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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 4ª REGIÃO 

COREPAM - COORDENAÇÃO REGIONAL DE PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE - ADVOGADOS ATUAÇÃO
SUMÁRIA

 
OFÍCIO n. 00037/2019/COREPAM-SU/PRU4R/PGU/AGU

 
Porto Alegre, 04 de julho de 2019.

 
Ao Senhor(a) Comandante
5º Distrito Naval
 
 
NUP: 00535.000270/2019-09 (REF. 5003965-22.2019.4.04.7101)
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTROS
ASSUNTOS: LICENÇAS
 
Exmo. Sr. Comandante,
 
Informo que foi proferida nova decisão nos autos do  agravo de instrumento nº 50232081220194040000,

cujo feito originário é o em referência. A decisão, cuja íntegra vai em anexo, conta com o seguinte dispositivo:
 

Ante o exposto, em sede de juízo de reconsideração, autorizo a
abertura da safra da tainha 2019 às embarcações traineiras que apresentem
regularidade no CTF e que não tenham apresentado interrupção injustificada
registros do Sistema PREPS no período da safra/2018.

Determino à UNIÃO, por seu órgão competente, incontinenti,
providenciar a comunicação, por todos meios disponíveis, inclusive por rádio das
embarcações, certificando a ocorrência aos responsáveis pelas Embarcações enquadradas
nas exceções desta decisão (CTF irregular e irregularidades no Sistema PREPS no
período da safra/2018) quanto à suspensão das autorizações de pesca, disponibilizando,
ainda, de forma clara e pública, lista da embarcações afetadas por esta decisão, sob pena
de multa diária de R$ 500.000,00. As embarcações listadas que irregularmente
praticarem a pesca estarão sujeitas à multa diária de R$ 100.000,00.

 
 
Diante disso, em caráter de URGÊNCIA, requer-se que, pelos meios telemáticos e de rádio, sejam

retomadas as  comunicações às embarcações que se localizem na costa das regiões sul e sudeste do Brasil (RS, SC e
PR, SP, RJ e ES), em mensagem com o seguinte conteúdo:

 
"A União, por intermédio da Marinha do Brasil, comunica que a safra da tainha de 2019 foi
liberada por decisão judicial, apenas para embarcações devidamente licenciadas, que tiverem CTF
regular e que não tenham interrupção injustificada do PREPS no período da safra 2018. A decisão
judicial foi proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos seguintes termos:
 

Ante o exposto, em sede de juízo de reconsideração, autorizo a
abertura da safra da tainha 2019 às embarcações traineiras que apresentem
regularidade no CTF e que não tenham apresentado interrupção injustificada
registros do Sistema PREPS no período da safra/2018.
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Determino à UNIÃO, por seu órgão competente, incontinenti,
providenciar a comunicação, por todos meios disponíveis, inclusive por rádio das
embarcações, certificando a ocorrência aos responsáveis pelas Embarcações enquadradas
nas exceções desta decisão (CTF irregular e irregularidades no Sistema PREPS no
período da safra/2018) quanto à suspensão das autorizações de pesca, disponibilizando,
ainda, de forma clara e pública, lista da embarcações afetadas por esta decisão, sob pena
de multa diária de R$ 500.000,00. As embarcações listadas que irregularmente
praticarem a pesca estarão sujeitas à multa diária de R$ 100.000,00.
 
Informa-se que o Ministério da Agricultura, por meio da Secretaria competente para o
licenciamento da atividade pesqueira, fará a divulgação das embarcações que, nos termos da
decisão, estejam em situação regular para a prática da pesca da tainha.

 
Caso haja outros meios de divulgação, tais como sites e meios de informática, deverão igualmente ser

eles utilizados, disponibilizando a íntegra da mensagem referida.
 
Outrossim, deverá ser encaminhado a esta Procuradoria, ofício informando acercadas providências

tomadas para eder.lopez@agu.gov.br.
 
Atenciosamente,
 
 

EDER MAURICIO PEZZI LOPEZ
ADVOGADO DA UNIÃO

 
 
 

 
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5023208-12.2019.4.04.0000/RS
 
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO: ALMIR BRANDAO
AGRAVADO: DAYANA GONCALVES SANT ANA
AGRAVADO: COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PESCADOS KOWALSKY LTDA.
ADVOGADO: JACKSON ANDRÉ ITTNER (OAB SC035208)
AGRAVADO: GAVIAO PESCADOR TRANSPORTES LTDA - ME
AGRAVADO: IPÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA.
AGRAVADO: JOSE CARLOS MIRANDA
AGRAVADO: JOSE RICARDO SIVIERO
AGRAVADO: LIFE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVADO: LUCIMAR TEREZINHA WEISS
AGRAVADO: LUIZ CARLOS PEREIRA
AGRAVADO: MARCOS AUGUSTO ONISHI
AGRAVADO: PASSAGEM - INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - ME
AGRAVADO: REINALDO JUNIOR FONSECA DE ALMEIDA MUJO
AGRAVADO: TRANSPORTE E COMERCIO DE PESCADOS MAGALHAES EIRELI
AGRAVADO: VALDECIR DOS SANTOS
AGRAVADO: YAGO MENEZES PEIXOTO
AGRAVADO: MILE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
AGRAVADO: BAZILIO PEREIRA FILHO
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AGRAVADO: EDUARDO CUNHA FERREIRA
ADVOGADO: JACKSON ANDRÉ ITTNER (OAB SC035208)
AGRAVADO: FRANZESE INDUSTRIA E COMERCIO DA PESCA LTDA
AGRAVADO: GUSTAVO ROCHA MEINTANIS
AGRAVADO: JOAO BATISTA PEREIRA
AGRAVADO: JOSE GILVANIO BARRETO
AGRAVADO: LAURO DOS SANTOS
AGRAVADO: LIZETI FERREIRA
AGRAVADO: LUIGI FRANZESE
AGRAVADO: MARCOS ANTONIO PEIXOTO DA FONSECA
AGRAVADO: MARCOS AURELIO DA SILVA
AGRAVADO: RAQUEL DOS SANTOS BRANDAO DA CONCEICAO
AGRAVADO: RICARDO GOMES LARA
AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
AGRAVADO: WILSON SERAFIM DOS REIS
DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento do MPF em face de decisão que indeferiu liminar em ACP ajuizada em

face da UNIÃO e outros, em que restou postulada, em tutela de urgência, a suspensão da abertura da safra da tainha para
a frota industrial de cerco.

Em regime de plantão, a liminar foi parcialmente deferida para suspender a safra da pesca da tainha
industrial para todas as embarcações autorizadas pela Portaria SAP/MAPA n. 2.499/2019, que se encontrem nas situações
indicadas na petição inicial sob “itens b.3.1.1 (embarcações que se encontram com o CTF de seu titular cancelado) e
b.3.1.2 (embarcações que seus titulares não contemplam registro no Cadastro Técnico Federal), e a todas as embarcações
referidas no Oficio 393/2019-DIPRO/IBAMA (fls 16) que previamente a qualquer captura de tainha, tenham incorrido
nas seguintes irregularidades: “II – saídas para atividade pesqueira sem indicação de data; III – indicação de data sem
atividade pesqueira; e IV – embarcações que não registraram data de saída.” (evento 3).

O pedido de reconsideração da UNIÃO foi indeferido (evento 12).
Findo o regime de plantão e chegados os autos a esta Relatoria, a situação fática foi detidamente

analisada para, reconhecendo-se que a pesca da tainha vem sendo rigorosamente regulamentada de forma a conferir
especial proteção à sustentabilidade, impondo-se limitações à referida modalidade de pesca, verificar-se que,
especificamente neste ano de 2019, a política adotada parece não estar cumprindo com rigor a preservação determinada
em lei, entendendo-se pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário, instado pelo MPF.

Em síntese, verificou-se (1) fortíssimos indícios de que os controles necessários apra aferir on line e em
tempo real a observãncia das cotas de pesca não estaria em perfeito e confiável funcionamento, (2) que embarcações nas
quais foram observadas interrupções injustificadas do Sistema PREPS desde o dia 01/06/2018 estariam autorizadas à
pesca, e (3) que embarcações cujos titulares não possuam ou possuam com irregularidade o Certificado de Regularidade
do CTF estariam autorizadas à pesca.

Neste contexto, em sede de juízo de retratação, em 11/06/2018 esta Relatoria decidiu deferir em parte o
pleito liminar do MPF para determinar a suspensão da safra da tainha 2019 às embarcações traineiras até que se
estabeleçam, de modo público, confiável e auditável, os controles necessários a aferir on line e em tempo real a
observância, pelos réus, das cotas que lhes foram individualmente atribuídas (item b.1 da exordial); àquelas embarcações
cujos registros do Sistema PREPS tenham apresentado interrupção injustificada desde o dia 01/06/2018  (item b.3 da
exordial); àquelas que tenham CTF cancelado ou não o possuam (itens b.3.1.1 e b.3.1.2); fixada multa diária de R$
100.000,00 em caso de descumprimento.

Na mesma decisão, em sede de juízo de reconsideração, restaram as embarcações com CTF regular
autorizadas à pesca da tainha na modalidade cerco - safra/2019, desde que não havendo qualquer outro impedimento ou
suspensão.

Ainda, restou determinado à UNIÃO, por seu órgão competente, incontinenti, providenciar a
comunicação, por todos meios disponíveis, inclusive por rádio das embarcações e certificando a ocorrência aos
responsáveis pelas Embarcações enquadradas na situação do item 1 quanto à suspensão das autorizações de pesca,
disponibilizando, ainda, de forma clara e pública, lista da embarcações afetadas por esta decisão, sob pena de multa diária
de R$ 500.000,00 devendo, no prazo de 24 horas de tal comunicação, ser juntado pelos responsáveis pelo sistema
SISTAINHA extratos dos quantitativos hora a hora de pesca já comunicados desde o inicio do período de autorização de
pesca, tudo conforme evento 27.

Após a prolação de tal decisão liminar, o MPF peticionou nos autos (evento 35) informando a
permanência da instabilidade do sistema PREPS, de acordo com a Informação Técnica nº 44/2019-COFIS/CGFIS/DIPRO
datada de 10/06/2019, impossibilitando o monitoramento das embarcações pesqueiras rastreadas, dada a inoperância da
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funcionalidade WEBGIS durante parte do dia. Já o SISTainha permanecia, então, apresentando apenas os dados da frota
de emalhe anilhado e entrada na indústria, tanto no acesso disponibilizado ao IBAMA quanto nos dados públicos, sem
que, até então, houvesse lançamento de entrada de tainha nas indústrias segundo o SISTainha.

Já a Informação Técnica nº 45/2019-COFIS/CGFIS/DIPRO, de 11/06/2019, deu conta de que o Sistema
PREPS encontrava-se funcionando regularmente, embora houvesse permanecido indisponível de 1º até 10 de junho
(conforme Informações Técnicas n° 17/2019 e n° 18/2019, juntadas no evento 19, e nº 19/2019 e nº 22/2019-UT-
SANTOS-SP/SUPES-SP, anexas). Na mesma data,  após as 18h, do acesso aos usuários do IBAMA ao SISTAINHA, no
qual, porém, ainda não é possível observar as informações referentes aos mapas de produção das embarcações de
cerco/traineira. De acordo com o Despacho nº 5271470/2019-COFIS/CGFIS/DIPRO, de 12/06/2019, às 09h13min o
sistema PREPS já não se encontrava mais disponível. Por sua vez, a Informação Técnica nº 24/2019-UT-SANTOS-
SP/SUPES-SP atualiza o registro das inconsistências já referidas e acrescenta que houve alteração nos registros de
entrada de tainha em empresa pesqueira, com a supressão de registros que haviam sido observados na Informação
Técnica nº45/2019.

Em 01/07/2019, a UNIÃO peticiona nos autos para noticiar que, conforme Informação Técnica nº
51/2019-COFIS/CGFIS/DIPRO, instado pelo MAPA, o IBAMA infoma que o SISTAINHA passou a operar
regularmente, tendo o órgão ambiental acesso a todas as informações referentes aos lançamentos efetuados pelas
embarcações autorizadas, e que tal disponibilidade sugere que, enfim, o sistema estaria operando regularmente. Enfatiza
que, no que se refere à regularidade dos registros do Sistema PREPS para fins de autorização de pesca da tainha, importa
que a mesma tenha sido observada especificamente durante o mês de safra da espécie, desimportando os demais meses do
ano, já que em tais outros períodos pode não ter sido mantido em operação, salvo para a pesca eventual de outras
espécies, cujo escopo refoge à presente demanda (evento 65).

Apresentadas contrarrazões (eventos 44, 45, 67 e 68).
Concomitantemente, em primeiro grau, várias embarcações colacionaram documentação para comprovar

a regularidade no CTF, do que o MM Juízo de primeiro grau solicitou orientação acerca da competência para tal análise
(evento 69).

Decido.
O SisTAINHA é um sistema on-line criado para integrar dados sobre a pesca da tainha e monitorar a

observância pelos pescadores das cotas de captura estipuladas em normativo da Secretaria de Aquicultura e Pesca. O
funcionamento de referida ferramenta baseia-se no lançamento dos mapas de bordo fornecidos pelos donos ou armadores
das embarcações e dos mapas de produção pelas empresas que recebem o pescado, permitindo-se aferir, em tempo real, a
quantidade de tainha capturada por cada permissionado, no momento do desembarque. Ao consolidar, em tempo real, o
volume de captura do pescado, o SisTAINHA viabiliza o cumprimento do art. 5º da Instrução Normativa nº 08, de 08 de
maio de 2019, que determina o início dos procedimentos para o encerramento da temporada de pesca da tainha para a
modalidade cerco/traineira quando o volume de captura de cada embarcação alcançar 90% (noventa por cento) do valor
da cota individual.

Considerando (1) que o esforço para a proteção dos recursos da aquicultura e da pesca autoriza às
autoridades públicas estabelecerem limites de atividade pesqueira (que abarca desde o momento da pesca até o momento
da comercialização beneficiada), incluindo proibição total da atividade em determinado período, (2) que a suspensão
geral da pesca da frota industrial de cerco foi determinada em razão da inoperância dos sistemas de fiscalização, (3) que
tais sistemas encontram-se agora, conforme declaração do IBAMA, em operação regular, (4) que se presumem
verdadeiras as informações prestadas pela autoridade pública competente pela normatização da pesca na qualidade de
órgão responsável, dentre outras atribuições, pela preservação ambiental e (4) que a pesca da tainha tem relevância social
e econômica para a comunidade costeria de Santa Catarina, entendo que a situação fática dos autos autoriza a
reconsideração em parte da decisão do evento 27.

Assim, deve ser liberada a temporada de pesca da tainha da frota industrial de cerco para as embarcações
autorizadas, mantida a suspensão em relação às embarcações cujos titulares tenham irregularidade ou não possuam CTF
regular, mantida a liberação para aquelas embarcações já mencionadas na decisão do evento 27, porque comprovaram sua
regularidade, bem como, agora, daquelas que juntaram documentação comprovando regularidade perante o MM Juízo de
primeiro grau: Lizeti Ferreira (Atena F e Primavera XVI – Arrendado de Life Administradora de Bens Ltda., Conforme
Consta no Respectivo Tie), Mile Administradora de Bens Ltda. – ME (Clara C), Marcos Aurélio da Silva (Dom Marcu’s),
Gavião Pescador Transportes Ltda. - ME (Gavião Pescador III), Marco Augusto Onishi (Primavera VIII), José Gilvanio
Barreto (Seival III), Lucimar Terezinha Weiss (Verde Vale IV e Gustavo Rocha Meintanis (Alexandre Magno IV).

Por fim, quanto às embarcações listadas em seu Anexo I da Portaria SAP/MAPA nº 2.499/2019, cujo
registros no Sistema PREPS foram analisados desde o dia 01/06/2018 e verificadas interrupções de sinais injustificadas
em todas elas, a suspensão deve ser restringida exclusivamente àquelas embarcações em que as interrupções
injunstificadas ocorreram especificamente no período de safra da tainha de 2018.

De fato, conforme destaca a UNIÃO em sua petição, conforme Nota Técnica Conjunta nº 01/2019 -
DRM/DEPOT/SAP/MAPA, "É feita a análise técnica de monitoramento para fins de renovação da autorização, de modo
a observar o comportamento da embarcação durante o período autorizado para captura no ano anterior, a saber, de 1º
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de junho a 31 de julho" e, "Caso a embarcação obedeça às normas pertinentes, a autorização é renovada; caso
contrário, sofre penalidade de suspensão da atividade por 60 (sessenta) dias".

Ou seja, as autoridades competentes estão constantemente a verificar a regularidade das embarcações que
participam das temporadas de safra de pesca da tainha, tomando as atitudes legais necessárias para afastar da prática
aquelas que apresentem qualquer irregularidade, sendo razoável supor que estão adotando os procedimentos cabíveis e
necessários, bem como sendo razoável, em especial agora que o sistema de monitoramente apresenta-se em
funcionamento continuo, suspender a pesca exclusivamente das embarcações que apresentaram interrupção injustificada
no Sistema PREPS durante o mês de safra da tainha em 2018.

Ante o exposto, em sede de juízo de reconsideração, autorizo a abertura da safra da tainha 2019 às
embarcações traineiras que apresentem regularidade no CTF e que não tenham apresentado interrupção
injustificada registros do Sistema PREPS no período da safra/2018.

Determino à UNIÃO, por seu órgão competente, incontinenti, providenciar a comunicação, por todos
meios disponíveis, inclusive por rádio das embarcações, certificando a ocorrência aos responsáveis pelas Embarcações
enquadradas nas exceções desta decisão (CTF irregular e irregularidades no Sistema PREPS no período da safra/2018)
quanto à suspensão das autorizações de pesca, disponibilizando, ainda, de forma clara e pública, lista da embarcações
afetadas por esta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00. As embarcações listadas que irregularmente
praticarem a pesca estarão sujeitas à multa diária de R$ 100.000,00.

Intimem-se.
Comunique-se à Vara de origem.
Encaminhem-se os autos ao MPF.
Após, voltem conclusos para julgamento.

Documento eletrônico assinado por VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Desembargadora Federal Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de
março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 40001196835v12 e do
código CRC 9a2ad1e7.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): VÂNIA HACK DE ALMEIDAData e Hora:
3/7/2019, às 17:44:7
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