 da Constituição Federal,  a  fauna integra o conceito de 

‘meio ambiente natural’, consistindo, assim, em bem ambiental, e, portanto, de 

titularidade indeterminável;

k) em relação ao termo ‘respectivo território’, contido no inciso XVII do artigo 8º 

da  Lei  Complementar  nº  140/2011,  o  Supremo  Tribunal  Federal  exarou 
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entendimento  no  sentido  de  que  as  projeções  do  mar  territorial  integram  o 

respectivo  território  dos  Estados,  sob  o  argumento,  especialmente,  de  que  a 

dominialidade se distingue da territorialidade (ADI 2.080MC e RE 823790ES);

l) a limitação, prevista no artigo 3º, § 2º cumulado com o artigo 2º, inciso 

XIV, ambos da Lei nº 11.959/2008, diz respeito ao ‘ordenamento da pesca’ o qual 

disciplina alguns aspectos inerentes à atividade pesqueira (como, por exemplo, 

‘regimes de acesso’, ‘períodos de defeso’, ‘temporadas de pesca’, ‘tamanhos da  

captura’,  ‘métodos  e  sistemas  de  pesca’,  entre  outros  –  artigo  3º  da  Lei 

11.959/2009,  distinguindo-se,  portanto,  da  atribuição relativa  à  ‘elaboração da 

lista de espécies da fauna ameaçadas de extinção’;

m) o exercício da ‘atividade pesqueira’ só é permitido sobre as espécies que 

não  constem  nas  listas  oficiais,  federal  ou  estadual,  de  fauna  ameaçadas  de 

extinção, nos moldes dos artigos 2º, incisos I, III e XXII, e 6º, § 1º, inciso II, 

todos da Lei nº 11.959/2009, do artigo 36 da Lei 9.605/1998, bem como do inciso 

XVI do artigo 7º e do inciso XVII do artigo 8º, ambos da Lei Complementar nº 

140/2011; e

n) a necessidade de se observar,  no exercício da atividade pesqueira,  as listas  

estaduais de espécies da fauna ameaçadas de extinção, que contenham espécies  

marinhas não inseridas na relação nacional, não configura conflito normativo com 

a  normatização  federal  relativa  à  pesca,  tampouco  caracteriza  desrespeito  à 

competência  do  Ministério  da Pesca e  Aquicultura,  bem como à competência 

conjunta do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Ministério do Meio Ambiente.

Assim,  seja  do  ponto  de  vista  da  competência  comum  material,  seja 

considerando  as  normas  de  competência  legislativa  concorrente, não  resta  dúvida  que  é 

plenamente válido o Decreto Estadual n. 51.797, de 8 de setembro de 2014, que lista as espécies 
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da fauna ameaçadas de extinção relativa ao território do Rio Grande do Sul, aí abrangida sua 

extensão marítima.

Nesse sentido, conforme o art.  1º do citado decreto estadual, são declaradas 

como  espécies  da  fauna  silvestre  ameaçadas  de  extinção  ou  regionalmente  extintas  aquelas 

previstas  no seu anexo I,  dentre  as  quais  encontra-se elencado o tubarão-azul  ou cação-azul 

(nome científico  prionace glauca),  na qualidade de  vulnerável.  Por  vulnerável entende-se  a 

categoria de ameça que inclui as espécies que não se encontram criticamente em perigo ou em  

perigo, mas correm um alto risco de extinção na natureza (art. 3º, inc. V).
 
A elaboração da lista do Estado do Rio Grande do Sul foi precedida de amplo 

estudo técnico-científico, conforme esclarecido na apelação do IBAMA, bem como mencionado 

pela Juíza Federal que deferiu a liminar na ACP n. 5023572-63.2015.4.04.7100 (sobre a qual 

discorreremos em seguida):

Instituição de excelência, a Fundação Zoobotânica do Estado do Rio Grande do 

Sul,  em importante  e  já  consolidado  trabalho  de  proteção  à  fauna  e  à  flora, 

coordenou a atividade de mais de uma centena de profissionais da área ambiental,  

para  que  o  estudo  pudesse  viabilizar  substrato  científico  à  lista  de  animais 

ameaçados. É esclarecedora a notícia publicada à época em que editado o DEstRS 

51.797/2014,  que  aponta  para  o  amplo  estudo que  fundamentou a  relação  de 

animais constante da "Lista Vermelha":

RS tem 280 espécies de animais ameaçadas de extinção

09/09/2014

O Governo do Estado homologou hoje (9) a lista de espécies da fauna 

gaúcha  ameaçadas  de  extinção.  A listagem,  primeira  atualização  feita 

desde 2002, indica que o Rio Grande do Sul possui 280 espécies de sua 
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fauna em algum grau de ameaça de extinção (Vulnerável, Em Perigo ou 

Criticamente  em Perigo)  além  de  10  já  extintas.  Significa  que  estão 

ameaçados 22% dos mamíferos, 18% dos peixes de água doce, 16% dos 

anfíbios, 11% dos répteis e 14% das aves nativas do Rio Grande do Sul. A 

lista,  coordenada  pela  Fundação  Zoobotânica  (FZB)  com  apoio  da 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), é resultado do trabalho de 

129  especialistas  de  40  instituições  que  analisaram  o  estado  de 

conservação de 1,6 mil espécies.

"Uma  lista  de  espécies  ameaçadas  serve  para  subsidiar  as  políticas 

públicas  e  também como um termômetro de como o ser  humano está 

tratando o ambiente natural", diz Glayson Bencke, coordenador geral do 

trabalho e pesquisador do Museu de Ciências Naturais da FZB. “Com 

essa  atualização,  o  Rio  Grande  do  Sul  cumpre  um  dos  principais 

compromissos  assumidos  pelo Brasil  na  Convenção sobre  Diversidade 

Biológica (CDB) - reforçado recentemente pelas Metas de Aichi para a 

Biodiversidade”,  reforça  o  diretor  geral  da  Sema,  o  biólogo  Luís 

Fernando  Perelló.  “Ou  seja,  trata-se  de  monitorar  a  biodiversidade 

produzindo listas de espécies ameaçadas e, partir daí, construir planos de 

ação para tentar reverter ou pelo menos estancar o quadro de espécies 

ameaçadas”, explica.

Os critérios, procedimentos e definições utilizados para a revisão da lista  

foram desenvolvidos  pela  União  Internacional  para  a  Conservação  da 

Natureza  (IUCN,  sigla  em  inglês),  amplamente  empregados  em 

avaliações das condições de conservação de espécies em nível global e  

regional (países ou estados). A revisão periódica da lista é prevista tanto 

no  Código  Estadual  do  Meio  Ambiente  como  no  Decreto  Estadual 

41.672/2002, que também estabelece a obrigatoriedade da constituição de 

uma comissão multi-institucional formada por especialistas em fauna para 

coordenar o processo.
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Tecnologia de ponta

Para  a  revisão  da  lista,  foi  desenvolvida  pela  FZB  e  Procergs  uma 

ferramenta  inovadora,  o  "Live",  sistema  digital  operado  via  web.  Ele 

auxilia  na  elaboração  e  revisão  de  listas  de  espécies  ameaçadas  de 

extinção, permitindo documentar e gerenciar todas as etapas do processo 

de organização das chamadas listas vermelhas.

Graças  ao  Live,  que  permite  acesso  remoto  às  bases  de  dados,  

formulários de avaliação de espécies e documentos relevantes, a maior 

parte das atividades relacionadas à revisão da lista pode ser desenvolvida 

à distância, sem a necessidade de reuniões presenciais, o que viabilizou a 

participação  de  um  grande  número  de  especialistas  e  reduziu 

significativamente os custos do processo de reavaliação.

[...]

(Fundação  Zoobotânica  do  Rio  Grande  do  Sul.  Disponível  em: 

<<http://www.fzb.rs.gov.br/conteudo/4444/?RS_tem_280_esp

%C3%A9cies_de_animais_amea%C3%A7adas_de_extin

%C3%A7%C3%A3o>>.)

O Estado do Rio Grande do Sul não pode ignorar os estudos científicos de uma 

instituição de histórico trabalho de proteção ambiental, que desenvolveu esforços 

em aprofundada pesquisa para a proteção da biodiversidade, como é o caso da 

Fundação  Zoobotânica.  Trata-se  de  entidade  de  valor  incomensurável  para  a 

proteção  do  meio  ambiente,  com profissionais  que,  notadamente,  destacam-se 

pelo trabalho de profunda e profícua valorização de padrões de sustentabilidade 

adequados à consciência ecológica que se espera verificar no Poder Público.
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Outrossim, o fato da lista nacional oficial de espécies da fauna ameaçada de 

extinção, objeto da Portaria MMA n. 445, de 17 de dezembro de 2014, publicada três meses após 

a lista estadual, não contemplar o tubarão-azul ou cação-azul de forma alguma invalida a lista 

estadual, pois é bastante razoável que, diante da dimensão continental do Brasil, determinada 

espécie  da fauna não esteja  ameaçada nacionalmente,   mas   esteja  em um âmbito  territorial 

menor, no caso, de um determinado Estado. Além disso, obviamente não faria sentido uma lista 

estadual se tivesse que ser idêntica à lista nacional.

Neste  ponto  da  discussão  é  importante  discorrer  a  respeito  do  advento  do 

Decreto n. 52.310/2015, do Estado do Rio Grande do Sul, que excepcionou do Decreto Estadual 

n.  51.797/2014 as espécies da ictiofauna marinha objeto do anexo I, dentre as quais se encontra 

o tubarão-azul ou cação-azul.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o aludido Decreto foi publicado em 

1º de abril de 2015, sendo que a presente ação foi proposta em 23 de março de 2015, objetivando 

evitar a autuação do impetrante em relação ao descarregamento que ocorreria no mesmo dia 23 

de março de 2015 (ver itens 54 e 56 da petição inicial). Logo, a pesca que busca ser resguardada 

pela presente ação ocorreu quando plenamente em vigor o Decreto Estadual n.  51.797/2014.

Ademais, importa salientar que o Decreto n. 52.310/2015, do Estado do Rio 

Grande do Sul,  foi  objeto de uma ação civil  pública  (5023572-63.2015.4.04.7100),  proposta 

conjuntamente pelo Ministério  Público  Federal  e  Estadual,  na qual  foi  deferida  liminar  para 

suspender a  eficácia do DEstRS 52.310/2015, mantendo-se hígida, vigente e eficaz a parte do  

DEstRS 51.797/2014, que define os animais da ictiofauna marinha ameaçados de extinção no  

Estado do Rio Grande do Sul  (Evento 45 daquele feito).   Diga-se que a referida decisão foi 

mantida pelo Relator da 4ª Turma em sede de liminar no agravo de instrumento n. 5037259-

67.2015.4.04.0000.
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Assim, a questão que se coloca agora é se a presença do tubarão-azul ou cação-

azul na lista de espécies da fauna ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul pode 

ensejar a proibição da sua pesca no território deste Estado-membro.

Igualmente, a esta indagação a resposta é positiva.

A preservação de espécies declaradas ameaçadas de extinção,  ainda que em 

dado território da Federação, é uma decorrência lógica do disposto no art. 225, caput e § 1º, incs. 

I, II e VII, da CF/88, in verbis: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País  e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

(...)

VII -  proteger a fauna e a flora,  vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade.  
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Como se vê dos aludidos artigos, a Constituição brasileira não compactua com 

a extinção de espécies, ao contrário, busca a proteção da biodiversidade do patrimônio genético 

nacional. Sendo assim, a inclusão de espécie em lista de animais ameaçados de extinção importa 

em um comando normativo de preservação dessas espécies,  afastando a possibilidade de sua 

exploração econômica.

Evidente que a extinção de espécies em áreas consideráveis como a tratada no 

presente caso, consistente no mar territorial, zona econômica exclusive e plataforma continental 

do litoral do estado do Rio Grande do Sul, pode ensejar grave desequilíbrio ecológico em um 

território extenso, de forma a justificar a proteção constitucional e legal.

Incidindo nesse ponto, igualmente, o princípio da precaução. Sobre o aludido 

princípio ambiental,  ei-lo no exato molde da Declaração do Rio de Janeiro (Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – ECO-92):

“Princípio  15.  De  modo  a  proteger  o  meio  ambiente,  o  princípio  da  

precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com  

suas  capacidades.  Quando  houver  ameaça  de  danos  sérios  ou  

irreversíveis,  a  ausência  de  absoluta  certeza  científica  não  deve  ser  

utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente  

viáveis para prevenir a degradação ambiental”. 

Ademais,  no  plano  infraconstitucional,  a  proibição  à  pesca  de  espécimes 

ameaçados de extinção decorre do disposto no inc. II, do § 1º, do art. 6º, da Lei n. 11.959/2009,  

que preceitua:

     

Documento eletrônico assinado digitalmente por Fábio Nesi Venzon Procurador 
Regional da República
Procuradoria Regional da República - 4ª Região - www.prr4.mpf.gov.br
Rua Sete de Setembro, 1133 - CEP 90010-191 - Porto Alegre - RS 18

http://www.prr4.mpf.gov.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA – 4ª REGIÃO

Art.  6o   O  exercício  da  atividade  pesqueira  poderá  ser  proibido  transitória, 

periódica ou permanentemente, nos termos das normas específicas, para proteção:

(...)

§ 1o  Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo,  o exercício da atividade 

pesqueira é proibido:

(...)

II  –  em relação às  espécies que devam ser preservadas ou espécimes com 

tamanhos não permitidos pelo órgão competente; 

E ainda do art. 34, § único, inc. I, da Lei n. 9.605/98, que tipifica como crime a 

pesca de espécies que devem ser preservadas e, como já referido supra, a razão da inclusão de 

uma espécie em lista de animais ameaçados de extinção somente pode ser sua preservação. A 

mesma redação é encontrada no art. 35, § único, inc. I, do Decreto n. 6.514/2008, para tipificar 

idêntica  conduta  como  infração  administrativa,  sujeitando  o  responsável  às  sanções 

administrativas cabíveis. 

Essa  egrégia  Corte  já  assentou  que  há  vedação  total  à  pesca  de  espécies 

ameaçadas de extinção, consoante se depreende da seguinte ementa que interpreta o alcance do 

art. 36 da Lei n. 9.605/98:

Ementa

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO. 

PESCA  DE  PEIXES  AMEAÇADOS  DE  EXTINÇÃO.  ARTIGO  34, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I DA LEI Nº 9.605/98. ARTIGO 36, PARTE 

FINAL  DA  LEI  DOS  CRIMES  AMBIENTAIS.  INTERPRETAÇÃO 

RAZOÁVEL.  1.  A pesca  e  o  transporte  de  peixes  ameaçados  de  extinção 

configuram, em tese, o delito tipificado no artigo 34, parágrafo único, incisos I e  

III,  da  Lei  dos  Crimes  Ambientais,  afastando  a  competência  dos  Juizados 

Especiais Criminais Federais. 2. A expressão "ressalvadas as espécies ameaçadas 
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de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora", contida na parte  

final  do  artigo  36  da  Lei  nº  9.605/98  não  possui  o  condão  de  restringir  a 

aplicabilidade do artigo 34 do mesmo diploma legal às hipóteses de pesca de 

espécies não ameaçadas de extinção, sob pena de afronta ao disposto no artigo 

225,  §  1º,  inciso  I,  da  CRFB,  referindo-se  somente  a  possibilidade  de 

aproveitamento econômico de tais peixes, uma vez que sobre os ameaçados de 

extinção há vedação total de retirada da água.

(TRF4  -  OITAVA TURMA;  RSE  200971010004551;  RSE  -  RECURSO  EM 

SENTIDO ESTRITO; Relator(a) VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS; Fonte 

D.E. 04/06/2010; Data da Decisão 26/05/2010; Data da Publicação 04/06/2010).

(grifos acrescidos)

Diga-se  que,  do  texto  do  Decreto  Estadual  n.  51.797/2014,  extrai-se  que 

somente determinadas práticas preservacionistas é que podem autorizar a captura das espécies 

elencadas no anexo I do decreto. É a conclusão que se chega da leitura do art. 5º, in verbis: 

Art.  5.º A  Secretaria  do  Meio  Ambiente,  ouvida  a  Fundação  Zoobotânica  do  

Rio Grande do Sul, poderá autorizar, em caráter especial, a coleta de espécies 

ameaçadas de extinção com  fins  científicos,  dando  destinação  preferencial 

do  material  biológico a  coleções  zoológicas de instituições de pesquisa do  

Estado do Rio Grande do Sul.

Assim, assentada a competência do Estado do Rio Grande do Sul para listar as 

espécies ameaçadas de extinção no seu território, aí abrangido o mar territorial, zona econômica 

exclusiva e plataforma continental,  bem como a vedação à pesca das espécies ameaçadas de 

extinção no âmbito estadual, como é o caso do tubarão-azul ou cação-azul, a competência do 

IBAMA para  autuar  o  impetrante  pela  pesca  da  aludida  espécie  no  litoral  gaúcho  é  uma 
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decorrência  da  competência  material  comum  dos  entes  da  Federação,  constitucionalmente 

definida no art. 23, incs. VI e VII, da CF/88, supratranscrito, bem como nos § 2º e 3º do art. 17 da 

Lei Complementar n. 140/2011 cuja redação é a seguinte:

Art.  17.  Compete  ao  órgão  responsável  pelo  licenciamento  ou  autorização, 

conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração 

ambiental  e  instaurar  processo  administrativo  para  a  apuração  de  infrações  à  

legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou 

autorizada. 

(...)

§  2o  Nos  casos  de  iminência  ou  ocorrência  de  degradação  da  qualidade 

ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar  

medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao 

órgão competente para as providências cabíveis. 

§ 3o  O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes 

federativos  da  atribuição  comum  de  fiscalização da  conformidade  de 

empreendimentos  e  atividades  efetiva  ou  potencialmente  poluidores  ou 

utilizadores  de  recursos  naturais  com  a  legislação  ambiental  em  vigor, 

prevalecendo  o  auto  de  infração  ambiental  lavrado  por  órgão  que  detenha  a 

atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.

 
Finalmente,  a  alegação  do  apelado  de  que  possui  todas  as  licenças  e 

autorizações  administrativas  para  o  exercício  da  atividade  pesqueira  configura  assertiva 

insuficiente, por si só, para descaracterizar a infração ou elidir as sanções aplicadas, se a pesca, 

no caso, houver sido realizada em ofensa à legislação ambiental, como entendeu o IBAMA.
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Destarte, não havendo óbice legal à autuação do impetrante pelo IBAMA na 

hipótese de restar caracterizada a pesca no litoral do Rio Grande do Sul de espécie declarada 

ameaçada de extinção neste Estado (tubarão-azul ou cação-azul), não há qualquer ameaça de ato 

ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora, razão pela qual a reforma da sentença, com a 

denegação da segurança é medida que se impõe.

III – CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  opina  pelo  conhecimento e 

provimento da apelação e do reexame necessário,  a fim de ser reformada a sentença com a 

denegação da segurança.

Pugna-se,  finalmente,  para fins  de prequestionamento,  pelo efetivo debate a 

respeito  dos dispositivos constitucionais e legais referidos.

É o parecer

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2016.

FÁBIO NESI VENZON
Procurador Regional da República
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