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1 INTRODUÇÃO

O programa Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA), usualmente 
chamado “Seguro-Defeso”, surgiu logo no início dos anos 1990, na esteira da 
Constituição Federal de 1988. Tratou-se de uma extensão do Seguro Desemprego 
dedicada a um trabalhador específico: o pescador profissional com perfil artesanal.4 
Além de ser voltado a este profissional, o programa também se encontrou focado 
na preservação de várias espécies do ecossistema brasileiro (Campos e Chaves, 
2014), uma vez que seu fato gerador é o defeso,5 e o aumento da efetividade deste 
foi uma das razões para a criação do SDPA.

De fato, é possível dizer que o SDPA foi resultado da confluência de políticas 
sociais e ambientais. Por um lado, ele ofereceu amparo ao pescador artesanal – que, 
durante certo período do ano, não consegue retirar sua subsistência de seu trabalho. 
Por outro, ele viabilizou proteção ao ecossistema de diversas áreas do país – em 
particular, às espécies marinhas, fluviais e lacustres, cuja reprodução é facilitada 
nesse mesmo período (Campos e Chaves, 2014).

Quem é o pescador artesanal, que se encontra desde sempre no cerne do SDPA? 
Sob o prisma trabalhista, ele pode ser entendido como uma espécie de informal, 

1. Analista de planejamento e orçamento da Coordenação-Geral de Políticas Sociais (CGPSO) da Secretaria de Planejamento 
e Assuntos Econômicos (Seplan) do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). 
2. Coordenadora-geral da CGPSO/Seplan/MP.
3. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea. 
4. Segundo a Lei no 11.959/2009 (Brasil, 2009, art. 8o), que regula as atividades pesqueiras, o pescador profissional 
artesanal é aquele que exerce a atividade com fins econômicos e comerciais, de forma autônoma ou em regime de 
economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar 
embarcações de pequeno porte. 
5. O termo “defeso” se refere à “paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como motivação 
a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentes” (Brasil, 2009, 
art. 2o, XIX). Ou seja, é o período do ano em que a pesca de determinada espécie em uma região geográfica é proibida 
para garantir a preservação da espécie. Detalhe: o instituto jurídico do defeso é anterior à criação do SDPA em 1991.
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situado no âmbito rural, laborando por conta própria, junto a mercados não 
regulados de bens e serviços, sem registro nas instâncias do Estado, operando com 
instrumentos próprios e capital reduzido, com escala mínima de produção, utilizando 
técnica adaptada e defasada e, também, apoiado por trabalho não remunerado, 
quase sempre familiar (Barbosa, 2011; Cacciamali, 2000; Cortés, 2000).

Por sua vez, sob a ótica previdenciária, o pescador artesanal pode ser 
compreendido como uma modalidade de segurado especial, que labora 
principalmente para a subsistência – e não para a geração de excedente, direcionado 
ao mercado –, por meio da mútua colaboração dos membros de seu grupo familiar, 
com o uso apenas eventual do trabalho de terceiros – como parceiros, por exemplo 
(Delgado e Cardoso Júnior, 2000; Delgado, 2004).

Sob a perspectiva trabalhista ou previdenciária, o pescador artesanal se faz 
acompanhar de personagens bastante similares, também vinculados à informalidade 
rural e à seguridade especial. Alguns exemplos são o pequeno agricultor, o pequeno 
pecuarista e o pequeno extrativista – vegetal ou mineral. Todos possuem uma 
extensa e tortuosa história no âmbito rural, caracterizada por uma insuficiente e 
difícil subsistência, com precária inserção na economia, na sociedade e na política 
brasileira (Delgado, 2004).

Outras definições podem ser oferecidas para o pescador artesanal, mas talvez 
essas duas sejam suficientes, se o propósito for circunscrever o seu personagem 
no SDPA. Até porque, em linhas gerais, tais definições balizaram as várias 
normas jurídicas, que historicamente regularam esse programa – entre as quais: 
leis nos 8.287/1991, 10.779/2003, 11.959/2009 e 13.134/2015, bem como os 
decretos nos 8.424/2015, 8.425/2015 e 8.967/2017.6

Aliás, a sucessão dessas normas jurídicas fez com que as regras do SDPA 
se alterassem, ora no sentido de ampliar o acesso dos pescadores artesanais ao 
programa, ora de restringi-lo. De acordo com a literatura, a alteração das regras 
para ampliar tal acesso prevaleceu, de modo claro e incisivo (Hellebrandt et al., 
2012; Marinho, Balestro e Walter, 2010; Brasil, 2013).

Esse fato pôde ser apontado como um dos motivos para a evolução da execução 
física e financeira do SDPA – examinada logo à frente –, e também como um dos 
motivos dos problemas que passaram a caracterizar o programa (Brasil, 2014; Brasil, 
2013), os quais se tornaram objeto de debate no Comitê de Monitoramento e 
Avaliação de Políticas Públicas Federais (CMAP).

6. Além de diversas portarias, resoluções e instruções normativas do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (Codefat), do Ministério do Trabalho (MTB), do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) do Ministério do Meio Ambiente (MMA).
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A segunda seção deste capítulo examina vários desses problemas que, 
especialmente a partir da década de 2000, passaram a ser registrados no SDPA, e,  
dada sua magnitude e relevância, começaram a ameaçar a própria continuidade 
do programa.

Já a terceira seção aborda o debate que ocorreu no CMAP, a respeito de como 
seria possível solucionar tais problemas. Esse debate resultou em propostas de novas 
regras para o programa, como o Decreto no 8.967/2017, que será analisado em 
detalhes mais adiante.

A quarta seção traz ainda algumas propostas para o aperfeiçoamento da 
política. Trata-se da exigência de novos documentos para fins de comprovação do 
exercício da atividade pesqueira de forma exclusiva e ininterrupta e o consequente 
recebimento do SDPA.

2 OS PROBLEMAS DO SDPA

Como mencionado, o SDPA é uma política pública socioambiental que visa garantir 
a sustentabilidade da atividade pesqueira – mantendo relativamente estável o estoque 
pesqueiro por meio da proibição da pesca durante o período reprodutivo das espécies – 
e a sobrevivência do pescador artesanal durante esse tempo. A lógica que sustenta 
a política é nítida: o Estado compensa o trabalhador quanto às consequências 
econômicas do exercício de seu poder regulatório e de polícia sobre o meio ambiente 
e a atividade econômica, adotando como pressuposto lógico-causal do benefício a 
noção de que, sendo o poder público o gerador de situação semelhante ao desemprego 
involuntário, ele mesmo deve compensar monetariamente os atingidos.

O grande dilema enfrentado pelo Poder Executivo da União é a verificação do 
efetivo exercício da pesca artesanal pelo requerente do benefício. As características 
dessa atividade profissional são tão peculiares que não há viabilidade de se usar um 
mecanismo tributário de forma universal para essa comprovação: a arrecadação 
da contribuição previdenciária por meio de “alíquota sobre o resultado da 
comercialização”, prevista inclusive no texto constitucional (Brasil, 1988, art. 195, 
§ 8o), é feita hoje apenas residualmente por meio de nota fiscal. Isso ocorre porque 
a comercialização do pescado geralmente é feita entre pessoas físicas e, portanto, de 
maneira informal – o que impeliu o legislador ordinário a autorizar o recolhimento 
da contribuição previdenciária também por meio de Guia de Previdência Social 
(GPS) – e não somente via nota fiscal.7

Além disso, como tampouco há mecanismo viável e eficiente de fiscalização 
in loco do exercício profissional da pesca artesanal (dadas as características dessa 

7. Por todos esses motivos, a União arrecada muito pouco com contribuição previdenciária de pescadores artesanais, 
que pagam, geralmente, o valor mínimo de R$10,00 da GPS.
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atividade), hoje a regulamentação infralegal praticamente “admite” a simples 
autodeclaração do pescador. Essa atual configuração está condicionada, repita-se, 
pela inexistência de procedimentos e exigências administrativas robustas o suficiente 
para comprovar, de forma consistente, que o requerente sobrevive exclusivamente 
da pesca artesanal.

As ineficiências na gestão dos processos de requisição, validação e concessão de 
benefícios se revelam por meio dos resultados de pesquisas e auditorias. O número 
de beneficiários, por exemplo, tem sido sempre maior que o número de pescadores 
artesanais identificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
nas Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (PNADs), conforme mostra 
o gráfico 1. Em 2015, o número de pescadores artesanais encontrado pelo IBGE 
na PNAD anual era 297.051, enquanto o MTB contabilizou 735.529 segurados 
pelo SDPA naquele ano.

GRÁFICO 1
Pescadores artesanais inscritos no RGP na modalidade pescador artesanal versus 
número de beneficiários do SDPA versus número de pescadores artesanais 
profissionais segundo o IBGE1 (2007-2015)
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Fonte: PNAD/IBGE; MTB; Sistema de Informações do RGP (SisRGP) apud Brasil (2017).
Nota: 1 Foram consultados os microdados das PNADs e do Censo 2010, identificando-se os trabalhadores por conta própria, 

não remunerados, no setor da pesca e ocupados como pescadores. 
Obs.: 1. RGP – Registro Geral da Atividade Pesqueira.

2. Em RGPs ativos, o ano de 2014 foi incluído em 2015 (Brasil, 2017).

Segundo auditoria realizada pelo Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (CGU), na qual foram entrevistados 2.315 beneficiários 
do SDPA, distribuídos em 126 municípios, constataram-se irregularidades em mais da 
metade dos casos (Brasil, 2017). Cerca de 66% das pessoas disseram não ter exercido a 
pesca no período da entrevista (2013 e 2014) ou admitiram praticar outras atividades 
remuneradas, geralmente informais, tendo a pesca como atividade complementar – o 
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que significa não atendimento aos critérios de elegibilidade da política (art. 1o, § 4o, 
da Lei no 10.779/2003).

Ademais, a CGU também constatou que, entre 2007 e 2015, houve aumento 
de 92,4% no número de inscritos no RGP na modalidade pescador artesanal, 
atingindo a marca de 1.052.711 cadastrados – enquanto o número do IBGE, como 
visto anteriormente, correspondia a menos de um terço dos inscritos. O gráfico 1 
mostra como essa discrepância tem se mantido elevada desde 2009.

Provavelmente, a evolução recente dos pagamentos do SDPA demonstrada 
no gráfico 2 é consequência, em grande medida, dos problemas identificados pelas 
pesquisas e auditorias mencionadas.

GRÁFICO 2
Valores pagos de SDPA (2008-2018)
(Em R$ bilhões)1
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Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) Gerencial – Execução Orçamentária – Execução e restos a pagar (RAP).
Notas: ¹ Valores nominais.

² Posição de 12/9/2018 (ação 004H/PO-004).
Obs.: 1. LOA – Lei Orçamentária Anual.

2. A redução em 2016 se deveu à suspensão do pagamento do SDPA efetuada em outubro de 2015 pela Portaria 
Interministerial Mapa-MMA no 192/2015, por meio da qual se cancelou o pagamento referente a dez períodos de 
defeso em vários estados do país até que fossem concluídos o recadastramento dos pescadores artesanais e a revisão 
dos defesos. Em 2016, no entanto, o Congresso Nacional aprovou decreto legislativo suspendendo os efeitos dessa 
portaria, o que teve repercussão na volta da tendência de crescimento das despesas.

O gráfico 3 revela como o pagamento do SDPA cresceu bem acima da inflação 
medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) e da valorização do 
salário mínimo.
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GRÁFICO 3
Evolução da despesa com SDPA1 ante a evolução do salário mínimo e do IPCA (2008-2018)
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Fonte: IBGE e SIOP Gerencial - Execução Orçamentária - Execução e RAP.
Nota: 1 Valores nominais.
Obs.: 2008 = 100.

É também provável que nem todo esse aumento real no volume de recursos 
destinados ao programa possa ser atribuído às fraudes, pois muitos pescadores 
artesanais legítimos não acessavam o benefício anteriormente, e foram, aos poucos, 
se integrando à política. Mesmo assim, os relatórios da CGU e o confronto entre 
o número de beneficiários e o de pescadores artesanais segundo as pesquisas do 
IBGE comprovam claramente que há discrepâncias nessa evolução.

Por fim, além dos motivos institucionais estruturais já apontados, outros 
fatores que também têm contribuído para esse cenário de aumento anômalo dos 
gastos estão relacionados à estrutura do modelo de gestão da política. Um eloquente 
exemplo é a situação do SisRGP: o sistema informatizado que deveria dar vazão a 
requerimentos e validações dos registros apresenta fragilidades quanto à segurança 
do acesso aos registros e à confiabilidade das informações desde 2014, conforme 
relatado por representantes do governo que conhecem o sistema e participaram 
das reuniões do CMAP sobre o tema. Por conta de problemas operacionais, e após 
uma série de determinações dos órgãos de controle, a emissão de novos registros 
para a pesca profissional está suspensa desde 2015.8 Diante disso – e para não gerar 
insegurança jurídica e judicialização em massa –, a Secretaria de Aquicultura e Pesca 
(SAP, atual Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República – 
SEAP/PR) vem desde então, e reiteradamente, publicando atos normativos para 
garantir o direito do exercício da profissão aos pescadores artesanais (as mais recentes 
foram as Portarias no 1.275/2017 e no 2.546/2017, ambas da SAP/MDIC).

8. Mais informações disponíveis em: <https://goo.gl/YiVBBk>.
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Essas portarias tornaram válidos todos os RGPs suspensos ou ainda não 
analisados com relação ao Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira (REAP), 
bem como conferiram aos protocolos de solicitação de Registro Inicial para Licença 
de Pescador Profissional Artesanal, entregues a partir de 2014, os mesmos efeitos 
que teria um RGP regular (exceto para obtenção do SDPA).9 Ou seja, o órgão 
da pesca vem dando status de “regular” para todas essas situações, mesmo sem as 
ter analisado documentalmente. Conclui-se, portanto, que não há hoje controle 
sobre a regularidade do RGP e até simples protocolos administrativos servem para 
a comprovação do exercício da atividade pesqueira.

Em resumo, o arranjo institucional da política possui elevado grau de 
complexidade, agravado por envolver um grande número de ministérios e 
organizações na sua gestão e critérios de elegibilidade de difícil averiguação. 
Por  todos esses motivos, o SDPA tem sido objeto de estudos no âmbito do CMAP.

3 A ATUAÇÃO DO CMAP DIANTE DOS PROBLEMAS DO SDPA

3.1 O Decreto no 8.967/2017

A edição do Decreto no 8.967, de 23 de janeiro de 2017,10 foi um dos primeiros 
e mais importantes resultados do CMAP quanto ao SDPA. A partir das reuniões 
do comitê ocorridas ao longo de 2016, formulou-se minuta do normativo para 
efetuar mudanças infralegais com quatro intuitos: i) melhorar a focalização da 
política; ii) criar requisitos e critérios para padronizar as normas que estabelecem 
os períodos de defeso; iii) estabelecer mecanismos de avaliação e monitoramento 
da efetividade e eficácia do SDPA; e iv) desburocratizar o processo de requisição 
e concessão do benefício.

Quanto à melhora da focalização, a intenção foi evitar erros de inclusão 
e direcionar os benefícios àqueles que efetivamente dependiam da pesca para 
sobreviver, restringindo, primeiramente, estes benefícios ao pescador artesanal 
“que não disponha de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade 
pesqueira” (Brasil, 2015a, art. 1o, § 4o).11 Estabeleceu-se ainda que o RGP deveria 
passar a incluir essa eventual informação, “qualquer que seja sua origem ou valor” 
(Brasil, 2015b, art. 4o, § 1o).

9. Judicialmente, no entanto, diversas ações civis públicas vêm conseguindo conferir a esses protocolos a validade para 
fins de requerimento de SDPA. 
10. Esse decreto alterou outro que regulamenta o SDPA (Decreto no 8.424/2015) e o que dispõe sobre RGP e licenças 
de pesca (Decreto no 8.425/2015).
11. A rigor, essa alteração não foi inédita, pois a Lei no 13.134/2015 (conversão da Medida Provisória no 665/2014) já 
havia incluído essa previsão no art. 1o, § 4o da Lei no 10.779/2003. Tratou-se, portanto, de uma atualização do decreto 
ante a lei.
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Porém, essas exigências ainda carecem de instrumentos para verificação, já 
que a informação advém apenas da autodeclaração do requerente (art. 5o, § 1o, 
do Decreto no 8.424/2015). Apesar de outra ação correlata trazida pelo Decreto 
no 8.967/2017 (introdução do § 4o ao art. 4o do Decreto no 8.425/2015) – que 
passou a prever a possibilidade, a qualquer tempo, de cruzamento de informações 
do RGP com registros administrativos oficiais para verificação do atendimento dos 
critérios de elegibilidade –, ainda não foram instituídas, de forma suficiente, rotinas 
para esses cruzamentos de dados. Além disso, a medida tem alcance relativamente 
restrito: somente terá efeitos para as novas inscrições no RGP – caso não haja 
recadastramentos das antigas – e, ainda assim, isso depende da retomada das 
inscrições, já que estas estão atualmente suspensas por decisão judicial.

Outra mudança quanto à focalização foi estabelecer que pescadores de 
subsistência e amadores não receberão SDPA: aqueles porque estão autorizados 
a pescar durante os defesos; esses porque não utilizam essa atividade para fins 
econômicos. Essa norma, no entanto, teve pouco efeito prático até agora, pois 
não existe método viável de verificação da declaração do requerente a partir do 
conceito de pesca de subsistência atualmente vigente: “quando praticada com 
fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos 
previstos em legislação específica” (Brasil, 2009, art. 8o, II).

Ainda quanto à focalização, estipulou-se que o comprovante de residência 
deveria ser correspondente ao município abrangido pelo defeso ou seus limítrofes 
(art. 5o, V, do Decreto no 8.424/2015) e que o RGP das embarcações deveria 
indicar se são destinadas à pesca artesanal e quais pescadores artesanais estariam 
vinculados a elas (art. 4o, §§ 2o e 3o, do Decreto no 8.425/2015).

Uma segunda finalidade das mudanças foi estipular critérios e padrões mínimos 
para os atos normativos instituidores dos defesos, que careciam de uniformidade e 
sistematicidade. Passou a ser obrigatório que desses atos constem sua abrangência 
geográfica (discriminando os municípios incluídos), espécies envolvidas, existência 
ou não de alternativas para pesca e avaliação da eficácia do defeso como mecanismo 
de manutenção do estoque pesqueiro e da biodiversidade (art. 1o, § 10, do Decreto 
no 8.424/2015). Assim, quando todos esses requisitos passarem a constar dos atos 
normativos dos defesos, será mais eficiente o direcionamento dos recursos públicos 
para os pescadores realmente afetados (por exemplo, excluindo os locais onde há 
alternativas de pesca).

Essa nova exigência da comunicação sobre alternativas de “pesca disponíveis 
e se elas abrangem todos os pescadores ou apenas aqueles que atuam de forma 
embarcada” (Brasil, 2015a, art. 1o, § 10, III) é central na reforma implementada 
pelo decreto. A previsão de que a pesca de espécies não contempladas no defeso 
ensejará o não pagamento do benefício até já constava do Decreto no 8.424/2015 
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originalmente (art. 6o, III), mas carecia de melhor definição sobre a forma de 
se verificar a informação. Não obstante, a observância dessa exigência também 
dependerá de pesquisas e estatísticas pesqueiras capazes de subsidiar a adaptação 
dos atos que estabelecem defesos pelos órgãos responsáveis (MMA e SEAP).12

A terceira novidade importante foi a inclusão dos §§ 9o e 11 ao Decreto 
no 8.424/2015, para obrigar os ministérios envolvidos a avaliar periodicamente a 
efetividade dos períodos de defeso instituídos, isto é, mensurar seus impactos na 
preservação dos recursos pesqueiros. Não há política pública eficiente e efetiva sem 
indicadores e avaliações periódicas de seus resultados. Assim, não faz sentido proibir 
a pesca de determinada espécie em regiões onde ela sequer é mais encontrada de 
forma viável economicamente. Para o cumprimento dessa determinação, todavia, é 
imperativa a retomada do “monitoramento pesqueiro”, não realizado desde 2008.

A quarta mudança relevante foi a previsão de que o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) possa desburocratizar o processo de requisição e 
concessão do benefício, adaptando a governança do SDPA às diretrizes dos 
decretos no 8.789/2016 (compartilhamento de bases de dados do governo federal) 
e no 6.932/2009 (agora “incorporado” ao Decreto no 9.094/2017). Assim, o INSS 
poderá dispensar documentos que já constem em bases governamentais ou até 
mesmo o próprio requerimento do benefício, além de comunicar o pescador por 
internet ou telefone sobre impedimentos à concessão do SDPA (§§ 5o, 6o e 7o do 
art. 5o do Decreto no 8.424/2015).

Por fim, outras mudanças foram feitas para a atualização do Decreto 
no  8.424/2015 diante de alterações legais promovidas anteriormente, como a fixação 
da condição de segurado especial do pescador artesanal (art. 1o) e a possibilidade 
de condicionar o recebimento do benefício à frequência do trabalhador a cursos 
profissionalizantes (art. 6o-A) – esta última ainda sem efeitos práticos.

3.2 A Portaria Interministerial MDIC-MMA no 78, de 29 de dezembro de 2017

Considerando que a preservação de espécies aquáticas também constitui um dos 
objetivos do SDPA – garantindo tanto o equilíbrio de ecossistemas quanto a 
sustentabilidade econômica da pesca –, qualquer avaliação do programa não pode 
prescindir de uma análise sobre sua efetividade como instrumento de manutenção do 
estoque pesqueiro. Ou seja, deve-se indagar: o defeso tem tido impacto positivo na 
preservação daquela(s) espécie(s)?

Os muitos defesos que existem no Brasil, porém, não têm sido objeto de 
estudos e avaliações com tal escopo. Aliás, só recentemente se estabeleceu, como 

12. As estatísticas pesqueiras foram feitas pelo IBGE, em parceria com o Ibama e outros órgãos, até 2007, ano em que 
essa atribuição foi repassada ao Ministério da Pesca. Este, no entanto, não deu continuidade às pesquisas.
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já visto, a obrigação de “mecanismos de monitoramento da biodiversidade e da 
atividade pesqueira e de avaliação da eficácia dos períodos de defeso como medida 
de ordenamento” (Brasil, 2015a, art. 1o, § 10). Contudo, tais mecanismos ainda 
não foram criados de forma estruturada e periódica.

Apesar disso, constatou-se a possibilidade de revisão de alguns defesos da região 
Nordeste, mais especificamente da região hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, 
que abrangiam, entre outros cursos d’água, açudes e represas do semiárido de alguns 
estados. Após encaminhamento do CMAP, o MMA e o órgão da pesca (então Secretaria 
de Aquicultura e Pesca do MDIC) realizaram análises técnicas que resultaram na edição 
da Portaria Interministerial MDIC-MMA no 78, de dezembro de 2017.

As notas técnicas13 que subsidiaram essa Portaria Interministerial mostram 
que a decisão considerou informações obtidas por consultoria contratada pelo 
MMA em 2016 e também por meio de oficina com a presença de universidades, 
pescadores e outros stakeholders. Tanto a consultoria quanto a oficina recomendaram 
expressamente a revogação e a atualização de alguns defesos continentais no 
Nordeste. A justificativa se baseou na ausência de impacto (efetividade) desses 
quatro defesos na preservação de estoques pesqueiros economicamente viáveis, 
seja porque essa região apresentava baixa quantidade de rios perenes, seja porque 
o maior volume de captura nos corpos d’água artificiais (açudes) correspondia 
a espécies não nativas. Esse problema de efetividade se agravou com as notórias 
dificuldades hídricas por que passou a região entre 2012 e 2017, secando vários 
açudes, rios e represas.

A citada portaria revogou quatro defesos instituídos entre 2005 e 2008, 
referentes aos estados de Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia, bem como 
estabeleceu critérios, padrões e medidas de ordenamento pesqueiro para aquela 
região. Ao mesmo tempo que revogou os quatro defesos mencionados, a mesma 
portaria estabeleceu um novo defeso para os quatro estados, entre janeiro e abril, 
mas agora restrito somente às espécies nativas, liberando-se a pesca comercial de 
todas as espécies exóticas. Estas foram então consideradas “alternativas de pesca”, 
nos termos do § 12 do art. 1o do Decreto no 8.424/2015, o que implica o não 
cabimento de pagamento de SDPA para os pescadores artesanais dessa região.

Embora tenha tido inicialmente vigência imediata, a portaria foi alterada em 
junho de 2018 para estabelecer que sua vigência somente teria início em 30 de 
novembro de 2018. O potencial impacto desta portaria é uma economia de R$ 112,5 
milhões por ano, atingindo cerca de 40 mil antigos beneficiários.

Por gerar impacto para os antigos beneficiários, parlamentares dessas regiões 
têm trabalhado pela aprovação de projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos 

13. Nota Técnica, n. 50579/2017 – MMA e Nota Técnica, n. 51107/2017 – MMA.
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da portaria. O Projeto de Decreto Legislativo do Senado (PDS) no 29/2018 foi 
apresentado em março de 2018 e aprovado no mês seguinte pelo Senado, estando 
em tramitação em regime de urgência (até o momento da redação deste texto) 
na Câmara dos Deputados (lá renomeado para Projeto de Decreto Legislativo da 
Câmara (PDC) no 920/2018.

Outra reação à Portaria no 78/2017 ocorreu recentemente, limitando parcialmente 
seus efeitos no estado do Ceará. Trata-se da publicação da Portaria Interministerial no 54, 
de 26 de setembro de 2018, assinada conjuntamente pelo Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria-Geral da Presidência da República (ao qual se subordina atualmente a 
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca) e pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente. 
O ato elenca 131 municípios cearenses (de um total de 184 que esse estado possui) onde 
não haveria alternativa de pesca e, portanto, não seria possível haver “pesca, transporte 
e comercialização de quaisquer espécies alóctones [exóticas] introduzidas nos corpos 
d'água da região” e, por decorrência, não seria cabível o INSS denegar um pedido de 
SDPA com fundamento no critério da existência de alternativa de pesca (nos termos 
do § 12, do art. 1o, do Decreto no 8.424/2015). 

Apesar da razoabilidade da Portaria no 78/2017 e do avanço institucional com a 
nova obrigação do Decreto no 8.424/2015 para a criação de mecanismos de avaliação 
da eficácia dos defesos, o ideal seria ir ainda mais longe na busca por evidências para 
aperfeiçoamento da política. A simples verificação da eficácia em preservar algumas 
espécies não deveria ser condição suficiente para manter o direito ao SDPA na região de 
abrangência daquele defeso. Ou seja, a efetividade do defeso não significa necessariamente 
efetividade do SDPA (em relação ao objetivo socioeconômico da política).

Em se tratando de benefício social que busca substituir a renda daqueles que 
profissionalmente vivem da pesca artesanal, dever-se-ia monitorar a viabilidade 
econômica da pesca daquelas espécies objeto da proibição temporária. A pergunta 
adicional seria: as espécies objeto do defeso são viáveis economicamente, isto é, 
possuem interesse comercial (demanda) e conservam estoque populacional suficiente 
para possibilitar a sobrevivência mensal daquele contingente de pescadores?

O surgimento do direito ao benefício do SDPA idealmente dependeria então 
de três investigações cruciais: i) se as espécies objeto do defeso possuem interesse 
comercial (demanda); ii) se o estoque pesqueiro (quantidade populacional) e o 
valor de mercado de sua produção potencial são suficientes para garantir o exercício 
da atividade pesqueira como profissão exclusiva; e iii) se o número de pescadores 
profissionais cadastrados que alegam sobreviver economicamente daquelas espécies 
naquela região é condizente com o tamanho do estoque e seu valor de mercado.

Essa proposta utiliza lógica similar à da regra de que o pagamento do SDPA 
não seria devido quando houvesse alternativa viável de pesca (art. 6o do Decreto 
no 8.424/2015). Ambas as regras, no entanto, dependem da busca por dados 
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estatísticos14 sobre o estoque pesqueiro e pescadores, o que ainda não foi retomado. 
Essa abordagem é tão lógica quanto necessária para a legitimidade do SDPA: hoje 
nada impede que 100 mil pessoas declarem sobreviver profissionalmente da pesca 
em um mesmo açude pequeno, independentemente da quantidade, qualidade e 
valor de pescado ali existente.

3.3 Cruzamentos de dados no CMAP

Além dessas duas mudanças principais, o CMAP recomendou alguns cruzamentos de 
dados do SisRGP com outras bases oficiais, como Sistema Integrado de Administração 
de Recursos Humanos (Siape), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Único 
para Programas Sociais (CadÚnico) etc., para aprimorar o diagnóstico e orientar 
a investigação dos casos em desconformidade com a política. Alguns cruzamentos 
de dados possivelmente inéditos foram então executados no âmbito do CMAP.

O primeiro deles foi operacionalizado pela CGU e revelou que cerca de 
R$ 148 milhões de Bolsa Família foram pagos irregularmente a beneficiários do 
SDPA durante 2016. O art. 2o, § 8o, da Lei do Seguro-Defeso determina que o 
pagamento do Bolsa Família deve ser suspenso durante o recebimento do SDPA.

O MP, por sua vez, utilizou informações do Siape presentes na Plataforma de 
Análise de Dados do Governo Federal (GovData), que conta com uma tabela de 
ativos e aposentados (Siape-servidor) e outra de pensionistas (Siape-pensionistas).15 
O cruzamento da base do SDPA com o Siape-servidor encontrou onze pessoas 
com correspondência nos dois cadastros, sendo que quatro pessoas tinham data de 
requisição do SDPA posterior ao ingresso no órgão/serviço público. Já o cruzamento 
com o Siape-pensionista encontrou 170 pessoas que receberam proventos e SDPA 
simultaneamente. Os resultados foram encaminhados ao INSS, já que a lei veda o 
pagamento do benefício a quem disponha de outra fonte de renda (§ 4o do art. 1o 
da Lei no 10.779).

Por fim, o CMAP também recomendou à Empresa de Tecnologia e Informações 
da Previdência Social (Dataprev) o cruzamento de dados entre duas das categorias de 
inscrição no RGP, ambas constantes da base do SisRGP: i) a categoria de RGP 
de pescador artesanal; e ii) a categoria de RGP de aquicultor. Constatou-se a 
existência de 1.830 CPFs que estavam atrelados a duas categorias distintas de 
inscrição no RGP, a de pescador artesanal e a de aquicultor. Nesses casos, há alguma 

14. O Supremo Tribunal Federal (STF) já manifestou a necessidade de “dados objetivos ou estudos técnicos ambientais que 
comprovem a desnecessidade do defeso”, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.447, em 
2016 (relator ministro Luís Roberto Barroso). Dessa forma, a União precisa retomar a produção de estatísticas e estudos 
se eventualmente pretender adotar outras medidas de suspensão de defesos baseadas na ausência de efetividade ou 
medidas de suspensão do SDPA fundamentadas na existência de alternativas de pesca. O órgão supremo do Judiciário, 
portanto, deu sinais de que não aceitará medidas nessa seara sem base em evidências científicas.
15. Nota Técnica no 13006/2017 – MP.
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probabilidade de o pescador artesanal que também possui RGP de aquicultor não 
ser elegível ao SDPA, já que teria outra fonte de renda, a aquicultura.

4 PROPOSTAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SDPA

Análises, estudos e debates desenvolvidos no CMAP levaram a diversas sugestões 
de mudanças para o arranjo normativo-legal do SDPA ou para sua gestão. Todavia, 
elas (ainda) não foram implementadas, seja porque não estão maduras tecnicamente, 
seja por não terem tido a “janela de oportunidade” política.

Entre as propostas de mudança normativa, uma delas seria a alteração do prazo 
de solicitação do SDPA. A abertura do prazo permaneceria a mesma da Instrução 
Normativa (IN) no 83/2015 do INSS – isto é, trinta dias antes da data de começo 
do defeso –, mas o prazo final passaria a ser trinta dias após seu início. Assim, o 
período total para a requisição seria de sessenta dias (hoje o requerente tem até  
o último dia).

Essa mudança se justifica por conta de uma consequência lógica da 
natureza alimentar do benefício: se o SDPA existe para garantir a sobrevivência 
do pescador quando sua atividade laboral é suspensa, não faz sentido permitir 
que o benefício seja solicitado vários meses depois da interrupção de sua fonte 
corriqueira de renda.16

A restrição do prazo teria três propósitos. Um deles é permitir que haja 
tempo hábil para que o INSS encaminhe aos demais órgãos federais a relação dos 
beneficiários do SDPA e se evite a acumulação indevida com outros benefícios 
sociais. O segundo propósito seria evitar que se aguarde a virada de ano e a mudança 
do valor do salário mínimo para que todas as parcelas, sendo pagas de uma só vez 
no ano seguinte, sejam calculadas com base nesse novo valor. Um terceiro seria 
facilitar a gestão dos pagamentos feitos pela Caixa Econômica Federal, que hoje 
tem dificuldade de prever o montante de recursos (grande parte em espécie) a ser 
disponibilizado pelo interior do país.

Uma segunda proposta normativa de aperfeiçoamento é decorrente do 
diagnóstico apresentado pela CGU ao CMAP. Segundo o órgão, em 2016, cerca 
de 108.434 inscritos no SDPA, em um total de 409.434,17 sacaram o benefício 

16. Embora haja pescadores artesanais que residem em áreas isoladas e distantes dos centros urbanos – cujo acesso 
muitas vezes se dá somente por barco, especialmente na região amazônica –, o prazo de sessenta dias para requisição 
se mostraria razoável.
17. O total de beneficiários do cruzamento da CGU não corresponde aos 558.761 segurados em 2016 segundo o 
MTB em seu sítio eletrônico. Embora tenham usado sua base de dados, provavelmente a parte dos beneficiários que 
se refere a defesos iniciados em 2015 não constava da base enviada pela CGU. De toda forma, o número de casos 
atípicos ficou subestimado, e não o contrário. 
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em municípios que não se situavam entre os dez mais próximos daquele declarado 
como local de residência no ato de requerimento do SDPA (ou 26,4%).18

Haveria duas explicações alternativas para os 108.434 casos: i) o beneficiário 
reside efetivamente no município constante do comprovante de residência 
apresentado, mas está fora de casa por algum motivo durante o defeso; ou ii) não 
é pescador artesanal efetivamente e reside na prática em município distinto 
daqueles do defeso (ou limítrofes a estes), tendo apresentado comprovante de 
endereço ilegítimo.

Para evitar o segundo caso, e considerando que a legislação não obriga que o 
saque do SDPA ocorra dentro da região onde se pesca (e limítrofes), uma medida 
juridicamente válida seria solicitar que o beneficiário justifique, pessoalmente perante 
o INSS ou banco, por que está fazendo o saque em município tão distante da área 
onde alega residir e pescar (a simples proibição do saque fora da área do defeso – 
para além dos municípios limítrofes – provavelmente enfrentaria dificuldades 
jurídicas). Embora não impeça eventuais fraudes, a exigência de que se apresente 
fisicamente seria, por si só, constrangedora. Esse expediente operacional – convocar 
ao INSS ou agência bancária para que se justifique, atualize dados cadastrais ou faça 
prova de vida – é comum e usual em diversos benefícios pagos pelo INSS, como 
a aposentadoria por invalidez e pensões por morte, por exemplo. A convocação 
para comparecimento implicará mais risco e custos para o beneficiário irregular 
que não faz jus ao SDPA.

Cumpre advertir que os efeitos benéficos dessa proposta somente ocorrerão 
caso sua implementação seja devidamente acompanhada junto ao INSS. Para tanto, 
é preciso instituir rotina automatizada de cruzamento de dados, considerando 
a abrangência geográfica de cada defeso, para detectar os casos que ensejam a 
convocação do beneficiário. A vinculação do comprovante de residência à área 
do defeso, por exemplo, que foi incluída no Decreto no 8.424/2015 somente em 
2017 (pelo Decreto no 8.967/2017), até hoje não teve efeito prático algum, já que 
as dezenas de normas que estabelecem os defesos ainda não listam os municípios 
sobre os quais incidem.

Uma terceira proposta, que envolve aspectos de política ambiental e regulação 
econômica, deriva da mesma discussão sobre a viabilidade e a sustentabilidade econômica 
do estoque pesqueiro travada na terceira seção deste capítulo. Trata-se do estabelecimento 
de cotas para pescadores e/ou de produção para cada região ou espécie, como as 

18. O acesso aos recursos do SDPA ocorre de duas formas: pelo saque direto (por meio do Cartão Cidadão ou “na boca 
do caixa”) ou por depósito em conta corrente (quando o beneficiário possui conta na Caixa Econômica Federal). Por isso, 
em sua análise, a CGU considerou o município do saque ou da agência bancária à qual está vinculada a conta corrente. 
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chamadas individual transferable quotas (ITQs) ou catch shares, adotadas em mais 
de dezoito países (Chu, 2009; The Economist, 2008).19

A partir de dados sobre o potencial do estoque pesqueiro viável comercialmente 
e pesquisas sobre a produtividade da pesca artesanal de cada espécie, um número 
limitado de licenças seria concedido para aquela região/espécie, de modo a garantir 
a sustentabilidade da atividade. As vantagens são duas: i) facilitaria o controle 
social, pois os próprios profissionais e os aspirantes à profissão fiscalizariam quem 
efetivamente exerce a atividade; e ii) haveria um limite quantitativo e racional 
de pescadores e maior previsibilidade sobre a sustentabilidade da atividade. Mais 
uma vez, no entanto, é redundante dizer que é preciso investimento em pesquisa 
e estatísticas regulares para executar essa ideia.

Por fim, uma proposta urgente que tem sido objeto de discussões é a reforma  
do SisRGP. O sistema precisa ser reformulado para aumentar sua segurança e 
possibilitar sua integração a outras bases de dados. Tentativas vêm sendo feitas 
junto aos órgãos envolvidos no CMAP.

Outras propostas também apareceram nesses dois anos de CMAP-SDPA, mas 
de forma ainda muito incipiente ou com alto grau de dificuldade de implementação, 
das quais apenas citamos duas: a desvinculação do benefício ao salário mínimo 
(o que implicaria mudar a lei e, talvez, enfrentar resistências judiciais); e sua 
transformação numa espécie de “garantia-safra”.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a década de 1990, o SDPA faz parte tanto das políticas sociais quanto das 
ambientais. Isso porque, de um lado, ele apoia os pescadores artesanais que, em 
parte do ano, não conseguem subsistir com seu trabalho e, de outro, ele protege 
o ecossistema, facilitando a reprodução de espécies marinhas, fluviais e lacustres 
nesse mesmo período.

A relevância do SDPA é evidente, seja na seara social, seja na ambiental. 
Entretanto, os vários problemas que permeiam as relações entre esse programa e o 
seu público podem afetar a sua legitimidade e, dessa forma, colocar em risco até 
mesmo a sua continuidade como política pública.

19. Esse instituto tem sido a evolução mais comum nas políticas de preservação dos recursos pesqueiros, que começaram 
com o estabelecimento de períodos de pesca (seasons) – a outra face do período de defeso –, desde a década de 1970. 
A implementação de ITQs é uma medida regulatória de política ambiental e econômica baseada na teoria de que o 
principal motivador da pesca excessiva é a falha de mercado relacionada à natureza de “recurso comum” do pescado. 
As ITQs estabelecem o direito de propriedade do recurso por meio de títulos (quotas) que permitem a extração de uma 
quantidade de pescado em certa região em determinado período. Essas quotas geralmente podem ser negociadas e 
transferidas, mantendo o limite total para dada região. Todavia, a medida exige fiscalização e monitoramento constantes 
e, por isso, são adotadas em regiões ou para espécies cuja fiscalização efetiva é mais viável.
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A acelerada evolução da execução física e financeira do SDPA já aponta para 
tais problemas. Por trás dessa evolução, está uma acentuada discrepância entre os 
números de pescadores artesanais e de beneficiários. Em outras palavras, no que 
se refere ao SDPA, parece haver uma má focalização, que faz com que, por vezes, 
o programa dirija-se a grupos aos quais não deveria (trabalhadores que não são 
pescadores artesanais – ou que sequer são pescadores).

Todavia, os problemas de focalização são apenas alguns dos que afetam a 
legitimidade do SDPA. Outros mais têm sido debatidos no âmbito do CMAP, que 
tem justamente a missão de analisar, entre diversos outros aspectos, a efetividade, 
a eficácia, a eficiência das políticas públicas, bem como de recomendar alterações 
no desenho das políticas em andamento com foco na sua sustentabilidade.

Esse debate tem se mostrado bastante profícuo, resultando em inovações 
institucionais como o Decreto no 8.967/2017, que procurou melhorar a focalização do 
programa, padronizar as normas que definem os defesos, desburocratizar a concessão 
de benefícios, bem como promover a avaliação sistemática dos seus resultados.

Em outros termos, no que diz respeito ao SDPA, o debate realizado no 
CMAP tem se revelado extremamente interessante, apresentando vários resultados 
concretos, capazes de melhorar atributos-chave desse programa – como a sua eficácia, 
eficiência e sustentabilidade, por exemplo. Todavia, os desafios para a melhoria da 
governança do programa permanecem.

Isso posto, o saldo da atuação do CMAP é positivo, seja pela ótica do 
diagnóstico dos problemas – já que os cruzamentos de dados e as outras análises 
possibilitaram identificar pontos de melhoria antes não evidentes –, seja pelo lado 
das propostas de aperfeiçoamentos. Por isso o trabalho deve continuar e evoluir 
para estudos mais profundos sobre a viabilidade das alternativas mais estruturais, 
como as quotas e/ou a alteração da natureza jurídica do SDPA. Para além disso, 
todo o esforço (que não foi pouco) resultou em aprendizado institucional que não 
pode ser desperdiçado pelos futuros gestores.
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