
PORTARIA N9 N-OOS. DE 07 DE FEVEREIRO DE 1984.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDtNCIA DO DESEN
VOLVIHENTO DA PESCA - SUDEPE. no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto n9 73.632. de 13 de feve
reiro de 1974, tendo ea vista o disposto nos artigos 33 e
39 do Decreto-Lei nQ 221, de 28 de fevereiro de 1967,

R E S O L V E

Art. 19 - Proibir, em ãguas territoriais brasi
leiras, a captura de tartarugas marinhas das espécies abai
xo discriminadas!
NOME VULGAR NOME CIENTtFICO
av; de aruani .....•.••.•••••...•.•. Caretta caretta
tartaruga de couro •.•••...••..•.•.. Dermochelys coriacea
tartaruga verdadeira ou de pente ••.Eretmochelys imbricata
xibirro (confunde-se com a aruanã).Lepidochelys olivacea

Art. 2Q - O disposto no artigo anterior nao se
aplica às tartarugas da espécie Chelonia .ydas (aruanã).
desde que obedecidos os seguintes requisitos:

1 - Tamsnho .ini.o ~ captura - 80 cm oit~nta
centímetros), medida correspondente ao comprimento da cara
paça superior, toaada em linha reta a partir da extremida
de do bordo anterior ao bordo posterior.

II - Metodo de captura
a) i proibida a utilização de redes de"car~",

cujas malhas sejam inferiores a 2 m (dois metros), aedida
toaada em ângulos opostos da malha esticada.

b) ê proibida. nas praias, a i.obilização



ventral (embarcada ou em decubito dor.al) da. tartaruga.
capturadas. devendo serea conservada. ea abrigo ou cercado.
protegidos contra o .01.

lI] - Epoca de captura - a captura d. tartarulas se
ri peraitida .oaente no períOdO coapreendido entre 19 de
aaio a 30 de seteabro e coa exclusividade aos pescadores
artesanais.

Art. 39 - Proibir a colheita de ovos de
las de qualquer espécies.

tartaru

Art. 49 - são vedados o deseabarque. traasporte.a
coaercialização ou a si.ple~ deteaçio de tartarulas aa
riohas, exceto as da espécie Chelonia ardas.

Art. S9 - E. qualquer ipoca do ano i proibido .0
lestar tartarugas que se encontrea na praia. Os ani.ais i.o
bilizado. ventralaente. e. desacordo coa o itea ll-b do ar
tigo 29. deve. ser iaediata.ente devolvidos ao .ar.

Art. 69 - A licença para a captura da espicie
Chelonia .rdas i fornecida anual e aratuita.ente pela
SUDEPE a pescadores filiados a cooperativas ou colônias de
pescadores.

Paricrafo Onico - As entidades mencionadas no
caput deste artigo informarão a SUDEPE, mensalmente ou qu.~
do solicitado, o numero de indivíduos capturados.

Art. 79 - O exercício da pe.ca, em desacordo coa
as dispo.içõe. constantes desta Portaria. con.titui dano ã
launa aquitica de do.tnio publico, nos ter.o. do artilo 71
do Decreto-Lei n9 221, de 28 de fevereiro de 1967.

Art. 89 - Os infratores da pre.ente Portaria fica
rao .ujeitos ãs sançõe. previstas no Decreto-Lei n9 221,
de 28 de levereiro de 1967, e de.ais leai.laçao co.ple.en
tar, cabendo e.pecifica.ente as penalidade. capitulada. nos
artigos 69, ~6, 64 e 71 do referido dipl0.a lelal:

a) apreensão dos equipa.entos de p••ea proibidos



e do produto de pescaria e, bem assim. medidas tendentes ã
interdição da embarcação infratora pela autoridade compete~
te, atê o cumprimento das exigências legais e,

b) cassação temporiria das eatrículas e licenças
concedidas pela SUDEPE.

I 19 - As licenças serao cassadas pelo prazo de
01 ano quando comprovada quaisquer irregularidades pratic!
das pelo seu detentor e não denunciadas pelas cooperativas
ou colônias de pescadores a que estejam filiados.

I 29 - O paga.ento da indenização de que trata o
artigo 79 sera feito de acordo co. a avaliação do respecti
vo dano, cabendo ã autoridade julgadora estabelecê-la co.
base no valor venal do produto no mercado local.

f 39 - Todas as penalidades aplicadas deverão ser
comunicadas às Capitanias dos Portos ou suaa Agências, com
a solicitação de se fazer o respectivo lança.ento nas Ceder
netas de Inscrição e Registro (CIR) dos infratores.

Art. 99 - O produto das pescarias, apreendido em
desacordo com estas disposições, não podera ser levado a
leilão público durante o período de defeso, devendo ter a
seguinte destinação:

1 - Em caso dos aniaais capturados ainda se enco~
trarem em condições de sobreviverem, devem ser devolvidos
ao mar;

11 - Em caso de o produto nao poder ser conserva
do, sera cedido is instituições federais, estaduais ou muni
cipais, nos termos estabelecidos nos itens XXVI e XXVII da
Portaria SUDEPE n9 N-OS. de 12 de maio de 1980;

III - Em caso de poder ser devidamente conservado
atê o fi. do período de defeso, apôs o mesao, serã vendido
ea leilão público nos termos do que estabelece a Portaria
supra citada.

Art. 10 - Esta Portaria entrarã ea vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições e. contrãrio.e~
pecial.ente a Portaria n9 "-27, de 14 de outubro de 1982.

ROBERTO FERREIRA DO AHARAL
Superintendente
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