
 
 

Glossário Técnico – Portal do Advogado 

 

• Pescador de subsistência – pessoa que pratica a pesca para consumo doméstico 

e para fins de escambo sem fins de lucro  

 

• Pescador informal – pessoa que pratica a pesca para comércio informal, pois não 

possui carteira de pescador profissional ou Registro Geral de Pesca (RGP) 

 

• Pescador Profissional – pessoa que pratica a pesca como profissão e possui 

Registro Geral de Pesca (RGP) 

 

• Pescador de Fato – pessoa que participou do projeto piloto promovido pela 

Fundação Renova para ser reconhecido como pescador de fato e que pratica a 

pesca como profissão, mas que não possui Registro Geral de Pesca (RGP). Para 

fins de enquadramento dentro do sistema indenizatório simplificado, o pescador 

de fato é equiparado ao pescador informal.  

 

• Revendedor de pescado – pessoa que compra o pescado de outro e o vende 

 

• Contestação – procedimento pelo qual o advogado pode contestar a análise feita 

pela Fundação Renova relativo a um requerente específico. No contexto do 

Portal do Advogado, há quatro tipos de contestações: Reenquadramento de 

dano, Inclusão de novo dano, Inclusão de dependentes e Liberação de CPF.  

 

• Reenquadramento de dano – procedimento por meio do qual o advogado 

solicita uma análise para o reenquadramento da categoria habilitada no Portal 

para o Requerente. 

 

• Inclusão de novo dano – procedimento por meio do qual o advogado confere o 

aceite do dano apresentado no portal e solicita a adição de novo(s) dano(s). 

 

• Inclusão de dependentes – procedimento pelo qual o advogado faz a solicitação 

de inclusão de CPF de pessoas dependentes de solicitantes de cadastro fase 2 no 

portal. Essa ação é exclusiva para fase 2. 

 

• Liberação de CPF – Procedimento por meio do qual o advogado faz a solicitação 

de liberação de CPF, já registrado no SGS, para o portal, para que seja possível a 

inclusão de danos pelo advogado. 

 


