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RESUMO 

As convenções multilaterais que tratam do meio ambiente cresceram em número e em 

importância a partir da segunda metade do século XX. Este estudo destaca e compara duas 

dessas convenções, a Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção sobre o 

Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção 

(CITES), escolhidas por serem as únicas potencialmente aplicáveis a todas as espécies de 

seres vivos e em qualquer habitat. Primeiramente, faz-se uma breve análise do contexto 

histórico e de sua influência na elaboração de cada Convenção para, em seguida, analisar os 

pontos de sinergia entre as convenções. Destes, dá-se destaque à questão da biodiversidade 

e do uso sustentável. Verificou-se que, ao contrário da CDB que trata detalhadamente dos 

citados temas, a CITES não os menciona especificamente, uma vez que seu enfoque é apenas 

o controle do comércio internacional da fauna e da flora ameaçados de extinção. Entretanto, 

ao buscar o objetivo proposto, a CITES estende-se, ainda que indiretamente, à conservação 

e ao uso sustentável das espécies listadas em seus anexos. A soberania é analisada sob os 

diferentes enfoques das convenções e as diferenças encontradas são demonstradas. A CDB 

aborda outros assuntos não cobertos pelo escopo da CITES. Destaca-se o acesso a recursos 

genéticos e os direitos da propriedade intelectual, bem como o seu reflexo na conservação 

da biodiversidade. Discute-se se há reflexo, compatibilidade ou incompatibilidade desses 

temas com a CITES. Por fim, com base no quanto estudado, analisa-se se há simetria ou 

assimetria entre as Convenções. 

 

Palavras-chave: Convenção da Diversidade Biológica, Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 

Extinção, CDB, CITES, sinergia, uso sustentável, biodiversidade. 
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ABSTRACT 

The multilateral agreements which refer to environment protection have grown in number 

and in importance since the second half of the 20th century. This study highlights and 

compares two of such agreements, the Convention on Biological Diversity and the 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, chosen 

as the only ones potentially applicable to all species of living beings and in all habitats. 

Firstly, a brief analysis of the historical context and its influence on the elaboration of each 

Convention is made, to ground the further analysis of the synergy between the Conventions. 

Emphasis is given to the biodiversity and sustainable use themes. It was found that, unlike 

the CBD which deals in detail with the aforementioned topics, CITES does not mention them 

specifically, once its focus is the control of the international trade of wild fauna and flora 

threatened with extinction. However, in pursuit of the proposed objective, the CITES covers, 

though indirectly, the protection of the environment and the sustainable use of the species 

listed in its Annexes. Sovereignty is analyzed under the different approaches of the 

Conventions and possible differences are pointed out. The CBD addresses other issues not 

covered by CITES. Emphasis is given to the access of genetic resources and the intellectual 

property rights, as well as the outcomes in the conservation of biodiversity. It is then 

discussed whether there is any reflection, compatibility or incompatibility of the 

aforementioned issues with CITES. Finally, based on the study carried out, it is analyzed if 

there is symmetry or asymmetry between the Conventions. 

 

Keywords: Convention on Biological Diversity, Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CBD, CITES, synergy, 

sustainable use, biodiversity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento do direito internacional do meio ambiente foi o centro de 

considerável atenção e desenvolvimento a partir da segunda metade do século 20, em 

especial após a criação da Organização das Nações Unidas em 1945, a qual, amparada por 

suas agências especializadas, contribuiu para colocar as discussões sobre temas ambientais 

em pauta tanto em nível regional como em nível global. Destaca-se, nesse sentido, a 

Resolução do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), que determinou 

a competência das Nações Unidas sobre assuntos ambientais, culminando com a realização 

das Conferências de Estocolmo em 1972 e do Rio de Janeiro em 1992. 

Se, por um lado, o desenvolvimento do direito internacional do meio ambiente foi 

bastante encorajador, demonstrando um amadurecimento da regulamentação internacional, 

por outro lado algumas preocupações foram registradas quanto à habilidade dos acordos 

multilaterais firmados desde então em coordenar as políticas e atividades em assuntos de 

interesse global. 

Geralmente complementares e harmônicos, os acordos multilaterais em matéria 

ambiental facilitam uma sinergia construtiva em vários aspectos; entretanto, a fragmentação 

de normas também pode causar problemas como duplicidade de coordenação, competição, 

divergências quanto a prioridades e inconsistências. 

A Convenção da Diversidade Biológica (“CDB”) possui uma estrutura ampla e 

estabelece os princípios gerais e compromissos em uma extensa gama de assuntos 

relacionados à biodiversidade. Seus objetivos abrangem três pilares: (i) a conservação da 

diversidade biológica, (ii) a utilização sustentável de seus componentes, e (iii) a repartição 

justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos.1 Além desses 

objetivos, a CDB ainda trata de diversos outros tópicos, como o acesso a recursos genéticos 

(artigo 15) e acesso e transferência de tecnologia, inclusive biotecnologia (artigo 16). No 

geral, a imposição de obrigações vinculantes é evitada e substituída por expressões como 

“na medida do possível e conforme o caso”.2 

                                                           
1CDB: artigo 1º: Os objetivos desta convenção, a serem cumpridos de acordo com as disposições pertinentes, 

são a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa 

e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso 

adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias. 
2CDB, artigos 5º, 7º, 8º, 9º 10, 11, 14. 
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A Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Flora e Fauna 

Selvagens em Perigo de Extinção (“CITES”) aborda a proteção específica a espécies de 

plantas e animais selvagens ameaçados pelo comércio internacional. Tecnicamente, é 

aplicada somente ao comércio internacional, sendo o comércio interno assunto 

exclusivamente para a lei doméstica ou, alternativamente, para uma união ou acordo de 

comércio regional sobre fronteiras. 

Com pouco mais de vinte anos separando as convenções, a CITES e a CDB resultam 

de forças políticas diferentes, elaboradas em contextos nos quais as ameaças à biodiversidade 

mostravam-se igualmente diversas. 

A CITES foi impulsionada pela preocupação, expressada por alguns países 

desenvolvidos, com o rápido declínio de algumas espécies selvagens que eram caçadas e 

comercializadas, em uma época em que as importações de pele de animais cresciam, para 

abastecimento de boutiques de luxo nos Estados Unidos e Europa. 3 

Apesar de um certo esforço internacional para que a convenção fosse elaborada, a 

liderança coube aos Estados Unidos, país motivado em parte pela preocupação com a 

necessidade de regulamentação de importações concorrentes à indústria nacional de pele e 

couro. A Convenção foi aberta à assinaturas em Washington em 1973 sem grandes 

procrastinações.4 

Vinte anos depois, a biodiversidade tornou-se foco de tensões entre os países do 

Norte e os países do Sul, refletindo uma competição regional e política de prioridades. Após 

um processo intenso de negociações internacionais, no qual profundas divisões foram 

destacadas ao invés de resolvidas, a Convenção da Diversidade Biológica foi aberta para 

assinatura na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no 

Rio de Janeiro, em 1992. Na ocasião, os países em desenvolvimento constituíam um bloco 

organizado, com grande força de negociação. A divisão Norte-Sul e a dificuldade em entrar 

em acordo caracterizaram as negociações sobre a Convenção, a qual foi amplamente 

                                                           
3TRADE Measures in Multilateral Environmental Agreements. A Report by IUCN – the World Conservation 

Union on the effectiveness of trade measures contained in the Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Prepared for The Economics, Trade and Environment 

Unit. United Nations Environment Programme. 2001. p. 21-35. 
4SANDS, Peter H. Whither CITES? The evolution of a treaty regime in the borderland of trade and 

environment. European Journal of International Law, v. 8, n. 1, p. 29, 33, Jan. 1997. 
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contestada até ser finalmente finalizada. BRAGDON  a resume como “um tratado de 

compromissos desconfortáveis e de interesses delicadamente equilibrados.”5 

Este estudo examina a relação entre a Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(“CDB”) e a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna 

Selvagens em Perigo de Extinção (“CITES”), abordando os aspectos de sinergia e 

complementariedade na proteção da diversidade biológica, bem como as diferenças de 

enfoque e objetivos, se houver, para concluir sobre o alcance da proteção que ambas as 

convenções oferecem.  

As citadas convenções foram escolhidas como tema do presente estudo por diferirem-

se dos demais acordos no sentido de serem potencialmente aplicáveis a todas as espécies de 

seres vivos, em qualquer habitat. 

Antes, porém, de iniciar o estudo, oportuno destacar importante avanço nas ações e 

discussões sobre a mudança do clima, o que ocorreu por ocasião da COP21 da Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), ocorrida em Paris em 

2015, ocasião na qual firmou-se o Acordo de Paris, documento ratificado pelas 195 partes 

da UNFCC e pela União Europeia presentes na reunião. 

Dentre os objetivos do Acordo de Paris, destacam-se a definição de ações e a 

canalização de investimentos visando criar condições para um futuro com baixas taxas de 

carbono, com a manutenção do aumento da temperatura global neste século abaixo de 2° 

Celsius e a coordenação de esforços para limitar o aumento ainda mais, em 1.5° Celsius 

acima dos níveis pré-industriais, com atenção especial dispensada aos países em 

desenvolvimento. Para o atingimento dos objetivos propostos, o Acordo prevê alguns 

mecanismos, como a redução de emissões rápida o suficiente para o atingimento da 

temperatura visada, a adoção de um sistema com transparência e contabilização de estoques 

para a ação climática, o fortalecimento da capacidade dos países em lidar com os impactos 

climáticos e recuperar-se, e o apoio financeiro para auxiliar os países em desenvolvimento 

tanto na mitigação de ações prejudiciais quanto na adaptação às obrigações assumidas na 

Convenção. 

 

                                                           
5BRAGDON, S. H. The evolution and future of the law of sustainable development: lessons from the 

Convention on Biological Diversity. Georgetown International Environmental Law Review, v. 8, p. 423-434, 

1996. 
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Entretanto, em sentido oposto aos importantes avanços alcançados, os Estados 

Unidos anunciaram sua retirada do Acordo, por entenderem que os termos acordados eram 

prejudiciais ao país. Apesar do anúncio, a COP23, ocorrida em Bonn, Alemanha, em 2017, 

representou mais um importante passo na implementação do Acordo de Paris e no 

detalhamento de ações. Porém, para o efetivo atingimento da meta proposta, faz-se 

necessário dar continuidade aos trabalhos iniciados, aumentando, sempre, o 

comprometimento, as negociações e as ações fundamentados no Acordo de Paris. 
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CONCLUSÃO 

 

Neste breve estudo, foram comparadas duas Convenções sobre o Meio Ambiente: a 

Convenção da Diversidade Biológica (CBD) e a Convenção sobre o Comércio Internacional 

das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), as quais destacam-

se em virtude de serem potencialmente aplicáveis a todas as espécies de seres vivos, em 

qualquer habitat. 

As Convenções apresentam estruturas diversas: a CDB é uma convenção quadro que 

trata de vários temas relacionados à preservação da biodiversidade, oferecendo, em todos os 

casos, diretrizes básicas para o atingimento dos objetivos ali descritos; a CITES, por outro 

lado, trata apenas do comércio internacional de espécies da fauna e flora ameaçadas de 

extinção, elencando-as em três anexos, de acordo com o grau de risco; ao contrário da CDB, 

a CITES expressa providências específicas e impõe sanções aos Estados Parte pela 

inobservância de suas diretrizes. 

As diferenças básicas entre ambas as Convenções devem-se primeiramente ao fato 

dos regimes adotados refletirem ameaças diferentes à biodiversidade, as quais provocaram, 

respectivamente, o ímpeto pelas negociações e moldaram suas provisões em diversas 

maneiras. Dentre tais divergências, ressalta-se a estratégia adotada e os objetivos políticos 

específicos.  

Os momentos históricos distintos nos quais a CDB e a CITES foram elaboradas 

tiveram papel determinante na contextualização das Convenções. A partir da Segunda 

Guerra Mundial, a preocupação com o meio ambiente começou a ganhar força, impulsionada 

pela criação da Organização das Nações Unidas, a qual facilitou a discussão de temas em 

nível global. O crescimento constante e insustentável do comércio de animais selvagens, a 

partir da década de 1950, acendeu nos Estados a percepção da necessidade de 

regulamentação e restrição da prática, para a proteção da fauna e flora selvagens. Assim, a 

CITES foi elaborada a partir da iniciativa dos países desenvolvidos, principais consumidores 

e destinatários do comércio. 

Os anos que antecederam a elaboração da CDB foram marcados por sérios problemas 

políticos, como a Guerra Fria, o desenvolvimento tecnológico e consumerista entre os países 

desenvolvidos de um lado, e as ditaduras que mantiveram na pobreza a maioria dos países 

em desenvolvimento em outro, o que legou as questões ambientais a segundo plano. Nesse 
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contexto, impulsionada pela crescente e rápida degradação do meio ambiente e pelos 

sucessivos desastres ambientais ocorridos principalmente na década de 1980, a Organização 

das Nações Unidas trouxe à pauta o tema da preservação da biodiversidade. Em 

consequência, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e 

Meio Ambiente para a discussão de importantes acordos, dentre os quais a CDB. As 

discussões, entretanto, foram marcadas por uma forte divisão de posições entre os países 

desenvolvidos e os países em desenvolvimento: enquanto aqueles queriam impor regras 

restritas de proteção ambiental, divisão igualitária do ônus da preservação e proteção aos 

direitos da propriedade intelectual, os países em desenvolvimento e detentores da 

biodiversidade defendiam a necessidade de repartição justa e equitativa dos benefícios da 

exploração, bem como a responsabilização dos países desenvolvidos pelos danos já 

verificados.  Para compor o consenso, a CDB foi assinada após várias concessões de ambos 

os blocos, o que resultou no uso de expressões como “na medida do possível”, e “conforme 

o caso”.  

A estrutura da CDB está embasada em incentivos positivos, instruindo as partes a 

adotar medidas que resultem em estímulos à conservação e ao uso sustentável. Além disso, 

a CDB estabelece princípios gerais relativos ao comércio global de recursos genéticos que 

agregam valor à biodiversidade, proporcionando incentivos à sua manutenção.  

Ao contrário, a proibição da CITES ao comércio de espécies em risco de extinção 

pode levar, em determinados casos, à redução de incentivos à conservação das espécies e 

seus habitats. Ao reconhecer essa situação, a CITES está gradualmente reposicionando-se 

de uma regulamentação negativa de restrição ao comércio insustentável, para um mecanismo 

positivo de facilitação do comércio sustentável, processo este iniciado com a Resolução 

Conf. 8.3, a qual reconhece que o comércio internacional pode ser benéfico à conservação 

das espécies e ao ecossistema, bem como ao desenvolvimento da população local, quando 

efetuado em níveis que não sejam prejudiciais à sobrevivência das espécies em questão,244 

até a Resolução Conf. 13.2, a qual adotou os Princípios e Diretrizes de Addis Ababa de Uso 

Sustentável da Biodiversidade.245 

                                                           
244CITES, Res. Conf. 8.3: “RECOGNIZES that commercial trade may be beneficial to the conservation of 

species and ecosystems, and to the development of local people when carried out at levels that are not 

detrimental to the survival of the species in question; and (omissis)”. 
245CITES, Res. Conf. 13.2, CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES 

OF WILD FAUNA AND FLORA – CITES. Conf.13.2 (Rev. CoP14). Sustainable use of biodiversity: Addis 

Ababa Principles and Guidelines. Disponível em: <https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-13-

02-R14.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2017. 
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As ameaças à biodiversidade são enfrentadas de forma diversa pelas Convenções. A 

CITES concentra-se em listas de espécies, subespécies ou populações enumeradas, e 

estende-se para abordar o bem-estar de animais individuais.246 No caso da CDB, a natureza 

sistemática das ameaças abordadas pela Convenção determina o foco em nível de 

ecossistemas, e não de espécies individuais.  

Neste enfoque, a CDB prioriza a conservação das espécies in situ e dentro do país de 

origem, sendo a conservação ex situ considerada complementar à in situ.247 Algumas 

provisões da CITES, por outro lado, direcionam-se à promoção da conservação ex situ. 

Diferentemente de espécies selvagens capturadas, os espécimes de cativeiro listados no 

Anexo I podem ser excluídos do sistema de permissões e, sob certas circunstâncias, podem 

vir a ser comercializados.248 Entretanto, ainda que o motivo justificador desta exceção seja 

de aliviar a pressão nas populações selvagens pela satisfação da demanda com populações 

de cativeiro, a facilitação do comércio com estas espécimes de cativeiro podem vir a reduzir 

ou eliminar os incentivos para a conservação de habitats selvagens nos países detentores da 

biodiversidade; além disso, a criação de espécimes em cativeiro, pelo custo e tecnologia 

necessários, geralmente localiza-se nos países desenvolvidos, os quais geralmente não 

sediam os habitats naturais dos animais. Consequentemente, a transferência dos benefícios 

da biodiversidade dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos leva à 

diminuição dos incentivos à conservação in situ. 

A CDB adota a abordagem ecossistêmica, a qual, integrando outras formas de gestão, 

aponta para a ação integrada no gerenciamento da terra, água e recursos vivos, buscando o 

uso sustentável e equilibrado, o que requer um acompanhamento das ações desenvolvidas e 

da evolução ou involução da biodiversidade. Nesse sentido, as conclusões de não 

prejudicialidade da CITES e o trabalho das Autoridades Científicas podem ser úteis no 

fornecimento de informações detalhadas, principalmente aos países nos quais o 

acompanhamento torna-se custoso e ineficaz. 

Há ainda vários pontos com grande potencial de sinergia entre as duas convenções. 

Primeiramente, as esferas de atuações são complementares e interdependentes. O comércio 

internacional de espécies ameaçadas de extinção não é um problema discreto e isolado para 

a conservação das espécies, e o controle, isoladamente, pode se mostrar ineficaz para 

                                                           
246CITES, Artigo III (2)(c), (3)(b), (4)(b) e (5)(b). 
247CDB, Artigos 8 e 9. 
248CITES, Artigo VII (5). 
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assegurar a defesa da fauna e da flora. O combate efetivo ao comércio internacional 

insustentável exige o enfrentamento de vários problemas, tais como a gestão nacional das 

espécies selvagens, incentivos econômicos para a conservação e o uso sustentável, e 

proteção nacional das espécies contra a exploração, todas áreas abrangidas pelo escopo da 

CDB. Por outro lado, a regulamentação do comércio internacional das espécies está além do 

escopo da CDB, conquanto a exploração do comércio internacional impacte 

significativamente na conservação e no uso sustentável em nível nacional.  

Não obstante, a amplitude da área de atuação da CDB, aliada à grande divergência 

de pontos de vista dos Estados-partes, dificulta a formulação efetiva e oportuna de políticas 

em áreas específicas, como o comércio internacional, ao passo que as ações da citada área 

de atuação são facilitadas em um fórum mais maduro e específico como a CITES. 

Dentre os temas tratados especificamente pela CDB, este estudo destacou o acesso a 

recursos genéticos e distribuição de benefícios e os direitos da propriedade intelectual. 

Anteriormente tradados como patrimônio comum da humanidade e portanto 

passíveis de livre exploração por quaisquer Estados, os recursos genéticos da diversidade 

biológica foram regulamentados pela CDB, a qual abandonou o regime de livre acesso 

e reconheceu o direito dos países provedores de tais recursos à repartição dos benefícios 

resultantes da exploração e à transferência de tecnologia, objetivando, com o benefício daí 

auferido, incrementar as medidas de preservação da biodiversidade. No mesmo sentido, 

inovou a CDB ao reconhecer os direitos das comunidades locais e indígenas ao acesso aos 

benefícios daí oriundos, uma vez que estas comunidades representam um elo importante na 

conservação dos recursos naturais. Tal inovação revelou-se um avanço importante em 

relação à CITES, a qual não prevê a repartição de benefícios como forma de incentivar a 

preservação ambiental e reconhecer o conhecimento tradicional. 

A questão da propriedade intelectual também foi tema de divergência entre os países 

industrializados do Norte e os países provedores de recursos genéticos do Sul. Enquanto 

aqueles, detentores da tecnologia e de vários direitos de propriedade intelectual, defendiam 

a manutenção da proteção, estes argumentavam no sentido de que a situação os obrigava a 

pagar royalties, além de obstar o desenvolvimento tecnológico. Acordou-se, afinal, pela 

facilitação do acesso à tecnologia e sua transferência aos países em desenvolvimento, de 

forma justa e em condições que reconheçam e sejam compatíveis com a adequada e efetiva 

proteção dos direitos de propriedade intelectual. 
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Por fim, foi tratado o tema da soberania neste estudo. Verificou-se primeiramente 

que o conceito de soberania sofreu mutações ao longo do tempo, passando do conceito 

tradicional de soberania ilimitada do Estado, ao conceito contemporâneo de cooperação para 

a proteção de interesses comuns, dentre os quais destacou-se o meio ambiente.  

O enfoque dado à soberania é, até certo ponto, diverso na CITES e na CDB. A 

imposição de restrições ao comércio internacional prevista na CITES demonstra uma certa 

limitação à soberania, uma vez que os Estados não têm poder decisório para, isoladamente, 

incluir ou excluir espécies dos anexos; não obstante, em caso de não observância das 

limitações da Convenção por parte do Estado exportador, além de possíveis sanções 

previstas na Convenção, ao Estado importador é dado vetar a importação caso este a 

considere prejudicial à conservação da espécie. 

Amparada pelo Princípio 21 da Declaração de Estocolmo, o qual estabelece o direito 

soberano do Estado de explorar seus próprios recursos, a CDB reafirmou a soberania dos 

Estados sobre seus recursos naturais, após, novamente, intensa discussão entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. A limitação, neste caso, foi determinada pela 

necessidade e interesse de proteção ambiental e pela obrigação de cooperação mútua. Desta 

forma, para o atingimento do objetivo de uso sustentável, o exercício da soberania pelos 

Estados, no contexto da CDB, é balanceado pela responsabilidade de conservação da 

biodiversidade e pela responsabilização por danos ambientais transfronteiriços.  

Verificou-se, portanto, que a CDB trouxe uma mudança na aplicabilidade da 

soberania em relação à CITES, no sentido de que os recursos naturais deixaram de ser 

considerados patrimônio comum da humanidade e consequentemente acessíveis por 

qualquer Estado. Com enfoque aparentemente mais rígido, a soberania, na CDB, é moldada 

pelos princípios da cooperação e da responsabilização por danos transfronteiriços. 

Com base nas informações e nos ensinamentos coletados, conclui-se que, apesar das 

diferenças de enfoque, abrangência e objetivos das Convenções estudas, a 

complementariedade entre elas é evidente e já foi objeto de discussões entre os respectivos 

Secretariados. O estreitamento da sinergia e o desenvolvimento de ações conjuntas 

continuará a trazer benefícios cada vez mais significativos na proteção da biodiversidade. 
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