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SENTENÇA

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ingressou com ação civil pública contra a 
UNIÃO, pelos fundamentos fáticos e jurídicos que passo a expor.

Narra  que,  após  a  realização  do  I  Seminário  das  Comunidades  Extrativistas  dos 
municípios de Primavera, Quatipuru, São João de Pirabas e Salinópolis, foi evidenciada a falta de 
amparo aos catadores de caranguejo na época do período defeso. 

Expõe vários  relatos  de catadores  de caranguejo da região,  que não obstante  serem 
proibidos de catar caranguejo no período de defeso, não recebem seguro-desemprego durante o 
período reprodutivo, sendo excluídos do referido programa social.

O autor informa que enviou diversos ofícios à Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego no Pará, com questionamentos acerca do pagamento de seguro-desemprego aos catadores 
de caranguejo, mas não obteve êxito. 

Considera que existe uma política de exclusão dos catadores de caranguejo, pelo fato de 
não receberem benefício algum apesar de sofrerem a imposição de defeso. Com isso, pretende que 
seja determinada a obrigação de fazer, consistente no cadastramento dos catadores de caranguejos 
no Estado do Pará, no prazo de 60 dias e o pagamento do seguro-desemprego (seguro-defeso) de 
forma proporcional aos dias fixados para o defeso, a partir da data de propositura da ação.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (f. 69/71).

Foi interposto agravo de instrumento pelo MPF (f. 73/82), convertido em agravo retido 
(f. 113).

Citada, a União apresentou contestação às f. 99/104, na qual alegou que a categoria dos 
catadores de caranguejo não é beneficiária do seguro-defeso, vez que inexiste previsão legal e o 
período em que estão proibidos de trabalhar é inferior a 30 trinta, conforme dispõe a Resolução 468, 
de 21/12/2005, do CODEFAT.  
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O processo foi convertido em diligência para que o MPF promovesse a citação do INSS 
na condição de litisconsorte passivo, vez que é da autarquia previdenciária a responsabilidade pelo 
recebimento, processamento e habilitação dos pescadores ao seguro-defeso.

Citado, o INSS contestou a ação, às f. 125/131, ao argumento de que a realidade dos 
pescadores é distinta dos catadores de caranguejo, já que o período de defeso dos pescadores se 
estende por 120 dias corridos e dos catadores de caranguejo se limita a dois períodos de 06 dias, 
durante três meses por ano (janeiro, fevereiro e março). Portanto, sendo período inferior a 15 dias 
não possuem direito ao seguro-defeso.

Sem requerimento de provas.

É o relatório.
Passo a decidir.
O presente feito  foi ajuizado a partir  do PA n. 1.23.000.000957/2013-29, no qual o 

Ministério Público Federal constatou a ausência do pagamento do seguro-defeso aos catadores de 
caranguejo no Estado do Pará, malgrado serem atingidos pelo período do defeso.

A análise  das  questões  jurídicas  postas  envolve  duas  questões  fundamentais:  1)  a 
caracterização  ou  não  dos  catadores  de  caranguejos  como  pescadores  artesanais;  2)  limites  e 
conformidades  das  normas  infralegais  para  estabelecer  período  mínimo  para  a  concessão  do 
benefício. 

Com o intuito  de  amparar  as  famílias  que  vivem exclusivamente  da  pesca  e  ficam 
desprovidas no período do defeso, a Lei 10.779/2003 previu o seguro-desemprego (seguro-defeso), 
no valor de um salário mínimo mensal para pescadores artesanais impossibilitados de exercerem 
suas  atividades  em  decorrência  de  restrições  administrativas  levadas  a  efeito  pelos  órgãos 
competentes. 

A referida lei estabeleceu diretrizes para a concessão do seguro desemprego durante o 
período de defeso da atividade pesqueira ao pescador profissional que executa a pesca de forma 
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artesanal, garantindo o benefício tanto a quem a exerce individualmente, como a quem a exerce em 
regime de economia familiar, ainda que haja o auxílio eventual de terceiros, com o objetivo de 
preservar as espécies sujeitas à extinção. 

Da análise das disposições da referida legislação, pode-se concluir que em momento 
algum o legislador impôs restrição aos catadores de caranguejo enquanto modalidade de trabalhador 
rural pescador.

Oportuno  registrar  o  conceito  de  pesca  na  legislação  brasileira,  considerada  a  Lei 
11.959/2009, ao dispor sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e 
da  Pesca,  regulamentando  as  atividades  pesqueiras,  revogou  a  Lei  7.679/1988,  assim como os 
dispositivos do Decreto-Lei no 221/1967, dispondo em seus arts. 2º, I, e III, e 4º, que a atividade de 
pesca compreende toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender 
ou  capturar  recursos  pesqueiros,  os  quais  compreendem  recursos  animais  e  vegetais, 
hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, 
científica, comercial e pela aquicultura:

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se:

I – recursos pesqueiros: os animais e os vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa  
pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura;

[...]

III – pesca: toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar recursos 
pesqueiros; 

Art. 4o  A atividade pesqueira compreende todos os processos de pesca, explotação e exploração, cultivo, 
conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros.

Parágrafo único.  Consideram-se atividade pesqueira artesanal, para os efeitos desta Lei, os trabalhos de 
confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações de pequeno 
porte e o processamento do produto da pesca artesanal.

Digno de nota é que a referida Lei incluiu vegetais como recursos pesqueiros. É fato 
notório que o caranguejo é passível de exploração comercial.
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Ademais, a denominação genérica “pescado” compreende não apenas os peixes, como 
também os crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos, seja de água doce ou salgada,  
desde que utilizados na alimentação humana. Nesse sentido, dispõe o art. 438, parágrafo único do 
Decreto nº 30.691/1952, com redação dada pelo Decreto nº 1.255, de 1962, o qual aprovou o novo 
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal:

Art.  438.  A denominação  genérica  “Pescado” compreende os  peixes,  crustáceos,  moluscos,  anfíbios, 
quelênios e mamíferos de água doce ou salgada, usados na alimentação humana. (Redação dada pelo 
Decreto nº 1.255, de 1962)

Parágrafo único. As normas previstas neste Regulamento serão extensivas às algas marinhas e outras 
plantas e animais aquáticos, desde que destinados à alimentação humana. (Incluído pelo Decreto nº 1.255, 
de 1962)

Como se percebe, o conceito legal de pesca e de pescado compreende não apenas a 
pesca de peixes, como também a cata dos crustáceos, no caso dos caranguejos. Assim sendo, os 
catadores de caranguejos, para todos os fins legais, devem também ser considerados pescadores e, 
consequentemente, detentores dos mesmos direitos.

Assim, há de se incluir os catadores de caranguejos no conceito próprio de pescadores e 
conceder-lhes  por  via  de  consequência  os  mesmos  direitos  previstos  na  norma de  regência  do 
seguro-desemprego (seguro-defeso). 

A  Lei  10.779/2003  estendeu  o  benefício  de  seguro-desemprego  aos  pescadores 
artesanais e adequou o valor de um salário mínimo ao período de 30 dias de defeso. Portanto, o 
valor do seguro-defeso deve ser proporcional aos dias em que o catador de caranguejo fica proibido 
de realizar a cata.

Ademais,  a  Resolução  657/2010  do  CODEFAT  em  nenhum  momento  limitou  o 
pagamento do seguro-defeso em razão de um período mínimo de 30 dias, mas apenas estabeleceu a 
forma pela qual o pescador receberá o benefício.

Art. 6º O pescador que se dedicou à pesca em caráter ininterrupto, durante o período compreendido entre  
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o término do defeso anterior e o início do defeso em curso, desde que da mesma espécie, fará jus ao  
benefício Seguro-Desemprego no valor de um salário mínimo mensal durante o período de defeso.

§ 1º O pagamento da primeira parcela corresponderá aos primeiros trinta dias, a contar da data do 
início do defeso e, as parcelas subsequentes, a cada intervalo de trinta dias. 

§ 2º O pescador fará jus ao pagamento integral das parcelas subsequentes para cada mês, quando a data 
do defeso em curso terminar em fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.

Assim sendo, mostra-se plenamente admissível a concessão do referido benefício aos 
catadores  de  caranguejo,  ainda  que  por  período  inferior  a  30  dias,  com valor  proporcional  ao 
período de defeso. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  PESCADORES  DE 
CARANGUEJO.  CONCESSÃO  DE  SEGURO-DESEMPREGO  NO  PERÍODO  DE  DEFESO. 
AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 195, PARÁGRAFO 5º DA CF/88. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. 
RECURSOS DO FAT. ILEGALIDADE DOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO Nº 394/2004 
DO  CODEFAT.  EFEITOS  DA  COISA  JULGADA  ERGA  OMNES  E  NOS  LIMITES  DA 
COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO ÓRGÃO PROLATOR (ART. 16 DA LEI Nº 7.347/85). 1. O 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT foi criado pela Lei nº 7.998/90 para custear os programas de  
seguro-desemprego, abono salarial e desenvolvimento econômico. Assim, existe previsão orçamentária 
para  o  pagamento  de  seguro-desemprego  aos  catadores  de  caranguejo  no  período  do  defeso 
(observância  do  art.  195,  parágrafo  5º  da  Constituição  Federal).  2.  A Resolução  nº  394/2004,  do  
CODEFAT, ao estabelecer condição para concessão de seguro-desemprego aos pescadores de caranguejo 
no prazo do defeso, exorbitou os limites do poder regulamentar, restringindo um direito pleno garantido 
pelas Leis nºs 7.998/90 e 10.779/03. 3. A sentença proferida em ação civil pública faz coisa julgada erga 
omnes nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/85, 
alterado  pela  Lei  n.  9.494/97.  Precedentes  do  STJ.  4.  Apelação  parcialmente  provida.  (AC 
200785000002901,  Desembargador  Federal  Bruno Leonardo  Câmara  Carrá,  TRF5 -  Terceira  Turma, 
Data: 08/09/2011)

 Ressalto que os catadores de caranguejo devem preencher os requisitos específicos para 
a  habilitação ao seguro-defeso,  elencados no art.  2º,  §2º  da Lei  nº  10.779/2003.  No entanto,  a 
responsabilidade pelo cadastramento dos catadores de caranguejo não deve ser atribuída à União. O 
INSS é o órgão responsável pelo recebimento e processamento dos requerimentos dos benefícios, 
sendo de responsabilidade  de cada  catador  de caranguejo a  organização da documentação para 
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posterior habilitação. 

A abrangência dessa decisão limita-se ao Estado do Pará (art. 110 da CF/88 c/c o art. 16 
da Lei 7.347/1985).

Por todas essas razões,  julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados para 
condenar a UNIÃO, nos limites do Estado do Pará, à obrigação de fazer consistente no pagamento 
proporcional do seguro-desemprego (seguro-defeso) aos catadores de caranguejo que atendam 
aos  requisitos  impostos  pela  Lei  10.779/2003,  e  que  exerçam  suas  atividades  de  forma 
artesanal,  individualmente ou em regime de economia familiar,  durante todo o período de 
defeso da atividade determinado pelos órgãos da Administração competente, efetuando-se o 
pagamento  das  parcelas  vencidas  e  vincendas  do  referido  benefício  desde  a  data  de 
propositura da presente ação, 02/07/2013 (f. 03).

Em regra,  o  provimento  liminar  tem a função de manter  ou retornar  ao  status  quo 
situação fática minimamente consolidada, que foi abrupta e materialmente alterada1. Não é o caso 
do autos, razão pela qual não antecipo os efeitos da tutela.

Deixo de condenar os requeridos em custas e em honorários advocatícios, diante da 
ausência de má-fé. (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

Oportunamente, arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data de validação do sistema.

Henrique Jorge Dantas da Cruz
Juiz Federal Substituto

1 Nesse sentido: AC 93-MC, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2003; ADI 660  
MC, Relator(a): Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/1992.
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