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ABERTURA DA VI REUNIÃO DO COMITÊ DE NEGOCIAÇÃO DO PRINCÍPIO 10 DA DECLARAÇÃO DO RIO  

BRASÍLIA, 20 DE MARÇO DE 2017 

 

Ministro Sarney Filho,  

Ministro Herman Benjamin,  

Senhor Wagner Rosário, Secretário-Executivo do Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União,  

Senhor Joseluis Samaniego, Diretor da Divisão de Desenvolvimento 

Sustentável e Assentamentos Humanos da CEPAL, 

Senhor Rômulo Paes, Diretor do Centro Rio+, 

Senhoras Joara Marchezini e Karetta Crooks, representantes do público, 

em nome de quem cumprimento toda a sociedade civil, 

Senhores delegados e membros do Corpo Diplomático, 

 

O Ministro Aloysio Nunes não pôde estar presente nesta cerimônia, 

como gostaria, em decorrência de outros compromissos, mas é com muita 

satisfação que hoje o Brasil recebe a VI Reunião do Comitê de Negociação 

do Princípio 10 da Declaração do Rio. Iniciamos esta nova etapa da 

negociação cientes de que os direitos de acesso à informação, participação 

e justiça são essenciais para o pleno alcance do desenvolvimento 

sustentável. Esse reconhecimento, que nasceu no Rio de Janeiro, em 1992, 

e ficou consagrado no Princípio 10 da Declaração sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, foi reafirmado mais recentemente na Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável.  
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A atual negociação de um instrumento regional sobre a aplicação do 

Princípio 10 também remonta à Conferência Rio+20, quando se assinou a 

Declaração que lançou o processo negociador. O Brasil subscreveu esse 

documento e vem participando ativamente de todas as etapas 

negociadoras do processo, desde sua primeira reunião.  

Na Rio+20, reconhecemos a necessidade de equilíbrio entre as 

dimensões econômica, social e ambiental do desenvolvimento 

sustentável. Essa ideia perpassou todos os mandatos emanados da Rio+20 

e está presente, também, na discussão sobre a aplicação do Princípio 10. É 

justamente para fortalecer a dimensão ambiental e colocá-la em equilíbrio 

com as demais que hoje buscamos um instrumento regional capaz de 

apoiar a aplicação do Princípio 10 em nossa região. 

Desde as fases iniciais da negociação, o Brasil teve como principal 

preocupação assegurar um alto grau de participação. Isso implicou, em 

primeiro lugar, trazer o maior número possível de países da região para a 

negociação. E, em segundo, assegurar o pleno engajamento da sociedade 

civil, tomando como experiência o positivo diálogo nacional mantido entre 

governos e sociedades nas discussões sobre desenvolvimento sustentável.  

Estou seguro de que estamos caminhando em direção a esses dois 

objetivos. Iniciado por apenas 10 países, hoje o processo negociador já 

conta com a participação de 23 países da região, com o apoio da CEPAL, o 

que demonstra seu alcance regional e a disposição em avançar na 

consolidação de instituições inclusivas e transparentes na América Latina e 

Caribe. Desejamos ampliar ainda mais essa negociação, para abarcar a 

totalidade de nossa região. Além disso, a sociedade civil tem logrado 

participar das reuniões do Comitê de Negociação, de maneira presencial 

ou virtual, mas sempre propositiva. 
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No âmbito nacional também buscamos o envolvimento de todos os 

atores interessados, tanto do governo quanto da sociedade. Entre julho e 

agosto de 2015, com o apoio do Centro Rio+, o Brasil realizou uma ampla 

consulta com a sociedade civil, setor privado e academia. Divulgamos a 

minuta de instrumento regional pelos meios digitais e colhemos as 

contribuições da sociedade, para a formação de nossas posições nacionais. 

Além disso, realizamos seis reuniões de coordenação interministerial, com 

sessões abertas para representantes da sociedade civil, no espírito de 

transparência e participação que nos exige o Princípio 10.  

Ao longo do processo negociador, 11 instituições governamentais já 

participaram da coordenação, mas eu gostaria de destacar, em particular, 

a parceria constante, construtiva e indispensável que temos mantido com 

o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União 

e com o Ministério do Meio Ambiente. Agradeço, nesse sentido, os 

Ministros Torquato Jardim e Sarney Filho pelo apoio permanente. A 

coordenação nacional brasileira não se restringiu ao Executivo. Envolveu 

também o Judiciário, aqui representado pelo Ministro Herman Benjamin, 

entusiasta e grande conhecedor da matéria.  

O Brasil tem zelado, também, para que as negociações sejam 

flexíveis o bastante para abarcar a diversidade dos ordenamentos jurídicos 

na região, sem perder de vista o grau de ambição do instrumento regional. 

É essencial, para o bom andamento das negociações e para assegurar a 

máxima participação dos países, reconhecer e respeitar as distintas 

tradições jurídicas da região e as diferentes realidades nacionais.  

A VI Reunião do Comitê de Negociação tem pela frente uma tarefa 

ambiciosa. Negociaremos o tema do acesso à justiça em matéria 

ambiental, um dos pilares do instrumento regional. Para o Brasil, a 

definição desse conteúdo será essencial para decidirmos, no momento 

oportuno, qual nível de ambição queremos para o instrumento regional. 
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Ao aceitar o convite da CEPAL para sediar a VI Reunião do Comitê de 

Negociação, o Brasil reafirma seu compromisso com o multilateralismo e o 

desenvolvimento sustentável. Um processo que começou no Brasil, com 

as Conferências Rio 92 e Rio+20, baseado em um documento que nasceu 

em nosso país, agora retorna ao Brasil. E, para o Itamaraty, será muito 

representativo sediar, pela primeira vez, uma reunião de negociação 

intergovernamental transmitida ao vivo pela Internet. Isso reafirma 

também o nosso compromisso com a diplomacia pública e com a 

ampliação do conhecimento geral sobre os debates de política externa. 

Tenho a certeza de que avançaremos muito ao longo da semana e desejo 

muitos êxitos a todos os participantes do governo e da sociedade. 

Muito obrigado. 


