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Apresentação

Causou-me grande satisfação a decisão da 64ª Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em 2009, de aceitar o oferecimento 
brasileiro para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), a realizar-se nos próxi-
mos dias 13 a 22 de junho. 

Representa uma vitória da esperança sobre o derrotismo e 
da perseverança sobre a inércia. Reflete, na realidade, a con-
fiança na capacidade desta geração em superar paradigmas 
de crescimento econômico insustentáveis. É produto da profun-
da convicção de homens e mulheres na necessidade de ações 
imediatas para evitar uma catástrofe iminente, que ameaça a 
própria existência de vida no planeta.

Como todo processo político, a decisão sofreu o embate de 
forças antagônicas. Foi um esforço de persuasão importante de 
nossa diplomacia junto aos diferentes grupos de nações no seio 
da ONU. 

Por isso mesmo vale recuperar a memória das circunstâncias 
de então para confrontá-las com nossa conjuntura atual, muito 
menos benfazeja. A década de 1990 foi marcada pelo ciclo 
de conferências mundiais convocadas pelas Nações Unidas. A 
assim chamada “Década das Conferências”, da qual a Rio-92 é 
o exemplo de maior sucesso, descortinou um amplo horizonte de 
possibilidades e esperanças para a Humanidade. 

Forjaram-se nestas Conferências inovadores conceitos que 
hoje fazem parte de nosso linguajar quotidiano e que estão in-
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corporados aos valores gerais da sociedade. São elementos na-
turais de como nós, cidadãos, encaramos a realidade.

Hoje a quadra internacional é diversa, e não para melhor. 
Da distensão que se seguiu à queda do Muro de Berlim, temos 
agora um acirramento das tensões internacionais, o uso indiscri-
minado da força e o desrespeito contumaz do Direito internacio-
nal.

Se a Rio-92 atiçou a imaginação das pessoas e espargiu o 
planeta de esperança para o futuro, com a Rio+20 temos uma 
oportunidade única de replicar aqueles momentos seminais e 
superar o paradigma predatório em que hoje vivemos.

Essa coletânea tem a pretensão de resgatar a história da 
gestação da Conferência das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento Sustentável. Começa pela lide parlamentar, com a apre-
sentação, em março de 2007, de meus requerimentos em quatro 
comissões no Senado Federal, a ação do Governo Lula, nossa 
vitória internacional com a Resolução da Assembleia-Geral das 
Nações Unidas A/RES/64/236, votada em 24 de dezembro 
de 2009, a comunicação formal do Ministro das Relações Exte-
riores, Celso Amorim, culminando com  meus pronunciamentos 
no Senado e nas seis Reuniões da Comissão Nacional Organi-
zadora para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável.

Espero que esta publicação possa servir de subsídio para os 
debates durante a Rio+20, torcendo pelo seu pleno êxito.

Brasília, 13 de junho de 2012

Senador Fernando Collor

Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional do Senado Federal
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Prezado Senador Collor,

Ao enviar-lhe esta comunicação sobre a sua ideia da 
Conferência “Rio+20”, aproveito para agradecer-lhe a moção 
que Vossa Excelência apresentou em apoio às declarações 
que fiz sobre a tramitação parlamentar do Acordo Venezuela-
-Mercosul.

Atenciosamente,
 

Celso Amorim
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Celso Amorim
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL

COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA

Reunião de 14 de abril de 2011

Preparativos para a RIO+20

Senhoras Senadoras, Senhores Senadores,

Nos dias 4, 5 e 6 de junho de 2012, será realizada no 
Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável, marco da passagem de duas décadas 
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento, a Rio-92, realizada com reconhecido êxito, seja 
no que tange aos avanços conceituais que trouxe, como na sua 
impecável execução. 

Contudo, e como manifestei há uma semana, é necessário e 
salutar proceder a um acompanhamento regular e crítico dos re-
sultados alcançados, de modo a verificar sua adequação às ex-
pectativas iniciais, como os compromissos assumidos em 1992 
(Declaração do Rio e Agenda 21, Convenção sobre Mudança 
do Clima, Convenção sobre Diversidade Biológica e Convenção 
para o Combate à Desertificação). Deste exercício de revisão 
crítica, se exercido de forma competente e desprendida,  surgirá 
uma visão do que almejamos para os próximos 20 anos. 

O principal legado da Rio-92, a ser reafirmado, é o consen-
so internacional quanto à necessidade de promover o avanço 
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equilibrado do desenvolvimento econômico, do bem-estar social 
e da proteção ambiental, como pilares interdependentes do de-
senvolvimento sustentável.

 A decisão da Assembléia-Geral das Nações Unidas que 
ratificou a realização da Rio+20 indicou que a Conferência de-
verá tratar de dois temas específicos: “uma economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 
pobreza” e a “moldura institucional para o desenvolvimento su-
stentável”. Devemos, como cidadãos conscientes da gravidade 
dos temas a serem considerados na Rio+20, eleger aquelas pro-
posições que consideramos prioritárias, as de maior conseqüên-
cia, e sobre elas despender nosso melhor esforço.

Não é ocioso repetir que não se espera da Rio+20 os me-
smos resultados da Rio-92. O necessário é alcançar uma agen-
da enxuta, objetiva, ambiciosa na qualidade do aporte e não na 
extensão, na amplitude de assuntos.  

Outro resultado positivo a ser alcançado é uma maior co-
erência e coordenação entre as organizações envolvidas com a 
implementação dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
Dentre os problemas graves que devem ser merecer atenção especial 
da comunidade internacional durante este próximo período de revi-
são, cito a escassez de financiamento internacional e a pouca disponi-
bilidade no que se refere à transferência de tecnologia. São questões 
transversais, atravessam todo o espectro temático da Agenda 21. Tem 
repercussão na área da biodiversidade, do combate à desertificação, 
na modificação dos padrões de consumo. Enfim, são daqueles temas 
maiores, apropriados a serem apreciados numa agenda que se quer 
objetiva.

Tenho a satisfação de comunicar a Vossas Excelências que 
no dia 7 de abril passado, eu e o Senador Cristovam Buarque 
recebemos o  Embaixador Luiz Alberto de Figueiredo Macha-
do, atualmente Diretor do Departamento de Meio Ambiente e 
Temas Especiais do itamaraty e em breve Subsecretário-Geral 
de Meio Ambiente, Energia e Tecnologia e o Ministro Laudemar 
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Gonçalves, Coordenador-Geral Logístico da Rio+20, para ouvir 
do andamento dos preparativos para um evento em que tudo é 
superlativo.

Na vertente da preparação da agenda, o Embaixador Fi-
gueiredo discorreu sobre a �arquitetura� do processo de decisão 
nacional. Nos moldes da preparação da Rio-92, deverá ser esta-
belecida “Comissão Nacional”, cuja atribuição será a articu-
lação dos vários aspectos da participação do Brasil na Rio+20. 
Também deverão ser criados Comitês de caráter mais específi-
co, abrangendo os três pilares do Desenvolvimento Sustentável 
(econômico, social e ambiental), valorizando a participação de 
todos os setores da sociedade.  

Durante as árduas negociações intergovernamentais que se 
avizinham, o Brasil pretende exercer uma liderança adequada 
, benfazeja, sem imposições, como é característico e tradicio-
nal de nosso comportamento internacional. Contudo, devemos 
insistir em nível elevado de representação. É importante que a 
Conferência conte com representação política de alto nível, a fim 
de assegurar a maior legitimidade possível para os resultados 
alcançados.

De minha parte tenho reiterado a todas as delegações 
estrangeiras com que me reúno e a todos os Embaixadores 
estrangeiros que me visitam a importância de que se façam re-
presentar no mais alto nível possível. Nas duas últimas semanas 
pude manifestar essa necessidade ao presidente da Comissão 
de Relações Exteriores, Defesa e Forças Armadas do Senado 
francês, à Vice-Ministra das Relações Exteriores da Lituânia e 
aos Embaixadores da Eslováquia, do Kuaite, da República Tche-
ca e de Cuba. Convido Vossas Excelências a também manifestar 
o interesse brasileiro em todas as ocasiões em que estejam com 
autoridades estrangeiras.

Na vertente dos preparativos logísticos, o Ministro Laude-
mar Gonçalves disse-nos dos numerosos contatos preliminares já 
estabelecidos nos níveis federal, estadual e municipal. Baseado 
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em dados da ONU e na experiência recente de Conferências in-
ternacionais, a organização da Rio+20 estima a presença entre 
120 e 150 Chefes de Estado e de Governo e uma afluência de 
até 50.000 delegados. 

A Rio+20 constitui, ademais, importante momento para a 
cidade e o estado do Rio do Janeiro estimularem a implantação 
de modelos sustentáveis de investimentos em transporte e infra-
estrutura urbana, o que, como nos foi asseverado, será incenti-
vado pela organização.

Quero registrar ainda a diretriz adotada pela Comissão 
de logística, “Qualidade e Legado”. Qualidade como demon-
stração da capacidade brasileira em organizar mega-eventos, 
já um prenúncio da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E uma 
demonstração a mais da nossa maior e mais intensa partici-
pação na economia mundial, além de nosso potencial em assu-
mir maiores responsabilidades internacionais.

O “Legado” será a contribuição da Rio+20, há dois anos 
da Copa do Mundo e quatro dos Jogos Olímpicos, à infra-estru-
tura da cidade, a aquisição de equipamentos para aeroportos, 
viaturas, equipamentos de comunicação, centrais de controle.  
Além de inestimável treinamento para nossas Forças Armadas, 
forças de segurança e demais organizações envolvidas.

Concordamos em que é útil e importante manter contato 
freqüente entre nossa Subcomissão de Acompanhamento dos 
Preparativos da Rio+20 e as instâncias da organização da Con-
ferência. Cumpre com a função constitucional de fiscalização 
que incumbe ao Poder Legislativo, mas é principalmente um 
canal aberto para que aqueles que foram encarregados desta 
imensa responsabilidade possam indicar aos legisladores os 
pontos de maior dificuldade e eventualmente solicitar o apoio 
de nossa Casa.

 Finalmente, gostaria de ler, como sinal palpável do enga-
jamento brasileiro no mais alto nível com o sucesso da Rio+20, 
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trecho do parágrafo 24, do Comunicado Conjunto entre a Re-
pública Federativa do Brasil e a República Popular da China 
- Pequim, 12 de abril de 2011, quando da visita da Presidenta 
Dilma Roussef:

 �...Assinalaram a relevância dos entendimentos no âmbi-
to do BASiC (Brasil, África do Sul, índia e China) para o sucesso 
da próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (COP-17/CMP-7), a ser realizada em Durban, na África 
do Sul. Manifestaram, ainda, o compromisso dos dois países 
com o êxito da Conferência das Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável, a realizar-se no Rio de Janeiro em junho 
de 2012, na qual serão discutidos os temas “a economia verde 
no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação 
da pobreza” e “o marco institucional para desenvolvimento su-
stentável”. 

 É sinal dos mais auspiciosos, que engaja a responsabi-
lidade de uma potência por vezes arisca em assumir um papel 
mais protagônico em temas ambientais e por certo forçará movi-
mentos também em outros importantes atores internacionais.
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DEFESA NACIONAL

COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA

Reunião de 25 de abril de 2011

Preparativos para a RIO+20

“Eu gostaria de comunicar às Srªs Senadoras e aos Srs. Se-
nadores e aos presentes que, no último dia 19, foi instalada 
a Subcomissão Permanente de Acompanhamento dos Prepa-
rativos da Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável Rio+20, que será realizada em 2012. Essa Subco-
missão foi instalada, e foi eleito, para ser seu Presidente, o Se-
nador Cristovam Buarque e, para ser o seu Vice-Presidente, o 
Senador Ministro Francisco Dornelles.

A primeira reunião dessa Subcomissão é da maior im-
portância para que a realização desse evento possa ser algo 
semelhante ao êxito alcançado com a Rio-92, para que o Sena-
do da República acompanhe pari passu, colaborando, no que for 
possível, com aqueles a quem cabe a organização do evento, 
respectivamente, Ministério das Relações Exteriores, Ministério 
da Defesa e outros Ministérios que também estão participando 
de uma comissão interministerial, e mostrando o interesse do 
Senado da República e desta Casa Legislativa no êxito e no su-
cesso dessa Conferência.



42     •     Senador Fernando Collor

É importante ressaltar que, no comunicado conjunto, assi-
nado pela Presidenta Dilma Rousseff e pelo seu corresponden-
te chinês, Presidente Hu Jintao, no último dia 13 ou 12 – num 
parágrafo do comunicado conjunto, está explícito isso –, eles 
assumem o compromisso com o êxito da Conferência. isso foi 
muito alvissareiro para todos nós que desejamos ver essa Con-
ferência trazer os resultados que todos nós aguardamos, até por-
que, em 2012, cessa a vigência do Tratado de Kyoto.

Desejo ao Senador Cristovam Buarque pleno êxito. Não ten-
ho dúvida de que ele o alcançará na incumbência dessas suas 
novas atribuições e continuará honrando o Senado da República 
nesta nova tarefa que lhe cabe nesta quadra da nossa Sessão 
Legislativa”
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DEFESA NACIONAL

COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA

Reunião de 2 de maio de 2011

RIO+20: reunião no Rio de Janeiro

Seminário Rio+20, na Fundação Alexandre de Gusmão, 
reunião da última sexta-feira, realizada no Rio de Janeiro, no 
Palácio do itamaraty, a convite da Fundação Alexandre de 
Gusmão e do Ministro das Relações Exteriores.

Portanto, a convite do Ministro das Relações Exteriores, 
Embaixador Antonio Patriota, e da Ministra do Meio Ambiente, 
izabella Teixeira, participei, juntamente com Presidente da Sub-
comissão de Acompanhamento das instalações da Conferência 
Rio+20, Senador Cristovam Buarque, e do Senador Jorge Viana, 
da mesa redonda intitulada Rio+20, os Novos Desafios do De-
senvolvimento Sustentável, iniciativa, sem dúvida, meritória do 
itamaraty que, em boa hora, abriu o debate sobre os temas de 
maior relevo a discutir na Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Rio+20, e 
que contou com a presença do Diretor Executivo do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, Sr. Achim 
Steiner, e reuniu representantes dos Governos Federal, Estadual 
e Municipal, Poder Legislativo e Judiciário, setor acadêmico, or-
ganizações não governamentais, empresariado e imprensa.
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Como se sabe, Governos vão se reunir novamente no mês 
de junho do próximo ano, no Brasil,vinte anos após a Cúpula 
da Terra, realizada em 1992, que tive a honra de presidir. Pude 
constatar, naquela ocasião, como é difícil superar conceitos ar-
raigados de modo de produção e consumo, mas acredito que, 
com coordenação e sinergia nas ações, algo possa ser alçado.

A capacidade de imaginar novos paradigmas de desen-
volvimento é bem escasso no cenário internacional nos dias de 
hoje, sobretudo. O Brasil, naquele momento, teve de exercer 
uma liderança decidida para que se pudesse alcançar êxito, 
para que fosse adotada a Agenda 21, a Convenção da Bio-
diversidade, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, entre 
outros textos fundamentais para o desenvolvimento sustentável, 
além da sugestão do Governo brasileiro, feito também à época, 
para que fosse estabelecida, em nosso País, uma organização 
mundial das Nações Unidas que tratasse do meio ambiente.

Lembro ainda que vivíamos num ambiente internacional 
mais ameno. Enfrentamos hoje, nas palavras do Diretor Executi-
vo do PNUMA “uma paisagem de desafios persistentes e emer-
gentes e contra o pano de fundo de crises recentes e atuais que, 
em parte, são desencadeadas pela maneira como administra-
mos os recursos naturais finitos, ou melhor, como deixamos de 
administrá-los”.

Foi, portanto, muito oportuno convocar esse primeiro exer-
cício de reflexão sobre a Rio+20 em seu processo preparatório. 
A mesa redonda lançou luz sobre diversas idéias-força, sendo a 
mais importante delas, no meu entender, a de recuperar o espíri-
to da Rio 92 e nos inserir no século XXi.

Os participantes insistiram em que é imprescindível recupe-
rar e restaurar as promessas de 1992, aprender com os erros do 
passado e voltarmos os nossos olhos e os nossos espíritos para 
os próximos 20 anos.
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A economia verde, com baixo carbono e inclusão social, 
no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação 
da pobreza, um dos temas designados para a Conferência, é 
de especial importância para a consecução do desenvolvimen-
to sustentável e é fator conducente à integração harmônica de 
elementos naturais, ambientais, ao próprio desenvolvimento, tais 
como o chamado empregos verdes. 

Volto a falar da economia de baixo carbono. 

A transição do atual modelo produtivo, insustentável para a 
economia e também para a sociedade em que vivemos, a tran-
sição disso para o modelo de economia verde, abre um leque 
considerável de oportunidades de crescimento sustentável. É pre-
ciso ter muito claro que a crise ambiental afetará principalmente 
os da camada da população menos favorecida, imporá custos 
a milhões de pessoas, pelo que as lideranças políticas serão 
diretamente responsáveis. 

Por outro lado, a transição para a economia verde de bai-
xo carbono, com desenvolvimento econômico abrirá oportuni-
dades para todas as economias, principalmente as de menor 
desenvolvimento relativo, uma vez que seus parques industriais 
ainda não estão completamente instalados e, portanto, terão 
seus custos de adaptação reduzidos. As novas indústrias serão 
já mais eficientes, com menor consumo de energia, de insumos 
e voltadas para um consumidor mais consciente.

Constatou-se que existe na população mundial uma crescen-
te sensação de descrédito das organizações multilaterais, de ce-
ticismo com os resultados das grandes conferências e, em boa 
parte, tudo isso advindo dos insucessos do Protocolo de Kyoto e 
da Rodada de Doha. 

Essa percepção, que, creio, é arraigada no imaginário da 
cidadania, deve-se ao que chamei em outra comunicação de 
déficit de implementação. Os objetivos a que nos propusemos 
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não foram alcançados e, de alguns, chegamos sequer a nos 
aproximar.

O Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Ju-
stiça, presente a essa reunião, exprimiu com rara felicidade a 
necessidade do cumprimento dos acordos. Ele comparou a si-
tuação ao regime jurídico de um país. É impensável, numa socie-
dade civilizada, o descumprimento das leis. É comportamento 
punido com sanções de caráter adequado à infração cometida. 
Assim também podemos imaginar com os compromissos assumi-
dos internacionalmente. 

Se considerarmos que a Rio+20 foi um grande exercício de 
viabilização de normas, temos então que aquele arcabouço de 
regras tem de ser observado pelas partes. É importante, no dizer 
do Ministro, realizar uma reflexão sobre como melhor incorporar 
as normas ao sistema jurídico internacional e, daí, fazer a mi-
gração para os sistemas nacionais. 

Para tanto – continua o Ministro Herman Benjamin –, suge-
re dois caminhos. Primeiramente, formar instituições ambientais 
fortes, fazer com que o PNUMA ou outra organização que se 
designe tenha maior relevância e capacidade de ação. Que 
seja possível cobrar do Estado ou dos Estados o respeito às obri-
gações assumidas perante a comunidade internacional. 

Em segundo lugar, adotar, na Rio+20, um conceito já em 
uso no campo dos diretos humanos, que é “a proibição de re-
trocesso”.

Nenhum novo tratado poderá fazer voltar atrás dos objeti-
vos metas, direitos, enfim, acordados anteriormente. É relevan-
te para impedir o déficit de implementação. Pode-se entender 
sua importância quando examinamos a questão das mudanças 
climáticas. O Protocolo de Kyoto estabelece metas mandatórias 
a serem atingidas em determinado prazo, no que diz respeito à 
emissão de gases de efeito estufa. 



A origem da Rio+20     •     47

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DEFESA NACIONAL

COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA

Reunião de 30 de junho de 2011

Comunicados da CRE para o Conselho Nacional da 
Rio+20

Do Exmº Sr. Presidente do Senado Federal e do Congresso 
Nacional, Senador José Sarney, o seguinte expediente enviado 
pelo Ministro Antonio Patriota, das Relações Exteriores.

Como é do conhecimento de V. Exª, a Excelentíssima Sen-
hora Presidenta da República assinou, em 7 de junho de 2011, 
o Decreto nº 7.495, que cria, entre outras disposições, a Co-
missão Nacional para Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável.

A Conferência Rio+20, que será realizada no Rio de Janei-
ro, de 28 de maio a 6 de junho de 2012, deverá ser o mais 
importante evento internacional dos próximos anos nas áreas 
econômica, social e ambiental.

À Comissão Nacional da Rio+20 compete promover a inter-
locução entre órgãos e entidades federais, estaduais, municipais 
e da sociedade civil, com a finalidade de articular os eixos da 
participação do Brasil na conferência. 
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Também estão convidados a indicar representantes o Con-
gresso Nacional, o Poder Judiciário, o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Temos o prazer de convidar, por intermédio de V. Exª [referin-
do-se ao Presidente José Sarney], os Presidentes das Comissões 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, para integra-
rem, na qualidade de membros titulares, a Comissão Nacional 
da Conferência Rio+20.

Permitimo-nos convidar, ademais, na qualidade de suplen-
tes, os Presidentes das Subcomissões Rio+20 estabelecidas no 
âmbito das referidas comissões.

A primeira reunião da Conferência Rio+20, a ser co-pre-
sidida pelos signatários, respectivamente Ministros Antonio de 
Aguiar Patriota e izabella Teixeira, do Meio Ambiente, será reali-
zada em Brasília em 1º de julho de 2011, amanhã, às 10 horas, 
na Sala San Tiago Dantas, do Palácio itamaraty.

A confirmação de presença na reunião da Comissão Na-
cional poderá ser feita pelo endereço eletrônico da Coorde-
nação-Geral de Desenvolvimento Sustentável do Ministério das 
Relações Exteriores. 

O endereço eletrônico está à disposição dos Senadores na 
Secretaria desta Comissão.
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Pronunciamento do Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional do 

Senado Federal

SENADOR FERNANDO COLLOR

i Reunião da Comissão Nacional Rio+20

Palácio itamaraty, 1º de julho de 2011

Governos vão se reunir novamente no mês junho do próxi-
mo ano, no Brasil, 20 anos após a Cúpula da Terra, realizada 
em 1992, que tive a honra de presidir. Pude constatar naquela 
ocasião como é difícil superar conceitos arraigados de modo de 
produção e consumo. Contudo, com esforço de coordenação e 
sinergia de ações, algo se pode alcançar.  

A capacidade de imaginar novos paradigmas de desen-
volvimento é bem escasso no cenário internacional. O Brasil 
teve de exercer uma liderança decidida para que se pudes-
se alcançar êxito, para que fosse adotada a Agenda 21, a 
Convenção de Biodiversidade, a Convenção sobre Mudanças 
Climáticas, entre outros textos fundamentais para o Desenvolvi-
mento Sustentável.

Devemos refletir sobre algumas idéias-força, sendo a mais 
importante delas, no meu entender, a de recuperar o espírito da 
Rio-92 e nos inserir no século XXi. É imprescindível recuperar e 
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restaurar as promessas de 92, aprender com os erros do passa-
do e voltarmos nosso olhar para os próximos 20 anos.

A economia verde, com baixa emissão de carbono e alta 
inclusão social, no contexto do desenvolvimento sustentável e 
da erradicação da pobreza, um dos temas designados para a 
Conferência, é de especial importância para a consecução da-
queles objetivos e é fator conducente à integração harmônica de 
elementos ambientais ao desenvolvimento, tais como empregos 
“verdes” e, volto a frisar, economia de baixo carbono. 

É preciso ter muito claro que a crise ambiental afetará prin-
cipalmente a camada da população menos favorecida. imporá 
custos a milhões de pessoas, pelo que as lideranças políticas 
serão diretamente responsáveis. 

Por outro lado, a transição para a economia verde, de bai-
xo carbono, com crescimento econômico, abrirá oportunidades 
para todas economias, principalmente as de menor desenvolvi-
mento relativo. 

Corremos o risco de um fracasso sistêmico na área de su-
stentabilidade. Existe uma variedade excessiva de organismos 
internacionais que tratam ao mesmo tempo de cada um dos pi-
lares do desenvolvimento sustentável: o econômico, o ambiental 
e o social. Não necessariamente se comunicam, avançam em 
direções discrepantes, malversam tempo e recursos. Há, portan-
to, que se organizar esta miríade de instituições em prol de uma 
maior eficiência e de um renovado respeito da cidadania, que 
afinal será a maior beneficiária deste processo. 

Uma possível solução seria a criação de um organismo inter-
nacional com funções de fortalecer a gestão da agenda de Meio 
Ambiente. Talvez pudesse ter sede no Brasil 

Atravessamos quadra de desafios múltiplos. Há a consta-
tação de que eles são ainda mais palpáveis, reais e urgentes do 
que quando da realização da Rio 92.  Mas também vivemos em 
um mundo de oportunidades inéditas para uma mudança funda-
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mental em relação aos caminhos econômicos, sociais e ambien-
tais do passado.

Não é ocioso repetir que não se espera da Rio+20 os me-
smos resultados da Rio-92. O necessário é alcançar uma agenda 
enxuta, realista, objetiva, ambiciosa na qualidade do enfoque e 
não necessariamente na extensão temática. 

Espera-se do Brasil uma liderança não impositiva, criativa e 
capaz de construir consensos. E que possa indicar temas além 
daqueles já designados, mas que contribuam para o sucesso 
substantivo, de fundo, da Conferência.

É necessário pensar o futuro com otimismo, imaginar nosso 
próximos 20 anos. E fazer com que estes sejam significativamen-
te melhores que os últimos 20.

A responsabilidade que nos incumbe é grande. O mundo 
inteiro nos observa. O sucesso da Rio-92 gera grandes expec-
tativas na sociedade globalizada, quanto aos resultados da 
Rio+20.

Temos, como Comissão Nacional, o dever de defender a 
capacidade de sonhar um mundo melhor e, ao mesmo tempo, 
o dever de demonstrar ao mundo nossa capacidade de organi-
zação e de criação.
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Pronunciamento do Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional do Senado Federal

SENADOR FERNANDO COLLOR

ii Reunião da Comissão Nacional Rio+20
Palácio itamaraty, 8 de agosto de 2011 

Cumprimento, inicialmente, a Secretaria Executiva desta Co-
missão Nacional pela qualidade na elaboração do documento 
de trabalho “Processo de Preparação do Brasil para a Conferên-
cia Rio+20”, que hoje recebemos.

Traz informações circunstanciadas sobre o estágio da di-
scussão internacional dos temas da Conferência, ainda preocu-
pantemente incipientes; avança na definição do que se entende 
por “economia verde”, apontando – no meu entender correta-
mente –, para a necessidade de se buscar a redução de desi-
gualdades em nível internacional; dá os parâmetros gerais das 
posições sobre governança e, finalmente, abre espaço para con-
tribuições na construção da agenda e coloca questões importan-
tes para reflexão de cada um dos brasileiros.

Nesse contexto, o Congresso Nacional, na qualidade de in-
stância de discussão, pode contribuir –  e aqui o Senador Cristo-
vam Buarque, no momento oportuno, pelo Senado Federal, irá 
fazer uma exposição mais detalhada – com o debate amplo em 
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relação às propostas a serem apresentadas, como mecanismo 
de legitimação política à posição brasileira.  

Uma das possíveis ações que se podem empreender no âm-
bito do Senado Federal em resposta à indagação apresentada 
pela Secretaria Executiva sobre “Como poderá a Conferência cau-
sar impacto no debate interno sobre o desenvolvimento sustentável no 
Brasil e contribuir para as necessárias transformações do País rumo 
à sustentabilidade?”, poderia ser, dentre outras, a realização 
no interlegis do Senado Federal, de Workshops, em regime de 
teleconferência, com conexão simultânea às Assembléias Legi-
slativas, visando um debate qualificado dos principais temas e 
demandas ambientais relacionados a cada uma das regiões do 
Brasil (5 painéis, por exemplo um por região), bem como o en-
volvimento dos Legislativos estaduais no processo de discussão e 
divulgação da Conferência.

Reitero que devemos dar ênfase ao tema do déficit de imple-
mentação, tanto em nível nacional como no internacional. Neste 
último, principalmente, há que atentar para a eventual tentativa 
de retrocesso dos logros alcançados até aqui. A falta de sucesso 
em um ou outro objetivo determinado não é, por si só, evidência 
de que este necessite ser abandonado ou reduzido. No mais 
das vezes, será prova da falta de visão estratégica daqueles en-
carregados de implementá-los em nível nacional, como no caso 
da implementação dos compromissos assumidos no Protocolo de 
Quioto.

A questão do déficit de implementação é fruto de um mal 
maior que aflige a comunidade internacional: a falta de lide-
rança global. Assistimos há pouco, estarrecidos, ao espetáculo 
de irresponsabilidade política encenada no Congresso america-
no. A Europa está paralisada econômica e politicamente. Um 
dos pilares formadores de uma Europa unida, a livre circulação, 
sofre insidiosos ataques na tentativa de revisão do Tratado de 
Schengen. A China ainda não se preocupa com as questões de 
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governança global, pois está mais interessada em assegurar me-
ios de garantir seu crescimento a taxas aceleradas. 

A realização exitosa da Rio+20 é uma oportunidade pre-
ciosa de reverter este sombrio quadro internacional, ao criar as 
condições de vislumbrar um futuro com crescimento econômico 
sustentado, ambientalmente correto e socialmente justo. E porção 
significativa desta responsabilidade recai sobre o Brasil e sobre 
esta Comissão Nacional. Como disse Achim Steiner, Diretor-
Executivo do PNUMA, em recente artigo (Folha de São Paulo, 
30/07/2011): “...os avanços em direção à Rio+20 estão acon-
tecendo em ritmo crescente e de maneira que reflete o espectro 
geopolítico de uma nova era. O elo que está faltando e que 
precisa ser forjado nos próximos meses é o apoio político amplo 
de todos os países.”

A comunidade internacional espera que a liderança para 
forjar esse elo seja brasileira. Estou seguro que temos condições 
de exercê-la com responsabilidade e inovação, como foi feito na 
Rio-92. Essa mesma convicção levou o Senado Federal a propor a 
candidatura brasileira para sediar uma Conferência das Nações 
Unidas por ocasião dos vinte anos da Rio-92, dando-lhe a desi-
gnação de Rio+20. A sugestão foi prontamente acolhida, com 
visão, pelo ex-Presidente Lula e aprovada pela 64ª Sessão da 
Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 2009.

Naquela ocasião o ex-Presidente assim se manifestou: “Os 
temas que estão no centro de nossas preocupações – a crise 
financeira, a nova governança mundial e a mudança do clima 
– têm um forte denominador comum. Ele aponta para a neces-
sidade de construir uma nova ordem internacional, sustentável, 
multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada 
de instituições democráticas. Esse mundo novo é um imperativo 
político e moral.” 

Concluo, Sras. e Srs. Ministros, Senadores Senhores Mini-
stros do STJ, com a constatação de que a Rio+20 tem capacidade 
de transformar paradigmas e de nos levar a um “mundo novo”. 
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Mas para isso não podemos esmorecer frente às inevitáveis difi-
culdades e incompreensões, envidando nossos esforços anima-
dos pela esperança de convergência de visão, sem a qual não 
há como garantir que os próximos 20 anos serão melhores que 
aqueles decorridos desde a Rio-92. 

Mais uma vez, em nome da Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional, reitero nosso compromisso, que também 
o é da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, 
Fiscalização e Controle, presidida pelo Senador Rodrigo Rollem-
berg, em contribuir efetivamente para o sucesso da Rio+20. 

Muito obrigado.
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COMISSÕES DE RELAÇÕES EXTERIORES 
E DEFESA NACIONAL

COMUNICADO DA PRESIDÊNCIA

Reunião de 20 de outubro de 2011

RIO+20 e a União Interparlamentar

“Cito outro comunicado sobre a União interparlamentar, 
com sede em Genebra. Houve uma reunião, e o Secretário-Geral 
da Conferência solicitou que se fizessem sugestões sobre o con-
teúdo e as conclusões do evento Rio+20. Houve uma solicitação 
dessa União interparlamentar, portanto, ao Senado da Repúbli-
ca do Brasil, por intermédio do seu Presidente Theo-Ben Gurirab, 
Presidente da Assembleia Nacional da Namíbia, para que esta 
Casa encaminhasse recomendações e comentários sobre os pre-
parativos do evento, considerando as seguintes questões: a eco-
nomia verdade é uma abordagem útil para o desenvolvimento 
sustentável? Quais seriam seus elementos chave? Quais são as 
políticas públicas de desenvolvimento sustentável mais difíceis 
de serem implementadas? Como as bases do desenvolvimento 
sustentável, seus aspectos econômico, social e ambiental pode-
riam estar mais integrados nos trabalhos do Parlamento e de 
outras instituições nacionais? Quais deveriam ser os objetivos e 
metas razoáveis com seus respectivos prazos para a nova Con-
venção do Rio?
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A esse respeito eu devo informar aos senhores integrantes 
desta Comissão que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional e a Comissão de Meio Ambiente criaram, no âmbito 
de ambas as Comissões, as Subcomissões de acompanhamento 
dos preparativos da Rio+20. Todas as duas Subcomissões são 
presididas por S. Exª o Senador Cristovam Buarque.

Como os senhores sabem, foram realizadas várias audiên-
cias públicas, e o resultado dessas audiências públicas que se 
transformou numa posição dessas duas Comissões nós já en-
caminhamos à Comissão Executiva Nacional Preparatória da 
Rio+20, como uma contribuição do Senado da República à pre-
paração da agenda, contribuições por parte do Senado Federal 
à conformação dessa agenda.

Então, é isso que pede o Secretário-Geral da União interpar-
lamentar, e nós já encaminharemos a S. Exª o Presidente desta 
Casa, Senador José Sarney, para que sirva de base à resposta 
que ele irá oferecer ao Sr. Theo-Ben Gurirab, que é o Presidente 
da União interparlamentar, com sede em Genebra.”
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Pronunciamento do Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 

Senado Federal

SENADOR FERNANDO COLLOR

iii Reunião da Comissão Nacional Rio+20

Palácio itamaraty, 26 de outubro de 2011

A década de 1990 foi marcada pelo ciclo de conferências 
mundiais convocadas pelas Nações Unidas. A assim chamada 
“Década das Conferências”, da qual a Rio-92 é o exemplo de 
maior sucesso, descortinou um amplo horizonte de possibilida-
des e esperanças para a Humanidade. Forjaram-se nestas Con-
ferências inovadores conceitos que hoje fazem parte de nosso 
linguajar quotidiano, estão incorporados aos valores gerais da 
sociedade. São elementos naturais de como nós, enquanto ci-
dadãos, encaramos a realidade. 

Há, contudo, um enorme déficit de implementação dos 
objetivos acordados na Rio-92. Em termos de valorização da 
biodiversidade, decididamente estratégica para um país mega-
biodiverso como o Brasil, estamos ainda nos estágios iniciais. 
No que concerne à mudança climática, os resultados são desa-
lentadores. 
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Até maio/junho do ano que vem teremos um trabalho enor-
me de articulação política, de construção de consensos. No pou-
co tempo que resta devemos explorar formas de engajar outros 
países num esforço cooperativo, de modo a que as idéias che-
guem mais amadurecidas. Mas devemos principalmente envidar 
esforços hercúleos para que a Rio+20 transforme-se numa pla-
taforma para que Chefes de Estado e de Governo lancem uma 
mensagem política importante de confiança e visão de futuro. 

Ao contrário do que pensam alguns, estamos com atraso con-
siderável na manifestação da vinda de Chefes de Estado e de Go-
verno no próximo ano. E é exatamente aí, Senhoras e Senhores, 
onde reside nossa (iniciativa?) principal. A partir de agora, e isto 
tem caráter de apelo, é mandatório para que a Rio+20 seja salva 
de um retumbante fracasso o engajamento decisivo e pessoal da 
Senhora Presidenta da República.

Disto dependerá a avaliação que a História reservará à 
contribuição do Brasil e da nossa Chefe de Estado ao Desen-
volvimento Sustentável com inclusão social e baixa utilização de 
carbono.

Por estarmos colocados sob forte escrutínio do resto do mun-
do e sob a lupa da comunidade internacional, somente um êxito 
mundialmente reconhecido garantirá ao Brasil seu continuado 
status de líder em questões ambientais, país cujo exemplo deve 
ser emulado. E alçará a Senhora Presidenta da República ao pa-
tamar de líderes como Gro Brundtland, ao rol daquelas figuras 
públicas que transformam a realidade, dão luz a novos paradig-
mas civilizatórios.       

E esta visão inovadora, criativa, precisa estar refletida no 
“Zero Draft” que nos será enviada pelas Nações Unidas em 
janeiro de 2012. Para isto, é claro, será indispensável um in-
tenso esforço de coordenação e consolidação das muitas con-
tribuições, sobretudo aquelas apresentadas, sobretudo aquelas 
desta Comissão com ambição capaz de estimular os sentimentos 
e arrebatar a consciência mundial. 
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Se não conseguimos produzir um texto à altura das expec-
tativas mais corajosas e audaciosas, o que esperar do resultado 
final, quando os países notoriamente hostis aos avanços registra-
dos na Rio-92 envidarão esforços para minar, solapar e alterar 
os marcos e acordos que a duras penas a comunidade interna-
cional logrou alcançar vinte anos atrás?

Reitero aqui a necessidade de um firme compromisso bra-
sileiro com a herança da Rio-92, não podemos permitir que 
problemas de ordem diversa, principalmente nas economias 
centrais, contaminem as negociações. Não podemos tampouco 
ceder a tentações não tão nobres de ganhos em outras áreas 
contra retrocessos em temas ambientais e de erradicação da 
pobreza, principalmente naqueles já consolidados.

Por isso peço com veemência que seja incluída, entre as oito 
propostas já arrolados na minuta hoje entregue, uma explícita, 
clara e vigorosa afirmação do “Princípio da Não-Regressão”, 
já diversas vezes aqui mencionada, entre outros pelo Ministro 
Herman Benjamin e por eu próprio.  Significa que nenhum novo 
Tratado poderá fazer voltar atrás objetivos, metas direitos, en-
fim, acordados anteriormente. É relevante para impedir o déficit 
de implementação. Pode-se entender sua importância quando 
examinamos a questão das mudanças climáticas. O Protocolo 
de Quioto estabelece metas mandatórias a serem atingidas em 
determinado prazo no que diz respeito à emissão de gases de 
efeito estufa. Os países do Anexo i, países desenvolvidos, de-
scumpriram os prazos e tentam renegociar o que fora antes pac-
tuado.

Trata-se do único instrumento capaz de garantir a permanên-
cia dos compromissos assumidos originalmente há vinte anos e 
os logros daí advindos. 

Apesar do caráter reconhecidamente interconexo dos temas 
ambientais, o Princípio da Não-Regressão deve valer para cada 
uma das Convenções individualmente. Não se devem admitir ne-
gociações transversais entre elas, o que tenderia a enfraquecer 
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o arcabouço lógico de todas. Assim, por exemplo, os acordos 
e progressos em Biodiversidade não devem estar vinculados a 
logros em Mudança Climática.

Ao finalizar, quero agradecer a todos os envolvidos na com-
plexa e laboriosa construção da posição brasileira, ao mesmo 
tempo em que conclamo a todos a uma firme defesa do lega-
do da Rio-92, como ponto de partida para alcançarmos metas 
criativas e ousadas, saciando assim, o que esperam de nós os 
habitantes deste planeta .

Muito obrigado.
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Pronunciamento do Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 

Senado Federal

SENADOR FERNANDO COLLOR

iV Reunião da Comissão Nacional Rio+20
Palácio itamaraty, 8 de fevereiro de 2012

Da última reunião desta Comissão Nacional, em 26 de ou-
tubro do ano passado, assistimos a dois desenvolvimentos desa-
lentadores no cenário internacional, que evidenciam a especial 
dificuldade no progresso dos temas ligados ao Desenvolvimento 
Sustentável.

inicialmente tivemos a realização da 17ª Conferência das 
Partes, a COP 17, da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática, finda dia 11 de dezembro, em Dur-
ban, na África do Sul, após 14 dias de árdua negociação. 

 As deliberações resultaram num documento pífio, menor, muito 
aquém das aspirações legítimas da comunidade internacional. O 
resultado alcançado é triste testemunho da tibieza das lideranças 
políticas internacionais. É, ainda, eloquente no que se refere à incon-
formidade de importante número de países quanto aos compromis-
sos alcançados décadas atrás no Protocolo de Quioto. 
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A assim chamada “Plataforma de Durban” tem como pontos 
principais:

1) A prorrogação dos compromissos do Protocolo de 
Quioto para além de 2012, por mais 5 (cinco) ou 8 
(oito) anos, a ser negociado a partir do ano corrente;

2) Acordo para a negociação de novo pacto global, mais 
abrangente. Os termos precisos da fórmula adotada 
foram “desenvolver um novo protocolo, outro instrumento 
legal, ou resultado acordado com força legal que será apli-
cado a todas as partes à convenção climática das Nações 
Unidas”. Este novo instrumento deverá ser adotado até 
2015 e deverá ser implementado a partir de 2020.

Mesmo esse resultado pouco ambicioso só foi alcançado pelos 
denodados e incansáveis esforços da Delegação brasileira, lide-
rados pela Ministra do Meio Ambiente, izabella Teixeira, Chefe 
da Delegação, e pelo Negociador-Chefe, Embaixador Luiz Alberto 
Figueiredo Machado. 

Não fossem eles e sua capacidade de construir consen-
sos, as divergências entre os grupos antagônicos seriam intran-
sponíveis. A Conferência de Durban teria passado à História 
como a derrocada da causa ambientalista e de uma visão gene-
rosa para o futuro de nosso planeta. 

A atitude do Canadá de comunicar formalmente sua retira-
da do Protocolo de Quioto, na segunda-feira seguinte ao fim da 
Conferência, é desrespeitosa com os esforços envidados pelos 
demais países membros, principalmente com aqueles como o 
Brasil, que sempre negociaram em boa-fé. igualmente grave é 
a ausência da Rússia e do Japão desta nova etapa de nego-
ciações.

 O resultado da COP-17 servirá, no entanto, para evitar 
que a agenda da Rio+20 seja “sequestrada” pela necessidade 
ineludível de preservação do arcabouço jurídico da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e dos 
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compromissos assumidos no Protocolo de Quioto. Afasta, ainda, 
um certo ânimo soturno das deliberações de junho próximo.

 O segundo desenvolvimento a que me referi foi a divul-
gação, em 10 de janeiro passado, do assim chamado “Zero 
Draft” da Rio+20, intitulado “O Futuro que Queremos”.  

É uma monstruosidade perpetrada pelo Secretariado das 
Nações Unidas e uma agressão contra o espírito que orientou a 
convocação da Conferência.

A escolha do título é de uma hipocrisia acachapante. O que 
lá está inscrito não representa em nada o Futuro que nós, desta 
Comissão Nacional, almejamos. A visão condensada na Contri-
buição brasileira recolhia de forma circunstanciada as deman-
das apresentadas pelos diversos segmentos aqui representados. 
Eram propostas razoáveis e com nível de ambição adequado. 

O retorno produzido pela burocracia das Nações Unidas 
me colheu de forte surpresa. É um texto anódino, não traz visão 
de futuro, não ilumina. Está alheio dos mais primários anseios da 
comunidade internacional. 

O documento é de uma absoluta incompetência. Contudo, 
foi produzido por profissionais altamente preparados. Num 
cenário internacional reconhecidamente difícil para o progres-
so do tema, poderia indicar ter sido desenvolvido adrede para 
provocar um anti-clímax no processo negociador e esvaziar a 
Rio+20.

Numa vertente mais benévola, trata-se de exercício pouco 
inspirado de colagem, uma colcha de retalhos, uma árvore de 
Natal, onde se vão agregando parágrafos e temas de forma a 
agradar a todos. O resultado é uma aberração.

Francamente, Senhoras e Senhores, entre isso que foi produ-
zido e nada, é preferível o nada. 

O Secretário-Geral Ban Ki-moon, na qualidade de chefe da 
estrutura das Nações Unidas, tem responsabilidade direta e in-
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contestável nesse triste episódio. Faltou-lhe liderança. Faltou-lhe 
consciência da grandiosidade da empreitada. Faltou-lhe com-
promisso com os ideais da Organização, com o progresso da 
Humanidade.

Ban Ki-moon deve, a partir de agora, usar o peso de seu 
cargo para reverter o prejuízo causado com este “Zero Draft”.  É 
o que lhe impõe o dever de despertar a consciência dos países 
acerca da inevitabilidade do desastre planetário, caso medidas 
urgentes e eficientes não venham a ser adotadas, sejam elas em 
caráter mandatório, sejam em regime voluntário.

Temos de superar visões canhestras como a do Primeiro-
Ministro britânico David Cameron, cuja assessoria chegou ao 
absurdo de antecipar a ausência dele na Rio+20 pela simples 
praxe de que, como chefe de Governo, não visita o mesmo 
país mais de uma vez por ano. Trata-se de um argumento 
primário, que beira o cinismo, a começar por  desconside-
rar que a Conferência da ONU para o Desenvolvimento Su-
stentável não será um evento exclusivamente brasileiro.

É uma visão retrógrada, míope, de extrema tibieza e 
ignorância, ainda mais para o representante de uma nação em 
que existe alguém extremamente engajado na luta ambiental do 
porte de Sua Alteza o Príncipe Charles. Baluartes do capitali-
smo e da livre empresa, como o Financial Times, são veementes 
em advogar a importância da presença do Primeiro-Ministro na 
Rio+20, reconhecendo a força política de seu simbolismo em 
termos domésticos e internacionais.

Esse mesmo raciocínio contraria a tese daqueles que vati-
cinam uma dificuldade na possibilidade de estarem presentes 
líderes das maiores potências, por enfrentarem ano eleitoral. É o 
caso do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama que, às 
voltas com graves dificuldades ligadas à economia e com uma 
incômoda taxa de desemprego, enfrentará eleições no final do 
ano.
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Contudo, não se pode esquecer que quem o elegeu foi 
exatamente a geração para a qual estamos tentando legar um 
planeta saudável. Esperamos que esta geração, que constitui 
significativa parcela do eleitorado americano, seja capaz de 
alertar o presidente da necessidade de sua presença na Rio+20, 
ainda que por apenas 24 horas e que, para tanto, sejam adia-
dos eventuais compromissos extremamente importantes para sua 
campanha como em iowa ou Nebraska.

A Rio+20 oferece aos candidatos de 2012 um palanque 
ímpar para a divulgação de sua mensagem, uma oportunidade 
para falar a um eleitorado mais consciente e preocupado com 
as questões globais. Por esse motivo, acredito que a Rio+20 
contará com uma maciça presença de mandatários, de líderes e 
pessoas engajadas com o futuro de nosso planeta.

Assim, faço um apelo à firmeza e ao destemor de nossos 
negociadores, no sentido de garantir que o malfadado “Zero 
Draft” seja substituído por um texto à altura das expectativas da 
comunidade internacional, bem como para alcançar uma pre-
sença de Chefes de Estado e de Governo compatível com a ca-
pacidade de convocatória que o Brasil reconhecidamente tem.

Presto, também, aqui uma homenagem ao descortino, à di-
ligência e ao entusiasmo do Ministro Antonio Patriota, da Mini-
stra izabella Teixeira e do Embaixador Figueiredo. Não há, de 
minha parte, qualquer dúvida do total engajamento e do perfeito 
compromisso do Senhor Ministro das Relações Exteriores e da 
Senhora Ministra do Meio Ambiente, e de suas equipes, com o 
sucesso da Conferência. Lamento muito não poder dizer o me-
smo do restante do Governo.

Concluindo, Senhores Ministros, Senhoras e Senhores, é pre-
ciso reconhecer que estamos nos desenvolvendo de forma insu-
portável para o planeta. O paradigma de crescimento econômi-
co hoje vigente está esgotado e é, em grande parte, fonte das 
crises sucessivas que sofremos, sejam elas sociais, ambientais 
ou econômicas. Não há solução paliativa. Há que engendrar 
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novos modelos de desenvolvimento, capazes de explorar formas 
de superação do panorama atual. Enfim, criar as condições ne-
cessárias para evitar novas crises, novos desastres e não gerar 
mais desigualdades.

Muito obrigado.
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Pronunciamento do Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 

Senado Federal 

SENADOR FERNANDO COLLOR

V Reunião da Comissão Nacional Rio+20

Palácio do itamaraty, 9 de março de 2012

Na última reunião desta Comissão Nacional, realizada no 
dia 8 de fevereiro, procurei fazer uma avaliação ao que me 
pareceu ser um documento tímido e desnorteado: o Zero Draft. 
Na ocasião destaquei os três pontos que considero de maior 
relevância nas discussões e tratativas da Rio+20, e que ainda 
me parecem necessário insistir: uma objetiva conceituação  e 
definição do que venha a ser Economia Verde; a perigosa e 
delicada questão da Governança Global e, especialmente, 
o Princípio da Não-Regressão, já consagrado no Direito 
Humanitário, que deve, pela sua relevância, constar do preâm-
bulo do texto-base, como aliás, oportunamente propôs em nossa 
última reunião o Ministro Hermann Benjamin.  

O conceito de “Economia Verde” ainda é objeto de debate 
e discussão. É mandatório que avancemos para uma definição 
clara, límpida e cristalina do que se conceitua como Economia 
Verde, com erradicação da pobreza, inclusão social e baixo 
carbono, de modo que ela não venha a ser o novo nome dado 
ao protecionismo comercial.
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Quanto à Governança Global, se estabelece um confronto 
entre as duas opções postas: a que reforça o cunho ambientali-
sta do sistema das Nações Unidas, e outra que propõe a atua-
lização do sistema advogando a eventual criação de uma nova 
agência, com ênfase na implementação concomitante dos três 
pilares do Desenvolvimento Sustentável: o ambiental, o social e 
o econômico. Qualquer das duas opções deverá incluir meca-
nismos que impeçam a vinculação de temas não-conexos, que 
importam restrições comerciais ou ao arbítrio de uma eventual 
agência ou de um eventual órgão que seja criado, o que vulne-
rabilizaria os países emergentes.

Quanto ao Princípio da Não-Regressão, repito, seu registro 
está muito aquém do necessário para sua correta explicitação. 
A tal ponto, que pode ser compreendido por mais de uma ver-
tente. Torna-se, assim, imprescindível que seja um texto claro e 
indubitável, que inscreva o entendimento de que nenhum novo 
tratado poderá retroagir para alterar metas, objetivos e direitos 
acordados. Mais do que isso, de que a comunidade internacio-
nal não será tolerante com mudanças e retrocessos nos compro-
missos assumidos, em especial aqueles contratados a partir da 
Rio 92, dos quais muitos não foram implementados. isso signi-
fica que começaremos a Rio+20 já com um grande déficit de 
implementação.

É importante destacar, já transportando para os resultados 
da Conferência, que suas decisões não poderão sofrer a conta-
minação de negociações e acordos paralelos aos temas maiores 
da Rio+20, dada a sua natureza específica e diferenciada que 
ratificará o papel de vanguarda que  desempenhamos nos últi-
mos 20 anos. Assim, é necessária a iniciativa de se precaver de 
ingerências indevidas, principalmente no campo de eventuais 
negociações comerciais e financeiras. 

As megaconferências de Estocolmo, em 1972, e a do Rio, 
em 1992, inflamaram a imaginação das pessoas e espargiram 
o planeta de esperança para o futuro. Com a Rio+20, a tercei-
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ra megaconferência, temos uma oportunidade única de replicar 
aqueles momentos seminais e superar o paradigma predatório 
em que hoje vivemos. Trata-se, aqui, de evitar um cataclisma. 
Trata-se da salvação do planeta.

Em função disso, é impensável fazer da declaração final ar-
remedos e pactos do tipo “tit for tat”. Questões ambientais não 
podem ser utilizadas como moeda de troca em assuntos alheios 
ou afastados da agenda ambiental. Não se pode admitir essa 
prática, costumeira em foros outros, numa conferência do porte, 
da relevância e da peculiaridade da Rio+20.

Chama atenção também que a agenda estabelecida pelas 
Nações Unidas tenha sido desidratada, desconhecendo temas 
de importância transcendental que já vêm afetando de há muito 
nosso cotidiano. Cito apenas as mudanças climáticas, com suas 
conhecidas causas e os nefastos, visíveis e devastadores efeitos. 
Será que devemos admitir a prática do avestruz, desprezando 
que a questão ambiental merece a urgentíssima preocupação 
global? Há de se determinar, nesta agenda imposta, temas como 
esse para garantir um verdadeiro debate. A questão climática 
precede o desenvolvimento sustentável, porque se não tratarmos 
de resolver os enormes danos causados por ela, não teremos 
condição de criar qualquer tipo de sustentabilidade.

O sucesso da Rio+20, no qual eu ainda teimo em acredi-
tar, será medido, portanto, pelas decisões a serem tomadas e 
pelo número de chefes de Estado e de Governo que venham 
a comparecer. A par disso, confio, sobretudo, na participação 
organizada e contundente da sociedade civil mundial para a 
quebra desse terrível paradigma que é o atual padrão de pro-
dução e consumo hoje adotado. Sejamos claros: há uma nítida 
leniência das lideranças dos países em colaborar pelo sucesso 
da conferência. Ainda há tempo de esses governos e suas autori-
dades recobrarem os sentidos e despertarem para os problemas 
urgentes que enfrentamos. 
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Nenhuma desculpa poderá e nem deverá ser aceita pelo 
não comparecimento, desde o desfalecido argumento do Sr. Ca-
meron de que o primeiro-ministro britânico não vai a um mesmo 
país mais de uma vez por ano, até a desculpa de um processo 
eleitoral em curso, como ocorre nos Estados Unidos. No primeiro 
caso, esquece-se que a Conferência não é brasileira, mas das 
Nações Unidas. No caso das eleições, serão os próprios elei-
tores que exigirão a presença dos candidatos na Conferência, 
pois querem vê-los defendendo o seu presente e o das gerações 
futuras. 

Acho até, que agora não se trata nem mais de convidar 
essas autoridades, mas sim de convocá-las, porque a hora é de 
união! A hora é de ação! Não há tempo para que a ignorância 
de uns e conveniências circunstanciais de outros prevaleçam. 

Espero, sinceramente, que o torpor que permeia certos go-
vernos e a lassidão de determinados líderes transforme-se em 
objetivos para encontrarmos novos modelos e padrões de desen-
volvimento. Os que aí estão, nenhum deles responde de forma 
satisfatória às mais básicas necessidades humanas.

Em suma, é preciso mudar os paradigmas em relação ao 
processo e ao próprio conceito de desenvolvimento. instrumentos 
como o Fundo Climático Verde, criado em 2010, o Mecanismo 
de Financiamento internacional (iFF), e o próprio Mercado de 
Carbono, ambos de 2008, partem do pressuposto de que o pa-
drão, o conceito, os princípios e os critérios de desenvolvimento 
permanecerão inalterados. Todos os recursos que constituirão 
esses fundos, Sras. e Srs., e que movimentarão o mercado são 
ou serão oriundos de um modelo econômico contestado e que 
desejamos alterar. Portanto, não é essa a discussão. Devemos, 
sim, tomar a iniciativa de buscar novos parâmetros, uma nova 
matriz de desenvolvimento sem utilizar os mesmos instrumentos 
que nada mais fazem do que retroalimentar um processo que 
não funciona mais. Aqui recorro às palavras do Secretário-Geral 
da Rio+20, Embaixador Sha Zukang, de que “a Rio+20 precisa 
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mostrar como nós podemos avançar mais rapidamente em direção ao 
desenvolvimento sustentável, antes que seja tarde demais. (...) De-
vemos ser ambiciosos e muito práticos. Precisamos de objetivos e de 
ação.” E ele tem razão quanto à praticidade. Afinal, disse o 
ex-presidente das Maldivas numa reunião de que ele participou 
com o rei da Suécia e cientistas: “É, está tudo bem, mas enquanto 
os senhores discutem o que fazer, meu país está afundando.”

Por tudo isso, desenvolvimento sustentável pressupõe mu-
dança, a transição para um modelo diferente dos atuais padrões 
a que a Humanidade se acostumou a chamar de “crescimento” 
nos últimos duzentos anos. Significa, enfim, que os atuais mode-
los, criadores contumazes de crises institucionais, estão supera-
dos, esgotaram sua capacidade de prover bem-estar e necessi-
tam ser substituídos. E essa tarefa não se conclui sem que, antes, 
mitiguemos os efeitos das mudanças climáticas.

Tendo isso presente, as Nações Unidas precisam elevar o 
nível de ambição em relação à Rio+20. Além disso, terão uma 
grande oportunidade de modificar a impressão que a população 
mundial tem a seu respeito, como um órgão também preocupa-
do em patrocinar ações de potências que se julgam a polícia do 
mundo. Precisamos, acima de tudo, humanizar a imagem das 
Nações Unidas. 

Comentário: E aqui gostaria de me reportar às palavras de hoje 
do Sr. Secretário-Geral da Rio+20, Embaixador Sha Zukang, quando 
diz que as Nações Unidas conta o “crucial support” do Brasil para 
incluirmos outros temas na agenda e na elaboração do documento 
final da Conferência. Na verdade, este termo destina-se ao próprio 
sistema das Nações Unidas. Ou seja, o Brasil é que espera contar com 
este “crucial support” das Nações Unidas.

Vamos então, Sras. e Srs., nos colocar de pé e agir! É isso 
o que o planeta Terra exige e a população planetária cobra de 
cada um de nós.

Muito obrigado.
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PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL

PRONUNCIAMENTO

(Do Senhor FERNANDO COLLOR)

24 de maio de 2012

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,

O novo documento das Nações Unidas sobre a Conferência 
Rio+20, com cerca de 80 páginas, foi proposto no último dia 22 
de maio, anteontem, portanto, pelos co-presidentes do processo 
preparatório, os Srs. Kim Sook, da Coreia do Sul, e John Ashe, 
de Antigua e Barbuda. A grande surpresa foi o posicionamento 
contundente do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, pelo 
atraso com que foi feito esse pronunciamento contundente, de 
pelo menos 8 meses.

Haverá, agora, uma semana de negociação do documento 
entre os dias 29 de maio a 3 de junho, em Nova York. A última 
reunião preparatória para negociar o documento será no Rio de 
Janeiro, de 13 a 15 de junho. O documento não deve ser um 
marco em si, mas sim um instrumento de lançamento de proces-
sos. 

Sr. Presidente, na Rio+20 poderão ser tomadas importantes 
decisões para o lançamento de processos que podem fortale-
cer o desenvolvimento sustentável como paradigma. Surgiu no 
processo negociador um novo instrumento-chave para orientar 
esse caminho: são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
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Até 2015 seriam definidos esses Objetivos, que se constituiriam 
como universais e assegurariam o seu mainstreaming em áreas 
ainda não acordadas, como energia, oceanos, cidades, água, 
entre outras.

Nessa mesma linha, deve prosperar também a criação de 
um foro de alto nível para acompanhar e coordenar de forma 
mais eficiente, e com mais autoridade, os trabalhos de todo o 
sistema da ONU na direção do desenvolvimento sustentável.

Assim, a Rio+20 poderá ser o início de uma nova forma de 
se perceber o futuro, com maior foco sobre a necessidade de 
mudança dos padrões insustentáveis de produção e consumo, 
e a prioridade absoluta dada pela comunidade internacional à 
erradicação da pobreza.

De forma a integrar ainda mais a participação da socie-
dade civil nos debates, o Brasil, o Governo brasileiro, com as 
Nações Unidas, vem promovendo um debate universal sobre o 
seguinte tema: “Que recomendações você faria aos Chefes de 
Estado na Rio+20?”. Essa é a pergunta e essas recomendações 
estão sendo recolhidas on-line, desde o início de maio, e orga-
nizadas por trinta universidades: dez delas sediadas no Brasil, 
dez no mundo em desenvolvimento e as outras dez em países 
desenvolvidos. O endereço eletrônico é radiologues.org.

Agora, inicia-se a fase de votação das recomendações. En-
tre 6 e 8 das recomendações mais votadas serão levadas aos 
Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável que se realizarão 
entre 16 e 19 de junho.  Um grupo de debatedores altamen-
te  qualificados (prêmios Nobel, empresários, ONGs, cientistas, 
governos locais, entre outros), escolhidos de forma equilibrada 
por gênero e continente de origem, irá escolher três dessas reco-
mendações para cada um dos temas para serem levadas, então, 
aos Chefes de Estado. 

Com isso, Sr. Presidente, promove-se uma nova forma de 
participação da sociedade civil nos debates das Nações Uni-
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das. E, aqui, mais uma vez, eu gostaria de fazer esse chama-
mento à sociedade civil para participar ativamente do processo 
da Rio+20, durante seu processo de reuniões, de deliberações, 
de debates, porque vai depender fundamentalmente dessa parti-
cipação da sociedade civil o sucesso ou o insucesso da Rio+20. 
Não há intenção, portanto, de se sobrepor às discussões de 
governo ou aos eventos da sociedade civil. As Nações Unidas 
estão, com isso, buscando uma forma mais efetiva – e, para a 
busca dessa forma mais efetiva de participação da sociedade 
civil, o Governo brasileiro foi decisivo, pela forma como foi con-
duzido pelos nossos negociadores – de a sociedade civil parti-
cipar dos debates e decisões de seus órgãos com a integração 
dos avanços tecnológicos. A Eco-92, há 20 anos, nesse sentido, 
já foi um primeiro passo. Eu diria até um passo decisivo. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, os dez dias da Con-
ferência se dividem em três fases muito distintas: de 13 a 15 de 
junho, ocorrerão as negociações diplomáticas com vistas a termi-
nar o documento. Entre os dias 16 a 19, haverá os diálogos da 
sociedade civil, sem a participação de governos ou entidades da 
ONU, com vistas a reunir trinta recomendações – três para cada 
um dos dez temas escolhidos – a serem entregues aos Chefes de 
Estado. Por fim, de 20 a 22 de junho, terá vez o Segmento de Alto 
Nível com a presença de Chefes de Estado e Governo.

Mais de cem líderes, Sr. Presidente, confirmaram sua pre-
sença. Estima-se que pelo menos 115 virão. A ausência de alguns 
líderes de relevantes países do mundo desenvolvido tem significa-
do político e pode ser interpretada de diferentes maneiras. A pri-
meira que vem em mente é a fragilidade do conceito de desenvol-
vimento sustentável: a crise econômica mostra que um pilar está se 
impondo aos outros dois – ou seja, o pilar econômico se impondo 
aos pilares ambiental e social –, e o calendário eleitoral demon-
stra que o curto prazo vence o longo prazo, o que é lamentável 
num momento decisivo como este para o futuro do planeta.

Cabe destacar, Sr. Presidente, que a comunidade internacio-
nal espera do Brasil liderança na negociação, mas também na 
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implementação do desenvolvimento sustentável. Apesar dos si-
gnificativos progressos nas áreas ambiental, econômica e social, 
analistas apontam para o fato de que a incorporação efetiva 
do paradigma do desenvolvimento sustentável ainda seria um 
desafio no Brasil.

Poucos países poderiam sair mais favorecidos do que o nos-
so por um fortalecimento da agenda da sustentabilidade: o Bra-
sil, que vem encontrando dificuldades em competir com outras 
grandes nações nas áreas de custos de produção ou de tecno-
logia, teria seus produtos muito mais bem recebidos caso o País 
fosse reconhecido como um exemplo de sustentabilidade. Entre-
tanto, a questão ambiental ainda seria vista, lamentavelmente, 
por importantes atores nacionais da área empresarial e de go-
verno como um complicador, quando, na verdade, é um ativo.

O maior legado da Rio+20 para o Brasil poderia ser assu-
mirmos maior engajamento com essa agenda de forma clara, 
criando mais um elemento de soft power para o Brasil, sobretudo 
diante dos progressos realizados em várias áreas que permiti-
riam ao País apresentar-se com a imagem de compromisso claro 
com a sustentabilidade. 

Alguns acham que persiste a visão de que ainda se justificam 
políticas que levam em consideração apenas um dos três pilares, 
ou seja, só por motivos econômicos, ou só por motivos ambien-
tais, ou só por motivos sociais. Não existiriam ainda políticas que 
seriam resultado de uma análise equilibrada dos três pilares. E aí, 
Sras. e Srs. Senadores, o Código Florestal poderá ser a primeira 
grande legislação de desenvolvimento sustentável no Brasil, le-
vando em consideração as suas dimensões econômica, social e 
ambiental. Temos confiança que a presidenta Dilma Rousseff, siga 
em frente, de forma indômita, para concretizar este objetivo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores.

Muito obrigado.

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2012.
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SESSÃO ESPECIAL DO CONgRESSO NACIONAL  
 

EM HOMENAgEM AO DIA MUNDIAL 
DO MEIO AMbIENTE

PRONUNCIAMENTO

(Do Senhor FERNANDO COLLOR)

5 de junho de 2012

Senhor Presidente, 

Sras e Srs. Senadores, Sras e Srs. Deputados, Senhores Mi-
nistros de Estado, demais autoridades e convidados aqui pre-
sentes, comemoramos amanhã, como todos sabemos, dia 5 de 
junho, o Dia do Meio Ambiente, ocasião propícia para nos en-
gajarmos num exercício prospectivo, principalmente por estar-
mos a poucos dias do início da Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. 

Amanhã, com a presença do Senhor Ministro das Relações 
Exteriores, Embaixador Antonio Patriota, da Senhora Ministra 
do Meio Ambiente, izabella Teixeira e do Secretário-Geral da 
Rio+20, Embaixador Sha Zukang, o Governo brasileiro fará a 
entrega da sede da Conferência, o RioCentro, para a Organi-
zação das Nações Unidas, que passará a administrá-la. Esta ce-
rimônia representa a transformação provisória daquela área em 
território internacional. Simboliza o primeiro ato da realização 
da Rio+20.

Contudo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Mini-
stros, demais autoridades e convidados, é importante resgatar 
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algo da memória da ECO-92, a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na mesma 
cidade do Rio de Janeiro há exatos 20 anos. Foi um momento 
de grandes sonhos, de grande generosidade e de intensa parti-
cipação da Sociedade Civil sempre em busca de um mundo mel-
hor, e que marcou um divisor de águas na discussão ambiental. 

Com a ECO-92 alcançamos o consenso em torno de que-
stões essenciais para a sobrevivência do planeta. Assinamos a 
Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Clima, a Agen-
da 21, os Princípios do Rio, entre outros documentos e acor-
dos. Foram marcos de referência para que todos os signatários 
tivessem uma pauta do que fazer em suas respectivas instân-
cias nacionais. O espírito da conferência estava baseado no 
entrelaçamento da justiça social, da preservação ambiental e da 
equidade econômica, não só entre os países, mas também nos 
seus âmbitos domésticos. Foi o resultado da visão convergente, 
desassombrada, entre movimentos sociais, a ciência e os Esta-
dos soberanos. O cenário internacional era, então, significativa-
mente diverso. Os temas ambientais não tinham a urgência que 
hoje ostentam.

O mundo mudou dramaticamente desde 1992, e não ne-
cessariamente para melhor. O desenvolvimento sustentável, 
princípio basilar lançado na ECO-92, foi sacrificado em vão 
no esforço de preservação de um modelo econômico em crise, 
como hoje dão triste testemunho os países da Zona do Euro 
e, antes mesmo deles, os Estados Unidos. O atual sistema de 
desenvolvimento, baseado no uso intensivo de recursos natu-
rais, está falido e enfrenta, como consequência, elevação de 
custos, queda da produtividade e danos irreversíveis à vida no 
planeta. 

Sr. Presidente, foi com a clareza desse cenário negativo e 
com a certeza da urgência de providências, que apresentei, em 
2007, requerimento aqui no Senado Federal propondo que o 
Brasil sediasse uma Conferência em 2012, a Rio+20. Aprova-
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da a proposição em várias comissões e no Plenário da Casa, 
levei então a sugestão ao então Presidente Lula, que a acatou 
e determinou ao Ministro das Relações Exteriores que fizesse o 
oferecimento correspondente às Nações Unidas, o que foi aceito 
pela Assembleia-Geral em sua última sessão plenária de 2009.

Sugeri a data de 2012 por dois motivos. inicialmente para 
marcar a passagem de vinte anos da ECO-92, mas principal-
mente para sinalizar para os próximos 20 anos. Este é o simbo-
lismo do nome da Conferência. Rio+20 que significa olharmos 
para o futuro, para as próximas duas décadas e imaginar o que 
fazer para evitar o cataclisma global que se anuncia.

A inspiração para a realização da Conferência em 2012 
foi também a iminência do fim da vigência, ainda este ano, do 
Protocolo de Quioto, talvez a peça mais importante da Con-
venção sobre Mudanças Climáticas, mas que por inobservância 
dos maiores poluidores históricos, pouco contribuiu para a mi-
tigação na emissão de gases de efeito estufa. imaginava que, 
uma vez aprovado o oferecimento brasileiro, pudéssemos reto-
mar a discussão sobre um acordo internacional que viesse a 
substituir o Protocolo de Quioto. Na Reunião das Partes – a COP 
17 –, recentemente realizada em Durban, foi unicamente graças 
aos ingentes esforços da delegação brasileira que aquele proto-
colo não foi precocemente sepultado.

Apesar de não constar formalmente da estreita agenda da 
Rio+20, estou seguro que será impossível aos líderes mundiais 
elidir a discussão a respeito de um acordo internacional sobre 
mudanças climáticas que tenha força jurídica e metas claras e 
definidas a serem observadas. Nem todos os países efetivamen-
te se empenharam em observar a Agenda 21. As emergências 
estão aí, a todo momento, a nos alertar para a gravidade da 
situação. O silêncio sobre o assunto é irresponsável e será, estou 
seguro, punido nas urnas por eleitores que são mais perspicazes 
que seus líderes.
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Tudo isso nos levou ao assim chamado “déficit de imple-
mentação”, que é mais visível em mudanças climáticas, mas que 
é igualmente grave no concernente à Convenção de Biodiver-
sidade e especialmente importante para países como o Brasil, 
que são mega-biodiversos. Assim, o Brasil vai se apresentar na 
Rio+20 como um país que está na vanguarda da luta pela pre-
servação do planeta, pela combinação dos três pilares do De-
senvolvimento Sustentável: o ambiental, o social e o econômico.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, Ministros, autori-
dades e demais convidados, chegou a hora de assumirmos de 
vez que é necessário formular um novo paradigma de desenvol-
vimento. É urgente transformar não só nossos atuais modelos de 
produção e de consumo, mas também rever nossos conceitos, 
nossas formas e índices de medição do desenvolvimento. Afi-
nal, modelos econômicos que vão do socialismo de Estado mais 
radical ao capitalismo mais selvagem, demonstraram-se abso-
lutamente insuficientes, ineficientes e insustentáveis. São teorias 
econômicas e sistemas financeiros falidos, que não se coadunam 
mais com as necessidades da sobrevivência da vida no planeta. 

É mandatório encontrar fórmulas de crescimento, de pro-
gresso, de desenvolvimento que não sejam instrumentos de retro-
alimentação da cadeia econômica nos moldes atuais, a começar 
pelo próprio sistema de financiamento de recursos e patrocínios 
oriundos desse mesmo modelo vigente. Precisamos elevar nosso 
nível de ambições e ter a coragem de inovar, encontrando novas 
formas de produção e de consumo. Tudo isso, com a convicção 
de que há limites para a utilização desordenada dos recursos 
naturais. Para isso, precisamos despertar. Contamos com isso, 
porque julgo condição sine qua non, despertar a consciência uni-
versal.

O mundo já alcançou a marca de 7 bilhões de seres huma-
nos. Destes, boa parte constitui o mundo em desenvolvimento e 
excluído historicamente de níveis de consumo razoáveis. Mas 
esta situação está mudando porque países como o Brasil, a Chi-
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na, a índia, a Rússia e a África do Sul estão crescendo a taxas 
superiores aos dos países das economias centrais e, com isso, 
incorporando contingentes populacionais antes colocados abai-
xo da linha de pobreza. Não se trata, então, de explosão de-
mográfica, mas de explosão de consumo. Explosão de pressão 
sobre os nossos recursos naturais. Esta ascensão é socialmente 
justa e moralmente imperativa. Há, no entanto, que reconhecer 
que esse cenário, incorporando bilhões de novos consumidores, 
impõe níveis elevados de exigência sobre recursos finitos, antes 
mesmo de se atingir o aumento esperado da população global, 
o que já é de grande preocupação para a sustentabilidade do 
planeta.

O novo paradigma que defendo dependerá de uma con-
sciência global, primeiro, da falência dos sistemas econômicos 
atuais e, em segundo lugar, do ativo engajamento da sociedade 
civil na formulação de novos rumos. A sociedade civil deverá 
empenhar-se na defesa de um novo modelo e se convencer de 
que este novo modelo começa a ser construído a partir de cada 
um de nós. Das pequenas decisões do dia-a-dia, no consumo da 
água e da energia, na escolha do meio de transporte, enfim, fugir 
dos excessos impostos por modelos ostentatórios e do consumo 
conspícuo. Serão mudanças salutares para toda a humanidade. 
Trata-se, assim, da participação voluntária da sociedade civil, 
consciente dos perigos à frente, para sensibilizar seus Governos.

Haverá, é evidente, um período de transição entre o modelo 
superado e ineficiente em que hoje vivemos para uma economia 
– à falta de melhor nome – chamada de “verde”. Essa transição 
proporcionará avanços importantes na inovação tecnológica, no 
progresso da ciência e incentivará novos talentos a se desenvol-
verem, criando espaços no mercado de trabalho para as futu-
ras gerações. A indústria e os cidadãos deverão, portanto, se 
“reinventar”, isto é, se readaptar a novos padrões de produção, 
distribuição e consumo. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, autoridades, de-
mais convidados, é certo que há resistência de diversos países 
em se comprometer com metas, o que pode eventualmente difi-
cultar a adoção de decisões mais corajosas durante o Segmento 
de Alto Nível. O Governo brasileiro, contudo, está empenhado 
em evitar que a Conferência seja palco de recriminações recípro-
cas, muito menos de negociações outras que não vinculadas ao 
tema maior. Ao contrário, propõe que a Conferência seja palco 
de reflexão de cada um dos Chefes de Estado e de Governo so-
bre como avançar em relação aos ganhos obtidos na ECO-92 e 
assumir o compromisso tácito de que é uma obrigação de cada 
um de nós explorar vias para a preservação da vida em nosso 
planeta.

Quanto à questão da agenda que foi imposta à Conferência 
– “Economia Verde no Contexto do Desenvolvimento Sustentável 
e Erradicação da Pobreza” e “Governança Global” –, como 
já mencionei em diversas ocasiões, são mandamentos estreitos, 
secos e dificilmente abarcarão os interesses de todos os países 
presentes. Contudo, devemos cuidar para que o primeiro, a Eco-
nomia Verde, não se transforme numa nova modalidade de pro-
tecionismo comercial, de restrição ao comércio internacional, 
por meio de imposição de barreiras não-tarifárias e condicio-
nalidades alheias à economia, tais como os chamados “selos 
verdes” pelas grandes potências. E o segundo, Governança Glo-
bal, não se transforme em instituição internacional encarregada 
de classificar produtos, decidindo quais linhas de produção são 
sustentáveis ou não. 

Essa questão, Sr. Presidente, me traz ao tema do Princípio 
do Não-Retrocesso, aqui também tão bem defendido por S. 
Exa., o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Her-
man Benjamin. Não podemos, de forma alguma, permitir que 
acordos ou tratados internacionais a serem negociados na 
Rio+20 ou em foros outros - agora ou no futuro - possam dimi-
nuir o nível de compromisso com o meio ambiente até aqui al-
cançado. Os compromissos alcançados vinte anos atrás foram 
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seminais e modificaram a forma de entendimento de como o 
homem interfere e se relaciona com o planeta. Não há como 
tergiversar com eles ou impor limitações ao seu escopo. Não 
podemos permitir qualquer forma de retrocesso, de imposição 
de visões canhestras ou permitir que a vista míope de alguns 
poucos países possa prevalecer. 

O Brasil tem a obrigação de não permitir que dificulda-
des econômicas do curto prazo contaminem as discussões da 
Rio+20. Tem o dever de exercer uma liderança natural e benévo-
la, porém firme e decisiva, para garantir que o patrimônio con-
ceitual e jurídico acumulado na ECO-92 não seja vítima de 
esbulho.

Senhor Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, demais au-
toridades e convidados, é preciso reconhecer que estamos nos 
desenvolvendo de forma insuportável para o planeta. O para-
digma de crescimento econômico hoje vigente está esgotado e 
é, em grande parte, fonte das crises sucessivas que sofremos, 
sejam elas sociais, ambientais ou econômicas. Não há solução 
paliativa. Há, portanto, que engendrar novos mecanismos e con-
ceitos capazes de explorar formas de superação do panorama 
atual.

Se o planeta é vítima do “déficit de implementação” das 
obrigações assumidas há vinte anos, não pode, por outro lado, 
ser punido por um “déficit de liderança” mundiais. O momen-
to exige de seus líderes visão descortinada, coragem política e 
clareza de propósitos. É imprescindível compreender que esta 
talvez seja a última grande chance de evitar uma calamidade 
de proporções inimagináveis. Estamos frente à possível extinção 
da própria raça humana. E não exagero quando assim falo. 
Porém, antes de isso acontecer, submeteremos nossos cidadãos 
a sofrimentos de toda espécie, assistiremos a batalhas por água, 
multidões serão dizimadas pela fome. E isso, certamente, não é 
o futuro que queremos. Depende do esforço de todos – indústria, 
sociedade civil, governos – assegurar um mundo sustentável 
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para as gerações vindouras. É nosso dever, como parlamentares 
e como cidadãos deste Planeta, trabalharmos para tornar isso 
possível.

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, autoridades e demais convidados aqui presentes. Muito 
obrigado.

Sala das Sessões, em 5 de junho de 2012. 
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PLENÁRIO DO SENADO FEDERAL

PRONUNCIAMENTO

(Do Senhor FERNANDO COLLOR)

13 de junho de 2012

Chegamos, aqueles que integram a Comissão Nacional da 
Rio+20, ao final de uma jornada, por vezes árdua, de prepa-
ração para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável. O texto base ainda apresenta um nível preo-
cupantemente baixo de consenso, o que exigirá muito de nossos 
negociadores nos próximos dias. O texto necessita também de 
reparos, dos quais chamo a atenção para o Princípio do Não-
Retrocesso.

Recordo, a propósito, que a década de 90 foi marcada 
pelo ciclo de conferências mundiais convocadas pelas Nações 
Unidas. A assim chamada “Década das Conferências”, da qual 
a ECO-92 é o exemplo de maior sucesso, descortinou um amplo 
horizonte de possibilidades e esperanças para a Humanidade. 
Forjaram-se nessas Conferências inovadores conceitos que hoje 
fazem parte de nosso linguajar quotidiano e que estão incorpo-
rados aos valores gerais da sociedade. 

Há, contudo, um enorme déficit de implementação dos 
objetivos acordados na ECO-92. Em termos de valorização da 
biodiversidade, decididamente estratégica para um país mega-
biodiverso como o Brasil, estamos ainda nos estágios iniciais. 
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No que concerne à mudança climática, os resultados são desa-
lentadores. 

Reitero aqui Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Senadores,  a ne-
cessidade de um firme compromisso brasileiro de não se per-
mitir que problemas de ordem diversa, principalmente nas eco-
nomias centrais, contaminem as negociações. Por isso, desde o 
início dos trabalhos da Comissão Nacional Organizadora da 
Rio+20, pugnei pela inclusão do Princípio do Não-Retrocesso. 
O Princípio do Não-Retrocesso é Originário do conjunto de re-
gras do Direito humanitário. Significa que nenhum novo Tratado 
poderá fazer voltar atrás objetivos, metas, direitos, enfim, acor-
dados anteriormente. É relevante para impedir o déficit de im-
plementação. Trata-se do único instrumento de que nós dispomos 
capaz de garantir a permanência dos compromissos assumidos 
originalmente há vinte anos e os logros daí advindos.

Por isso é decepcionante verificar que há importantes países 
que se opõem ao texto do parágrafo 19 do documento recente-
mente apresentado. Países que se orgulham de seu histórico de 
defesa dos Direitos Humanos, agem de forma covarde no que 
respeita à defesa de nosso planeta.

Os europeus ambicionam impor-nos regras que eles mesmos 
não desejam para si. Destacado na trincheira dos retrógrados 
está o Primeiro-Ministro David Cameron, que numa tosca justi-
ficativa para sua ausência na Rio+20, escuda-se numa ininte-
ligível premissa de que o Premier inglês não visita duas vezes o 
mesmo país em um ano,  premissa esta que se demonstra não 
somente tacanha, como também falsa. O que faz ele é fugir ao 
debate, o que é grave. Ademais, além de tudo isso, esquece-
se ele de que a Rio+20 está sendo realizada em território tido 
como internacional e organizada pelas Nações Unidas.

Contudo, a estultice do Senhor Cameron parece ter conta-
minado as ex-colônias britânicas, numa demonstração cabal de 
que as raízes culturais são de difícil superação. 
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O exemplo canadense é estarrecedor. Denunciou o Protoco-
lo de Quioto no dia seguinte ao encerramento da COP-17, em 
Durban, e o Governo Conservador abandonou todos os compro-
missos que o povo canadense, reconhecidamente progressista 
em termos de respeito ao meio ambiente, havia assumido nas 
décadas anteriores.

O Presidente Barack Obama, por sua vez, alegou compro-
missos de campanha para não comparecer à Conferência. Cre-
io ser uma grave falta de visão de seus assessores políticos. 

O Brasil e nós brasileiros, por outro lado, temos muito a 
mostrar. Com sobriedade, mas também com justificado orgul-
ho, vamos poder apresentar ao mundo um país que alcançou 
progressos significativos nos três pilares do Desenvolvimento Su-
stentável, o ambiental, o econômico e o social. E o fizemos sem 
prejuízo de qualquer dos três, avançamos de forma simultânea.

Certamente, esse processo não foi sem dissenso, sem di-
vergência, mas contou com o salutar e democrático enfrenta-
mento de ideias. Formamos, assim, uma massa crítica que veio 
a reforçar o espírito e o comprometimento do povo brasileiro 
com a causa ambiental.  A chama da causa do Desenvolvimento 
Sustentável foi revigorada na alma brasileira, com a certeza de 
que é preciso fazer mais, continuar na boa batalha.

Devemos agora envidar esforços para que a Rio+20 tran-
sforme-se numa plataforma para que Chefes de Estado e de Go-
verno lancem uma mensagem política importante de confiança 
e visão de futuro.

É o momento, enfim, de cerrarmos fileira com a Presidenta 
Dilma Rousseff em defesa do muito que o Brasil já alcançou e no 
convencimento da comunidade internacional do momento único 
que estamos iniciando. Temos o direito de tornar exitosa a inicia-
tiva da Conferência Rio+20.

Muito obrigado.
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Comunicado da Presidência

Sessão de 14 de junho de 2012

Vi Reunião da Comissão Nacional Rio+20

RIOCENTRO, 12 DE jUNHO DE 2012

Realizou-se no Rio de Janeiro, em 12 de junho, a Vi Reunião 
da Comissão Nacional Organizadora (CNO), última da série. 
Co-presidida pelos Ministros Antonio Patriota e izabella Teixeira, 
contou com a presença no total de 10 Ministros de Estado.

O Ministro Patriota lembrou ser este exercício único e ino-
vador na preparação da presença brasileira em grandes even-
tos internacionais, ao reunir os três Poderes da República, a 
Sociedade civil, trabalhadores, empresariado e a academia.  
Lembrou da realização dos Diálogos para o Desenvolvimento, 
instando os presentes a votar nas recomendações dos dez te-
mas no site “vote.riodialogues.org”. Lembrou igualmente que 
as recomendações mais votadas em cada uma das categorias 
serão levadas aos Chefes de Estado e/ou de Governo, durante 
o Segmento de Alto Nível.

A Ministra izabella Teixeira, ao congratular-se com os inte-
grantes pelo êxito dos trabalhos, com a inclusão no documento 
de diversas das preocupações suscitadas pelos integrantes da 
CNO. Disse que a Rio+20 era beneficiária direta da ECO-92, 
pois a partir desta se cristalizara na espírito nacional  a con-
sciência ambiental. Disse, finalmente, da emoção de retornar 
ao Riocentro 20 anos após a realização daquela que pautou a 
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discussão internacional até os dias de hoje. Lembrou que à épo-
ca, somente 3% da população brasileira se dizia conhecedora 
da ECO-92, enquanto hoje esse índice supera os 70%. Afirmou, 
por fim que o momento é de convencimento das teses e esse é o 
esforço negociador que se inicia e3m 13 de junho.

A Ministra Gleisi Hoffman afirmou ser a Rio+20 o maior 
evento sobre o futuro da Humanidade desde a ECO-92, evento 
que deu início ao processo de discussão do Desenvolvimento 
Sustentável. Aduziu que é a própria realização da Rio+20 já 
traduz um sucesso pelo simples fato de acontecer. Espera que 
alcancemos compromissos programáticos acatados por todos os 
países e que signifiquem mudanças profundas de comportamen-
to pessoal e coletivo no refrente aos padrões de produção e 
consumo.

O Ministro Gilberto Carvalho lembrou da intensa partici-
pação da sociedade civil na Rio+20, qualificando-a de inovado-
ra, enriquecedora e nunca tratada como questão lateral.

Em sua apresentação, o Embaixador Luiz Alberto Figueire-
do Machado, relatou as duas rodadas de negociação em Nova 
York (23/04-04/05) e (29/05-02/06), realizadas após a V 
Reunião da CNO. informou que 70 parágrafos do documento 
final já estão acordados e ainda restam 200 a concluir. Ponde-
rou que, destes 200, boa parte está em fase final de conclusão, 
restando divergências mais profundas nas seguintes áreas:

–- Meios de implementação. Os mecanismos de financia-
mento, transferência de tecnologia e capacitação são 
historicamente pontos contenciosos entre os países de-
senvolvidos e países em desenvolvimento. Na conjuntu-
ra atual de crise financeira e econômica nas economias 
centrais o debate acirrou-se, com uma retração significa-
tiva da vontade política dos países doadores – mesmo 
daqueles tradicionalmente mais empenhados.
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– Governança global. Há resistência em imprimir coerên-
cia sistêmica ao complexo das Nações Unidas. Preten-
de-se que os pilares do Desenvolvimento Sustentável, 
ambiental, econômico e social, façam parte integral de 
todas as ações da ONU. Assim, se um órgão é preferen-
cialmente de cunho econômico (a UNCTAD) deverá ter 
em conta os dois outros pilares em suas deliberações. Do 
mesmo modo o PNUMA, centrado no tema ambiental e 
a UNiCEF, devotada à questão social, deverão fazê-lo.

–  Princípio do Não-Retrocesso. Para que possamos enten-
der a relevância deste tema, basta sabermos ser este 
princípio originário do conjunto de regras do Direito 
Humanitário, significa que nenhum novo Tratado po-
derá fazer voltar atrás objetivos, metas direitos, enfim, 
acordados anteriormente. Trata-se do único instrumen-
to capaz de garantir a permanência dos compromissos 
assumidos originalmente há vinte anos e os logros daí 
advindos. 

Este tema foi incluído no “Zero Draft” por iniciativa brasilei-
ra, por decisão da Comissão Nacional Organizadora.  Enfrenta 
resistência dos países desenvolvidos, em especial dos EUA, da 
União Europeia, do Canadá, do Japão e surpreendentemente, 
da Suíça. Devemos estar especialmente atentos para que não se 
perpetre este crime de lesa-humanidade

– Fortalecimento do PNUMA. O Programas das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente deve sair da Rio+20 
como maior relevo, com maiores recursos e mais am-
bição institucional.

–  Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Apesar de 
consolidado no âmbito do documento final, não há con-
vergência quanto à quantificação das metas. O resul-
tado esperado é consignar um processo negociador a 
ser definido no Rio e levado à frente em Nova York nos 
próximos anos.
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A representação parlamentar se fez pelo Senador Rodrigo 
Rollemberg e pelos Deputado Alfredo Sirkys e Deputada Pérpe-
tua Almeida, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. 

O Senador Rollemberg fez referência aos trabalhos das Co-
missões do Senado, das expectativas por um resultado positivo 
e a importância da CNO. O Deputado Sirkys tratou da inicia-
tiva “Climate Challenge” e da importância de não deixar de 
tratar do tema da mudança climática na Rio+20. Por sua vez, 
a Deputada Perpétua considera que os Chefes de Estado que 
não comparecerem à Conferência estarão dando demonstração 
cabal de sua falta de compromisso com a sustentabilidade. Dis-
se ainda da importância da Delegação brasileira estar atenta à 
possibilidade de retrocessos em relação a 92 e da necessidade 
de superarmos o índice de Desenvolvimento Humano (iDH) e o 
PiB como fatores de mensuração do desenvolvimento.
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