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RESUMO 

 

PARISE, Murilo Bellini. A regulamentação internacional da pesca marítima e 
a efetivação dos direitos humanos.2018.135 p. Dissertação ( mestrado em 
direito internacional) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2018. 
 
 
 
A efetivação dos direitos humanos ocorre também pela garantia à saúde, 
provida por um meio ambiente adequado, que afirme a proteção da pesca, 
elemento essencial para a segurança alimentar. O nexo entre o direito 
internacional do meio ambiente e os direitos humanos aponta as normas 
relativas à proteção da pesca e a consequente satisfação dos direitos do ser 
humano relativos à segurança alimentar. Tendo em vista o aspecto 
transfronteiriço do meio ambiente, a regulamentação jurídica ambiental dos 
espaços marítimos conjuga ordenamentos nacionais e internacionais, estes 
podendo ser tanto globais quanto regionais ou, até mesmo, bilaterais. As 
normas de proteção ambiental internacional são conexas com as de direitos 
humanos, da mesma forma que os instrumentos relativos à proteção da pesca 
são conexos aos que garantem combatem a fome. Serão apontados o sistema 
de tratados de direitos humanos e de direito internacional do meio ambiente 
bem como as decisões proferidas por organismos internacionais bem com as 
decisões de tribunais que relacionem a proteção da pesca e direitos humanos, 
como meio para promover a segurança alimentar. 

 

 

 

Palavras-chave: Direito Internacional do Meio Ambiente. Direitos Humanos.  
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 
Pesca Internacional. Segurança Alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ABSTRACT 

 

PARISE, Murilo Bellini. International regulation of sea fishing and the 
implementation of human rights.2018.135 p. Dissertation (Masters in 
International Law) - Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

 

 

The realization of human rights also occurs through the guarantee of health, 
provided by an adequate environment, that affirms the protection of fishing, an 
essential element for food security. The link between international environmental 
law and human rights points to rules relating to the protection of fisheries and 
the consequent fulfillment of human rights relating to food safety. In view of the 
transboundary nature of the environment, the environmental legal regulation of 
maritime spaces combines national and international systems, which may be 
global or regional or even bilateral. The international environmental protection 
standards are related to those of human rights, as well instruments related to the 
protection of fisheries are connected to those that guarantee the fight against 
hunger. The system of treaties on human rights and international environmental 
law, as well as decisions handed down by international bodies and court 
decisions relating to fisheries protection and human rights, as a means of 
promoting food security. 
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La réalisation des droits de l'homme passe aussi par la garantie de la santé, 
assurée par un environnement adéquat, qui affirme la protection de la pêche, 
élément essentiel de la sécurité alimentaire. Le lien entre le droit international de 
l'environnement et les droits de l'homme renvoie aux règles relatives à la 
protection de la pêche et à la réalisation des droits de l'homme qui en découlent 
en matière de sécurité sanitaire des aliments. Compte tenu de la nature 
transfrontalière de l'environnement, la réglementation juridique 
environnementale des espaces maritimes combine des systèmes nationaux et 
internationaux, qui peuvent être mondiaux ou régionaux, voire bilatéraux. Les 
normes internationales de protection de l'environnement sont liées à celles des 
droits de l'homme, de même que les instruments relatifs à la protection de la 
pêche sont liés à ceux qui garantissent la lutte contre la faim. Le système de 
traités sur les droits de l'homme et le droit international de l'environnement, ainsi 
que les décisions rendues par les instances internationales et les décisions 
judiciaires relatives à la protection des pêches et aux droits de l'homme comme 
moyen de promouvoir la sécurité alimentaire. 
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INTRODUÇÃO 

Os oceanos proporcionam extensiva quantidade de recursos naturais 

e, com o passar das últimas décadas, sua exploração se tornou complexa, seja 

pelas novas formas de extração de recursos marinhos vivos e não vivos, seja 

pela necessidade crescente de abastecer os mercados globais com que tendem 

a crescer, ante o aumento populacional e demais fatores que fazem da pescaria 

um elemento essencial para a segurança alimentar humana. 

Os dados coletados da FAO2 estimam que o potencial máximo de 

pesca natural nos oceanos foi provavelmente alcançado, e que 90% (noventa 

por cento) das espécies têm sido capturadas além de seus limites sustentáveis. 

Apesar de a pesca em muitas regiões do globo estar ameaçada pela 

pressão resultante da sobrepesca, poluição e mudanças climáticas, ainda 

persiste um potencial substancial de espécies que incluem seres vivos 

passíveis de bioprospecção e registro, bem como ampla gama de seres 

inexplorados ou desconhecidos muitas vezes extintos sem qualquer análise ou 

controle. 

As questões acima ventiladas acompanham o processo de 

internacionalização de estruturas jurídicas, alavancadas para acompanhar as 

alterações ecológicas, sociais, políticas e econômicas resultantes da 

globalização das últimas décadas.  

Esta demanda pelo aprimoramento de sistemas legais bem como a 

sua afirmação para regular os espaços territoriais, em especial, o domínio 

marítimo é crescente e enfrenta desafios na medida em que as relações 

internacionais são adensadas em conjunto com problemas ambientais do nosso 

planeta. 

O mar sempre foi um desafio para o homem, que desde a 

antiguidade se coloca frente à sua conquista e exploração, transpondo a cada 

dia os limites naturais e humanos na saga, homérica, pelo desenvolvimento dos 

povos.  

                                            

2
 FAO, The State os World Fisheries and Aquaculture 2014 (FAO, 2014) 37 
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O direito internacional do meio ambiente é conexo aos direitos 

humanos na medida em que diversos instrumentos atuais consagram o meio 

ambiente como elemento essencial à vida humana. A regulamentação 

internacional da pesca marítima, segue a tendência de efetivação dos direitos 

humanos através de instrumentos desenvolvidos diretamente por convenções 

como aqueles emitidos por decisões de organizações internacionais. 

A perspectiva jurídica ambiental pesqueira conjugada com a proteção 

de direitos humanos pode ser apontada por 11 (onze) instrumentos 

internacionais, que tratam de maneira direta ou indireta da proteção do homem, 

são estes: (i) Declaração de Estocolmo (ii) Convenção de Montego Bay – 

CNUDM; (iii) Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e desenvolvimento; (iv) 

Convenção sobre a Diversidade Biológica; (v) Convenção Aarhus; (vi) A 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança; (vii) A Carta 

Africana dos Direitos Humanos e dos Povos; (viii) Tratado para o 

Estabelecimento da Comunidade da África Oriental (ix) Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Européia; (x) Agenda 21; (x) Agenda 2030 da ONU (xi) 

Convenção quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e as 

respectivas COPs.  

A CNUDM será exposta como o principal instrumento normativo para 

a regulamentação do direito do Mar, trata a divisão espacial do mar bem como 

institutos jurídicos das mais diversas áreas do direito neste espaço e, como 

será exposto, foi elaborado com intento de proteção aos direitos humanos 

através da proteção ambiental pela preservação de recursos vivos. 

A FAO, também é elemento chave, pois, além destes instrumentos 

acima citados, também trata proteção do meio ambiente face aos direitos 

humanos com suas decisões e regras específicas para a tutela ambiental, como 

modo de efetivação dos direitos humanos. 

O segundo capítulo levanta a proteção do meio ambiente direcionada 

à atividade pesqueira, abordando inicialmente o aspecto transfronteiriço do 

meio ambiente marinho, e em seguida, o desenvolvimento da tutela jurídica 

espacial e material específica para a proteção dos seres vivos no meio 

ambiente marinho com os instrumentos internacionais relevantes, como a (i) 
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MARPOL, (ii) a FSA, (iii) a Declaração de Reykjavik, (iv) a CITES e; (v) a 

Ramsar. 

Tendo em vista a maior relevância sócio-econômica, bem como a 

complexidade jurídica do espaço, foi levantado o desenvolvimento do conceito 

de Zona Econômica Exclusiva, bem como as suas principais características, 

apontando a medida da jurisdição e soberania dos estados costeiros e não 

costeiros neste espaço, bem como a gestão democrática do espaço, como 

melhor forma de implementar as políticas de preservação e estímulo à pesca. A 

exploração de seres vivos na plataforma continental também apresenta 

especificidades que fazem seu estudo necessário de modo apartado. 

Ainda serão levantadas as posições jurisprudenciais relevantes das 

cortes internacionais acerca da tutela dos recursos vivos marinhos como modo 

de expor como, na prática os tribunais atuam na aplicação dos instrumentos 

normativos descritos, são estes: (i) o caso da jurisdição da pesca; (ii) o caso do 

atum da nadadeira azul; (iii) os casos dos navios Tomimaru e Hoshinmaru; (iv) 

o caso Artic Sunrise; (vi) o Caso M/V Saiga; (v) o Caso Virginia G e; (vi) o 

parecer consultivo de 2 de abril de 2015. 

O último capítulo aborda especificamente a proteção da pesca 

relacionada à segurança alimentar, dentro da perspectiva da proteção dos 

direitos humanos. Para tanto, são levantados os instrumentos normativos 

específicos que tratam do direito à alimentação dentro no direito internacional, 

bem como é apontada objetivamente a relação entre a segurança alimentar e a 

atividade pesqueira. O grande destaque para os estudos e a regulamentação e 

controle das atividades pesqueiras no combate à fome é dado para a FAO, 

último elemento abordado na dissertação, onde serão expostos os principais 

dados contidos em seus relatórios de maior relevância.  
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quanto a necessidade de acelerar sua implementação para atingir os objetivos 

SDG relevantes, em particular o SDG 14, que trata da vida na água. 

Após a adoção, em julho de 2014, das Diretrizes Voluntárias Para 

Garantia da Pesca Sustentável em Pequena Escala tendo em vista a 

segurança alimentar e a erradicação da pobreza, foi lançado um programa para 

apoiar governos e atores não estatais na implementação de iniciativas para 

fortalecer comunidades de pesca em pequena escala, sua segurança alimentar, 

e sua resiliência. A pesca em pequena escala proporciona trabalho a 90% das 

pessoas empregado em pescarias de captura217. Este instrumento visa 

democratizar a atuação dos pescadores, buscando melhores condições de 

sobrevivência e melhor qualidade de vida.  

 

3.4 As disposições da FAO e OMS acerca da segurança alimentar  

 

A FAO tem como um de seus objetivos buscar a elevação dos níveis 

de nutrição e no desenvolvimento de áreas rurais, no combate à fome. Atua 

tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, o que a torna uma 

organização dotada de grande representatividade, Atua ainda como um fórum 

neutro no qual seus membros se encontram como iguais para tratar acordo e 

debater políticas com o propósito humanitário. É exemplo de repositório de 

estudos acerca de diversos temas, o que a possibilita que países em 

desenvolvimento e em transição modernizarem e aperfeiçoarem sua agricultura, 

suas práticas de exploração florestal e pesqueira e assegurar boa nutrição a 

todos. 

No que diz à regulamentação alimentar a FAO desenvolveu o “Codex 

Alimentarius218” – Código Alimentar, ponto de referência global para 

                                            

217
 FAO. The State of World Fischeries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and 
nutrition for all. Rome, FAO.p.7 

218
 A Comissão do Codex Alimentarius foi criada pela FAO e pela OMS em 1963 como parte do 
Programa Conjunto FAO / OMS de Normas Internacionais de Alimentos. É o ponto de 
referência internacional mais importante para os padrões alimentares. A natureza conjunta do 



123 

 

consumidores, produtores de alimentos e processadores, agências nacionais de 

controle de alimentos e o comércio internacional de alimentos, que corresponde 

a uma coletânea de normas alimentares, e apresentadas de modo uniforme, 

elaborada em programa conjunto de normatização organizada em conjunto com 

a OMS.  

O código e os textos anexos não substituem tampouco servem como 

alternativa para a legislação doméstica, e cada país deve adotar por suas leis e 

procedimentos administrativos as provisões essenciais descritas pelo código, 

assim sua natureza é não vinculativa, sendo que os estados devem adotar a 

legislação voluntariamente ao Códex.  

Importante apontar que apesar de não vinculante às legislações 

domésticas, a OMC adota suas disposições, sendo assim, um estado pode ser 

demandado perante o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC caso não 

implemente os dispositivos básicos previstos. 

O programa Codex Alimentarius da FAO/OMS possui uma estrutura 

de direção composta por três órgãos. O primeiro dele é a “Comissão do Codex 

Alimentarius”, órgão máximo que conta com representação de todos os países-

membros e cuja direção é composta de um Presidente e três Vice-Presidentes. 

Criada em 1963, a Comissão do “Codex Alimentarius” tem por incumbência 

aprovar as normas que integrarão a coletânea, orientar promover a elaboração 

de definições, bem como desenvolver diretrizes e textos sobre alimentação, tais 

como códigos de boas práticas, que são aplicadas pela OMC, de acordo com o 

estatutos da Comissão.219.  

Juntas, a FAO e a OMC auxiliam os governos com os meios para 

estabelecerem um quadro normativo para facilitar o comércio com base em 

                                                                                                                                 

Codex é a chave para o seu sucesso. Todos os atores ao longo da cadeia alimentar precisam 
trabalhar juntos para garantir alimentos seguros em cada lar 

219
 Art.1º dos Estatutos da Comissão Codex Alimentarius FAO/OMS: The Codex Alimentarius 
Commission shall be responsible for making proposals to, and shall be consulted by, the 
Directors-General of the Food and Agriculture Organization (FAO) and the World Health 
Organization (WHO)on all matters pertaining to the implementation of the Joint FAO/WHO 
Food Standards Programme, the purpose is (…) (b) promoting coordination of all food 
Standards work undertaken by international governamental and non-governamental 
organizations.” Codex Alimentarius. Estatutos da Comissão. 
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técnicas científicas que fixam padrões alimentares afirmados em acordos 

internacionais, como é feita pelo comissão do Codex Alimentar, como exposto 

pela publicação de 2017 em conjunto da FAO e WTO sobre comércio e padrões 

alimentares220. Como aponta o relatório, os objetivos do desenvolvimento 

sustentável - SDGs tratam do papel que o comércio tem na promoção do 

desenvolvimento sustentável, e juntas a FAO e a WTO, podem contribuir para 

alcançar o SDG 2 relacionado à fome, segurança alimentar, nutrição e 

agricultura sustentável; ainda o SDG 3 que trata da vida saudável e bem estar; 

bem como o SDG 8, que trata do desenvolvimento econômico, emprego e 

trabalho, como ainda o SDG 17 para o alcance de cooperação para o 

desenvolvimento sustentável. 

Importante expor que o uso de padrões internacionais não apenas 

contribui com a saúde pública, mas também auxilia na redução com custos 

gerados pelo comércio, pois o faz mais transparente e eficiente, permitindo que 

os produtos alimentícios se movam com maior agilidade entre os mercados. 

É através da FAO e OMS, pelo “codex alimentarius” que seus 

membros221 estabeleceram um acordo baseado cientificamente e 

internacionalmente para afirmar padrões mínimos para a alimentação. Estes 

padrões internacionais são reconhecidos pelo Acordo SPS222, marco para o 

                                            

220
 FAO, WTO. Trade and food standards, 2017. the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations and the World Trade Organization 2017 

221
 O Brasil tornou-se membro do Programa do Codex Alimentarius ainda na década de 1970, 
quando iniciou tímida participação nos trabalhos. Foi, todavia, apenas a partir de 1980 que se 
tornou possível articular atuação mais representativa do País no steor alimenttício, com a 
criação do Comitê do Codex Alimentarius do Brasil (CCAB), por meio das Resoluções nº 1/80 
e n. 7/88 do Conmetro. Em Julho de 2017, o brasileiro Guilherme Costa, servidor do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), foi eleito o novo presidente do 
“Codex Alimentarius”. 

222
 The SPS Agreement O Acordo SPS estabelece regras para a segurança alimentar e os 
requisitos para a saúde animal e vegetal, bem como reconhece o direito de cada estado de 
adotar e fazer cumprir as medidas necessárias para proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal. O acordo diz que embora a necessidade de restringir o comércio possa 
surgir, quaisquer medidas tomadas para fazê-lo não devem ser aplicadas de forma arbitrária 
ou discriminatória ou atuar como uma restrição dissimulada ao comércio internacional. É 
importante notar que o Acordo SPS não prescreve um conjunto específico de políticas de 
saúde e segurança alimentar que os governos devem adotar. Em vez disso, o Acordo SPS 
estabelece um quadro de regras para alcançar um equilíbrio entre os direitos dos membros 
de adotar medidas para garantir a segurança alimentar e o objetivo de limitar os efeitos 
desnecessários de tais medidas no comércio. As regras exigem que as medidas sejam 
baseadas em resultados científicos e aplicadas apenas na medida necessária para proteger 
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comércio de produtos alimentícios, que fixa regras para segurança alimentar, 

bem como medidas de proteção do comércio para animais e plantas, para 

assegurar que tais medidas não sejam na verdade barreiras para o comércio. 

Os membros estão assim se reportando a cada vez mais aos padrões do 

“codex” nos contextos dos acordos TBT223, que se aplicam para as 

regulamentações relativas à qualidade e discriminação dos produtos224. A WTO 

também oferece uma série de ferramentas para facilitar o diálogo internacional 

em assuntos relacionados à alimentação, e também para resolver questões 

entre as partes225. 

 

                                                                                                                                 

a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal, bem como que não discriminam 
injustificadamente entre países onde existem condições similares. O Acordo SPS abrange 
todos os tipos de medidas para atingir esses objetivos, sejam eles requisitos para produtos 
finais, requisitos de processamento ou requisitos de inspeção, certificação, tratamento ou 
embalagem e rotulagem diretamente relacionados à segurança alimentar. 

223
 The TBT Agreement O Acordo TBT abrange uma maior variedade de padrões e 
regulamentos de produtos adotados pelos governos para alcançar uma série de objetivos de 
políticas públicas, como proteger a saúde e segurança humana ou proteger o meio ambiente, 
fornecendo informações ao consumidor e garantindo a qualidade do produto. Nos termos do 
Acordo OTC, os membros são livres de escolher como regular os produtos para atingir esses 
objetivos, mas devem fazê-lo de forma a não discriminar entre os parceiros comerciais ou 
não restringir desnecessariamente o comércio desses produtos.  

 
224

 Os acordos SPS e TBT estabelecem um equilíbrio entre, por um lado, os direitos dos 
membros de regularem os objetivos legítimos, como a segurança alimentar ou a proteção do 
consumidor, e, por outro lado, garantir que tais regulamentos não se tornem obstáculos 
desnecessários ou discriminatórios para negociar. Ambos os acordos SPS e TBT incentivam 
os membros em todos os níveis de desenvolvimento a participar de órgãos relevantes de 
definição de padrões. Isto é importante para assegurar que esses órgãos produzam padrões 
em produtos de interesse para todos os membros e que esses padrões levem em 
consideração as realidades e restrições enfrentadas pelos diferentes membros. 

225
 FAO, WTO. Trade and food standards, 2017. the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations and the World Trade Organization 2017. 
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CONCLUSÃO 

Apesar da constante implementação de instrumentos legais no 

sistema da CNUDM e do desenvolvimento de outros importantes diplomas, 

muitas espécies marinhas estão sendo devastadas, levando sérios riscos tanto 

o meio ambiente quanto os homens, o que confirma a necessidade de 

aprimoramento no direito do meio ambiente marinho para, além de assegurar a 

integridade de ecossistemas, também possibilitar a disponibilidade de recursos 

pesqueiros para o consumo humano. 

A manutenção da pesca sustentável não é somente importante a 

partir de uma perspectiva ecológica, é também vital para a garantir a segurança 

alimentar226 da vida de certa de 660 a 820 milhões de pessoas pelo globo227 

São inúmeros os desafios que se colocam frente à preservação dos 

oceanos, acidificação oceânica, o aumento do nível médio dos mares, a pesca 

INN e a poluição marinha, em todas as suas formas, são problemas atuais que 

impactuam diretamente a vida no nosso planeta228 e, portanto, devem ser 

objeto de monitoramento e estudo constante para levantar elementos para 

fundamentar a construção jurídica internacional 

O destaque à CNUDM se mostra pertinente ante à efetivação de 

normas internacionais para a proteção de seres vivos que são adotadas pelos 

tribunais internacionais como instrumento base para tratar de questões que 

envolvam a pesca e a afirmação de direitos humanos. 

Como a CNUDM não trata expressamente da proteção dos seres 

humanos, é interessante aproximar os outros instrumentos que preveem a 

                                            

226
 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório do secretariado geral para os 

Oceanos e para o Direito do Mar (UN Doc A/69/71 (2014), [143]. 
227

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório do secretariado geral para os 
Oceanos e para o Direito do Mar (UN Doc A/70/74 (2015), [15]. 

228
 Sobre o tema, o sociólogo Ulrich Beck aborda em sua obra, “Sociedade de Risco”, uma série 
de elementos que demonstram a onipresença do risco em nossas vidas, “a sociedade 
industrial de risco”, em que o risco é elemento dominante, base para a produção de riquezas. 
BECK, Ulrich. La Sociedad del Riesgo: Hacia una Nueva Modernidad. Barcelona: Paidós, 
1998. 
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afirmação direta dos direitos humanos, em uma perspectiva sistemática para 

tratar a regulamentação da pesca para a efetivação da segurança alimentar. 

Foram exemplos os ODS elencados, as normas proferidas pela FAO, além dos 

instrumentos internacionais de direito humanos próprios demonstram como 

deve ocorrer a tutela jurídica da pesca internacional para a efetivação dos 

direitos humanos. 

Neste rumo, existe a necessidade de se aprimorar a tutela jurídica, 

em especial a responsabilidade internacional dos estados e demais entes 

(patrocinados ou não pelos estados) pela exploração pesqueira ilegal, não 

reportada e não regulamentada (INN) tendo em vista a ameaça à 

sustentabilidade da pesca. 

O desenvolvimento dos instrumentos internacionais, como atos, 

jurisprudência, tratados, e doutrina relacionados à preservação do meio 

ambiente para a garantia da pesca e direitos humanos, que vem ocorrendo nas 

últimas décadas, demonstram a importância do tema, e a necessidade de 

afirmar, expandir e consagrar os estudos já existentes, como melhor forma de 

aplicar o direito. 

As normas estabelecidas pelas cartas internacionais, conjugadas 

com as decisões proferidas pelos órgãos governativos das organizações 

internacionais, servem atualmente como o principal controle das atividades 

exercidas nos espaços marítimos. A regulamentação da pesca internacional 

para a efetivação de direitos humanos deve ser pautada de modo sustentável, 

observando os estudos realizados para o desenvolvimento do meio ambiente e 

a solução dos problemas relativos à segurança alimentar.  

O melhor tratamento jurídico da questão da implantação e efetividade 

de instrumentos normativos que tratem da representatividade dos interesses 

humanos para a segurança alimentar e que assegurem a proteção ambiental é 

essencial para a proteção da vida em nosso planeta. 
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