PROTOCOLO DE MONTREAL
SOBRE SUBSTÂNCIAS QUE DESTROEM A CAMADA DE OZÔNIO
“É um tratado internacional em que os países signatários comprometem-se a
substituir as substâncias que demonstrarem ser responsáveis pela destruição
do ozônio, a partir de 16 de setembro de 1987, entrando em vigor em 1 de
janeiro de 1989. Ele teve adesão de 150 países e foi revisado em 1990, 1992,
1995, 1997 e 1999.”
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. Protocolo de Montreal.
O

Protocolo

é

constituído

por

somente 20 artigos, definidos em
diversas áreas e abrangendo uma
diversidades de temas, tais como:
controle,

fundo de investimento,

descumprimento
países

em

do

protocolo,

desenvolvimento,

tecnologias, troca de informações.
Sua importância se faz necessária
como documento de compromisso
entre as nações e a preservação do
meio

ambiente,

bem

como

o

respeito às futuras gerações.
“Ao longo dos anos, o Protocolo recebeu emendas e ajustes, fosse para
introduzir outros tipos de medidas de controle, acrescentar novas substâncias
controladas para a lista, fosse para acelerar os cronogramas de eliminação
progressiva. Essas alterações ao Protocolo de Montreal são nomeadas de
acordo com o local de sua adotação: Londres (1990), Nairóbi (1991),
Copenhagen (1992), Bangkok (1993), Viena (1995), Montreal (1997), Pequim
(1999) e Kigali (2016).”
Fonte: UNDP: Protocolo de Montreal completa 30 anos em 2017.

“No Brasil, a primeira ação para combater as Substâncias Destruidoras da
Camada de ozônio (SDOs), antes mesmo da ratificação do Protocolo, foi a
publicação da Portaria 01 de 10/08/88 pela então Secretaria Nacional de
Vigilância

Sanitária,

mais

tarde

substituída

pela

Anvisa.

Esta portaria

regulamentou as embalagens de aerossóis livres de CFC. No mesmo ano o
Ministério da Saúde proibiu o uso de CFCs em produtos cosméticos, de higiene e
perfumes.”
Fonte: Infoescola: Protocolo de Montreal.
Abaixo apresentamos os artigos e seus respectivos títulos.
Artigo 1 - Definições.

Artigo 10 - Assistência Técnica.

Artigo 2 - Medidas de Controle.

Artigo 11 - Reuniões das Partes.

Artigo 3 - Cálculo dos Níveis de

Artigo 12 - Secretariado.

Controle.

Artigo 13 - Disposições Financeiras.

Artigo 4 - Controle do Comércio com

Artigo 14 - Relacionamento Desde

Não-Partes.

Protocolo com a Convenção.

Artigo 5 - Situação Especial dos

Artigo 15 - Assinatura.

Países em Desenvolvimento.

Artigo 16 - Entrada em vigor.

Artigo 6 - Avaliação e Revisão de

Artigo 17 - Admissão de Parte Após a

Medidas de Controle.

Entrada em Vigor.

Artigo 7 - Comunicação de Dados.

Artigo 18 - Reservas.

Artigo 8 - Não-Cumprimento.

Artigo 19 - Denúncia.

Artigo 9 - Pesquisa,

Artigo 20 - Textos Autênticos.

Desenvolvimento, Conscientização.
Pública e Intercâmbio de
Informações.

CONVENÇÃO DE VIENA
O TRATADO DOS TRATADOS
“A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (CVDT), adotada em 22
de maio de 1969, codificou o direito internacional consuetudinário referente aos
tratados, ao codificar normas costumeiras aceitas e eficazes e buscar
harmonizar os procedimentos de elaboração, ratificação, denúncia e extinção de
tratados. A Convenção entrou em vigor em 27 de janeiro de 1980.”
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. Convenção de Viena sobre Direito dos
Tratados.
Estados-nações. Elaborada em 1969
pela

Comissão

de

Direito

Internacional (CDI), uma instituição
das Nações Unidas, após quase
duas décadas de planejamento, a
Convenção foi efetivada em 1980. Ao
prover uma estrutura unificada para
a

condução

de

tratados

internacionais, ela ficou conhecida
como o "Tratado dos Tratados", e
sua base em costumes prevalentes
do direito internacional a caracteriza
“A Convenção de Viena sobre o
Direito dos Tratados (CVDT) é um
tratado do direito internacional que
estabelece as regras comuns para a
assinatura

de

tratados

entre

como

um

exemplo

de

direito

consuetudinário.”
Fonte: Infoescola: Convenção de
Viena sobre Direito dos Tratados.
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