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INFORMATIVO 
ABLA defende Nota Fiscal Eletrônica como único 

documento de origem, trânsito e destino. 

Atualmente existem normas vigentes e divergentes que estabelecem os mecanismos necessários para o 
trânsito de espécimes com fins de ornamentação e de aquariofilia no Brasil: 

-Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº1/2012: estabelece em seu capítulo III que o 
transporte interestadual de espécies de peixes de águas continentais para fins ornamentais e de aquariofilia, 
em todo o seu percurso, deve estar acompanhado da Guia de trânsito de peixes com fins ornamentais e de 
aquariofilia – GTPON; 
-Instrução Normativa IBAMA nº202/2008: estabelece em seu capítulo III que o transporte 
interestadual de espécies de peixes de águas marinhas e estuarinas para fins ornamentais e de aquariofilia, 
em todo o seu percurso, deve estar acompanhado da Guia de trânsito de peixes com fins ornamentais e de 
aquariofilia – GTPON; 
-Instrução Normativa MPA nº21/2014: estabelece a Nota Fiscal Eletrônica como documento 
comprobatório de origem, trânsito e destino de espécimes de organismos aquáticos vivos com fins de 
ornamentação e aquariofilia em todo território nacional. 
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 Em 2014, o extinto Ministério da Pesca e 
Aquicultura - MPA publicou a Instrução Normativa 
nº21/2014, respaldado por parecer da Advocacia Geral da 
União - AGU, o qual afirmou que a competência para 
legislar sobre o trânsito era exclusiva do extinto Ministério 
da Pesca e Aquicultura. Uma vez que, como a Guia de 
trânsito de peixes com fins ornamentais e de aquariofilia - 
GTPON não era eficiente por ser um documento emitido 
em papel pelas Superintendências do IBAMA, sem critérios 
e procedimentos normatizados e padronizados pelos 
Estados, e ainda tal problemática vinha gerando condições 
desleais de comércio entre os estados, como forma de 
resolver a problemática o extinto MPA publicou norma que 
estabeleceu a Nota Fiscal como documento comprobatório 
da origem, trânsito e destino dos organismos aquáticos 
com fins de ornamentação e de aquariofilia.  

Após a publicação foi oficializado ao IBAMA pelo 
extinto MPA a solicitação de revogação da GTPON, porém o 
IBAMA não revogou o documento e as entidades de classe 
entraram com ações contra essa guia e atualmente já não 
geram mais a GTPON por efeitos de uma liminar judicial. 
Como houve inúmeras reclamações ao legislativo, o 
Congresso Nacional abriu um projeto de Decreto 
Parlamentar para sustar os efeitos das normas que 
tratavam a GTPON como documento necessário para o 
trânsito interestadual.  

Com o envio do projeto aos Ministérios do Meio 
Ambiente e o extinto MPA, houve as discussões para revogação da GTPON e criação de um novo mecanismo para o 
trânsito interestadual de organismos aquáticos com fins de ornamentação e de aquariofilia. Tal norma possibilita a 
emissão da guia pelo próprio interessado através de um sistema informatizado e desburocratizado.  

Como entidade representativa de classe, a ABLA participou da discussão da construção da norma, porém 
infelizmente meses após acordarmos um mecanismo eficiente e desburocratizado, fomos surpreendidos por um 
sistema que não atende à realidade da cadeia produtiva e que solicita informações que em momento algum são 
citadas na minuta de normativa que trata da matéria. Algumas deficiências já foram identificadas e precisam ser 
sanadas: 

-A necessidade de que o empresário informe o valor do produto, sendo que esta 
informação é comercial e irrelevante ao controle e monitoramento ambiental. 
Outro problema com relação a esta informação solicitada é que os comerciantes 
praticam preços de acordo com o potencial de compra de seus clientes e o 
vazamento destas informações certamente gerará prejuízos as empresas de 
comércio de organismos aquáticos; 

-No sistema, o comerciante tem que cadastrar as notas fiscais, uma a uma, e 
como no caso dos distribuidores o número de fornecedores é grande, no 
momento da comercialização não será possível que o mesmo identifique de qual 
nota o produto comercializado é oriundo; 

-Ao acordarmos o sistema informatizado o mesmo seria uma plataforma onde os 
interessados em realizar transporte interestadual informariam as espécies e 
quantidades, porém não é desta forma que foi construída a proposta do sistema. 
É impossível em uma distribuidora conseguir relacionar todas as notas fiscais em 
seus pedidos, ainda mais de algumas espécies que foram adquiridas e não 
comercializadas imediatamente; 

-No caso do sistema informatizado da Guia Eletrônica de Trânsito – GET estar 
inoperante é necessária alguma alternativa que permita o transporte dos 
espécimes neste ínterim; 
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"Tal norma 
possibilitará a 
emissão da guia 
pelo próprio 
interessado, através 
de um sistema 
informatizado e 
desburocratizado" 

- FELIPE WEBER 
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- Sendo que existe a necessidade de que as empresas apresentem relatório anual ao Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA, seria importante que ficasse dispensado a apresentação de tal relatório para 
aquelas espécies comercializadas com emissão da GET, uma vez que a emissão da Guia está 
vinculada ao CTF; 

- Não ficou claro como o importador irá realizar o trânsito dos organismos adquiridos se o mesmo é 
dispensado de cadastrar a nota fiscal de entrada do produto no sistema; 

- Não tem lógica o cadastramento das notas fiscais no sistema informatizado, pois no comércio dentro 
do Estado a Guia é dispensada e assim ficará um saldo de produto divergente com a real quantidade 
disponível para comercialização;  

- Como relatado anteriormente não é eficiente gerar um documento baseado nos atuais moldes, pois 
seria humanamente impossível que o empresário recorde o saldo disponível se este não for 
disponibilizado pelo próprio sistema após o cadastramento das notas; e 

 - É necessário que o sistema permita que sejam corrigidas informações das Guias, caso necessário. 

Diante do exposto, formalizamos ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, que a IN 
MPA nº21/2014, atende completamente a necessidade de controle e que é a forma mais eficiente de controle. Após 
reunião da ex-Ministra Katia Abreu, com o Presidente da ABLA, a mesma optou por não assinar a normativa da GET, 
por não entender que a ferramenta desburocratizasse o trânsito. 

ABLA Propõe a Liberação do 
Comércio de Répteis e Anfíbios  

 O presidente da Abla, participou em Goiânia/
GO, da 15ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial de 
Animais de Estimação. Toda a apresentação foi pautada 
no potencial de crescimento que o setor PET teria com 
a liberação do comércio dos repteis e anfíbios no Brasil.  
  Mesmo com a crise financeira no Brasil, o 
mercado PET tem se demonstrado potencial. Segundo 
dados da Associação Brasileira da Indústria PET - 
Abinpet, em 2015 o setor PET faturou, no Brasil, R$ 18 
bilhões, um crescimento de 7,6% em relação a 2014. 
 A proibição do comércio ocorreu no Brasil, 
praticamente em todo Brasil, no ano de 2012, através 
da Instrução Normat iva nº31/2002, quando 
suspendeu-se o deferimento de novos criatórios e em 
sequência com a promulgação da Lei Complementar 
nº140/2011, ficando a atividade em um impasse de 
qual caminho seguir. 
  Está sendo finalizado o levantamento de todos 
os dados do setor de alimentação destinado a repteis e 
anfíbios, setor esse que comprovadamente cresceu 
significativamente e de forma formal, já que as rações 
são licenciadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento. A idéia é focar na revogação da IN 
IBAMA nº31/2002, para que possamos iniciar um 
trabalho de conscientização dos estados com relação a 
importância da liberação e as divisas que a legalização 
desta existente atividade pode trazer ao Brasil. 

ABLA formaliza ao MAPA e MMA 
a necessidade de liberação do 
uso comercial do setor como 

forma de controle  

 As duas espécies, originárias do Arquipélago 
de Galápagos e do Arquipélago de Fiji, foram 
introduzidas na década de 80 no Brasil e vem sendo 
observadas no litoral do Estado do Rio de Janeiro, bem 
como São Paulo, Espírito Santo, Bahia e Santa 
Catarina.  A Coordenação de Recursos Pesqueiros do 
IBAMA apresentou posição favorável à liberação da 
captura e comércio através do Parecer 005953/2013- 
COREP/IBAMA. 
 Como uma das finalidades citadas no Parecer 
do IBAMA para o uso dos Corais é o comércio com fins 
d e o r n a m e n t a ç ã o e d e a q u a r i o f i l i a , o s 
empreendimentos que desejarem comercializar a 
espécie em questão devem estar devidamente inscritos 
no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, na 
categoria de Empresa que Comercializa Organismos 
Aquáticos Vivos - ECOAV.  
 Assim, solicitamos aos Ministério do Meio 
Ambiente e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
que seja retomada a discussão deste importante 
processo de normatização para a aquariofilia no Brasil 
uma vez que, desde o envio deste processo pelo IBAMA 
ao MMA em 2014, encontra-se parada no MMA, 
inclusive com a Minuta de Instrução Normativa 
Interministerial - INI. 
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Proposta de Nova Lista de Espécies para Importação é 
Formalizada pelo Governo Federal  

A Instrução Normativa IBAMA n°202, de 22 de outubro de 2008 (Processo IBAMA/SEDE nº 
02001.003010/2003-73), estabelece as normas, critérios e procedimentos para uso de espécies marinhas ou 
estuarinas com fins de ornamentação e de aquariofilia, inclusive, constam no Anexo IV da citada norma constam as 
espécies de peixes permitidas à importação. Já a importação de espécies nativas ou exóticas de águas continentais 
com finalidade ornamental ou de aquariofilia, é regulamentada pela Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA 
nº01, de 03 de janeiro de 2012 (Processo IBAMA/Sede no 02001.002681/2004-06), onde constam no Anexo IV as 
espécies permitidas. 

Como o setor de comércio de organismos aquáticos com fins de ornamentação e de aquariofilia 
é baseado em atividade que depende de um “hobby”, existe necessidade de que o mercado ofereça constante 
atualização dos produtos e espécies a serem disponibilizadas. No caso das espécies marinhas ou estuarinas, há 
urgente demanda de atualização da normativa vigente, pois esta não é revisada há 8 anos. No setor de espécies 
continentais, a descrição de novas espécies com fins de ornamentação e de aquariofilia no mundo é freqüente, por 
mais que a norma seja relativamente recente, a mesma também carece de revisão periódica. 

Recordando o modelo da construção das listas de espécies autorizadas para importação, onde o 
setor formulou as listas de espécies de interesse, foi enviada a lista com todas as espécies atualmente 
comercializadas no mundo e principalmente de interesse do mercado brasileiro. Assim, formalizamos ao Governo 
Federal que enquanto não for possível aprofundarmos a discussão sobre o modelo de ordenamento pesqueiro 
utilizado, de positivista para negativista, para espécies com fins de ornamentação e de aquariofilia, que seja 
publicado a revisão dos anexos das citadas normas. 
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ABLA defende a prioridade de 
discussão do uso de matrizes de 

espécies ameaçadas para 
Aquicultura na Câmara da 

Aquicultura no MAPA 

 Há necessidade de regularização de Matrizes 

de Espécies Ameaçadas para Aquicultura, uma vez que 

algumas espécies de interesse para aquicultura 

o rnamen ta l , ao passa rem a compor l i s t a s 

de espécies ameaças de extinção passam a estarem 

automaticamente proibidas de qualquer tipo de uso, 

até mesmo a captura para fins de formação de plantel.  

  No inicio de 2015, após a publicação da 

Portaria MMA nº445/2014, participamos de reuniões de 

rediscussão da suspensa portaria e todos os 

pesquisadores participantes foram unânimes em relatar 

a necessidade de que haja uma norma que estabeleça 

a captura para formação de matrizes de forma clara. 

Tal necessidade se dá devido também ao relato dos 

pesquisadores terem dificuldades em conseguir licenças 

de captura para pesquisa, e disseram que vêem a 

aquicultura como uma forma de preservação 

da espécie. 

DO PRESIDENTE  

• 30/06/16 - Câmara Setorial da 

Aquicultura- MAPA. 
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Reunião em Brasília/DF com a Excelentíssima 
Ministra Kátia Abreu em 05/05/2016

Reunião Câmara PET Goiânia 

Eventos


