
PORTARIA SUDEPE N.o 323 de 4 de agosto de 1967

O SUPERINTE 'DE TE DA SUPERINTENDt:NCIA DO
DESENVOLVIME TO DA PESCA. em atendimento às instruções
do art. 3.°. Parágrafo V. da Lei Delegada n.? 10. de 11 de outubro
de 1962. usando das atribuições que lhe confere o art. 48. item VI.
do Decreto n.? 1.942. de dezembro de 1962. tendo em vista preservar
os interesses da indústria da pesca do País, em consonância com as
necessidades da nação. considerando que:

a) a expansão da produção nacional do pescado. sob a forma
de "peixe-fresco" e congelado. vem se processando propor-
cionalmente ao desenvolvimento da estrutura da comercia-
lização e que a importação dessa categoria de produto cons-
titui uma disputa de comércio. vez que os preços dos pro-
dutos são praticamente os mesmos;

b) a matéria-prima. necessária à expansão da indústria de pes-
cado enlatado. poderá ser oferecida em quantidade. quali-
dade e preço competitivos com a importadas;

c) para as demais forma de conservação de pescado. ou seja.
desidratado. defumado etc.... não há produção animal em
grande escala e, por outro aspecto, constituindo-se as cate-



gerias não essencialmente incluída entre "gêneros de primei-
ra necessidade";

RESOLVE
Art. 1.0 - r\ importação de pescado, sob a forma de "Peixe

fresco", salgado ou congelado para consumo humano não é aconse-
lhável ao atual estágio de desenvolvimento da pesca nacional e a
falta de importação não acarretará nenhum prejuízo às necessidades
de oferta do produto ao mercado nacional.

Parágrafo único - Entende-se por mercado de pescado, especi-
ficado neste artigo, tanto o consumidor como a indústria de benefi-
ciamento do produto.

Art. 2.° - A importação de pescado, sob outras formas de con-
scrvação, não incluídas no art. 1.0, ou seja, desidratado, defumado,
enlatado, "farinha de peixe", etc ... , não tem influência no estágio
atual de desenvolvimento da pesca, devendo a decisão sobre a couve-
niência desse comércio, ser avaliado segundo outros interesses na-
cionais.

Antonio Maria Nunes de Sou ia
Superintendente
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