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SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

Resolução n° 2/2022 

ACIRM, 

LEVANDO EM CONTA os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) e diversos acordos internacionais relacionados com 

os recursos do mar; 

CONSIDERANDO que, em abril de 2021, o Brasil tornou-se signatário da Declaração de 

Copenhague, figurando como 9° país da América Latina a aderir ao projeto BIue Justice, iniciativa do 

governo da Noruega e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no combate 

transnacional contra o crime organizado na atividade pesqueira; 

OBSERVANDO que a Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) tem por finalidade 

orientar o desenvolvimento das atividades que visem à efetiva utilização, exploração e 

aproveitamento dos recursos vivos, minerais e energéticos da Amazônia Azul e áreas internacionais 

de interesse, de forma racional e sustentável, para o desenvolvimento socioeconômico do País, 

gerando emprego e renda e contribuindo para a inserção social e por objetivo incentivar a exploração 

e o aproveitamento sustentável dos recursos do mar, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito 

do mar e seu subsolo, e das áreas costeiras adjacentes; 

RECORDANDO que o X Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM) tem entre seus 

objetivos contribuir para a consecução dos objetivos brasileiros estabelecidos pela PNRM e promover 

o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura como fonte de alimentação, emprego, renda 

e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos recursos pesqueiros, bem como a otimização dos 

benefícios econômicos decorrentes, em harmonia com a preservação e a conservação do meio 

ambiente e da biodiversidade; 

RESSALTANDO que as demandas sobre os recursos marinhos e uso do mar em geral 

aumentaram significativamente nas últimas décadas e que, de acordo com relatório da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2016), no ano de 2010, as indústrias ligadas 

ao oceano geraram cerca de US$ 1,5 trilhão (um trilhão e quinhentos bilhões de dólares) de valor 

adicionado, representando cerca de 2,5% do PIB mundial, estimando-se que o PIB do mar dobrará em 

2030, relativamente a 2010, alcançando um valor adicionado de cerca de US$ 3 trilhões (três trilhões 

de dólares). Ademais, estas atividades geraram aproximadamente 31 milhões de empregos diretos 

em 2010 1 ;  

RECONHECENDO que a CIRM, coordenada pelo Comandante da Marinha, na condição de 

Autoridade Marítima, e integrada por representantes de vários Ministérios e pela Marinha do Brasil 

(MB), constitui-se em um fórum nacional adequado para o gerenciamento da Amazônia Azul, 

integrando o planejamento, a coordenação e a condução das atividades dos diferentes atores que 

possuem interesses ligados ao mar, propiciando condições para a exploração sustentável e o seu 

monitoramento; 

1 
OECD (2016), The Ocean Economy in 2030, OECDpublishing, Paris. httQs://doi.org/10.1787/9789264251724-en  
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ENTENDENDO que a Pesca Ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (INN) e os demais 

crimes relacionados à atividade pesqueira contribuem para a sobrepesca, uma vez que estas práticas 

não cumprem a legislação, operando sem qualquer preocupação com o meio ambiente, ações, 

programas ou políticas de ordenamento, registro, monitoramento e fiscalização concernentes à 

atividade pesqueira; 

OBSERVANDO, AINDA, a elevada quantidade e diversidade de pescadores, dos demais atores, 

das embarcações de pesca industriais e artesanais e dos petrechos envolvidos na atividade pesqueira 

e a vasta extensão das áreas sob jurisdição brasileira utilizada pela atividade pesqueira; 

COMPREENDENDO a necessidade de aperfeiçoar a gestão do acesso e uso dos recursos 

pesqueiros, e de criar ferramentas eficientes no monitoramento da atividade pesqueira, bem como 

promover práticas para o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira visando ao combate à 

pesca INN; 

CONSIDERANDO, AINDA, que a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (SAP/MAPA) iniciou tratativas para combate à fraude e às irregularidades 

no processo de inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira de pescador profissional; e 

TENDO EM VISTA a necessidade e importância em continuar, ampliar, aperfeiçoar e integrar 

ações de combate às fraudes e às irregularidades no exercício da atividade pesqueira, 

RESOLVE: 

1. Aprovar a criação do Grupo Técnico (GT) "Prevenção e Combate à Pesca INN", no âmbito da 

Subcomissão para o Plano Setorial para os Recursos do Mar, com a finalidade de: 

- estimular a cooperação interinstitucional e internacional entre os órgãos, organismos e 

países que atuam no combate à pesca INN; 

II - fornecer subsídios para o planejamento de ações integradas para prevenção e combate 

às fraudes e às irregularidades na atividade pesqueira; 

III - aprimorar a integração da atuação governamental para ampliar o combate à pesca 

INN; e 

IV 	promover a divulgação dos dados e resultados para a sociedade e o 

compartilhamento das informações entre os órgãos membros deste Grupo Técnico e demais grupos 

de interesse. 

2. Designar os seguintes órgãos para compor o GT "Prevenção e Combate à Pesca INN", com 

autonomia para convocar consultores adhoc 

Coordenador: 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Membros: 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); 

Ministério da Defesa (MD); 

Ministério das Relações Exteriores (MRE); 

Ministério do Trabalho e Previdência (MTP); 

Ministério da Cidadania (MC); 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); 
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Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

Ministério do Turismo (MTur); 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH); 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS/MTP); 

Estado-Maior da Armada (EMA/MB); 

Comando de Operações Navais (ComOpNav/MB); e 

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM/MB). 
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