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Brasília, 12 de Março de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência, para posterior envio ao 
Congresso Nacional, projeto de mensagem que encaminha o texto do Protocolo de Nagoia sobre Acesso a 
Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa de Benefícios derivados de sua Utilização, cuja cópia 
segue em anexo. 0  referido Instrumento foi concluído no âmbito da Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB), durante a 10® Reunião da Conferência das Partes na Convenção, realizada em outubro 
de 2010 (COP-IO), e assinado pelo Brasil no dia 02 de fevereiro de 2011, em Nova Iorque.

2. A assinatura desse Acordo atende à disposição de Vossa Excelência de atribuir prioridade 
a questões relacionadas ao meio ambiente, sobretudo no que respeita à biodiversidade. Assinada em 1992, 
durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), a 
Convenção sobre Diversidade Biológica tem como objetivos a conservação da biodiversidade, o uso 
sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua 
utilização. Em 2010, Ano Internacional da Biodiversidade segundo as Nações Unidas, o Brasil envidou 
esforços para a conclusão das negociações do Protocolo, contribuindo para o encaminhamento do terceiro 
objetivo da Convenção e para a confirmação dos princípios que regem o multilateralismo ambiental. Por 
reconhecer sua importância para a proteção da biodiversidade, o Brasil foi um dos primeiros países a 
assinar o Instrumento.

3. 0  Protocolo de Nagoia estabelece o quadro jurídico para acesso a recursos genéticos e 
conhecimento tradicional associado, assim como para a repartição dos benefícios decorrentes de seus 
usos. As normas acordadas incluem previsões sobre obrigatoriedade da obtenção de consentimento prévio 
informado e sobre o estabelecimento de termos mutuamente acordados para o acesso. 0  Documento 
dispõe, ainda, sobre modalidades de repartição de benefícios (monetários e não-monetários), sobre 
medidas de cumprimento e combate á biopirataria e sobre diretrizes que devem balizar o relacionamento 
do Protocolo com outros Tratados, a exemplo do Tratado Internacional sobre Recursos Genéticos para a 
Alimentação e Agricultura, no âmbito da Organização Mundial para Alimentação e Agricultura (FAO).

4. Até a presente data, cinqüenta e quatro países assinaram o referido Acordo, sendo esperado 
que este entre em vigor antes da COP-II, evento que será realizado na índia, em outubro de 2012. 
Concomitante a esse encontro, pretende-se que tenha lugar a Primeira Reunião da Conferência das Partes 
atuando como Reunião das Partes do Protocolo de Nagoia (COP-MOP I). Para tanto, é necessário que 
pelo menos cinqüenta países apresentem seus instrumentos de ratificação com antecedência de noventa 
dias. Nesse contexto, tendo em mente a importância que o tema da biodiversidade possui para o Brasil e 
levando em consideração o fato de que o país sediará, em junho de 2012, a Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), recomenda-se a ratificação tempestiva do 
Protocolo.

5. A luz do exposto e com vistas ao encaminhamento do assunto á apreciação do Congresso 
Nacional, em conformidade com o artigo 84, inciso VIII, combinado com o artigo 49, inciso I, da
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Constituição Federal, submetemos a Vossa Excelência o anexo projeto, acompanhado de cópias 
autenticadas do Protocolo.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Antonio de Aguiar Patriota, Izabella Monica Vieira Teixeira
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