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RESUMO 

 

 

 Este trabalho tem o objetivo de verificar quais instituições, normas e mecanismos do 

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio fomentam a 

observância pelos seus Estados partes, e em que medida o fazem. O estudo consiste, 

primeiramente, de uma análise sobre a estrutura normativa e institucional do Protocolo de 

Montreal, buscando conhecê-la e compreender o seu funcionamento. Depois, a partir desse 

entendimento, é feito um estudo de casos, sobre Brasil e Índia no âmbito do tratamento 

diferenciado e sobre Polônia e Rússia no âmbito do Procedimento de Não Observância do 

Protocolo de Montreal. Para isso, são examinadas as decisões emitidas pela Reunião das 

Partes e os dados nos relatórios anuais desses Estados sobre o consumo das substâncias 

controladas pelo Protocolo. Trata-se de uma análise sobre as medidas adotadas pelo sistema 

do Protocolo de Montreal e sobre a evolução da observância dos Estados em questão. 

Finalmente, esse estudo de caso revela os resultados positivos da aplicação do tratamento 

diferenciado e do Procedimento de Não Observância, bem como da atuação do Comitê de 

Implementação do Protocolo. Demonstra-se, portanto, como um acordo de direito ambiental 

internacional pode se fazer observar, garantindo a sua efetividade através, essencialmente, de 

meios característicos do modelo administrativo de observância, pautados do incentivo, com a 

utilização de condicionalidade da ajuda financeira para casos mais complicados de 

observância. 

 

Palavras-chave: Observância. Protocolo de Montreal de 1987. Estrutura normativa e 

institucional. Efetividade. Modelo administrativo de observância. Direito ambiental 

internacional. 

 



ABSTRACT 

  

 

 This essay aims to verify which institutions, norms and mechanisms of the Montreal 

Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer foment compliance by its parties, and to 

what extent they do it. The study consists, firstly, of an analysis of the normative and 

institutional structure of the Montreal Protocol, seeking to know it and understand its 

functioning. Then, from this understanding, a case study is made on Brazil and India's 

compliance within the differentiated treatment, and of Poland and Russia within the Montreal 

Protocol's Non-Compliance Procedure. With this purpose, the decisions issued by the Meeting 

of the Parties and the data in this states' annual reports on consumption of the substances 

controlled by the Protocol are examined. This is an analysis about the measures taken by the 

Montreal Protocol's system and about the evolution of the concerned states' compliance. 

Finally, this case study reveals the positive results of the differentiated treatment and of the 

Non-Compliance Procedure's implementation as well as of the Implementation Committee's 

operation. It is shown, therefore, how an international environmental law agreement can make 

itself observed, ensuring its effectiveness essentially by means of tools that are characteristic 

of the managerial model of compliance, based on incentives, and using conditionality of 

financial assistance to the most complicated cases of compliance. 

   

Keywords: Compliance. Montreal Protocol of 1987. Normative and institutional structure. 

Effectiveness. Managerial model of compliance. International environmental law. 
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Introdução 

 

 Este trabalho tem como objeto a observância
1
 no âmbito do Protocolo de Montreal.

2
  

Trata-se de verificar em que medida os Estados partes do Protocolo o observam e quais 

instituições, normas e mecanismos do instrumento fomentam essa observância. 

No que concerne à escolha do Protocolo de Montreal como o instrumento de direito 

internacional a ter a sua observância pelos Estados aqui analisada, é preciso ressaltar a 

importância desse tratado. Atualmente, o Protocolo de Montreal é amplamente considerado 

exemplo de sucesso em cooperação ambiental internacional.
3
 Em 2003, o então Secretário 

Geral da ONU, Kofi Annan, referiu-se ao Protocolo de Montreal como sendo “talvez o mais 

bem sucedido acordo sobre o meio ambiente até hoje”
4
. Em 2009, essas considerações sobre o 

destacado sucesso do Protocolo vieram a ser reforçadas, quando a Convenção de Viena e o 

Protocolo de Montreal tornaram-se os primeiros acordos na história das Nações Unidas a 

alcançar a ratificação universal.
5
 

  Assim, tendo em vista o foco deste trabalho na observância, e considerando o 

reconhecido sucesso do Protocolo de Montreal nesse sentido, será feita uma investigação 

sobre esse instrumento, visando a compreender as características do Protocolo que incentivam 

a obediência às suas determinações. Nesse sentido, serão aqui estudadas as normas, as 

instituições e os mecanismos do Protocolo, para possibilitar uma compreensão tanto do 

funcionamento quanto dos efeitos práticos desses elementos no que diz respeito à fomentação 

da observância pelos Estados partes.  

 Para a investigação sobre esse funcionamento e efeitos, será aqui feito um estudo de 

                                                
1
 Observância, para os fins deste trabalho, diz respeito à relação de conformidade entre o comportamento de 

Estados e as normas de direito internacional com as quais se comprometem. O termo será tradado mais 

detalhadamente em tópico específico no primeiro capítulo deste trabalho, visando a apresentar as noções 

sobre a observância que serão relevantes para o estudo a ser aqui feito. 

2 O Protocolo de Montreal sobre Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio está anexado a este trabalho, 
e pode também ser consultado no site da UNEP, em: UNEP. The Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer. Disponível em: <http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf>. Acesso 

em: 12 de junho de 2013. 

3 RAUSTIALA, K. Reporting and Review Institutions in 10 Selected Multilateral Environmental 

Agreements. Nairobi: UNEP, 2001, p. 33. 

4 Tradução livre do seguinte texto: “(...) perhaps the single most successful international environmental 

agreement to date”. UNEP. Key Achievements of the Montreal Protocol to Date. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/Publications/MP_Key_Achievements-E.pdf>. Acesso em: 16 de agosto de 2013. 

5 UNEP. The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. The Evolution of  the 

Montreal Protocol. Nairobi: Secretariado do Ozônio. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php>. Acesso em: 14 de outubro de 2013. 
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caso que consistirá, primeiramente, da análise sobre os históricos de observância de dois dos 

Estados partes enquadrados no tratamento diferenciado que o Protocolo de Montreal 

estabelece em seu Artigo 5: Brasil e Índia. A análise sobre a observância desses dois Estados 

abrangidos pelo tratamento diferenciado tem como objetivo verificar em que medida a 

estrutura normativa do Protocolo promove um incentivo, ou mesmo torna possível a 

observância pelos Estados partes. 

 Já no que diz respeito à abordagem das instituições e mecanismos do Protocolo para 

levar à observância os Estados que falham em alcançá-la, será feito aqui um estudo de caso 

sobre dois dos cinco primeiros Estados que recorreram ao componente ad hoc do 

Procedimento de Não Observância do Protocolo, em 1995, acusando a própria falha em 

alcançar as metas definidas, e pedindo ajuda para fazê-lo. Trata-se dos casos de Bielorrússia, 

Bulgária, Polônia, Rússia e Ucrânia (casos BBPRU).
6
 Neste trabalho, serão estudados os 

casos de Polônia e Rússia, tendo sido o da Polônia um dos mais facilmente solucionados, e o 

da Rússia aquele de mais difícil resolução dentre os casos BBPRU.  

No que concerne à justificativa da escolha do tema aqui tratado, destaca-se a 

importância do Estado como ator central no sistema internacional,
7
 que tem funcionado no 

sentido de uma interação cada vez maior entre os seus diversos atores. 

Nesse contexto de grande relação entre Estados como elemento decisivo para as 

condições do cenário internacional, busca-se compreender como funciona tal interação. Mais 

especificamente, na medida em que as relações entre os Estados são reguladas – ou ao menos 

pretensamente reguladas – por regras, normas internacionais de diversos tipos, cresce em 

importância a questão sobre em que medida e como tais normas realmente influenciam as 

atitudes dos Estados.
8
 Louis Henkin destaca a influência das normas sobre as escolhas dos 

Estados, ao defender que a obrigação de cumprir uma norma internacional faz com que ação 

de um Estado passe a depender não mais da simples vontade desse ator, mas da ponderação 

                                                
6 RAUSTIALA, 2001, p. 36. 

7 Nesse sentido, ÇALI, Başak (Ed.). International Law for International Relations. New York: Oxford 
University Press, 2010, p. 191. (“States are the main actors of international relations and the primary 

subjects of international law”). 

8 Nesse sentido, Abram Chayes e Antonia Handler Chayes defendem que “em um mundo crescentemente 
complexo e interdependente, a negociação, adoção e implementação de acordos internacionais é um 

componente majoritário da atividade de política externa de todo Estado”. Tradução livre do seguinte texto: 

“In an increasingly complex and interdependent world, negotiation, adoption and implementation of 

international agreements is a major component of the foreign policy activity of every state.” (CHAYES, 

Abram; CHAYES, Antonia Handler. On Compliance. International Organization (Spring), 1993. In: 

MARTIN, Lisa L.; SIMONS, Beth A (Eds.). International Institutions – An International Organization 

Reader. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, 2001, p. 175). 
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sobre a reação dos demais Estados a respeito dessa ação, à luz da norma colocada.9 

 Ademais, conforme afirmam Kal Raustiala e Anne-Marie Slaughter
10

, as explicações 

sobre quando e porque os Estados observam o direito internacional fornecem uma base crítica 

para a formação de novos acordos e instituições.11 Assim, o sucesso nessa busca pelos fatores 

que contribuiriam para a observância pode possibilitar, futuramente, a implementação de 

mecanismos de regulação mais efetivos, de modo a tornar mais funcional a interação entre os 

Estados e, consequentemente, o sistema internacional como um todo. 

 Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é, essencialmente, descobrir e 

compreender os elementos estruturais do Protocolo de Montreal que permitem ao instrumento 

manter os Estados partes em observância ou levá-los a observar quando falham em fazê-lo. A 

partir dessa análise sobre a estrutura do Protocolo, buscar-se-á, então, compreender os efeitos 

práticos da atuação dessa estrutura institucional e normativa através de um estudo de caso, 

examinando a evolução da observância de Brasil, Índia, Polônia e Rússia. 

 Este trabalho está, portanto, centrado na busca pelo entendimento a respeito da 

observância pelos Estados às normas internacionais; busca essa que pode ser colocada a partir 

da seguinte questão: De que instituições, normas e mecanismos um tratado de direto 

internacional se deve utilizar para fomentar a observância pelos Estados partes? 

 Mais especificamente, aplicada ao caso concreto abordado neste trabalho, esta questão 

se põe da seguinte forma: Em que medida e de que forma as instituições, as normas e os 

mecanismos administrativos do Protocolo de Montreal fomentam a observância do mesmo 

pelos seus Estados partes? 

 Conforme será visto adiante, o Protocolo de Montreal conta com uma complexa 

estrutura, com normas, instituições, mecanismos que passam por constantes revisões e 

atualizações.
12

 Dentre as normas do Protocolo, este trabalho focará no seu Artigo 5, que, 

como se verá, estabelece tratamento diferenciado para os Estados partes considerados países 

em desenvolvimento que preenchem certos critérios. Já dentre os mecanismos do Protocolo, 

                                                
9 HENKIN, Louis. How Nations Behave. 2. ed. New York: Columbia University Press, 1979, p. 41. 
10 Anne-Marie Slaughter é o Bert G. Kerstetter '66 University Professor de Política e Relações Internacionais na 

Universidade de Princeton. Anteriormente, foi diretor de programação da política do Departamento de Estado 

dos EUA e reitor da Escola Woodrow Wilson de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade de 

Princeton. 

11 RAUSTIALA, Kal; SLAUGHTER, Anne-Marie. International Law, International Relations and Compliance. 

In: CARLNAES, Walter; RISSE, Thomas; SIMMONS, Beth (Eds.). The Handbook of International 

Relations. London: SAGE Publications, 2002, p.538. Os autores destacam que o tema da observância vem 

crescendo em importância, mas é ainda um campo novo. 

12 Ver RAUSTIALA, 2001, p. 33. 
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receberá atenção especial neste estudo o Procedimento de Não Observância, responsável por 

revisar a implementação das determinações do Protocolo e responder a problemas de 

observância.
13

 

 A supervisão coletiva e facilitação de performance aplicadas pelo Protocolo de 

Montreal revelam elementos centrais da teoria administrativa da observância,
14

 que tem como 

premissa básica a de que os Estados têm uma propensão a observar os compromissos 

internacionais aos quais aderem.
15

 Assim, este trabalho se orienta segundo a hipótese de que o 

Protocolo de Montreal foi capaz de promover a observância às suas normas pelos Estados 

partes através de mecanismos de caráter basicamente administrativo, envolvendo instituições 

de revisão de implementação e observância, e também através de fatores estruturais do 

próprio sistema de normas do Protocolo, facilitadores da sua eficácia. Também é de se 

considerar a possibilidade de uma combinação de mecanismos administrativos com medidas 

de caráter coativo,
16

 o que poderia ser percebido a partir da condicionalidade da ajuda 

financeira por parte do FMMA (Fundo Mundial para o Meio Ambiente).
17

 

 Assim, este trabalho se guia pelas hipóteses descritas abaixo: 

 Hipótese 1: A promoção de uma facilitação de performance e o sistema de supervisão 

coletiva trazidos pelas instituições presentes no Protocolo de Montreal são mecanismos que 

promovem a observância às suas normas pelos Estados. 

 Variável independente: facilitação de performance e instituições presentes no 

Protocolo de Montreal. 

 Variável dependente: observância às normas do Protocolo pelos Estados. 

 Hipótese 2: A observância às normas e determinações do Protocolo de Montreal  

deve-se, além da atuação das instituições, a fatores estruturais do sistema de normas do 

                                                
13 Ver Protocolo de Montreal, artigo 8. Ver também VICTOR, op. cit., 1998; WEISS, Edith Brown e 

JACOBSON, Harold Karan (Eds.). Engaging Countries: Strengthening Compliance With International 

Environmental Accords. Cambridge: MIT Press, 2000; BANKOBEZA, Gilbert. Compliance Regime of the 

Montreal Protocol. In: KANIARU, Donald (Ed.). The Montreal Protocol: Celebrating 20 Years of 
Environmental Progress: Ozone Layer and Climate Protection. London: Cameron and UNEP, 2007 . 

14 RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p.549. A teoria administrativa da observância será utilizada no estudo 

a ser feito neste trabalho. No primeiro capítulo, referente à perspectiva teórica, será tratada essa teoria, bem 

como outras teorias da observância. 

15 CHAYES, Abram; CHAYES, Antonia Handler. The New Sovereignty. Cambridge: Harvard University 
Press, 1995, p. 3. 

16 RAUSTIALA e SLAUGHTER, op. cit., p.549. 

17 A sigla original, em inglês, é GEF (Global Environment Facility). Conforme será visto adiante, o FMMA é 

uma organização formalmente externa ao Protocolo, mas importante pelo fato de financiar projetos 

relacionados à destruição da camada de ozônio (RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p.549). 
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Protocolo, facilitadores da sua eficácia, bem como da combinação de mecanismos 

administrativos com medidas de caráter coativo. 

 Variável independente: atuação das instituições, fatores estruturais do sistema de 

normas do Protocolo e combinação de mecanismos administrativos com medidas de caráter 

coativo. 

 Variável dependente: observância às normas e determinações do Protocolo de 

Montreal. 

 Para a realização da análise a que se propõe este estudo, será utilizado o método 

dedutivo, na medida em que se partirá da questão geral da observância, tendo como foco o 

Protocolo de Montreal, e se verificará o efeito da atuação das instituições e a aplicação das 

normas e mecanismos do Protocolo sobre os casos aqui estudados. Nesse sentido, será feita 

pesquisa bibliográfica, além do estudo de caso. 

 Para o exame sobre a estrutura do Protocolo de Montreal, foram utilizados livros, 

artigos científicos e periódicos, além de informações e documentos disponíveis no sítio 

eletrônico do PNUMA,
18

 que recebeu, desde 1977, pelo Plano Mundial sobre a Camada de 

Ozônio, responsabilidade sobre a promoção de pesquisas a respeito da questão do ozônio.
19

 

Atualmente, o PNUMA apresenta um sítio eletrônico próprio para o regime do ozônio onde 

está disponível um banco de dados com documentos e informações oficiais sobre o Protocolo 

de Montreal. 

 Quanto ao estudo de caso, foram escolhidos, por um lado, os casos de Brasil e Índia, 

por serem Estados de grande crescimento econômico que são enquadrados como países em 

desenvolvimento abrangidos pelo tratamento diferenciado do artigo 5 do Protocolo. Com isso, 

pretende-se demonstrar em que medida e de que forma a estrutura normativa de um 

instrumento de Direito Internacional o coloca como um compromisso possível de ser 

alcançado em equilíbrio com o crescimento econômico que reflete o interesse do Estado. Por 

outro lado, foram escolhidos os casos de não observância de Polônia e Rússia, por fazerem 

parte, juntamente com Bielorrússia, Bulgária e Ucrânia, do primeiro conjunto de Estados sob 

o componente ad hoc do Procedimento de Não Observância do Protocolo de Montreal.
20

 O 

                                                
18 A sigla original, em inglês, para PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) é UNEP 

(United Nations Environment Programme). Neste trabalho, será usada, nos textos dos capítulos, a sigla em 

português. No entanto, nas citações e referências, constará UNEP, com o objetivo de preservar os nomes 

originais das obras publicadas e das referências eletrônicas. 

19
 WEISS, 2000, p.136. 

20 RAUSTIALA, 2001, p. 36. 
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fato de os casos BBPRU terem sido os primeiros nessa situação
21

 permite que a análise seja 

mais completa, na medida em que abrange um maior período ao longo do qual será 

examinada a observância desses Estados sob a atuação do Comitê de Implementação e a 

aplicação do Procedimento de Não Observância. 

 Foram utilizados, para o estudo de caso, os dados disponíveis no sítio eletrônico do 

PNUMA para o regime do ozônio, como os documentos gerados nas Reuniões das Partes e os 

dados referentes aos relatórios anuais sobre o consumo, por cada Estado parte, das substâncias 

controladas. Foram também utilizadas informações fornecidas diretamente pelo Secretariado 

do Protocolo de Montreal. Essas informações foram obtidas após solicitação, por e-mail, de 

esclarecimentos sobre a falta de alguns dados referentes a relatórios da Polônia, e foram muito 

úteis para o encadeamento da análise e a formulação da conclusão deste trabalho. 

 A abordagem técnica feita nos capítulos referentes à estrutura do Protocolo de 

Montreal e ao estudo dos casos teve como base dados oficiais, e foi complementada por 

entendimentos de grandes autores da observância, como Kal Raustiala, Edith Brown Weiss e 

David G. Victor, de modo a apresentar uma análise e reflexão sobre a influência das normas, a 

atuação das instituições, o funcionamento dos mecanismos do Protocolo e os seus efeitos, 

tomando o cuidado de não deixar de lado o caráter técnico que se exige de um trabalho 

acadêmico destinado a esse tipo de pesquisa. 

 O presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: No primeiro capítulo, 

será apresentado o seu referencial teórico. A teoria de Relações Internacionais utilizada será o 

institucionalismo neoliberal de Keohane, o qual será tratado de forma detalhada, apontando as 

principais características da teoria que a tornam adequada ao embasamento do estudo a ser 

aqui feito e que serão essenciais para a análise realizada nos demais capítulos. Em seguida, 

será abordada a teoria de regimes, indispensável para o entendimento das teorias da 

observância no seio de uma discussão sobre cooperação. Finalmente, serão tratadas as teorias 

da observância. A teoria administrativa, que servirá de base à investigação a ser feita neste 

trabalho, terá uma abordagem mais aprofundada. 

 O segundo capítulo deste trabalho trata da estrutura do Protocolo de Montreal. 

Primeiramente, será abordado o histórico do Protocolo, desde a formação do regime do 

ozônio. Será então analisada a estrutura do Protocolo de Montreal, no que concerne ao seu 

quadro institucional, suas principais normas e seus mecanismos. Essa análise será direcionada 

                                                
21 Ver VICTOR, David G. The Early Operation and Effectiveness of the Montreal Protocol’s Non-

Compliance Procedure. Luxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis, 1996, p. 28. 
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ao entendimento sobre a atuação desses elementos estruturais do Protocolo no sentido de 

fomentar a observância e sobre os resultados dessa atuação. Esses resultados serão 

examinados no terceiro capítulo. Por fim, serão abordados alguns mecanismos e 

características normativas que dão ao instrumento uma flexibilidade facilitadora da 

observância pelos Estados partes. 

 No terceiro capítulo, será feito o estudo de casos com o objetivo de examinar de forma 

mais detalhada e prática tanto a influência da estrutura normativa do Protocolo quanto a 

atuação do Comitê de Implementação e a aplicação do Procedimento de Não Observância. 

Serão examinados os casos de Brasil, Índia, Polônia e Rússia, sendo esses dois últimos sob o 

Procedimento de Não Observância do Protocolo de Montreal. Para os dois casos de não 

observância - Polônia e Rússia -, a partir de análise sobre as decisões da Reunião das Partes 

sobre cada um desses Estados e dos dados dos relatórios anuais de cada um deles, será 

acompanhado o tratamento que foi dado a esses casos no âmbito do Protocolo e, finalmente, 

serão verificados os resultados desse tratamento, resultados esses que servirão de base para a 

conclusão deste estudo. 
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Capítulo 1. Da observância e Perspectiva teórica 

 

1.1. Da observância 

 

 Primeiramente, faz-se necessário tratar do termo que designa o objeto central deste 

trabalho, qual seja, a relação de coerência, consonância entre o comportamento dos Estados e 

os acordos com os quais se comprometem. As obras que têm o seu estudo direcionado a essa 

relação utilizam, em geral, o termo da língua inglesa “compliance” para definir essa 

obediência, observância, cumprimento das normas de direito internacional. Para os fins desse 

trabalho, o termo será traduzido para a língua portuguesa como “observância”, por questão de 

preferência e adequação ao objeto que se pretende aqui tratar. 

 Em seu artigo “International Law, International Relations and Compliance”, Kal 

Raustiala e Anne-Marie Slaughter definem observância como “um estado de conformidade ou 

identidade entre o comportamento de um ator e uma regra específica”.
1
 

 Outra importante questão a ser considerada quando se trata de observância é a 

diferenciação, destacada por Edith Brown Weiss e Harold K. Jacobson entre implementação, 

observância e efetividade.
2
 

 Segundo os autores, a implementação diz respeito às “medidas que os Estados tomam 

para tornar os acordos internacionais eficazes na sua legislação doméstica”.
3
 Trata-se da 

legislação e dos regulamentos nacionais de que a maioria dos acordos internacionais 

necessitam para serem efetivos. 

 A observância, por sua vez, vai além da implementação. Ela refere-se tanto à aderência 

de fato às provisões do acordo pelos Estados quanto às medidas de implementação que eles 

estabeleceram. Além disso, a observância seria mais difícil de medir que a implementação.
4
 

Weiss e Jacobson destacam que a avaliação da amplitude da observância é questão de 

julgamento, afirmando que “a observância provavelmente nunca é perfeita; uma observância 

                                                

1 Tradução livre do seguinte texto: “(…) a state of conformity or identity between an actor's behavior and a 

specified rule”. (RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p. 539). Ver também FISHER, 1981, p. 20, e 

MITCHELL, 1994, p. 30. 

2 WEISS e JACOBSON, 2000, p. 4-5. 

3 Tradução livre do seguinte texto: “(...) measures that states take to make international accords effective in 
their domestic law”. (Ibid., p. 4). 

4 Ibid. 
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considerável é o que é solicitado por aqueles que defendem tratados e acordos”
5
. Nesse 

sentido se colocam Abram Chayes e Antonia Handler Chayes quando afirmam que há uma 

“zona dentro da qual o comportamento é aceito como adequadamente conforme”
6
, criando a 

expressão “nível aceitável de observância”
7
, que será tratada mais à frente neste trabalho. 

 Por fim, a efetividade está relacionada à observância, mas elas não são idênticas. 

Estados podem estar observando um tratado, e, no entanto, o tratado pode não apresentar 

efetividade no alcance dos seus objetivos. Também pode ocorrer de um tratado estar sendo 

efetivo no alcance dos objetivos que colocou, e, no entanto, não estar sendo efetivo na solução 

do problema ao qual ele se destina.
8
 

 Uma vez fornecido esse entendimento sobre a observância e esclarecido o sentido do 

termo, pode-se prosseguir tratando do arcabouço teórico que será utilizado na análise a que 

este trabalho se propõe. 

 

1.2. Perspectiva teórica 

 

 Para os fins do estudo a que se propõe este trabalho, será aqui adotada a perspectiva 

teórica institucionalista neoliberal de Keohane. No entanto, uma vez que o institucionalismo 

neoliberal apresenta aspectos de convergência e divergência tanto com o neorealismo quanto 

com o liberalismo, essas duas correntes serão também aqui trabalhadas, especificamente nos 

principais pontos em que o institucionalismo neoliberal tem semelhanças e divergências com 

cada uma delas.  

 A respeito dessa aproximação do institucionalismo neoliberal com elementos do 

neorealismo e, ao mesmo tempo, do liberalismo, Keohane afirma que “os institucionalistas 

neoliberais aceitam uma versão dos princípios liberais que evita o determinismo e que 

enfatiza o significado penetrante das instituições internacionais sem denegrir o papel do poder 

do Estado”.
9
 

                                                

5 Tradução livre do seguinte texto: “Compliance is probably never perfect; substantial compliance is what is 
sought by those who advocate treaties and agreements”. (WEISS e JACOBSON, 2000) 

6 Tradução livre do seguinte texto: “zone within which behavior is accepted as adequately conforming”. 
(CHAYES e CHAYES, 1995, p. 17). 

7 A expressão original, utilizada pelos autores é: “acceptable level of compliance”. (Ibid.). 

8 WEISS e JACOBSON, 2000, p. 5. 

9 Tradução livre do seguinte texto: “Neoliberal institucionalists accept a version of liberal principles that 
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1.2.1. Teoria de Relações Internacionais - Institucionalismo neoliberal 

 

 Segundo Çali,
10

 o institucionalismo diz respeito, em seu âmago, à explicação sobre a 

criação, manutenção e observância de regras e instituições mais ou menos formais no sistema 

internacional.  

A perspectiva racionalista usada pelos institucionalistas para compreender porque os 

Estados obedecem a obrigações legais na falta de mecanismos de coerção não é 
baseada em um discurso formal legal, mas foca em como as instituições podem ser 

projetadas para incentivar os Estados a buscarem o seu próprio interesse por modos 

que facilitam a cooperação de longo prazo ao longo do tempo.11 

 Robert O. Keohane define instituições como “conjuntos persistentes e conectados de 

regras (formais e informais) que prescrevem papéis de comportamentos, compelem atividades 

e moldam expectativas”.
12

 

 Anne-Marie Slaughter destaca as suposições básicas do Institucionalismo: 

(1) Os atores primários no sistema internacional são os Estados. 

(2) Na falta de instituições, os Estados se envolvem na busca pelo poder, mas em 

muitas áreas os seus interesses subjacentes não são necessariamente conflituosos. 

(3) Instituições podem modificar a anarquia suficientemente para permitir que os 

Estados cooperem a longo prazo para alcançar os seus interesses comuns. 

(4) Ao acessar os fatores que determinam os resultados internacionais, as instituições 

“são tão fundamentais quanto a distribuição de capacidades entre Estados”.13 

 Segundo o institucionalismo, os Estados criam organizações e regimes em grande 

parte por razões de interesse próprio, para facilitar o alcance de objetivos e diminuir riscos.
14

 

                                                                                                                                                   
eschews determinism and that emphasizes the pervasive significance of international institutions without 
denigrating the  role of state power.” (KEOHANE, 1989, p.11). 

10 ÇALI, 2010, p. 36. 

11 Tradução livre do seguinte texto: “The rationalist perspective used by institutionalists to understand why 
states comply with legal obligations in the absence of enforcement mechanisms is not based on formal legal 

reasoning but rather focuses on how institutions can be designed to encourage states to pursue their own 

self-interest in ways that facilitate long-term cooperation over time”. (Ibid., p. 36). 

12 Nas palavras do autor: “persistent and connected sets of rules (formal and informal), that prescribe 

behavioral roles, constrain activity, and shape expectations” (KEOHANE, op. cit., 1989, p. 3). 

13 Tradução livre do seguinte texto: 

 “(1) The primary actors in the international system are states. 

 (2) Absent institutions, states engage in pursuit of power, but in many areas their underlying interests are not 

necessarily conflictual. 

 (3) Institutions can modify anarchy sufficiently to allow states to cooperate over the long term to achieve 

their common interests. 
 (4) In assessing the factors that determine international outcomes, institutions 'are as fundamental as the 

distribution of capabilities among states.'” (SLAUGHTER, 2004, p. 26-27). 

14 ÇALI, op. cit., p. 34. 
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Nesse sentido, a corrente institucionalista ressalta os benefícios que as instituições e regimes 

trazem para a atuação dos Estados na busca por certos objetivos. 

Os institucionalistas argumentam que, porque as instituições e regimes facilitam a 

transparência, reduzem os custos das transações, e reduzem os riscos de fraudes, os 

Estados irão criar regras e cumpri-las. As instituições internacionais promovem 

repetidas interações entre Estados, aumentando assim, o que os adeptos da teoria 

dos jogos chamam de sombra do futuro. Isso simplesmente significa que, quando os 

Estados interagem repetidamente uns com os outros em instituições, eles começam a 

ter perspectivas de longo prazo, em vez de perspectivas de curto prazo nas suas 

relações. Isso encoraja maiores níveis de reciprocidade, levando a maiores níveis de 
cooperação e estabilidade.15 

 Na sua obra “After Hegemony”, Robert O. Keohane argumenta que os regimes 

internacionais: 

[A]umentam a probabilidade de cooperação ao reduzir os custos das transações que 

são compatíveis com os princípios do regime. Eles criam as condições para 

negociações multilaterais ordenadas, diferentes tipos legítimos e ilegítimos de ações 
estatais, e facilitam ligações entre questões nos regimes e entre regimes. Eles 

aumentam a simetria e melhoram a qualidade das informações que os governos 

recebem.16 

 Keohane apresenta como sendo a principal tese da sua obra “International Institutions 

and State Power” o fato de que as variações na institucionalização da política mundial 

exercem impactos significantes sobre o comportamento dos governos. O autor argumenta que 

“as ações dos Estados dependem em grau considerável dos arranjos institucionais”.
17

 

 Segundo Keohane, “[i]nstitucionalistas sofisticados não esperam que a cooperação 

prevaleça sempre, mas eles estão cientes da maleabilidade dos interesses e argumentam que a 

interdependência cria interesses na cooperação”.
18

 

                                                

15 Tradução livre do seguinte texto: “Institutionalists argue that because institutions or regimes facilitate 
transparency, reduce transactions costs, and reduce the risks of cheating, states will create rules and abide 

by them. International institutions foster iterated interactions among states, thus increasing what game 

theorists refer to as the shadow of the future. This simply means that, when states interact repeatedly with 

one another in institutions, they begin to take a long-term rather than short-term perspective on their 

relationships. This encourages greater levels of reciprocity, leading to higher levels of cooperation and 

stability.” (ÇALI, 2010, p. 34, grifo do autor). 

16 Tradução livre do seguinte texto: “enhance the likelihood of cooperation by reducing the costs of making 
transactions that are consistent with the principles of the regime. They create the conditions for orderly 

multilateral negotiations, legitimate and delegitimate different types of state action, and facilitate linkages 

among issues within regimes and between regimes. They increase the symmetry and improve the quality of 

the information that governments receive.” (KEOHANE, 1984, p. 244). 

17 Id., 1989, p. 2. 

18 Tradução livre do texto:“Sophisticated institutionalists do not expect cooperation always to prevail, but they 

are aware of the malleability of interests and they argue that interdependence creates interests in 
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 Ao referir-se às teorias racionalistas sobre a observância, Jutta Brunnée destaca o 

institucionalismo e a teoria racional, correntes para as quais a participação em um regime ou 

observância a uma norma ocorre se os benefícios líquidos superam aqueles da atuação 

unilateral.
19

 

 Jutta Brunnée
20

 afirma ainda que, no contexto dos Acordos Multilaterais de Meio 

Ambiente, o estudo sobre a observância tem sido dominado pelo institucionalismo racional e 

por um debate entre proponentes dos modelos administrativo e de  coerção. 

 Assim, um outro elemento da corrente institucionalista utilizado aqui será o foco na 

questão sobre como a observância a normas internacionais é alcançada. Institucionalistas 

argumentam que, mesmo sem coerção, regras e procedimentos legais podem ajudar a dar 

forma ao futuro da política internacional ao criar incentivos para Estados racionais auto-

interessados se envolverem em contínua cooperação uns com os outros.
21

 

 Em sua obra “After Hegemony”, Keohane faz uma comparação entre o realismo, o 

institucionalismo que ele diz correr o risco de ter uma abordagem ingênua quanto ao poder e 

ao conflito, e o institucionalismo a que ele se refere como sofisticado. Segundo ele, os 

estudiosos sofisticados de instituições: 

[V]êem as instituições não simplesmente como organizações formais com prédios de 
quartéis generais e equipes especializadas, mas mais amplamente como “padrões 

reconhecidos de práticas em torno das quais as expectativas convergem” (Young, 

1980, p. 337). Eles consideram esses padrões de práticas como importantes porque 

eles afetam o comportamento estatal. Os institucionalistas sofisticados não esperam 

que a cooperação prevaleça sempre, mas eles estão cientes da maleabilidade dos 

interesses e eles argumentam que a interdependência cria interesse na cooperação.22 

                                                                                                                                                   
cooperation”. (KEOHANE, 1984, p. 8). 

19 BRUNNÉE, 2003, p. 257. 

20 Ibid. 

21 ÇALI, 2010, p.36. 

22 Tradução livre do seguinte texto: “(...) view institutions not simply as formal organizations with head-
quarters buildings and specialized staffs, but more broadly as 'recognized patterns of practice around which 

expectations converge'(Young, 1980, p. 337). They regard these patterns of practice as significant because 

they affect state behavior. Sophisticated institutionalists do not expect cooperation always to prevail, but they 

are aware of the malleability of interests and they argue that interdependence creates interests in 

cooperation.” (KEOHANE, 1984, p.8). Ver também Young, Oran R. International regimes: problems of 

concept formation. World Politics, 1980. Vol. 32, no. 3 (Abril), pp. 331-56. 
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 Segundo Keohane, “a cooperação é possível, mas depende, em parte, dos arranjos 

institucionais. Uma teoria de cooperação bem sucedida deve, portanto, levar em consideração 

os efeitos das instituições”.
23

 

 

1.2.2. Teoria de Regimes 

 

 O conceito de regimes internacionais foi introduzido na literatura da política 

internacional em 1975, por John Ruggie,
24

 que definiu regime como “um conjunto de 

expectativas, regras e regulamentos, planos, energias organizacionais e compromissos 

financeiros que foram aceitos por um grupo de Estados”.
25

 Segundo Stephen D. Krasner: 

Regimes podem ser definidos como conjuntos de princípios, normas regras e 

procedimentos de tomada de decisão implícitos ou explícitos, em torno dos quais as 

expectativas dos atores convergem em uma determinada área de relações 

internacionais. Princípios são crenças de fato, causação e retitude. Normas são 

padrões de comportamento definidos em termos de direitos e obrigações. Regras são 

prescrições específicas ou prescrições para ação. Procedimentos de tomada de 

decisão são práticas prevalecentes para fazer e implementar uma escolha coletiva.26 

 Krasner apresenta também, na sua obra, as definições de outros autores para regimes. 

Keohane e Nye, por exemplo, definem regimes como “conjuntos de arranjos 

governativos” que incluem “redes de regras, normas e procedimentos que 
regularizam o comportamento e controlam os seus efeitos”. Haas afirma que um 

regime engloba um conjunto mutuamente coerente de procedimentos, regras e 

normas.27 

                                                

23 Tradução livre do seguinte texto: “(...) cooperation is possible but it depends in part on institutional 

arrangements. A successful theory of cooperation must therefore take into account the effects of institutions”. 

KEOHANE, 1989, p. 3. 

24 Id., 1984, p. 57. 

25 RUGGIE, John Gerard. International responses to technology: concepts and trends. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1975. (International Organization). Vol. 29, no. 3, p. 557-583. 

26 Tradução livre do seguinte texto: “Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, 
rules and decision-making procedures around which actors' expectations converge in a given area of 

international relations. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of 

behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for 

action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing collective 

choice.” (KRASNER, 1983, p. 2). 

27 Tradução livre do seguinte texto: “Keohane and Nye, for instance, define regimes as 'sets of governing 
arrangements' that include 'networks of rules, norms, and procedures that regularize behavior and control its 

effects.' Haas argues that a regime encompasses a mutually coherent set of procedures, rules and norms.” 

(Ibid.). Ver também KEOHANE, Robert. O. e NYE, Joseph S. Power and Interdependence. Boston: Little, 

Brown, 1977, p. 19; e HAAS, Ernst. Tecnological Self-Reliance for Latin America: The OAS Contribution. 
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 O entendimento da definição de regimes envolve a compreensão de diversos outros 

conceitos relacionados à cooperação. Keohane destaca a diferença entre regimes 

internacionais e acordos ad hoc, afirmando que regimes facilitam a criação de acordos.
28

 Ele 

compara regimes a contratos, no sentido de que ambos “envolvem atores com objetivos a 

longo prazo que buscam estruturar as suas relações de modo estável e mutuamente 

benéfico”.
29

 Adotando uma visão das decisões dos Estados envolvendo regimes internacionais 

como voluntárias,
30

 Keohane entende que, em geral, os Estados aderem aos regimes quando 

esperam que os benefícios da adesão excederão os custos.
31

 

 Portanto, segundo Keohane, no sistema internacional, regimes derivam de acordos 

voluntários entre atores juridicamente iguais.
32

 

 Também na análise de Keohane, são destacadas duas características do contexto 

internacional que seriam importantes para a análise da formação de regimes internacionais: a 

falta de instituições governamentais impositivas e a incerteza na política mundial. Segundo 

Keohane, na falta de instituições globais impositivas, os conflitos de interesse produzem 

incerteza e riscos.
33

 Assim, os atores no cenário político mundial podem promover a 

coordenação do seu comportamento, com o objetivo de reduzir conflitos de interesse e 

riscos.
34

 Posto isso, Keohane afirma que uma importante função dos regimes internacionais é 

“facilitar a criação de acordos específicos em assuntos de grande importância dentro da 

questão abrangida pelo regime”.
35

 

Regimes são desenvolvidos em parte porque os atores na política mundial acreditam 

que com tais arranjos eles serão capazes de fazer acordos mutuamente benéficos que 

seriam, de outro modo, difíceis ou impossíveis de realizar. Em outras palavras, 

regimes são de grande valor para os governos onde, na sua falta, certos acordos 

mutuamente benéficos seriam impossíveis de consumar.36 

                                                                                                                                                   
International Organization 34, 4 (Outono), 1980, p. 553. 

28 KEOHANE, 1989, p. 110. 

29 Ibid., p. 105. 

30 Ibid., p. 104. 

31 Ibid., p. 106. 

32 KRASNER, op. cit., p. 7. 

33 KEOHANE, 1989, p. 106. 

34  KEOHANE, op. cit., p. 107. 

35 Ibid., p. 108. 

36 Tradução livre do seguinte texto: “Regimes are developed in part because actors in world politics believe 

that with such arrangements they will be able to make mutually beneficial agreements that would otherwise 
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 Keohane destaca que a “política mundial é caracterizada por deficiências institucionais  

que inibem a coordenação mutuamente vantajosa”.
37

 Assim, os regimes poderiam ser 

interpretados, de certa forma, como instrumentos para uma superação dessas barreiras a uma 

coordenação mais eficiente.
38

 O autor chama atenção para a importância dos princípios e 

normas no cumprimento dessa função geral dos regimes internacionais: facilitar acordos 

internacionais mutuamente vantajosos.
39

  

 Dentre os princípios importantes para os regimes internacionais, Keohane aponta o 

que Jervis chama de “retribuição”, que seria a crença em que, se um Estado ajuda outros ou 

deixa de prejudicá-los, mesmo que isso lhe traga algum custo, aqueles outros Estados irão 

retribuir quando a situação se inverter.
40

 

 Jervis destaca como característica dos regimes, além do princípio da retribuição, o fato 

de eles envolverem “não só normas e expectativas que facilitam a cooperação”, mas uma 

forma de cooperação que vai além do interesse próprio de curto prazo.
41

 Ele exemplifica: 

Obedecer à demanda de um bandido para entregar dinheiro não é participar de um 

regime mesmo se a interação ocorre repetidamente e todos os participantes 

partilham as mesmas expectativas. Da mesma forma, o fato de que nenhuma 

superpotência ataca a outra é uma forma de cooperação, mas não um regime.42 

 Segundo Krasner, “é a infusão do comportamento com princípios e normas que 

diferencia a atividade governada por regime no sistema internacional das atividades mais 

convencionais, guiadas exclusivamente por cálculos restritos de interesses”.
43

 

 Krasner chama atenção para certas distinções importantes no que diz respeito a 

regimes. O autor afirma que, em primeiro lugar, é preciso distinguir entre princípios e normas, 

                                                                                                                                                   
be difficult or impossible to attain. In other words, regimes are valuable to governments where, in their 

absence, certain mutually beneficial agreements would be impossible to consummate.” (KEOHANE, 1989.). 

37 Ibid, p. 108. 

38 Ibid, p. 108. 

39 Ibid., p. 114. 

40 Ibid., p. 114. 

41 JERVIS, Robert. Security Regimes. MIT Press, 1982. In: KRASNER, Stephen D. International Regimes. 
Ithaca, London: Cornell University Press, 1983, pp. 173-194. 

42 Tradução livre do seguinte texto: “To comply with a robber's demand to surrender money is not to participate 

in a regime even if the interaction occurs repeatedly and all participants share the same expectations. 

Similarly, the fact that neither superpower attacks the other is a form of cooperation, but not a regime.” 

(JERVIS, 1982, p. 1). 

43 Tradução livre do seguinte texto: “It is the infusion of behavior with principles and norms that distinguishes 

regime-governed activity in the international system from more conventional activity, guided exclusively by 

narrow calculations of interest”. (KRASNER, 1983, p. 3). 
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por um lado, e regras e procedimentos, por outro lado. “Princípios e normas fornecem as 

características básicas de um regime. Pode haver regras e procedimentos de tomada de 

decisão que são consistentes com os mesmos princípios e normas”.
44

 

  A partir dessa definição, Krasner tira três conclusões derivadas dessa distinção entre 

princípios e normas, por um lado, e regras e procedimentos, por outro. Em primeiro lugar, ele 

afirma que “mudanças em regras e procedimentos de tomada de decisão são mudanças dentro 

de regimes, desde que os princípios e normas estejam inalterados”
45

. Em segundo lugar, 

Krasner aponta que “mudanças em princípios e normas são mudanças do regime em si”
46

. 

Para Krasner, “quando normas e princípios são abandonados, há mudança para um novo 

regime, ou desaparecimento de regimes a respeito de determinada questão”.
47

 Por fim, 

Krasner distingue entre o enfraquecimento de um regime e mudanças dentro de um regime ou 

entre regimes, afirmando que “se os princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de 

decisão de um regime tornam-se menos coerentes, ou se a prática atual é crescentemente 

inconsistente com princípios, normas, regras e procedimentos, então um regime 

enfraqueceu”.
48

 

 

1.2.3. Teorias de Observância 

 

 A teoria de Regimes se aprofundou ao longo da década de 1980, na medida em que os 

estudiosos demonstravam a sua aplicabilidade tanto às questões de segurança quanto às 

econômicas. Contudo, inicialmente, focava-se mais na formação dos regimes do que no seu 

impacto.
49

 Já nesse período, porém, começava a surgir uma divisão entre racionalistas e 

construtivistas. Essa divisão ficaria muito mais evidente na década de 1990, com o foco na 

observância em regimes.  

                                                

44 KRASNER, 1983, p. 3. 

45 Tradução livre do seguinte texto: “Changes in rules and decision-making procedures are changes within 
regimes”. (Ibid, p. 3). 

46  Tradução livre do seguinte texto: “Changes in principles and norms are changes of the regime itself”. (Ibid., 

p. 4). 

47  Tradução livre do seguinte texto: “When norms and principles are abandoned, there is either a change to a 
new regime or a disappearance of regimes to a given issue-area”. (Ibid., p.4). 

48 Tradução livre do seguinte texto: “If the principles, norms, rules, and decision-making procedures of a 
regime become less coherent, or if actual practice is increasingly inconsistent with principles, norms, rules, 

and procedures, then a regime has weakened”. (KRASNER, 1983, p. 5). 

49 RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p. 540. 
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 Segundo a visão construtivista, a observância é mais uma questão de identidades 

internalizadas e normas de comportamento apropriado que de constrangimentos e cálculo 

racional. Essa corrente enfatizou o “poder normativo das regras e a importância do 

conhecimento compartilhado e do discurso na formação da identidade e dos interesses”.
50

  

 A evolução desse debate levou à criação das diversas teorias da observância que 

passarão a ser tratadas adiante. Primeiro, será feita uma apresentação da teoria administrativa 

da observância, que servirá como base para a análise a que se propõe este trabalho. Depois, 

serão apresentadas algumas das mais importantes teorias da observância, para que se possa ter 

um parâmetro da discussão que envolve o tema da observância. 

 

1.2.3.1. Teoria Administrativa 

 

 A teoria administrativa da observância
51

 surgiu a partir da publicação de Abram 

Chayes e Antonia Handler Chayes na International Organizations, em 1993.
52

 “A teoria era 

administrativa na medida em que rejeitava sanções e outras formas rígidas de coação em favor 

da administração coletiva da (não) performance”.
53

 A premissa básica da teoria administrativa 

é a de que os Estados têm uma propensão a observar os compromissos internacionais aos 

quais aderem. Segundo Chayes e Chayes, nenhum cálculo pode fornecer sustento rigoroso à 

proposição de que os Estados obedecem às obrigações de tratados apenas quando é do seu 

interesse fazê-lo.
54

 Assim, os criadores da teoria administrativa da observância defendem: 

Tratados são reconhecidos como juridicamente vinculativos para os Estados que os 
ratificam. Na experiência comum, as pessoas, em função da socialização ou por 

outro motivo, aceitam que estão obrigadas a obedecer à lei. Assim é com os Estados. 

É frequentemente dito que a norma fundamental é pacta sunt servanda (os tratados 

devem ser observados). Nos Estados Unidos e em muitos outros países, eles tornam-

se parte do direito da nação. Assim, uma provisão contida em um acordo ao qual um 

Estado formalmente assentiu implica uma obrigação legal e é presumivelmente um 

                                                

50 Tradução livre do seguinte texto: “(...) the normative power of rules and the importance of shared knowledge 
and discourse in shaping identity and interests”. (Ibid., p. 540). Ver também KEOHANE, Robert O. 

International Institutions: Two Approaches. International Studies Quarterly, 32, 1988, p. 379-396; e 

KRATOCHWIL, Friedrich V. Rules, Norms, and Decisions on the Conditions of Practical and Legal 

Reasoning in International Relations and Domestic Affairs. Cambridge University Press,  1989. 

51 As denominações aqui utilizadas para fazer referência às teorias da observância são traduções livres das 

denominações originais abordadas na obra de Raustiala e Slaughter. 

52 RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p. 542. 

53 Tradução livre do seguinte texto: “The theory was 'managerial' in that it rejected sanctions and other 'hard' 
forms of enforcement in favor of collective management of (non) performance”. (Ibid., p. 542). 

54 CHAYES e CHAYES, 1995, p. 3. 
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guia para ações. 

[…] Todavia, o argumento realista de que as ações nacionais são inteiramente 

governadas pelo cálculo de interesses (inclusive o interesse em estabilidade e 

previsibilidade trazido por um sistema de normas) é essencialmente uma negação da 

eficácia da obrigação normativa em relações internacionais.55 

 Essa propensão dos Estados para a observância deriva, segundo a teoria 

administrativa, de três fatores principais. Primeiro, como as normas internacionais têm origem 

a partir dos Estados, a lógica racional leva a crer que eles tenham interesse em observá-las. 

Segundo, a observância é eficiente, por uma perspectiva interna, na medida em que um acordo 

pode criar uma burocracia interna com interesse na observância. Terceiro, haveria um senso 

de obrigação que induziria os Estados a observarem os seus comprometimentos legais, o que 

estaria empiricamente explícito inclusive pelos seus esforços para se chegar aos acordos.  

 A teoria administrativa rejeita sanções e outras formas de coação em defesa de uma 

gestão coletiva do desempenho das partes.
56

 Conforme Chayes e Chayes sustentam, embora 

os Estados saibam que podem violar as suas obrigações em um tratado em situações 

extremamente desfavoráveis ao cumprimento, eles não negociam os acordos com a intenção 

de descumprir sempre que o compromisso se torne inconveniente.
57

 A teoria administrativa 

entende a observância como “uma continuidade com níveis apropriados ou toleráveis de 

observância através de um processo interativo, às vezes tácito”. A não observância ocorreria 

de forma inadvertida, e não proposital.
58

  

 Chayes e Chayes apresentam como causas principais da não observância a 

ambiguidade do tratado, as limitações na capacidade do Estado e a dimensão temporal.  

                                                

55 Tradução livre do seguinte texto: “Treaties are acknowledged to be legally binding on the sates that ratify 
them. In common experience, people, as a result of socialization or otherwise, accept that they are obligated 

to obey the law. So it is with states. It is often said that the fundamental norm of international law is pacta 

sunt servanda (treaties are to be obeyed). In the United States and many other countries, they become a part 

of the law of the land. Thus, a provision contained in an agreement to witch a state has formally assented 

entails a legal obligation to obey and is presumptively a guide to action. 

 […] Yet the realist argument that national actions are governed entirely by calculation of interests (including 

the interest in stability and predictability served by a system of rules) is essentially a denial of the operation 

of normative obligation in international affairs.” (CHAYES e CHAYES, 1993, p. 257). 

56 RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p. 542. 

57 CHAYES e CHAYES, 1995, p. 7. 

58 Tradução livre do seguinte texto: “(...) a continuum with the appropriate or tolerable level of compliance set 

through an interactive, sometimes tacit process”. (RAUSTIALA e SLAUGHTER, op. cit., p. 543). 
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 A ambiguidade ocorreria quando o tratado não fornece respostas determinadas para 

questões controversas específicas, quando a linguagem não é capaz de definir o sentido com 

precisão.
59

  

 As limitações na capacidade do Estado, por sua vez, estariam ligadas a um déficit na 

capacidade regulatória doméstica. Nesse ponto, Chayes e Chayes chamam atenção para o fato 

de os acordos regulatórios contemporâneos afetarem algo além do comportamento estatal, que 

é o comportamento dos indivíduos e entidades privadas, por exemplo, quando se trata de 

acordo para reduzir a emissão de determinados gases. Sendo assim, o Estado pode estar 

observando o tratado, tendo promulgado uma legislação interna, e, ainda assim, não estar 

logrando os efeitos desejados de acordo com as definições do tratado.
60

  

 Já no que diz respeito à dimensão temporal, Chayes e Chayes ressaltam que 

“mudanças significativas nos sistemas social ou econômico ordenadas por tratados 

regulatórios levam tempo” e que, por isso, a observação sobre um período determinado pode 

dar uma noção errada do que será a observância a determinado tratado.
61

 Nesse ponto, os 

autores destacam o fato de os tratados modernos, desde o Acordo relativo ao Fundo 

Monetário Internacional em 1945 até o Protocolo de Montreal em 1987 fazerem arranjos de 

transição e concessões para circunstâncias especiais.
62

 

 Outro elemento da teoria administrativa de Chayes e Chayes que se faz importante 

destacar é o fato de que ela afirma não existir uma delimitação rígida entre observância e não 

observância. Para Chayes e Chayes, haveria uma “considerável zona dentro da qual o 

comportamento é aceito como adequadamente conforme”.
63

 Nesse sentido, haveria um “nível 

aceitável de observância”, que seria variável de acordo com as circunstâncias. Assim, haveria, 

ao longo do tempo, uma mudança no “nível aceitável de observância”, de acordo com a 

urgência do problema em questão e a capacidade das partes envolvidas. Outros elementos que 

influenciariam seriam o tipo de tratado, o contexto, o comportamento correto esperado. 

Chayes e Chayes destacam ainda o caráter complexo e muitas vezes subjetivo da avaliação 

sobre a observância.
64

 

                                                

59 CHAYES e CHAYES, 1995, p. 10. 

60 Ibid., p. 14. 

61 Ibid., p. 15. 

62 Ibid., p. 15. 

63
 Tradução livre do seguinte texto: “(...) a considerable zone within which behavior is accepted as adequately 

conforming”. (Ibid., p. 17). 

64
 Ibid., p. 17. 
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 A teoria administrativa propõe diversas maneiras de ampliar a observância. Para 

reduzir o problema da ambiguidade, por exemplo, Chayes e Chayes propõem a criação de 

normas mais específicas. Outra sugestão é um sistema de informação transparente. Chayes e 

Chayes afirmam que “a transparência influencia a interação estratégica entre as partes do 

tratado na direção da observância”, e apresentam os passos para se alcançar a transparência, 

como o acompanhamento da performance das partes por meio de relatórios e a auto 

denúncia,
65

 que será tratada mais adiante neste trabalho. 

 

1.2.3.2. Outras teorias de observância 

 

 Além da teoria administrativa, que será utilizada na análise do objeto deste trabalho, 

existem outras teorias de observância. O artigo “On compliance” e, posteriormente, o livro 

“The New Sovereignty”, ambos de Abram Chayes e Antonia Handler Chayes, lançaram um 

importante debate sobre as fontes e o significado da observância.
66

 A seguir, serão tratadas 

algumas das mais importantes dessas teorias. 

 A teoria conhecida como teoria da economia política ou teoria da coerção foi 

desenvolvida por George W. Downs, David M. Rocke e Peter Barsoom,
67

 em crítica à teoria 

administrativa de Chayes e Chayes. Trata-se de teoria que enfatiza o caráter estratégico da 

cooperação e a qualidade endógena das regras e instituições, além de colocar a coerção como 

tendo um papel central.
68

 

 Segundo a abordagem da teoria da coerção, a relação entre coerção e a natureza dos 

comprometimentos do regime é de grande importância. 

Conforme os regimes se aprofundam, demandando maiores mudanças em relação ao 

status quo, os ganhos com a cooperação crescem. Contudo os incentivos para se 

comportar de forma oportunista – para violar o acordo – também crescem. 

Consequentemente, acordos mais profundos requerem punições mais duras, para 

desencorajar a não observância e manter a observância.69 

                                                

65 CHAYES e CHAYES, 1995, p. 23. 

66 RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p. 543. 

67 Ver DOWNS, 1998; DOWNS et al., 1996. 

68 RAUSTIALA e SLAUGHTER, op. cit., p. 543. 

69 Tradução livre do seguinte texto: “As regimes deepen, demanding greater changes from the status quo, the 

gains from cooperation grow. Yet, incentives to behave opportunistically – to violate the agreement – also 

grow. Deeper agreements as a result require correspondingly harsher punishments to deter non-compliance 
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 Downs e Rocke argumentam, por outro lado, que regimes com sanções moderadas 

podem ser interessantes aos Estados quando se considera a incerteza sobre as demandas 

domésticas por não observância, na medida em que possibilitariam alguns atos politicamente 

necessários de  não observância.
70

 

 A teoria da obediência de Harold H. Koh é um exemplo da abordagem baseada no 

pensamento construtivista, que foca na legitimidade da produção e interpretação legal. 

Segundo Koh, “obediência é o comportamento induzido por regras, causado quando uma 

parte 'internalizou uma norma e a incorporou ao seu próprio sistema de valores'”.
71

 Assim, a 

obediência seria a observância motivada não pelo temor às sanções, mas pela incorporação 

das regras e normas ao sistema legal doméstico. 

 Ao tratar da teoria da obediência de Koh, Raustiala e Slaughter afirmam que ela junta 

as variáveis dependente e independente, na medida em que a internalização tanto define 

quanto explica a obediência.
72

 Segundo Raustiala e Slaughter, isso limitaria o poder do 

argumento de Koh, já que, em vez de explicar quando e porque os Estados cumprem as 

normas internacionais, ele descreve um caminho para a incorporação das normas ao 

ordenamento doméstico. 

 Uma implicação central do argumento de Koh é que a observância à norma 

internacional depende da eficácia da lei doméstica; o que determina a observância a uma 

norma internacional é a sua transformação em norma doméstica.
73

 Quanto à eficácia dessa 

internalização, Koh afirma que ela depende não das características domésticas do Estado em 

questão, mas basicamente das características da norma internacional a ser internalizada.
74

  

Raustiala e Slaughter
75

 observam que, por não analisar comparativamente a observância e a 

não observância, Koh não pode dizer sob que condições não haverá observância e o que 

deveria ser feito caso isso ocorra. Os autores destacam, por outro lado, a importância da 

análise de Koh, que se daria, provavelmente em função do seu foco em “obediência” e 

                                                                                                                                                   
and sustain cooperation.” (RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p. 543). 

70 Ibid., p. 543. 

71 Tradução livre do seguinte texto: “Obedience is rule-induced behavior caused when a party has 'internalized 
[a] norm and incorporated it into its own value system'”. (KOH, Harold Hongju. Why Do Nations Obey 

International Law? apud RAUSTIALA e SLAUGHTER, op. cit., p. 544). 

72 RAUSTIALA e SLAUGHTER, op. cit., p. 544. 

73 Ibid., p. 544. 

74 Ibid., p. 544. 

75 Ibid., p. 544. 
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internalização, que contradiz o entendimento de que a observância às regras legais seria 

diferente da observância para com outros tipos de regras. 

 Uma outra teoria de observância que precedeu mesmo a teoria administrativa de 

Chayes e Chayes foi a teoria da legitimidade de Thomas M. Franck, cuja tese central era a de 

que “em uma comunidade organizada em torno de regras, a observância é assegurada – seja 

ela no grau que for – ao menos em parte pela percepção da regra como legítima por aqueles a 

quem ela se direciona”.
76

 A legitimidade exerceria uma “atração para a observância”
77

 nos 

governos.
78

 

 Franck
79

 definiu legitimidade em termos de quatro elementos: determinação textual, 

validação simbólica, coerência e aderência. Determinação textual refere-se à capacidade da 

norma de “comunicar, claramente, o seu intuito”.
80

 Validação simbólica é “a comunicação da 

autoridade através de ritual ou prática regular”.
81

 Coerência, por sua vez, está ligada à 

“consistência na aplicação e no contexto de outras normas”.
82

 Por fim, aderência significa “o 

grau em que uma regra se adequa à hierarquia normativa de regras”.
83

 Juntos, esses quatro 

atributos determinariam o “processo correto”.
84

 O processo correto determina a atração para a 

observância de uma norma, na medida em que cria a percepção da sua legitimidade. 

Conforme observam Raustiala e Slaughter, a teoria da legitimidade de Franck afirma haver 

“uma cadeia (ou ciclo) de causalidade entre processo correto e comportamento estatal. A 

legitimidade determina a atração para a observância, mas a atração para a observância é 

também a medida da legitimidade”.
85

 

                                                

76 Tradução livre do seguinte texto: “in a community organized around rules, compliance is secured – to 
whatever degree it is – at least in part by the perception of a rule as legitimate by those to whom it is 

addressed” (FRANCK, Thomas M. Legitimacy in the International System apud RAUSTIALA e 

SLAUGHTER, op. cit., p. 541). 

77 O termo utilizado por Franck é “compliance pull”. 

78 RAUSTIALA e SLAUGHTER, op. cit., p. 541. 

79 RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p. 541. 

80 Tradução livre do seguinte texto: “communicate its intent”. (FRANCK, 1988 apud RAUSTIALA e 

SLAUGHTER, op. cit., p. 541). 

81 Tradução livre do seguinte texto: “communication of authority through ritual or regularized practice”. 
(Ibid.). 

82 Tradução livre do seguinte texto: “consistency in application and in context with other rules”. (Ibid.). 

83 Tradução livre do seguinte texto: “the degree a rule fits within the normative hierarchy of rules”. (Ibid.). 

84 O termo original utilizado por Franck é “right process”. 

85 Tradução livre do seguinte texto: “(...) a chain (or cycle) of causation between right process and state 

behavior. Legitimacy determines compliance pull, but compliance pull is also the measure of legitimacy”. 
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 Segundo Raustiala e Slaughter,
86

 “o que distingue a teoria da legitimidade da 

observância é o seu foco nos processos de criação de normas, e na qualidade das normas em 

si, em vez da interação racional e estratégica”. 

 

1.3. Considerações 

 

 A partir dessa análise sobre as perspectivas teóricas de relações internacionais e da 

observância que embasarão este trabalho, pretende-se tornar, desde já, mais completo e 

compreensível o encadeamento das ideias que compõem este estudo. Nesse sentido, o 

entendimento do institucionalismo neoliberal sobre o Estado como ator central do sistema 

internacional e o foco dessa corrente teórica sobre o modo como as instituições devem ser 

projetadas para coadunar a busca pelos interesses de cada Estado à cooperação
87

 se 

apresentam como elementos medulares da análise feita neste trabalho. Por outro lado, a 

defesa, característica da teoria administrativa da observância, da supervisão e do incentivo em 

detrimento de formas rígidas de coação
88

 se reflete na busca pelo entendimento sobre como o 

Protocolo de Montreal fomenta a observância pelos seus Estados partes através de elementos 

essencialmente administrativos e sobre em que medida esses elementos administrativos são 

combinados com medidas de coação. 

                                                                                                                                                   
(FRANCK, 1988 apud RAUSTIALA e SLAUGHTER, op. cit., p. 541). 

86  Ibid. 

87
 Ver ÇALI, 2010, p. 34-36. 

88
 RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p. 542. 
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Capítulo 2. Estrutura do Protocolo de Montreal 

 

 Este capítulo terá como objeto o Protocolo de Montreal sobre Substâncias que 

Destroem a Camada de Ozônio. Para os fins a que se propõe o estudo aqui feito, será tratado, 

primeiramente, o histórico do Protocolo, que envolve o contexto das descobertas e discussões 

sobre a camada de ozônio, bem como a formação de todo um regime para buscar impedir a 

sua destruição – da Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio ao Protocolo 

de Montreal. Tendo em vista que a formação de um acordo internacional não termina com a 

sua entrada em vigor, mas continua com a sua busca por adaptação ao sistema internacional 

em constantes mudanças, serão também tratadas aqui as emendas e principais ajustes feitos ao 

Protocolo, essenciais a uma explicação da evolução do instrumento para como é atualmente. 

 Uma vez abordada a formação do Protocolo de Montreal, será estudada a sua 

estrutura, tanto no que concerne ao seu quadro institucional, quanto no que diz respeito aos 

seus mecanismos e regulamentos. Essa análise será feita visando alcançar informações 

necessárias ao entendimento das características institucionais, normativas e práticas que 

contribuiriam para o sucesso do Protocolo em termos de observância. Para direcionar este 

estudo ao objeto deste trabalho, qual seja, a observância no âmbito do Protocolo de Montreal, 

ao tratar da estrutura do Protocolo, será dada atenção especial ao seu Procedimento de Não 

Observância. Assim, a análise sobre as principais instituições do Protocolo envolverá uma 

abordagem sobre o seu papel ou relação com o Procedimento de Não Observância do 

Protocolo. 

 

2.1. Histórico do Protocolo de Montreal 

 

 A preocupação com a questão da camada da ozônio tem suas origens nas descobertas 

de Mario Molina e Sherwood Rowland, publicadas em 1974. Segundo esses cientistas da 

Universidade da Califórnia em Davis, os clorofluorcarbonos (CFCs) podem permanecer na 

atmosfera e, quando partidos pela radiação ultravioleta do sol, liberam átomos de clorina em 

grandes quantidades na estratosfera, levando à destruição do ozônio atmosférico.
1
  

 Em 1977, reuniram-se em Washington organizações intergovernamentais, especialistas 

                                                

1 MOLINA, Mario J. e ROWLAND, Sherwood. Stratospheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine atom 
catalysed destruction of ozone. Irvine: University of  California, 1974. (Reimpresso de Nature, Vol. 249, No 

5460, p. 810-812, June). Disponível em: <http://people.sca.uqam.ca/~gauthier/STA-

9850/Molina%20and%20Rowland%20(Nature,%201974).pdf>. Acesso em: 21 de outubro de 2013. 
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do governo e organizações não governamentais, para elaborar um Plano Mundial sobre a 

Camada de Ozônio.
2
 O Plano recomendou pesquisa internacional intensa e monitoramento da 

camada de ozônio, além de dar responsabilidade central ao Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA) para a promoção de pesquisas.
3
 

 Sob a égide do PNUMA, começaram em 1981 as negociações para um acordo 

internacional destinado a tratar da questão da destruição da camada de ozônio. Porém, a 

incerteza científica, a pressão das indústrias, a falta de evidências definitivas, e as diferentes 

visões entre Estados atrasou o processo de criação de um tratado.
4
 Apenas em 1985, como 

resultado das atividades do Grupo Ad Hoc de Especialistas Legais e Técnicos estabelecido 

pelo PNUMA, os Estados adotaram a Convenção de Viena para Proteção da Camada de 

Ozônio, que entrou em vigor em setembro de 1988.
5
 Segundo Edith Brown Weiss: 

A Convenção de Viena é um acordo quadro no qual os Estados concordam em 

cooperar na condução de pesquisas sobre e avaliações científicas do problema do 

ozônio, e na troca de informações, e em adotar “medidas apropriadas para evitar 

atividades humanas que afetem negativamente a camada de ozônio. As obrigações 

são, por natureza, gerais e não contêm limites precisos. A Convenção pondera que os 

Estados adotarão protocolos para implementá-la.6 

 Por algum tempo, nenhum consenso foi alcançado no sentido de criar um protocolo à 

Convenção de Viena. O diretor executivo do PNUMA estabeleceu, então, um grupo para 

elaborar o protocolo, e, em setembro de 1989, foi concluído o Protocolo de Montreal sobre 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio.
7
 Weiss destaca o fato de o Protocolo refletir 

uma “convergência de interesses entre diferentes atores”: os cientistas que alertaram sobre os 

riscos da destruição da camada de ozônio; a indústria privada, que queria igualdade de 

condições a nível internacional; as ONGs, que buscavam proteção ambiental; e os governos, 

                                                

2 WEISS, Edith Brown. The Five International Treaties: A Living History. In: WEISS e JACOBSON, 2000, p. 
89-172. 

3 Ibid., p. 136. 

4 ROMANO, Cesare P. R. Ozone Layer Depletion, p. 4. In: Conventions, Treaties and Other Responses to 

Global Issues. Vol. II. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Disponível em: 

<http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C14/E1-44-02-10.pdf>. Acesso em: 15 de novembro de 2013. 

5 WEISS, op. cit., p. 136. 

6 Tradução livre do seguinte texto: “The Vienna Convention is a framework treaty in which states agree to 

cooperate in conducting research on and scientific assessments of the ozone problem and in exchanging 

information and to adopt “appropriate measures” to prevent human activities that adversely affect the ozone 
layer. The obligations are by nature general and contain no precise limits. The Convention contemplates that 

states will adopt protocols to implement it”. (Ibid., p. 136). 

7 Ibid., p. 136-137. 
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que pretendiam promover o que entenderam como sendo o interesse nacional.
8
  

 Atualmente, o Protocolo de Montreal é amplamente considerado um dos mais bem 

sucedidos exemplos de cooperação ambiental internacional.
9
 A sua ampla adoção e 

implementação são exemplo de cooperação internacional excepcional.
10

 Em 16 de setembro 

de 2009, essas considerações a respeito do Protocolo de Montreal vieram a ser reforçadas, 

quando a Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal tornaram-se os primeiros acordos na 

história das Nações Unidas a alcançar a ratificação universal.
11

 

 

2.1.1. Ajustes e Emendas ao Protocolo 

 

 As partes do Protocolo de Montreal reúnem-se anualmente, e adotam uma série de 

decisões visando à implementação efetiva do instrumento. Essas decisões são colocadas nos 

relatórios das Reuniões das Partes.
12

 

 O Protocolo foi ajustado seis vezes desde a sua adoção, sendo esses ajustes 

automaticamente aplicáveis a todos os Estados que ratificaram o Protocolo.
13

 Esses ajustes 

foram feitos especificamente na segunda (1990), quarta (1992), sétima (1995), nona (1997), 

décima primeira (1999) e décima nona (2007)
14

 Reuniões das Partes do Protocolo, que 

adotaram certas reduções e ajustes na produção e no consumo de substâncias controladas 

pelos Anexos ao Protocolo.
15

  

 Além dos ajustes, foram feitas diversas emendas ao Protocolo desde a sua entrada em 

vigor, principalmente para permitir o controle de novas substâncias e para a criação de um 

mecanismo financeiro direcionado aos países em desenvolvimento, visando possibilitar a 

                                                

8 WEISS, 2000, p. 137. 

9 RAUSTIALA, 2001, p. 33. 

10 UNIDO. UNIDO Portfolio. Disponível em: <http://www.unido.org/index.php?id=1001972>. Acesso em: 23 
de outubro de 2013. 

11 UNEP. The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Disponível em: 
<http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php>. Acesso em: 8 de outubro de 2013. 

12 Ibid. 

13 Ibid. 

14 Para os ajustes ao Protocolo de Montreal, acessar: UNEP. The Evolution of the Montreal Protocol – 

Adjustments to the Montreal Protocol. Disponível em: 

  <http://ozone.unep.org/new_site/en/Treaties/treaties_decisions-hb.php?sec_id=343>. Acesso em: 27 de 
outubro de 2013. 

15 UNEP. The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php>. Acesso em: 8 de outubro de 2013. 
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observância por parte desses Estados. Essas emendas, adotadas na segunda, quarta, nona e 

décima primeira Reuniões das Partes foram: a Emenda de Londres (1990); a Emenda de 

Copenhague (1992); a Emenda de Montreal (1997); e a Emenda de Pequim (1999). Ao 

contrário dos ajustes, as emendas são aplicáveis apenas aos Estados partes que as 

ratificaram.
16

 

 Em 1990, as partes adotaram as Emendas de Londres, uma espécie de pacote de 

emendas que deveria ser aceito ou rejeitado em sua totalidade pelas partes.
17

 A respeito das 

Emendas de Londres, Weiss afirma: 

As Emendas proporcionaram, mais importante, um Fundo Multilateral Temporário 

para dar assistência a países em desenvolvimento em qualificação, para 
procedimentos de não observância, para a adição de novos elementos químicos 

(tetracloreto de carbono, metil clorofórmio, e outros totalmente halogenados), além 

de diversas modificações ao Protocolo de Montreal. As Emendas de Londres 

entraram em vigor em 10 de agosto de 1992, e, em março de 1997, já tinham sido 

ratificadas por 114 Estados.18 

 Ainda em 1990, os Estados adotaram também ajustes, requerendo que as partes 

eliminassem gradativamente, até o ano 2000, os clorofluorcarbonos, além dos halogênios, 

com exceção para certos usos essenciais.
19

 

 Em 1992, os Estados partes reuniram-se em Copenhague e fizeram uma emenda que 

tornava Permanente o Fundo Multilateral Temporário, além de criar o Comitê de 

Implementação e controlar novos produtos químicos (HCFCS, bromidrato, fluorocarbonetos, 

e brometo de metilo). A Emenda de Copenhague entrou em vigor em junho de 1994.
20

 

 Em 1990, 1994 e 1995, os Estados partes ajustaram as metas e cronogramas para o 

controle de produtos químicos que já haviam sido listados, de modo a acelerar a sua 

eliminação.
21

 

 Na nona Reunião das Partes, em 1997, foi feita a Emenda de Montreal. Essa Emenda  

ampliou as restrições do comércio das substâncias controladas com Estados não membros do 

                                                

16 WEISS, 2000, p. 137. 

17 Ibid., p. 138. 

18 Tradução livre do seguinte texto: “The Amendments provided, most importantly, for an Interim Multilateral 

Fund to provide assistance to qualifying developing countries, for noncompliance procedures, for the 

addition of new chemicals (carbon tetrachloride, methyl chloroform, and other fully halogenated), and for 

miscellaneous changes to the Protocol. The London Amendments entered into force on August 10, 1992, and, 
as of March 1997, had been ratified by 114 states.” (Ibid., p. 138). 

19 Ibid., p. 138. 

20 WEISS, 2000, p. 138. 

21 Ibid., p. 138. 
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Protocolo, acrescentando os elementos químicos do Anexo E. Além disso, ela restringiu 

também o comércio entre Estados partes, ao determinar que um Estado parte não poderia 

exportar quantidades usadas, recicladas ou regeneradas de uma substância se não foi capaz de 

observar o prazo para pôr fim à produção doméstica dessa substância. Foi também adicionado 

ao Protocolo o artigo 4B, sobre licenciamento de substâncias controladas nos anexos A, B, C 

e E.
22

 

 A Emenda de Pequim, feita em 1999, na décima primeira Reunião das Partes, ampliou 

as restrições sobre as substâncias controladas, ajustando prazos, banindo importações e 

exportações e incluindo naquelas restrições substâncias já listadas, além de controlar nova 

substância, o bromoclorometano.
23

 

 Os ajustes acordados em 2007 adotaram reduções e ajustes na produção e consumo 

das substâncias controladas no Grupo I do Anexo C do Protocolo (hidroclorofluorcarbonos). 

Também foram feitas alterações no artigo 5 do Protocolo, que trata da situação especial dos 

países em desenvolvimento. 

 No que diz respeito ao procedimento para fazer essas modificações ao Protocolo, ele é 

diferente para emendas ou ajustes. No processo para ajuste, as partes podem modificar metas 

e cronogramas para os produtos químicos existentes sem ter de passar por um processo tão 

complexo e formal quanto aquele utilizado para fazer emendas. Os ajustes vinculam todas as  

partes ao Protocolo, e entram em vigor seis meses depois de as partes terem recebido o aviso 

sobre eles.
24

 Em relação às emendas, a Convenção de Viena determina, em se artigo 9 (4), que 

o Protocolo pode ser emendado pelo voto de dois terços das partes. A emenda aprovada é 

depois submetida à ratificação de cada um dos Estados partes, vinculando apenas aqueles que 

ratificarem.
25

 

 Em função desse processo para emenda, os Estados partes estão vinculados a 

diferentes obrigações. Os Estados que se tornam partes depois da entada em vigor das 

emendas, no entanto, tornam-se automaticamente partes do Protocolo completamente 

                                                

22 Ver UNEP. The Copenhagen Amendment (1992): The amendment to the Montreal Protocol agreed by the 

Fourth Meeting of the Parties (Copenhagen, 23–25 November 1992). Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/new_site/en/Treaties/treaties_decisions-hb.php?nav_id=2075>. Acesso em: 05 de 

outubro de 2013. 

23 Ver UNEP. The Montreal Amendment (1997): The amendment to the Montreal Protocol agreed by the 
Ninth Meeting of the Parties (Montreal, 15–17 September 1997). Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/new_site/en/Treaties/treaties_decisions-hb.php?nav_id=2076>. Acesso em: 05 de 

outubro de 2013. 

24 WEISS, 2000, p. 139. 

25 Ibid., p. 139. 
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emendado.
26

 

 Nota-se que essa adoção de numerosos ajustes e emendas ao Protocolo de Montreal, 

conforme apresentado acima, demonstra uma constante busca pela melhor adequação possível 

da estrutura normativa do Protocolo às circunstâncias concretas do sistema internacional, bem 

como às novas descobertas através das quais a tecnologia permite uma nova abordagem em 

relação às substâncias controladas. Por sua vez, essa busca pela adaptação à evolução das 

circunstâncias se coloca como uma modulação da estrutura do Protocolo no sentido de se 

fazer observar, seja pelo incentivo, seja pela facilitação de performance, ou por outros meios 

que serão adiante estudados. 

 

2.2. Estrutura do Protocolo de Montreal 

 

 O Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio entrou 

em vigor em 1989
27

, tendo atingido ratificação universal em 2009, totalizando 197 Estados.
28

 

O instrumento, cujos compromissos centrais dizem respeito a reduções ou ao fim gradual da 

produção e consumo das substâncias destruidoras de ozônio,
29

 é considerado um dos 

exemplos de maior sucesso no âmbito da cooperação ambiental internacional.
30

 

 Segundo Raustiala, o Protocolo de Montreal conta com uma complexa estrutura, com 

instituições destinadas a funções específicas e integradas entre si, além de uma ordem de 

regulamentos que passa por constantes revisões para manter-se atualizada diante das 

novidades científicas e técnicas.
31

 A seguir, serão tratados o quadro institucional e os 

mecanismos do Protocolo de Montreal. 

 

 

 

                                                

26 WEISS, 2000, p. 139. 

27 RAUSTIALA, 2001, p. 33. 

28 UNEP. The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php>. Acesso em: 15 de outubro de 2013. 

29 A sigla original, do inglês “ozone-depleting substances”, é ODS. 

30 RAUSTIALA, op. cit., p. 33. 

31 Ver RAUSTIALA, op. cit., p. 33. Ver também VICTOR, David G.; RAUSTIALA, Kal; SKOLNIKOFF, 

Eugene B. (Eds.). The Implementation and Effectiveness of International Environmental 

Commitments: Theory and Practice. Cambridge: MIT Press, 1998. 
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2.2.1. Quadro Institucional do Protocolo 

 

 O quadro institucional do Protocolo de Montreal consiste de uma Reunião das Partes 

(RDP)
32

, um Secretariado baseado na sede do PNUMA em Nairobi, um Comitê de 

Implementação, um Painel de Avaliação Tecnológica e Econômica (PATE),
33

 um Painel de 

Avaliação Científica, e um Painel de Avaliação de Efeitos Ambientais. Há também diversos 

Comitês de Opções Técnicas sob o PATE.
34

 

 

2.2.1.1. Reunião das Partes 

 

 A Reunião das Partes (RDP) está no centro da estrutura institucional do Protocolo de 

Montreal, sendo um órgão de tomada de decisão que combina funções executivas, quasi-

legislativas e quasi-jurídicas.
35

 Cesare Romano destaca que tanto a Convenção de Viena 

quanto o Protocolo de Montreal promovem a convocação das partes dos acordos, sendo a 

convocação da Convenção chamada Conferência das Partes, enquanto a do Protocolo se 

chama Reunião das Partes. O autor destaca, porém, que a diferença entre as duas é mínima, e 

que “o verdadeiro motor do regime da camada de ozônio é a Reunião das Partes”.  

 Embora as duas assembleias aconteçam simultaneamente no mesmo local, a diferença 

entre elas estaria em que apenas as partes do Protocolo de Montreal têm direito de voto em 

emendas e ajustes. Também apenas esses Estados poderiam ser Membros Executivos do 

Fundo Multilateral.
36

 

 Estados terceiros, agências das Nações Unidas, além de outras instituições 

intergovernamentais e ONGs podem participar das Reuniões das Partes, mas sem poder de 

voto. A Reunião das Partes, que ocorre uma vez por ano, tem como função principal decidir 

sobre ajustes e emendas, além de tomar outras decisões formais importantes para as operações 

do Protocolo.
37

 

 As deliberações no âmbito da Reunião das Partes contam com relatórios preparados 

                                                

32 A sigla original, do inglês “Meeting of the Parties” é MOP. 

33 A sigla original, do inglês “Technology and Economic Assessment Panel” é TEAP. 

34 RAUSTIALA, 2001, p. 33. 

35 ROMANO, p. 7. 

36 Ibid., p. 7. 

37 Ibid., p. 8. 
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pelo Grupo de Trabalho Aberto das Partes do Protocolo de Montreal,
38

 que é um corpo de 

negociação menos formal, e aberto para qualquer parte que queira participar.
39

 

 A Reunião das Partes conta também com o apoio do Gabinete, que é composto por um 

presidente, três vice-presidentes, um relator da Reunião e representantes do secretariado.
40

 A 

função do Gabinete é “definir questões, definir agendas e documentações, e considerar outros 

preparos logísticos e substantivos para os encontros”
41

 do Grupo de Trabalho Aberto das 

Partes do Protocolo de Montreal. 

 No que concerne especificamente à implementação da observância e ao tratamento da 

não observância, a Reunião das Partes tem papel fundamental, na medida em que é 

responsável pela tomada das decisões que adotam os mecanismos de que o Protocolo dispõe 

para a promoção da observância. Exemplo dessa atuação da Reunião das Partes foi a criação, 

em 1990, do Fundo Multilateral Temporário do Protocolo, para assistir países em 

desenvolvimento na observância ao Protocolo, e a emenda que tornou o Fundo permanente, 

em 1992. Também todos os ajustes e emendas que adaptam o Protocolo de Montreal ao 

sistema internacional em constantes mudanças visam à efetividade do Protocolo e à 

observância às suas determinações. No que diz respeito ao tratamento mais estrito da não 

observância, a Reunião das partes atua em conjunto com o Comitê de Implementação, 

recebendo as suas recomendações quando da identificação, pelo Comitê, de possíveis causas 

relacionadas a casos individuais de não observância a ele encaminhados. O Procedimento de 

Não observância e a atuação do Comitê de Implementação serão tratados mais adiante neste 

trabalho. 

 

2.2.1.2. Secretariado 

 

 Há dois diferentes secretariados associados ao Protocolo de Montreal. O principal 

secretariado é aquele propriamente do Protocolo, localizado na sede do PNUMA, em Nairobi, 

no Quênia. O outro é aquele ligado ao Fundo do Protocolo de Montreal, e está localizado em 

Montreal, no Canadá. Esse último secretariado é associado ao Fundo Mundial para o Meio 

                                                

38 Em inglês, Open-Ended Working Group (OEWG). 

39 ROMANO, op. cit., p. 8. 

40 Ibid., p. 8. 

41 ROMANO, p. 8. 
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Ambiente (FMMA),
42

 no Banco Mundial, em Washington.
43

 

 O Secretariado do Protocolo funciona de acordo com o estabelecido no artigo 7 da 

Convenção de Viena e o artigo 12 do Protocolo de Montreal. Dentre as suas principais 

funções está a organização das reuniões da Conferência das Partes à Convenção de Viena e da 

Reunião das Partes ao Protocolo de Montreal, como também dos Grupos de Trabalho e 

Comitês, dos Gabinetes, e dos Painéis de Avaliação.
44

 Também cabe ao Secretariado o 

planejamento da implementação das decisões tomadas nessas reuniões, e o monitoramento da 

implementação da Convenção e do Protocolo. Esse monitoramento fornece as bases para os 

relatórios que o Secretariado destina às Reuniões das Partes e ao Comitê de Implementação 

do Protocolo de Montreal. Cabe ao Secretariado representar a Convenção e o Protocolo em 

reuniões internacionais e regionais relevantes. Outra função do Secretariado está ligada à 

troca de informações. O Secretariado recebe, analisa e fornece informações sobre a produção 

e o consumo de substâncias destruidoras de ozônio pelas partes, além de fornecer a governos, 

indivíduos e organizações internacionais informações sobre a proteção à camada de ozônio.
45

 

 No que diz respeito ao Procedimento de Não Observância, o Secretariado tem 

importante papel, na medida em que estão entre as suas funções o monitoramento da 

implementação do Protocolo e a revisão dos relatórios dos Estados partes. Assim, as funções 

do Secretariado a respeito da não observância estão diretamente ligadas às do Comitê de 

Implementação, que será tratado adiante. Cabe ao Secretariado encaminhar ao Comitê de 

Implementação informações ou observações sobre relatórios cujos dados considere duvidosos 

ou sobre a problemas de observância com as disposições do Protocolo. Além disso, é através 

do Secretariado que o Comitê de Implementação requer informações adicionais necessárias a 

respeito das matérias sob sua apreciação.
46

 A coordenação de atividades com o Fundo do 

Protocolo de Montreal e o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, que já em 1994 

correspondia a 25 por cento do tempo de atividades do Secretariado,
47

 está também 

diretamente ligada à promoção e facilitação prática da observância às determinações do 

                                                

42 Em inglês, Global Environment Facility (GEF). 

43 WEISS, 2000, p. 147. 

44 UNEP. About the Secretariat. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/new_site/en/about_the_secretariat.php>. Acesso em 20 de outubro de 2013. 

45 Ibid. 

46 Ver Anexo II do relatório da décima Reunião das Partes; e BANKOBEZA, Gilbert. Compliance Regime of 
the Montreal Protocol. In: KANIARU, Donald (Ed.). The Montreal Protocol: Celebrating 20 Years of 

Environmental Progress: Ozone Layer and Climate Protection. London: Cameron and UNEP, 2007, p. 81. 

47 WEISS, op. cit., p. 148. 
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Protocolo. 

 Ao analisar a estrutura do Protocolo de Montreal, Edith Brown Weiss observa que o 

papel do Secretariado na facilitação da observância ao Protocolo tem crescido em 

importância.
48

 

 

2.2.1.3. Painéis de Avaliação 

 

 Os Painéis de Avaliação fornecem informações e avaliações técnicas autônomas, de 

modo a ajudar os Estados partes a alcançar as metas definidas pelas decisões no âmbito do 

Protocolo.
49

 Assim, eles são compostos por especialistas que são nomeados pelos governos, 

mas são independentes, na medida em que trabalham segundo suas capacidades pessoais.
50

 

 O processo para a formação desses Painéis, prevista no Artigo 6 do Protocolo de 

Montreal, foi iniciado pelo PNUMA já em 1988. Na primeira Reunião das Partes do 

Protocolo, foram formalmente estabelecidos quatro Painéis: Painel de Avaliação Científica; 

Painel de Avaliação de Efeitos Ambientais; Painel de Avaliação de Tecnologia e Painel de 

Avaliação Econômica. Em 1990, o Painel de Avaliação de Tecnologia e o de Avaliação 

Econômica foram fundidos no Painel de Avaliação Tecnológica e Econômica (PATE).
51

 

 Em consonância com o artigo 6 do Protocolo de Montreal e com decisões 

subsequentes das partes, os três Painéis realizam uma avaliação pelo menos a cada quatro 

anos. O Painel de Avaliação Tecnológica e Econômica tem também a função de avaliar e 

calcular diversas questões técnicas, dentre as quais nomeações para exceções de uso essencial 

para CFCs e halogênios.
52

 

 O Painel de Avaliação Científica, que é composto de centenas dos melhores cientistas 

do mundo, tem a função de aferir o estado da destruição da camada de ozônio, e outras 

importantes questões científicas atmosféricas. No caso de surgirem questões científicas 

relevantes, os co-presidentes do Painel de Avaliação Científica apresentam-nas para 

apreciação na Reunião das Partes.
53

 

                                                

48 WEISS, 2000, p. 148. 

49 UNEP. Assessment Panels. Disponível em: 
<http://ozone.unep.org/new_site/en/assessment_panels_main.php>. Acesso em: 13 de outubro de 2013. 

50 RAUSTIALA, 2001, p. 33. 

51 Ibid., p. 33. 

52 Ibid., p. 33. 

53 UNEP. Scientific Assessment Panel (SAP). Disponível em: 
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 O Painel de Avaliação de Efeitos Ambientais afere os variados efeitos da destruição da 

camada de ozônio. O Painel é composto por cientistas que trabalham com fotobiologia e 

fotoquímica, principalmente em universidades e centros de pesquisa. Esses cientistas 

membros do Painel escrevem diferentes artigos, revisam os artigos uns dos outros, e projetos 

são mandados para revisores científicos em todo o mundo. O Painel de Avaliação de Efeitos 

Ambientais reúne-se pelo menos uma vez por ano e informa os Estados partes do Protocolo 

sobre novos desenvolvimentos.
54

 

 O Painel de Avaliação Tecnológica e Econômica avalia anualmente as tecnologias e 

alternativas, e os seus relatórios servem de base para a tomada de decisão dos Estados partes. 

Ele fornece, a pedido dos Estados partes, informações técnicas relacionadas a essas 

tecnologias alternativas desenvolvidas e empregadas para eliminar virtualmente o uso de 

substâncias destruidoras de ozônio.
55

 O Painel de Avaliação Tecnológica e Econômica atua 

com seis Comitês de Opções Técnicas: Comitê de Opções Técnicas de Produtos Químicos; 

Comitê de Opções Técnicas de Espumas Flexíveis e Rígidas; Comitê de Opções Técnicas de 

Halogênios; Comitê de Opções Técnicas Médicas;  Comitê de Opções Técnicas de Brometo 

de Metilo; Comitê de Opções Técnicas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Bombas de 

Calor.
56

 

 

2.2.1.4. Fundo Multilateral 

 

 O Fundo Multilateral foi estabelecido em 1991, por decisão tomada na Segunda 

Reunião das Partes do Protocolo de Montreal, que teve lugar em Londres, em Junho de 1990. 

O objetivo principal do Fundo é dar assistência a Estados partes em desenvolvimento, para 

que consigam cumprir os seus compromissos sob o Protocolo de Montreal.
57

 

 Enquadram-se nessa categoria dos Estados assistidos pelo Fundo apenas aqueles em 

                                                                                                                                                   
<http://ozone.unep.org/new_site/en/assessment_panels_bodies.php?committee_id=7>. Acesso em: 21 de 

outubro de 2013. 

54 UNEP. Environmental Effects Assessment Panel (EEAP). Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/new_site/en/assessment_panels_bodies.php?committee_id=8>. Acesso em: 12 de 

outubro de 2013. 

55 UNEP. Technology and Economic Assessment Panel (TEAP).  Disponível em: 
<http://ozone.unep.org/new_site/en/assessment_panels_bodies.php?committee_id=6>. Acesso em: 10 de 

outubro de 2013. 

56 Ibid. 

57 UNEP. Secretariat of the Multilateral Fund. Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal 

Protocol. Disponível em: <http://www.multilateralfund.org/default.aspx>. Acesso em: 24 de outubro de 

2013. 
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desenvolvimento, cuja produção e consumo per capita de substâncias destruidoras de ozônio 

é menor que 0,3 quilogramas. Atualmente, 147 dos 196 Estados partes do Protocolo de 

Montreal atendem a esses critérios. São os chamados Estados do artigo 5, em referência ao 

dispositivo do Protocolo que dispõe sobre o tratamento diferenciado dado a esses Estados em 

desenvolvimento, o que será tratado mais adiante neste trabalho.
58

 

 O Fundo Multilateral é administrado por um Comitê Executivo, que é auxiliado pelo 

Secretariado do Fundo, localizado em Montreal. O Comitê Executivo é composto por 

quatorze Estados partes do Protocolo, sendo essa participação igualmente dividida entre 

Estados desenvolvidos e em desenvolvimento.
59

 Conforme aponta Weiss,
60

 todos os 

programas a serem feitos nos países devem ser aprovados pelo Comitê Executivo, que 

distribui fundos para o Banco Mundial, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, 

o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e a Organização das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento Industrial.
61

 

 As atividades aprovadas pelo Fundo desde 1991 incluem assistência técnica, 

reconversão industrial, treinamentos e capacitações. As contribuições dos Estados que não se 

enquadram nos critérios do artigo 5 são avaliadas de acordo com a escala de avaliação das 

Nações Unidas.
62

 

 Em seu estudo sobre a eficácia do Procedimento de Não Observância do Protocolo de 

Montreal, David G. Victor
63

 observa que, pelo fato de os recursos do Fundo Multilateral se 

destinarem a ajudar os países em desenvolvimento a observar os compromissos do Protocolo, 

o seu trabalho está ligado ao do Comitê de Implementação. O Fundo Multilateral financia 

projetos para colher dados nos países em desenvolvimento e para dar-lhes capacidade para 

reportar dados anualmente. Assim, os representantes do Fundo Multilateral são capazes de 

fornecer ao Comitê de Implementação informações precisas sobre aqueles projetos e os 

problemas enfrentados pelos Estados assistidos.
64

 

 O Comitê de Implementação teve papel central na introdução da condicionalidade ao 

                                                

58 UNEP. Secretariat of the Multilateral Fund. Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal 

Protocol. Disponível em: <http://www.multilateralfund.org/default.aspx>. Acesso em: 24 de outubro de 

2013. 

59 WEISS, 2000, p. 149. 

60 Ibid., p. 149-150. 

61 Em inglês, UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). 

62 WEISS, op. cit., p. 149. 

63 VICTOR, 1998, p. 145. 

64 Ibid., p. 145. 
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financiamento do Fundo Multilateral. Em 1994, a Reunião das Partes emitiu decisão, 

esboçada com ajuda do Comitê de Implementação, definindo que os beneficiários que não 

relatassem seus dados dentro de um ano após a aprovação do seu programa e a implementação 

dos projetos pelo Fundo Multilateral teriam o seu financiamento cortado.
65

 Ao tratar dessa 

condicionalidade, Victor aponta os seus efeitos sobre o relato de dados pelos Estados partes 

envolvidos: 

Na primeira utilização dessa condicionalidade, o CI notou a persistente falha da 

Mauritânia em fornecer os dados base e recomendou a retirada da condição de 

Artigo 5 do país. Dias após aquela recomendação, com uma decisão elaborada pelo 

CI, e pronta para adoção iminente pela RDP, a Mauriânia enviou os dados 

necessários. Após esse precedente, um ano depois, o CI notou que 17 países 

perderiam a sua condição de Artigo 5 pela falha em relatar dados; em 2 meses, todos 

os 17 haviam observado.66 

 No que concerne ao compromisso de contribuir para o Fundo, Victor observa o seu 

caráter flexível, fazendo uma análise a respeito da causa dessa flexibilidade: 

O dever de pagar fundos para o FM é o único compromisso importante no Protocolo 

de Montreal que nunca esteve na agenda do CI. Isso ilustra que a flexibilidade na 

fixação da agenda tem permitido ao Comitê evitar questões politicamente sensíveis. 

A condição legal dos  contribuintes do FM é propositalmente vaga. A maioria dos 

países doadores interpretam o dever de contribuir para o FM como vinculante; 
outros, incluindo os EUA, tratam-no como voluntário. O texto do acordo do FM não 

especifica nenhum dos dois. Nenhuma das partes doadoras quer levantar a questão 

formalmente, já que isso poderia desfiar o delicado acordo do FM, que sobrevive 

através de uma combinação de diferentes interpretações e do fato de que o FM 

parece estar funcionando bem. De fato, todos os principais contribuintes estão 

pagando suas partes.67 

 Dessa análise se depreende que o Fundo Multilateral é um elemento estrutural bastante 

importante para a efetivação da observância ao Protocolo de Montreal. Ao mesmo tempo, o 

                                                

65 VICTOR, 1998, p. 145. 

66 Tradução livre do seguinte texto: “In the first application of this conditionality, the IC noted Mauritania's 
persistent failure to supply baseline data and recommended withdrawal of the country's Article 5 status. 

Within days of that recommendation, with a decision drafted by the IC, and ready for imminent adoption by 

the MOP, Mauritania submitted the necessary data. Following that precedent, a year later, the IC noted that 

17 countries would lose their Article 5 status for failure to report data; with 2 months all 17 had complied.” 

(Ibid., p. 151). 

67 Tradução livre do seguinte texto: “The obligation to pay funds into the MLF is the only significant 
commitment under the Montreal Protocol that has never been on the agenda of the IC. This illustrates that 

flexibility in setting the agenda has allowed the Committee to avoid politically sensitive issues. The legal 

status of MLF contributors is purposely vague. Most donor countries interpret the obligation to contribute to 

the MLF as binding; others, including the USA, treat it as voluntary. The text of the MLF agreement specifies 

neither. None of the donor parties want to raise the issue formally as it may unravel the delicate MLF 

agreement, which survives through a combination of differing interpretations and the fact that the MLF 

appears to be working well. Indeed, all major contributors are paying their shares.” (Ibid., p. 145-146). 
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caráter flexível do Fundo no que concerne ao compromisso de contribuir, quando levado em 

consideração frente ao bom funcionamento que se observa estar tendo o fundo, leva a uma 

constatação no sentido de confirmar o entendimento da teoria administrativa da observância – 

tratada no capítulo anterior –, segundo a qual há um interesse dos estados em observar as 

normas de direito internacional com as quais se comprometem. 

 

2.2.1.5. Comitê de Implementação e Procedimento de Não Observância 

 

 O Protocolo de Montreal determina, em seu artigo 8, a aprovação de procedimentos e 

mecanismos institucionais para identificar a não observância e para lidar com os Estados 

partes considerados em não observância.
68

 Segundo Weiss,
69

 uma das mais importantes 

inovações do Protocolo de Montreal é o regime desenvolvido para resolver questões de não 

observância. Gilbert Bankobeza afirma que o Procedimento de Não Observância do Protocolo 

de Montreal “representa uma nova abordagem no monitoramento da observância para com as 

obrigações do tratado, e ocupa um meio termo entre a conciliação e os mecanismos 

tradicionais de solução de controvérsias entre as Partes”.
70

 Segundo Bankobeza, estaria 

emergindo no sistema internacional um novo tipo de regime de observância para 

implementação de acordos ambientais multilaterais: 

Tem havido uma mudança nos mecanismos para solução de controvérsias sob os 

acordos ambientais multilaterais, da tradicional ordem e controle para uma 

abordagem baseada no incentivo. A mudança de abordagem se dá principalmente 

porque as partes a esses acordos têm mostrado relutância em permitir que a sua 

performance seja sujeita a exame compulsório por arbitragem, ou pela Corte 

Internacional de Justiça. Há também um sentimento geral de que os procedimentos 

tradicionais de solução de controvérsias são mais apropriados para processos 
bilaterais e inadequados para garantir a supervisão e o constrangimento de 

descumprimento de obrigações de caráter multilateral. Portanto, o fornecimento de 

assistência para capacitar as partes a alcançar a observância é uma das bases do novo 

regime de observância. 

O emergente regime de observância para implementação de acordos ambientais 

multilaterais dá ênfase à cooperação preventiva, avaliação de observância, e 

fornecimento de assistência no caso de não observância, e medidas de coerção pelas 

partes. Um componente integrante, mas crucial desse regime é o monitoramento.71 

                                                

68 Protocolo de Montreal, artigo 8. 

69 WEISS, 2001, p.147. 

70 BANKOBEZA, 2007, p. 90. 

71 Tradução livre do seguinte texto: “There has been a shift in the mechanisms for dispute settlement under 

multilateral environmental agreements from the traditional command and control to incentive-based 

approach. The shift in approach is primarily because Parties to such agreements have shown unwillingness 
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 Gilbert Bankobeza observa que, no caso do Protocolo de Montreal, os Estados partes 

assumiram que a não observância para com as determinações do Protocolo “seria 

provavelmente consequência de problemas econômicos, técnicos, ou administrativos e, 

portanto, precisaria de um regime de não observância que trabalhasse com as partes em 

dificuldades”.
72

 Essa visão levou à adoção de um regime de não observância conciliatório e 

cooperativo, cujo objetivo seria ajudar as partes que não estivessem observando a voltar a 

fazê-lo.
73

 Assim, a partir da análise feita por Bankobeza sobre o regime de não observância do 

Protocolo de Montreal, percebe-se que o Protocolo estaria em conformidade com esse novo 

regime de que trata o autor. 

 David G. Victor refere-se ao Procedimento de Não Observância do Protocolo de 

Montreal como “o principal instituto no regime do ozônio formalmente encarregado de 

revisar a implementação e responder a problemas de implementação” e como “um dos poucos 

mecanismos formais no direito ambiental internacional destinado a identificar e lidar com 

problemas de não observância”.
74

 Segundo Victor, o Procedimento de Não Observância 

consiste em dois componentes interligados:  

O componente “normal” é administrado por um comitê permanente, o Comitê de 

Implementação do Protocolo de Montreal (CI). O CI revisa casos específicos de não 

observância, debate assuntos gerais relacionados à implementação de e observância 
ao Protocolo, faz recomendações a outros órgãos, e emite um relatório publicamente 

disponível após toda Reunião. O Comitê também opera um segundo componente, 

“ad hoc”, que permite às partes ao Protocolo de Montreal requerer “submissões” 

sobre alegada não observância por outras partes, ou sobre problemas com a sua 

própria observância.75 

                                                                                                                                                   
to allow their performance to be subjected to compulsory review by arbitration or the International Court of 

Justice. There is also a general feeling that traditional dispute settlement procedures are more appropriate 

for bilateral processes and unsuitable for ensuring the supervision and enforcement of breaches of 

obligations of a multilateral character. Thus, provision of assistance to enable parties to achieve compliance 

is one of the foundations of the new compliance regime. 

 The emerging compliance regime for the implementation of multilateral environmental agreements places 

emphasis on preventive cooperation, compliance assessment, and provision of assistance in the case of non-

compliance and enforcement measures by the Parties. An integral but crucial component of this regime is 
monitoring.” (BANKOBEZA, 2007, p. 76-77). 

72 BANKOBEZA, 2007, p. 77. 

73 Ibid., p. 77. 

74 VICTOR, 1998, p.137. 

75 Tradução livre do seguinte texto: “The ‘regular’ component is managed by a standing committee, the 
Montreal Protocol Implementation Committee (IC). The IC reviews specific cases of noncompliance, debates 

general matters related to implementation of and compliance with the Protocol, makes recommendations to 

other bodies, and issues a publicly available report after every Meeting. The Committee also operates a 

second, “ad hoc” component that allows parties to the Montreal Protocol to file ‘submissions’ about alleged 

noncompliance by other parties or about problems with their own compliance” (Ibid., p.137-138). 



49 

 

 O regime funciona com base em procedimentos específicos de não observância e no 

Comitê de Implementação. O Procedimento de Não Observância foi adotado de forma 

provisória em 1990, e, em 1992, um Procedimento definitivo mais complexo foi adotado.
76

 O 

Comitê, estabelecido em 1990, é composto por dez Estados partes, reúne-se a cada dois anos e 

tem-se tornado cada vez mais importante na obtenção da observância pelos Estados partes.
77

 

 Na quarta Reunião das Partes, em 1992, foi estabelecida uma “lista indicativa de 

medidas que poderiam ser tomadas por uma Reunião das Partes a respeito de não observância 

ao Protocolo”. Essa lista está no Anexo V do relatório daquela Reunião, e abrange as medidas: 

A. Assistência apropriada, inclusive assistência para a coleta e relato de dados, 

assistência técnica, transferência de tecnologia e assistência financeira, transferência 
de informações e treinamento. 

B. Emissão de avisos. 

C. Suspensão de acordo com as regras aplicáveis do direito internacional relativas à 

suspensão da aplicação de um tratado, ou direitos e privilégios específicos sob o 

protocolo, sejam ou não sujeitos a limites temporais, incluindo aqueles relativos a 

racionalização industrial, produção, consumo, comércio, transferência de tecnologia, 

mecanismo financeiro e arranjos institucionais.78 

 Os procedimentos de não observância podem ser ativados pelo Secretariado, por um 

Estado parte contra outro, ou por um Estado parte contra si próprio. A partir da revisão dos 

relatórios enviados pelas partes, o Comitê de Implementação indica as possíveis violações das 

metas e prazos, podendo inclusive fazer visitas de avaliação aos Estados que supostamente 

não estão observando.
79

 Em caso de não observância, o Comitê de Implementação pode 

recorrer tanto a incentivos - assistência para permitir que os Estados cumpram o estabelecido 

pelo Protocolo -, como a sanções, que vão desde avisos até a suspensão de direitos e 

privilégios no âmbito do Protocolo.
80

 

                                                

76 VICTOR, 1998, p.137-138. 

77 WEISS, 2001, p.147. 

78 Tradução livre do seguinte texto: “A. Appropriate assistance, including assistance for the collection and 

reporting of data, technical assistance, technology transfer and financial assistance, information transfer and 

training. 

 B. Issuing cautions. 
 C. Suspension, in accordance with the applicable rules of international law concerning the suspension of the 

operation of a treaty, of specific rights and privileges under the Protocol, whether or not subject to time 

limits, including those concerned with industrial rationalization, production, consumption, trade, transfer of 

technology, financial mechanism and institutional arrangements.” (UNEP, 2012, p. 586).  

 Ver: UNEP. Report of the Fourth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer. Disponível em: <http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/04mop/4mop-

15.e.pdf>. Acesso em: 26 de outubro de 2013. 

79 WEISS, 2001, p.147. 

80 Ibid, p. 147. 
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 Na décima Reunião das Partes, em 1998, foram estabelecidos os procedimentos a 

serem tomados diante de situação de não observância, os quais estão registrados no Anexo II 

do relatório dessa Reunião. Esse documento trata das funções do Secretariado no que diz 

respeito à não observância; do Comitê de Implementação e sua composição, funcionamento e 

funções; além de procedimentos da própria Reunião das Partes ao tratar de caso de não 

observância.
81

 

 De acordo com o Anexo referido acima, as Funções do Comitê de Implementação 

devem ser: 

a. Receber, considerar e relatar sobre qualquer submissão, de acordo com os 

parágrafos 1, 2 e 4; 

b. Receber, considerar e reportar sobre qualquer informação ou observações 

encaminhadas pelo Secretariado em conexão com o preparo dos relatórios referidos 

no artigo 12 (c) do Protocolo e sobre qualquer outra informação recebida e 

encaminhada pelo Secretariado referente à observância com as disposições do 

Protocolo; 

c. Requerer, quando considerar necessário, através do Secretariado, mais 

informações sobre as matérias sob sua apreciação; 

d. Identificar os fatos e possíveis causas relacionadas aos casos individuais de não 
observância remetidos ao Comitê, o melhor que puder, e fazer recomendações 

apropriadas à Reunião das Partes; 

e. Empreender, a convite do Estado parte interessado, coleta de informações no 

território daquele Estado parte para cumprir as funções do Comitê; 

f. Manter, em particular para fins de elaboração de suas recomendações, uma troca 

de informações com o Comitê Executivo do Fundo Multilateral a respeito do 

fornecimento de cooperação técnica e financeira, incluindo a transferência de 
tecnologia aos Estados partes previstos no artigo 5, parágrafo 1 do Protocolo.82 

                                                

81 UNEP. Non-compliance procedure (1998). Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/new_site/en/Treaties/non_compliance_procedure.php>. Acesso em:  19 de outubro de 

2013. 

82  Tradução livre do seguinte texto: 
      “a. To receive, consider and report on any submission in accordance with paragraphs 1, 2 and 4; 

        b. To receive, consider and report on any information or observations forwarded by the Secretariat in 

connection with the preparation of the reports referred to in Article 12 (c) of the Protocol and on any other 

information received and forwarded by the Secretariat concerning compliance with the provisions of the 

Protocol; 

       c. To request, where it considers necessary, through the Secretariat, further information on matters under 

its consideration; 

       d. To identify the facts and possible causes relating to individual cases of non-compliance referred to the 

Committee, as best it can, and make appropriate recommendations to the Meeting of the Parties; 
       e. To undertake, upon the invitation of the Party concerned, information-gathering in the territory of that 

Party for fulfilling the functions of the Committee; 

      f. To maintain, in particular for the purposes of drawing up its recommendations, an exchange of 

information with the Executive Committee of the Multilateral Fund related to the provision of financial and 

technical cooperation, including the transfer of technologies to Parties operating under Article 5, paragraph 

1, of the Protocol.”  

 UNEP. Non-compliance procedure (1998). Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/new_site/en/Treaties/non_compliance_procedure.php>. Acesso em: 15 de novembro 
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 Assim, a estrutura institucional composta pelo Secretariado, o Comitê de 

Implementação, e a Reunião das Partes é responsável por avaliar a observância ao Protocolo 

de Montreal, além de fornecer aos Estados partes as diretrizes nas questões relacionadas ao 

relato de dados.
83

 

 Em seu estudo sobre a efetividade do Procedimento de Não Observância do Protocolo 

de Montreal, David G. Victor afirma que, embora brandas, a discussão, a recomendação e a 

transparência – que são, formalmente, as únicas ferramentas de que o Comitê dispõe para 

atuar – podem ser influentes, “principalmente na medida em que técnicas mais fortes de 

coerção, como sanções, geralmente não estão disponíveis ou não são eficazes sob o direito 

internacional”.
84

 

 Por outro lado, Victor descobre que, nos casos em que a observância é considerada 

pelo Estado parte como algo difícil de alcançar, o Procedimento tem conseguido induzir as 

partes a observar o Protocolo apenas quando ligou a performance de um Estado a prêmios ou 

penalidades. O Procedimento por si só influenciaria apenas nos casos em que a observância é 

relativamente fácil para as partes. Nesse contexto, o autor destaca a importância dos 

financiamentos pelo Fundo Multilateral (FM) e pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente 

(FMMA) como incentivos à observância.
85

 Segundo Victor, o Comitê de Implementação tem 

sido mais eficaz quando mistura a abordagem administrativa e a abordagem da coerção. A 

esse respeito, o autor afirma: 

[…] O modelo administrativo evita o antagonismo mais severo e improdutivo, mas a 

ameaça verossímil de ações mais duras, incluindo sanções, ajuda a garantir a 

cooperação, especialmente quando se está lidando com partes que não são 

influenciadas por medidas administrativas apenas (ex. Não observância da Rússia). 

Até agora, a única “punição” exercida sob o procedimento em resposta à não 

observância tem sido a ameaça de retirar o financiamento do FM e do FMMA. 

Medidas mais severas, como sanções comerciais, têm sido ambiguamente 

                                                                                                                                                   
de 2013. 

  

O relatório da décima Reunião das Partes pode ser visualizado em: UNEP. Report of the Tenth Meeting of 

the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/10mop/10mop-9.e.pdf>. Acesso em:  07 de novembro de 
2013. 

83 BANKOBEZA, 2007, p. 81. 

84 VICTOR, 1998, p. 149. 

85 Ibid., p. 138. 
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ameaçadas, mas nunca claramente aplicadas em qualquer das instâncias de não 

observância tratadas pelo CI.86 

 Segundo Victor, quando adotadas, as recomendações do Comitê de Implementação 

têm não só ajudado a resolver problemas de não observância por alguns Estados, como têm 

também gerado precedentes que podem dissuadir outros de não observar.
87

 O autor destaca 

que, desde a sua criação, o Comitê de Implementação tem deixado de  lidar apenas com 

questões gerais para lidar com problemas específicos de não observância enfrentados por 

determinados Estados partes, o que tem levado o Comitê a aumentar a efetividade do 

Protocolo de Montreal.
88

 Assim, segundo Victor, a maior influência do Comitê de 

Implementação sobre a observância ao Protocolo tem sido exercida quando lida com casos 

específicos.
89

 Conforme ressalta o autor, o Comitê tem atuado no sentido de ampliar a eficácia 

do Protocolo através do preparo de projetos de decisões para a RDP, além da resolução de 

questões específicas, como a correção de dados e a reclassificação de Estados enquadrados no 

Artigo 5.
90

 

 Neste ponto, tendo em vista as contribuições que o Comitê de Implementação tem 

trazido ao lidar com problemas específicos de não observância por alguns Estados partes - e 

esta contribuição será melhor verificada no próximo capítulo deste trabalho -, cabe chamar 

atenção para a importância, em um tratado de direito internacional, da existência de um órgão 

que acompanhe caso a caso os problemas de não observância enfrentados pelos Estados 

partes. De fato, o papel que o  Comitê de Implementação veio a desempenhar no âmbito do 

Protocolo de Montreal, juntamente com o Procedimento de Não Observância se pode 

considerar como referência a ser seguida por futuros Tratados de direito internacional. 

 

 

 

 

 

                                                

86  Tradução livre do seguinte texto: “[…] Management avoids the most severe and unproductive antagonism, 
but the credible threat of tougher actions, including sanctions, helps ensure cooperation, especially when 

dealing with parties who are unswayed by management alone (e.g. Russia's noncompliance). So far, the only 

“stick” wielded under the procedure in response to noncompliance has been the threat to cut off MLF and 

GEF funding. Tougher measures, such as trade sanctions, have been ambiguously threatened but never 

clearly applied in any of the instances of noncompliance handled by the IC.” (VICTOR, 1998, p. 139). 

87 Ibid., p. 150. 

88 VICTOR, 1998, p. 140. 

89 Ibid., p. 164. 

90 Ibid., 1998, p. 149. 
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2.2.1.6. Relatórios Nacionais 

 

 Os Estados partes do Protocolo de Montreal devem fornecer ao Secretariado, 

anualmente, informações estatísticas a respeito do seu consumo, produção, importação e 

exportação de substâncias destruidoras de ozônio controladas pelo Protocolo, desde 1986, 

começando em 1989.
91

 Devem ser também informadas as quantidades destruídas, as 

utilizadas para matérias primas químicas, além das importações e exportações de substâncias 

recicladas. Também o uso de substâncias controladas sob a exceção do uso essencial pelas 

partes que receberam permissão para fazê-lo deve ser informado.
92

 

 Ao tratar do fornecimento de relatórios pelos Estados partes ao Protocolo, faz-se 

importante colocar o entendimento de Geir Ulfstein, Thilo Marauhn e Andreas Zimmermann. 

Esses autores ressaltam a importância da supervisão coletiva, ao afirmarem que 

“procedimentos judiciais tendem a levar a uma mera avaliação do fracasso do Estado em 

obedecer. É também por isso que a supervisão coletiva é um remédio mais efetivo e prático do 

que contra medidas [...]”.
93

 De fato, a exigência por relatórios representa uma contínua 

supervisão coletiva, que permitiria antecipar os problemas de observância dos Estados partes, 

e buscar resolvê-los antes de se agravarem. Ao tratar de relatórios e coleta de dados em 

acordos internacionais, Chayes e Chayes afirmam que “os elaboradores de tratados 

internacionais aprecem ter entendido a mensagem de que a transparência é a chave para a 

observância”.
94

 Assim, a supervisão coletiva compromete os Estados através do 

acompanhamento, pelas instituições, dos resultados e da própria implementação das medidas 

definidas pelo Protocolo de Montreal.
95

 

 Segundo Victor, até 1995, o trabalho do Comitê de Implementação envolvia 

basicamente o relato inadequado de dados e questões ligadas à revisão dos dados relatados 

identificados pelo Secretariado como tendo problemas.
96

 Victor destaca que todos os tipos de 

Estados estariam sujeitos a problemas com o relato de dados. No caso da Organização para 

                                                

91 Ver RAUSTIALA, 2001, p. 34; ver também CHAYES e CHAYES, 1995, p. 158. 

92 RAUSTIALA, op. cit., p. 34. 

93 Tradução livre do seguinte texto: “Judicial procedures would be likely to lead to a mere assessment of a 

State's failure to comply. This is also why collective supervision is a more effective and realistic remedy than 

counter-measures […]” (ULFSTEIN, Geir; MARAUHN, Thilo; ZIMMERMANN, Andreas. Making 

Treaties Work: Human Rights, Environment and Arms Control. Cambridge: Cambridge University Press, 
2007., p.189). 

94 CHAYES e CHAYES, 1995, p. 154. 

95 Ver RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002; VICTOR, 1998. 

96 VICTOR, 1998, p. 143. 
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Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), houve poucos problemas. Já a União 

Europeia enfrentou dificuldades, em função do comércio entre os membros do bloco, 

juntamente com o desejo de proteger informações confidenciais burocráticas. O autor aponta 

também os sérios problemas enfrentados pelos países em transição econômica, especialmente 

aqueles da antiga União Soviética, que tiveram a necessidade de desenvolver ainda sistemas 

estatísticos que lhes permitissem descrever a produção e o comércio das substâncias 

controladas de acordo com as novas fronteiras políticas.
97

 Nesse ponto, o autor destaca o 

pobre fornecimento de dados por parte de Bielorrússia, Rússia e Ucrânia, o que será tratado 

de forma detalhada mais à frente neste trabalho. 

 Chayes e Chayes, por outro lado, apontam que, até 1991, aproximadamente metade 

das falhas em enviar relatórios era de países em desenvolvimento. Um Grupo Ad Hoc de 

Especialistas em Relatórios que havia sido estabelecido antes mesmo da entrada em vigor do 

Protocolo percebeu que aqueles países em desenvolvimento eram, em geral, incapazes de 

observar sem assistência técnica.  

 Além do acompanhamento da observância, no Protocolo de Montreal, o fornecimento 

de dados é importante especialmente para determinar se um Estado se enquadra nos critérios 

para os dois maiores benefícios que países em desenvolvimento podem receber no âmbito do 

Protocolo: ajuda financeira do Fundo Multilateral e disposições mais brandas para o controle 

de substâncias destruidoras de ozônio, como, por exemplo, o prazo de carência de dez anos 

para cumprir a exigência da eliminação dos principais clorofluorcarbonos e halogênios.
98

 O 

artigo 5 do Protocolo que determina a habilitação para  esses benefícios, diz que o Estado 

parte deve tanto ser um “país em desenvolvimento”, como  deve ter os níveis anuais de 

consumo das substâncias controladas menor que 0,3 quilogramas per capita.
99

 

 Outra determinação do Protocolo que está relacionada à atenção do Comitê aos 

relatórios são as restrições de comércio com Estados terceiros. Segundo o artigo 4 (8) do 

Protocolo de Montreal, os Estados que não são partes do Protocolo podem evitar as restrições 

ao comércio das substâncias controladas se apresentarem dados que demonstrem que eles 

estão observando as medidas de controle estabelecidas pelo Protocolo.
100

 A decisão final 

sobre quais Estados ficarão isentos das restrições cabe à Reunião das Partes, com base, muitas 

                                                

97 VICTOR, 1998, p. 143. 

98 Ibid, p. 143. 

99 Ver VICTOR, op. cit., p. 144 e Protocolo de Montreal artigo 5. 

100 Ver VICTOR, op. cit., p. 144 e Protocolo de Montreal artigo 4 (8). 
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vezes, em revisão, feita pelo Comitê de Implementação, sobre os dados submetidos pelos 

Estados que buscam a isenção.
101

 

 

2.2.2. Regulamentos do Protocolo de Montreal 

 

 O Protocolo de Montreal é caracterizado por uma flexibilidade no sentido de oferecer 

condições especiais a alguns grupos de Estados, para que alcancem suas obrigações. Exemplo 

disso é o Artigo 2, parágrafo 6 do Protocolo, em que se determinou, em uma forma de atrair a 

participação da União Soviética como membro, que qualquer Estado parte que, antes de 1987, 

tinha, em construção ou contratadas, instalações para produzir as substâncias controladas nos 

Anexos A e B, poderia adicionar essa produção ao seu nível básico de 1986 para calcular a 

sua observância com a produção do ano base.
102

  

 O Protocolo apresenta também uma política de “racionalização industrial”, segundo a 

qual um Estado que produz menos do que os seus níveis permitidos das substâncias 

controladas pode transferir a porcentagem restante a outro Estado.
103

 

  Outro ponto de flexibilização é a chamada exceção do “uso essencial”, para a 

utilização daquelas substâncias destruidoras de ozônio controladas para as quais não há um 

substituto adequado.
104

 Em seu artigo 2, ao tratar das substâncias às quais essa exceção se 

aplica, o Protocolo afirma: “Este parágrafo será aplicado salvo na medida em que as Partes 

decidam permitir o nível de produção ou consumo que for necessário para satisfazer os usos 

acordados por elas como sendo essenciais”.
105

 

 O Protocolo dispensa um tratamento diferenciado a países em desenvolvimento, o qual 

é tratado no artigo 5. Esse dispositivo determina que o Estado parte que seja um país em 

desenvolvimento e cujo nível de consumo anual calculado das substâncias controladas do 

Anexo A seja menor que 0,3 quilogramas per capita terá o direito de adiar em dez anos a sua 

observância às medidas de controle colocadas pelo Protocolo.
106

 Além disso, esses Estados 

têm acesso aos financiamentos do Fundo Multilateral para ajudá-los com os custos da 

                                                

101 VICTOR, 1998, p. 144. 

102 Ver WEISS, 2000, p. 139 e o Protocolo de Montreal, artigo 2, parágrafo 6. 

103 WEISS, op. cit., p. 139. 

104 RAUSTIALA, 2001, p. 33. 

105 Ver Protocolo de Montreal, artigo 2. 

106 Ver Protocolo de Montreal, artigo 5, parágrafo 1. 
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observância, bem como a programas de assistência técnica. 

 Conforme destaca David G. Victor, não há uma definição específica para “país em 

desenvolvimento”, mas em 1989 a Reunião das Partes adotou uma lista que tem sido, desde 

então, superficialmente ajustada.
107

 Importante notar que a classificação de um país em 

desenvolvimento para fins de tratamento especial não é permanente; ela está sujeita às 

recomendações de um Grupo de Trabalho Aberto de Partes.
108

 Além disso, os países em 

desenvolvimento do artigo 5 estão também sujeitos à condicionalidade do financiamento do 

Fundo Multilateral, como já tratado neste trabalho. Edith Weiss
109

 afirma que o Fundo 

Multilateral Provisório foi estabelecido em 1990 com o objetivo de persuadir os países em 

desenvolvimento a aderir ao Protocolo de Montreal, o que teria sido essencial no 

convencimento de Estados como China e Índia. 

 O Protocolo de Montreal tem também como regulamento as restrições ao comércio 

com Estados não membros do Protocolo, estabelecidas no artigo 4, que, conforme aponta 

Weiss,
110

 têm tido questionada a sua compatibilidade com o Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio
111

. O Acordo Geral de Tarifas e Comércio proíbe quotas de importação, e requer 

que o princípio da nação mais favorecida
112

 seja aplicado entre os Estados. Segundo os 

críticos, as disposições do Protocolo sobre comércio levariam à discriminação comercial entre 

Estados com base no fato de um Estado ser parte do Protocolo ou não. Contra isso, o Grupo 

de Trabalho Ad Hoc de Especialistas Técnicos Legais argumentou que as disposições relativas 

ao banimento de comércio estariam em acordo com as exceções estabelecidas no artigo 20 do 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que permite medidas “necessárias à proteção de vida ou 

saúde humana, animal ou vegetal” e/ou “relacionadas à conservação de recursos naturais 

                                                

107 VICTOR, 1998, p. 144. 

108 WEISS, 2000., p.145. 

109 Ibid., p. 145. 

110 Ibid., p.145. 

111 Em inglês, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). 

112 O princípio da nação mais favorecida é colocado no Artigo 1, parágrafo 1 do Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) de 1947, em que se lê: “(...) qualquer vantagem, 
favor, privilégio ou imunidade garantida por qualquer das partes contratantes a qualquer produto originado de 

ou destinado a qualquer outro país deve ser concedido imediatamente e incondicionalmente para os produtos 

afins originados de ou destinados a territórios de todas as demais partes contratantes”. (GATT, 1947). 

Tradução livre do seguinte texto: “(...) any advantage, favour, privilege or immunity granted by any 

contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded 

immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other 

contracting parties”. (The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947). Disponível em: 

<http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm>. Acesso em: 25 de novembro de 2013). 
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exauríveis”.
113

 Além disso, o Grupo de Trabalho argumentou que as restrições colocadas pelo 

Protocolo não se aplicam a Estados não membros do Protocolo que demonstrem total 

observância às medidas do instrumento.
114

 

 Sobre essas regulamentações do Protocolo de Montreal, pode-se perceber que elas 

representam uma preocupação em considerar a situação fática dos Estados partes, as suas 

particularidades, buscando uma solução no sentido de tornar aplicáveis, na prática, as medidas 

definidas no Protocolo, e, com isso, facilitar a observância às metas e determinações do 

instrumento. 

 

2.3. Outros elementos que influenciam a observância no Protocolo 

 

 Um outro elemento do Protocolo de Montreal que pode ser caracterizado não 

exatamente como um mecanismo, mas como uma característica a ser conservada é a 

transparência. Como observa David G. Victor: 

 

A habilidade para tornar transparente quais partes estão observando pode ser 

influente, porque os delegados e outros funcionários nacionais podem temer o 

constrangimento de representar países que não observam e, assim, estarem mais 

inclinados a fazer o que é necessário para observar. Alguns funcionários e ONGs 

podem nem mesmo estar cientes da não observância da sua nação até que um 

relatório ou consulta oficial do Comitê torne o problema evidente; ao tomar 

conhecimento da não observância, esses atores podem ter o poder de mudar a 
situação.115 

 Segundo Victor, dentre as instituições do Protocolo de Montreal, o Secretariado é 

aquela que mais contribui para a transparência da observância, especialmente através da 

compilação de estatísticas sobre o consumo de substâncias destruidoras de ozônio. A Reunião 

das Partes e o Comitê de Implementação contribuem indiretamente para essas atividades, na 

medida em que auxiliam o Secretariado – os pedidos do Secretariado às partes que não 

enviaram dados têm maior peso por estarem ligados a ordens do Comitê e da Reunião das 

                                                

113 Ver GATT, 1947, artigo XX, (b) e (g); e WEISS, 2000, p. 145. 

114 WEISS, op. cit., p.146. 

115 Tradução livre do seguinte texto: “The ability to make transparent which parties are in compliance might be 
influential because delegates and other national officials may fear the embarrassment of representing 

noncompliant countries and thus be more inclined to do what is necessary to comply. Some officials and 

NGOs may not even be aware of their nation's noncompliance until a report or official query from the 

Committee makes the problem transparent; upon learning to noncompliance, these actors might have the 

power to change the situation.” (VICTOR, 1998, p.151). 
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Partes.
116

  

 Ligado à transparência está outro fator que pode ser considerado influente sobre a 

observância: o setor privado e as organizações não governamentais. Associações de 

produtores das substâncias destruidoras de ozônio tiveram papel importante, desde o início,  

nas negociações e na implementação da Convenção de Viena.
117

 Os produtores monitoram 

ativamente a observância, porque querem ter certeza de que todas as empresas estão seguindo 

as regras, para garantir a competitividade. Além do setor privado, as ONGs também têm sido 

atores importantes desde o início, tendo feito pressão no âmbito internacional por um tratado 

que combatesse a destruição da camada de ozônio, e lançado movimentos pela ratificação do 

Protocolo nos seus respectivos países. Atualmente, as ONGs têm participado das Reuniões 

das Partes, pressionando por medidas mais intensas.
118

 No Fundo do Protocolo, no entanto, as 

ONGs têm sido excluídas das reuniões do Comitê Executivo, o que limita muito a sua 

atuação. Elas são informadas apenas de um resumo após a reunião, e recebem oportunidades 

especiais para se dirigirem ao Comitê.
119

 

 Diante dessa análise sobre as instituições e mecanismos do Protocolo de Montreal, 

torna-se mais nítida a noção sobre a “ordem complexa de regulamentos” a que Kal Raustiala 

se refere ao tratar da estrutura do Protocolo. Pode-se observar que as instituições do Protocolo 

atuam de forma interligada, podendo um mesmo mecanismo ter suas etapas realizadas por 

diversas instituições, a exemplo do que ocorre com o Procedimento de Não Observância. 

Observa-se também a evolução das funções das principais instituições do Protocolo, que vêm 

ampliando, especializando e integrando as suas atividades, a fim de promover a observância 

das disposições pelos Estados partes. Outro ponto que se faz importante notar é a influência 

que exerce sobre a observância um elemento não propriamente institucional, mas 

característico do Protocolo: a transparência; e elementos externos à estrutura do Protocolo: o 

setor privado e as ONGs. 

 

 

 

 

                                                

116 VICTOR, 1998, p.151. 

117 WEISS, 2000, p. 148. 

118 Ibid., p. 148. 

119 Ibid., p. 149. 
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2.4. Considerações 

 

 Segundo Cass R. Sunstein,
120

 tem se tornado maior o número de estudos que buscam 

analisar se acordos internacionais usam a força do direito para produzir um resultado que 

Estados racionais e preocupados com seus próprios interesses não seriam capazes de alcançar. 

De fato, as instituições do Protocolo de Montreal parecem atingir esse objetivo ao colocar os 

Estados comprometidos em uma supervisão coletiva e ao promover uma facilitação da 

aplicação, pelos Estados partes, do definido no Protocolo. Esses dois elementos – a supervisão 

coletiva e a facilitação de performance - são centrais da teoria administrativa,
121

 que tem 

como premissa básica a de que os Estados têm uma propensão a observar os compromissos 

internacionais aos quais aderem.
122

 

 Esse acompanhamento contínuo da performance dos Estados partes é essencial para a 

eficácia do Protocolo, na medida em que permite a identificação precoce de obstáculos que 

estejam dificultando a implementação das medidas. Com isso, é possível solucionar eventuais 

problemas antes que o Estado fracasse em alcançar as metas buscadas.
123

 Neste ponto, a ajuda 

para solução de problemas de implementação está ligada à facilitação de performance, como 

uma consequência daquele acompanhamento do desempenho dos Estados partes. 

 No que diz respeito aos fatores estruturais do sistema de normas do Protocolo que 

facilitam a observância, eles promovem uma ligação dos objetivos à realidade, tornando 

faticamente possível a implementação das metas do Protocolo pelos Estados. A política de 

“racionalização industrial”, o tratamento diferenciado aos Estados do artigo 5º, a isenção de 

“uso essencial” tratados neste capítulo são exemplos de regulamentos que demonstram uma 

flexibilidade do Protocolo de Montreal no sentido de se harmonizar às possibilidades fáticas 

dos Estados, o que contribui para a observância e, consequentemente, para a efetividade do 

Protocolo.
124

 

 Além de todos esses elementos de incentivo e facilitação de performance apresentados 

pelo sistema do Protocolo de Montreal, deve-se considerar ainda a possibilidade de uma 

                                                

120 SUNSTEIN, Cass R. Of Montreal and Kyoto: A Tale of Two Protocols. Environmental Law Reporter: 
News & Analysis. Chicago: University of Chicago, 2007. Vol. 38, Issue 8 (August), p. 6. 

121 RAUSTIALA e SLAUGHTER, 2002, p.549. 

122 CHAYES e CHAYES, 1995, p. 3. 

123 A esse respeito, ver ULFSTEIN; MARAUHN; ZIMMERMANN, 2007, p.189. 

124 Ver Protocolo de Montreal, artigo 2, parágrafo 6; artigo 4, parágrafo 8; e artigo 5. 
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combinação de elementos coativos aos administrativos.
125

 Põe-se, então, a questão sobre a 

necessidade de uma complementação das medidas administrativas do Protocolo por medidas 

de coação e sobre os efeitos práticos de tal combinação. 

 A análise feita no próximo capítulo deste trabalho permitirá um exame sobre o caráter 

e os efeitos do condicionamento da ajuda financeira do FMMA em conjunto com as demais 

medidas e recursos utilizados pelo Protocolo de Montreal para lidar com casos de Estados 

com economias em transição no âmbito do Procedimento de Não Observância. Serão também 

analisados os casos de observância de dois Estados com economias em desenvolvimento, 

enquadrados no tratamento diferenciado do Artigo 5 do Protocolo. O objetivo dessa segunda 

análise será fazer uma demonstração comparativa do efeito que a facilitação de performance 

no âmbito normativo do Protocolo trouxe para a observância desses Estados. 

                                                

125 RAUSTIALA, e SLAUGHTER, 2002, p. 549. 
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Capítulo 3. Estudos de caso: o tratamento diferenciado e o Procedimento de Não 

Observância do Protocolo de Montreal 

 

 Este capítulo tem por objetivo analisar a efetividade da estrutura normativa e dos 

mecanismos do Protocolo de Montreal para a promoção da observância às suas 

determinações. Assim, em um primeiro momento, será estudada a evolução da observância de 

dois Estados com economias em desenvolvimento, enquadrados no tratamento normativo 

especial determinado pelo artigo 5 do Protocolo. Neste primeiro momento, o estudo de casos 

terá como foco a observância de Brasil e Índia, com o objetivo de verificar se o tratamento 

diferenciado foi capaz de promover a observância desses Estados. 

 Em um segundo momento, o estudo será direcionado à situação peculiar dos Estados 

com economias em transição, a qual não havia sido prevista quando da formação da estrutura 

normativa do Protocolo de Montreal. Como estudo de caso para essa investigação, serão 

utilizados os casos de Polônia e Rússia, que compunham, juntamente com Bielorrússia, 

Bulgária e Ucrânia, o primeiro conjunto de Estados que “acusaram” a própria não 

observância, invocando o Procedimento de Não Observância do Protocolo de Montreal, em 

1995
1
 – são os chamados casos BBPRU.

2
 Nesse sentido, este estudo será direcionado, 

principalmente, ao Procedimento de Não Observância e ao Comitê de Implementação, que, 

conforme tratado no capítulo anterior, estão diretamente ligados ao fomento da observância ao 

Protocolo. 

 A pesquisa a ser aqui realizada consistirá de uma análise dos dados fornecidos por 

esses quatro Estados – Brasil, Índia, Polônia e Rússia - nos seus relatórios anuais desde 1986 

até 2011,
3
 e das decisões tomadas, sobre cada um dos casos, pela Reunião das Partes, de 1995 

a 2012. A partir dessa análise, pretende-se verificar os mecanismos utilizados pelo Comitê de 

Implementação para lidar com os casos BBPRU. Pretende-se também investigar se esses 

Estados passaram a observar as definições do Protocolo após a implementação dos planos de 

desenvolvimento de observância e dos outros mecanismos utilizados pelo Comitê no âmbito 

do Procedimento de Não Observância. 

 

                                                

1 RAUSTIALA, 2001, p. 36. 

2 VICTOR, 1998, p. 95. 

3 Os dados referentes aos relatórios anuais dos Estados partes do Protocolo de Montreal estão disponíveis no 
Centro de Acesso a Dados do PNUMA, em: UNEP. Data Access Center. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Access/>. Acesso em: 13 de novembro de 2013. 



62 

 

3.1. Da observância no Protocolo de Montreal 

 

 Antes de iniciar a análise sobre o efeito do Procedimento de Não Observância sobre os 

países escolhidos para este estudo, faz-se necessário esclarecer em que consiste, 

especificamente, a observância às determinações do Protocolo de Montreal. Conforme afirma 

David G. Victor, o Procedimento de Não Observância e o Comitê de Implementação do 

Protocolo de Montreal “podem, em última análise, ser julgados essencialmente pela sua 

habilidade de melhorar a observância aos principais compromissos regulatórios do 

Protocolo”
4
, que são listados pelo autor: 

1. A eliminação dos três halogênios controlados até 1994. 

2. A eliminação de 15 CFCs, tetracloreto de carbono e metil clorofórmio até 1996. 

3. A eliminação de hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) até 2030. 

4. A eliminação de hidrobromofluorocarbonos (HBFCs) até 1996. 

5. O congelamento do brometo de metilo até 1996.5 

 As substâncias destruidoras de ozônio controladas pelo Protocolo de Montreal são:   

clorofluorcarbonos, halogênios,  clorofluorcarbonos totalmente halogenados,  tetracloreto de 

carbono, metil clorofórmio, hidroclorofluorcarbonos,  hidrobromofluorocarbonos, brometo de 

metilo, e bromoclorometano. Essas substâncias têm a sua redução gradual e eliminação 

reguladas pelos artigos 2A a 2I do Protocolo, e estão listadas nos grupos dos cinco anexos do 

instrumento.
6
 

 Para os Estados partes não enquadrados no Artigo 5 do Protocolo, foi colocada a 

obrigação de eliminação total de halogênios em 1994; e de clorofluorcarbonos, tetracloreto de 

carbono, metil clorofórmio e hidrobromofluorocarbonos em 1996. A eliminação total de 

brometo de metilo deveria ser feita até 2005, e a do bromoclorometano, até 2002. Os 

hidroclorofluorcarbonos, por seu turno, deveriam ter seu consumo totalmente eliminado até 

                                                

4 VICTOR, 1998, p. 146. 

5 Tradução livre do seguinte texto: 
 “1. The elimination of the three controlled halons by 1994. 

  2. The elimination of 15 CFCs, carbon tetrachloride, and methyl chloroform by 1996. 

  3. The elimination of transitional partially hydrogenated chlorofluorocarbons (HCFCs) by 2030. 

  4. The elimination of partially hidrogenated bromofluorocarbons (HBFCs) by 1996. 

  5. A freeze on methyl bromide by 1996.” (VICTOR, 1998, p. 146). 

6 UNEP. Handbook for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. 9. ed. Nairobi: 
Secretariat for The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer & The Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the Ozone Layer, 2012, p. 3-44. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2012.pdf>. Acesso em: 05 de novembro 

de 2013. 
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2030.
7
 

 Já os Estados partes enquadrados no Artigo 5 têm prazos maiores para a eliminação 

das substâncias, à exceção do bromoclorometano, que deve ter eliminação total em 2002 em 

todos os Estados partes do Protocolo. Nos países do Artigo 5, a eliminação de 

clorofluorcarbonos, halogênios e tetracloreto de carbono estão fixadas para 2010. Já o metil 

clorofórmio, assim como o brometo de metilo, tem sua eliminação determinada para 2015 

nesses países. O consumo de hidroclorofluorcarbonos, por sua vez, deveriam ser totalmente 

eliminado até 2040.
8
 

 No entanto, a respeito dos hidroclorofluorocarbonos (HCFCs), os Estados partes do 

Protocolo de Montreal decidiram, em setembro de 2007, por acelerar o calendário para a 

eliminação gradativa dessa substância, através da Decisão XIX/6. Os Estados partes que são 

países em desenvolvimento que se enquadram no Artigo 5 do Protocolo agora têm de congelar 

a sua produção e consumo de hidroclorofluorocarbonos para a média dos seus níveis em 

2009-2010, o que se deve seguir de uma redução de 10 por cento em 2015, de 35 por cento 

em 2020, de 67,5 por cento em 2025 e de 100 por cento em 2030. Essa mesma decisão 

determina que os Estados partes com economias desenvolvidas acelerem o seu calendário 

para a eliminação dessa substância em 10 anos, de modo a eliminá-la completamente em 

2020.
9
 

 Em anexo a este trabalho, duas tabelas resumem as medidas de controle sob o 

Protocolo de Montreal – uma tabela referente às obrigações para Estados enquadrados no 

Artigo 5 do Protocolo, e outra referente às obrigações dos demais Estados partes. As medidas 

estão divididas segundo os anos em que devem ser tomadas para cada substância controlada.
10

  

                                                

7 UNEP. Production and Consumption of Ozone Depleting Substances under the Montreal Protocol – 

1986-2004. Nairobi: Secretariado do Ozônio, novembro de 2005, p. 7. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/Publications/Production_and_consumption2005.pdf>. Acesso em: 13 de novembro de 
2013. 

8 UNEP. Production and Consumption of Ozone Depleting Substances under the Montreal Protocol – 

1986-2004. 

9 UNEP. HCFC Policy & Legislative Options - A guide for developing countries. United Nations 
Environment Programme, 2010. Disponível em: 

<http://www.unep.org/dtie/Portals/126/pdf/HCFC_Policy_%20guide_final.pdf >. Acesso em: 15 de 

dezembro de 2013. 

10 Ver Anexo I deste trabalho. As tabelas do Anexo I foram retiradas da publicação: UNEP. Production and 

Consumption of Ozone Depleting Substances under the Montreal Protocol – 1986-2004. Nairobi: 

Secretariado do Ozônio, novembro de 2005, p. 7. O Anexo II deste trabalho é o Protocolo de Montreal sobre 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio. (UNEP. The Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer. Disponível em: <http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf>. Acesso 

em: 12 de maio de 2013). 
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3.2. Histórico dos casos BBPRU 

  

 Tendo em vista que dois dos casos estudados neste capítulo são integrantes dos 

chamados casos BBPRU, faz-se necessário contextualizar a análise, apresentando o seu 

histórico e ressaltando alguns fatos essenciais ao melhor entendimento dos casos a serem aqui 

analisados. Em primeiro lugar, conforme destaca David G. Victor, muitos países com 

economias em transição encontraram dificuldades para observar o Protocolo, e nenhum desses 

Estados - à exceção de Geórgia, Romênia e a anterior Iugoslávia - é considerado um país em 

desenvolvimento. Assim, apesar de alguns desses países terem níveis realmente baixos de 

consumo de substâncias destruidoras de ozônio, eles não se enquadram na condição de países 

do Artigo 5.
11

 Os cinco Estados dos casos BBPRU tinham economias em transição, e, não 

sendo considerados países em desenvolvimento, não podiam receber financiamento do Fundo 

Multilateral.
12

 A apresentação da não observância desses Estados traz, portanto, um novo 

desafio que não estava previsto nos regulamentos do Protocolo, e permite verificar a 

flexibilidade do sistema do Protocolo de Montreal para a resolução de casos complicados e 

inesperados de não observância. 

 Outro ponto importante a ser destacado é o fato de que, antes dos países dos casos 

BBPRU - Bielorrússia, Bulgária, Polônia, Rússia e Ucrânia - invocarem o componente ad hoc 

do Procedimento de Não Observância, em 1995, diversos outros Estados com economias em 

transição já tinham seus problemas de observância na agenda do Comitê de Implementação.
13

 

Dentre os cinco Estados dos casos BBPRU, quatro já haviam recorrido ao Comitê de 

Implementação, antes de 1995, para tratar da sua provável não observância – Polônia, 

Bielorrússia, Rússia e Ucrânia.
14

 

 Com a eliminação do fornecimento de CFCs pela União Europeia, a Polônia previu a 

sua incapacidade de suprir a demanda interna pela substância.
15

 Assim, o país solicitou ao 

Comitê permissão para importar, durante os anos de 1994 e 1995, CFC acima dos níveis do 

Protocolo, para conseguir satisfazer as necessidades domésticas após a eliminação feita pela  

                                                

11 VICTOR, 1998, p. 147. 

12 Como já explicado no capítulo 2 deste trabalho, o financiamento do Fundo Multilateral do Protocolo de 

Montreal destina-se apenas e países em desenvolvimento enquadrados no Artigo 5 do Protocolo. (Secretariat 

of the Multilateral Fund. Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol). 

13 VICTOR, op. cit., 1998, p. 147. 

14 Id., 1996, p. 28. 

15 Id., op. cit., 1998, p. 147. 
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União Europeia. O Comitê negou o pedido polonês.
16

 

 Bielorrússia, Rússia e Ucrânia já haviam também discutido a sua iminente não 

observância com o Comitê antes de o sistema ad hoc ser invocado. A Rússia, e logo depois a 

Ucrânia, previram sua não observância quanto ao banimento de halogênios, previsto para 

1994. Esses Estados solicitaram, então, ao Comitê de Implementação, ajuda para que 

pudessem manter em observância, através medidas como transferências financeiras 

adicionais, acesso a bancos de halogênios, ou tratamento mais brando por parte da Reunião 

das Partes.
17

 Houve uma troca de ideias a respeito de situação desses Estados, mas isso não 

resultou em nenhuma medida prática.
18

 Diante do pedido, por esses Estados, de prorrogação 

para a observância das suas obrigações, o Comitê insistiu que os compromissos do Protocolo 

não poderiam ser limitados em função das circunstâncias de determinados Estados partes.
19

  

 A respeito do papel do Comitê de Implementação nesse contexto, Victor destaca que, 

como a “deliberação e discussão do CI oferecia poucos benefícios, ele não poderia impor 

muitos custos às partes que não observavam”.
20

 O autor afirma que apenas quando o sistema 

ad hoc avançou e o financiamento pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente (FMMA) 

tornou-se condicional, o poder do Comitê de Implementação aumentou de fato.
21

 Segundo 

Victor, as discussões, as recomendações e a transparência – consideradas pelo autor como 

elementos que contribuem para a observância ao Protocolo – têm efetividade limitada no 

tratamento da não observância de Estados com economia em transição.
22

 

 Em 1995, a Rússia acionou, em seu nome e nos de Bielorrússia, Bulgária, Polônia e 

Ucrânia, o Procedimento de Não Observância, através daquilo a que o Secretariado se refere 

como “apresentação formal de não observância” (apresentação BBPRU).
23

 A apresentação 

dizia respeito à iminente falha desses cinco Estados com economias em transição em observar 

as determinações do Protocolo. Os casos BBPRU foram os primeiros sob o sistema ad hoc do 

Procedimento de Não Observância.
24

 

                                                

16 VICTOR, 1998, p. 147. 

17 VICTOR, 1996, p. 14. 

18 Id., 1998, p.153. 

19 Ibid., p.153. 

20 Ibid., p.153. 

21 Ibid., p.153. 

22 IBID., p. 153. 

23 RAUSTIALA, 2001, p. 37. 

24 VICTOR, op. cit., 1996, p. 28. 
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 Embora alguns observadores afirmassem que “alguns desses países, notadamente a 

Rússia, já não estavam observando os objetivos provisórios de redução do Protocolo (o 

existente banimento no consumo de halogênios) e estavam também fornecendo um comércio 

ilegal de SDO”
25

, os dados fornecidos pelos cinco países mostram que estavam todos 

observando. Assim, as apresentações formais feitas por esses países dizem respeito à 

antecipação do seu insucesso na observância ao Protocolo a partir de 1 de janeiro de 1996, 

data para a qual estava estabelecida a eliminação de praticamente todo o consumo dos 15 

CFCs mais nocivos, do tetracloreto de carbono e do metil clorofórmio.
26

 Tendo em vista que 

nenhuma das outras partes ao Protocolo e nem o Secretariado quis responsabilizar-se pela 

acusação dos cinco Estados por não observância, eles foram persuadidos a se acusarem.
27

 

 Originalmente, Bielorrússia, Bulgária, Polônia, Rússia e Ucrânia pretendiam 

direcionar à Reunião das Partes solicitação por uma extensão de cinco anos no prazo para seus 

compromissos.
28

 A solicitação, porém, foi encaminhada ao Comitê de Implementação,
29

 que 

as declarou como “apresentações”, de acordo com o parágrafo 4 do Procedimento de Não 

Observância. Assim, os cinco Estados acusaram a própria não observância.
30

 A respeito desse 

redirecionamento dos casos BBPRU ao Comitê de Implementação, Victor coloca: 

Os casos BBPRU começaram como uma solicitação russa em nome de todos os 
cinco países à RDP, mas o pedido foi redirecionado ao CI. Nessa função, o Comitê 

tem melhorado substancialmente a eficiência total do sistema de instituições do 

Protocolo de Montreal. Se esses casos tivessem ido diretamente à RDP, eles 

poderiam ter sido mais politizados e manejados menos estritamente de acordo com 

as palavras do Protocolo de Montreal; o resultado líquido poderia ter sido maior 

produção e emissão atmosférica de SDO.31 

 O Comitê de Implementação dividiu a apresentação dos casos BBPRU em 

                                                

25 Tradução livre do seguinte texto: “(...) some of these countries, notably Russia, already were not in 

compliance with the Protocol's interim reduction targets (the existing ban on halon consumption) and were 

also supplying an illegal trade in ODS.” (VICTOR, 1996, p. 28). 

26 Ibid., p. 28. 

27 WEISS, 2000, p. 154. 

28 Ibid., p. 154. 

29 VICTOR, 1998, p. 150. 

30 VICTOR, op. cit., 1996, p. 28. 

31 Tradução livre do seguinte texto: “The BBPRU cases began as a Russian appeal submitted on behalf of all 
five countries to the MOP, but the request was rerouted through the IC. In this role, the Committee has 

substantially improved the overall efficiency of the Montreal Protocol's system of institutions. If these cases 

had gone directly to the MOP they might have been more politicized and handled less strictly according to 

the letter of the Montreal Protocol; the net effect might have been greater production and atmospheric 

release of ODS.” (Id., op. cit., 1998, p. 150). 
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apresentações individuais. A divisão se deu pelo fato de que Polônia e Bulgária tinham 

maiores chances de conseguir observar o Protocolo em 1996; caso a observância não 

ocorresse, seus casos seriam revistos posteriormente. A Bielorrússia, Rússia e Ucrânia, por 

outro lado, foi solicitado que desenvolvessem planos para alcançar a observância ao 

Protocolo.
32

 As partes o fizeram, mas o Comitê considerou inadequados os planos, e exigiu 

que as partes fornecessem maiores detalhes técnicos e que especificassem o seu compromisso 

político em relação ao Protocolo.
33

 

 Assim, a atuação do Comitê nos casos BBPRU deu-se no sentido de trabalhar com 

cada Estado para alcançar a observância o mais rápido possível. Em vez de adaptar o 

Protocolo à parte, tratava-se de exigir que ela ajustasse a sua performance aos padrões do 

Protocolo, e de revisar periodicamente essa atuação.
34

 Segundo Victor, “essa abordagem visa 

resolver problemas em vez de imputar culpa ou tomar medidas de coação”.
35

 

 O Comitê de Implementação recomendou, então, à Reunião das Partes, a proposta de 

plano e revisão, que foi quase inteiramente seguida nas três decisões formais adotadas pela 

RDP a respeito da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. A única exceção significativa se deu em 

relação à restrição a algumas exportações de substâncias destruidoras de ozônio daqueles três 

países.
36

 Por um lado, Bielorrússia e Ucrânia, que não produziam substâncias destruidoras de 

ozônio e tampouco tinham instalações de recuperação e reciclagem, aceitaram interromper as 

suas exportações. A Rússia, por outro lado, preferiu continuar as suas exportações a países em 

desenvolvimento para “necessidades domésticas básicas”, conforme permitido pelo 

Protocolo.
37

 Preocupados com as competitivas exportações russas, alguns países em 

desenvolvimento solicitaram o banimento completo da exportação de substâncias destruidoras 

de ozônio pela Rússia. O resultado dessas revisões à decisão foram, porém, segundo Victor, 

ambíguos, determinando que “bane a reexportação da produção russa através de outros 

membros da Comunidade dos Estados Independentes (CEI), incluindo Belarus e Ucrânia”.
38

 A 

esse respeito, faz-se importante ressaltar algumas observações feitas pelo autor: 

                                                

32 VICTOR, 1996, p. 29. 

33 Ibid., p. 29. 

34 Ibid., p. 29. 

35 Ibid., p. 29. 

36 VICTOR, 1998, p. 157. 

37 Ibid., p. 157. 

38 Ibid., p. 157. 
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O comércio entre os Estados membros da CEI é permitido; as economias da CEI 

permanecem intimamente ligadas, apesar do colapso da URSS. A decisão não bane 

explicitamente as exportações russas para as “necessidades domésticas básicas” de 

países em desenvolvimento. A Rússia ainda tem de enviar informações sobre 

instalações de recuperação e reciclagem se essa produção for observar aos requisitos 

do Protocolo, mas essa informação é exigida a qualquer parte que se comprometa 

com recuperação e reciclagem. De fato, o CI (em 1996 e 1997) recomendou que a 

Rússia expandisse a sua recuperação e reciclagem para que a produção de novas 

SDO pela Rússia pudesse ser reduzida.39 

 Como as submissões dos BBPRU e as revisões planejadas da situação de cada parte 

exigem uma análise técnica que vai além da competência dos membros do Comitê, um Painel 

de Avaliação Tecnológica e Econômica (PATE) especializado em países com economias em 

transição tem ajudado nessa tarefa. Esse painel de peritos é, conforme já visto neste trabalho, 

um dos vários que fornecem recomendações e informações legítimas e úteis ao regime do 

ozônio.
40

 

 

3.3. O papel do Fundo Mundial para o Meio Ambiente nos casos BBPRU 

 

 Nesse contexto de análise do funcionamento do componente ad hoc do Procedimento 

de Não Observância para os casos BBPRU, faz-se necessário destacar a importância do Fundo 

Mundial para o Meio Ambiente na promoção da observância ao Protocolo de Montreal por 

esses Estados. Apesar de o FMMA não ter uma função oficial no sistema de instituições do 

Protocolo de Montreal, ele considera o seu papel como sendo “apoiar o financiamento de 

projetos que contribuem para a observância e efetividade de acordos ambientais globais 

relevantes”.
41

 Como os Estados com economias em transição não são considerados países em 

desenvolvimento, eles não estão habilitados a receberem financiamento do Fundo 

Multilateral.
42

 O FMMA identificou, então, esses Estados partes do Protocolo com economias 

                                                

39 Tradução livre do seguinte texto: “Trade among CIS member states is allowed; CIS economies remain 
closely interlinked, despite the collapse of the USSR. The decision does not explicitly ban Russian exports for 

the 'basic domestic needs' of developing countries. Russia must still submit information on recovery and 

recycling facilities if such production is to comply with the Protocol's requirements, but this information is 

required of any party that engages in recovery and recycling. Indeed, the IC (in 1996 and 1997) has 

recommended that Russia expand its recovery and recycling so that production of new ODS by Russia can be 

reduced.” (VICTOR, 1998, p. 157) 

40 Ibid., p. 157. 

41 Ibid., p. 158. 

42 Como já tratado anteriormente neste trabalho, o financiamento do Fundo Multilateral destina-se apenas aos 
Estados parte que são considerados países em desenvolvimento e se enquadram nos critérios do Artigo 5 do 

Protocolo de Montreal. 
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em transição como adequados ao seu objeto de financiamento no que diz respeito à proteção 

da camada de ozônio.
43

 

 O financiamento do FMMA para projetos de proteção ao ozônio é, para todos os 

Estados com economias em transição, condicionado à ratificação da Emenda de Londres ao 

Protocolo, de 1990, que acrescentou diversas substâncias destruidoras de ozônio aos 

compromissos do Protocolo, além de requerer contribuições ao Fundo Multilateral por parte 

de todos os Estados que não são considerados em desenvolvimento.
44

 A ratificação a essa 

emenda tem sido objeto de hesitação por parte de muitos Estados com economias em 

transição, apesar de o financiamento que eles receberiam do FMMA ser maior do que as 

contribuições que dariam ao FM. Bielorrússia, Rússia e Ucrânia têm priorizado a ratificação, 

dando menos importância ao problema das contribuições ao FM.
45

 

 Um ponto destacado por David G. Victor é o fato de que o trabalho do Comitê de 

Implementação e o financiamento do FMMA têm por objeto a parte restante de produção e 

consumo de substâncias destruidoras de ozônio que não é eliminada apesar dos esforços do 

Estado para observar o Protocolo de Montreal. Assim, o financiamento do FMMA tem como 

objetivo, principalmente, eliminar o restante do consumo de substâncias destruidoras de 

ozônio nos Estados partes aos quais se destina. No caso da Lituânia, por exemplo, a 

apresentação da própria não observância e a solicitação pelo financiamento do FMMA visava 

à ajuda para eliminar os 20 por cento de consumo de CFC que haviam restado depois de o 

país ter conseguido eliminar 80 por cento do consumo da substância, comparado ao ano base 

de 1986.
46

 

 Quando se trata do papel do FMMA para os casos BBPRU, faz-se importante ressaltar 

o fato de que, conforme aponta Victor, apesar de a apresentação desses Estados ter sido uma 

“auto acusação”, não se tratou de um ato totalmente voluntário por parte de nenhum dos cinco 

países. De fato, o financiamento a ser direcionado pelo FMMA para a promoção de projetos 

adicionais em Bielorrússia, Rússia e Ucrânia estava condicionado à aprovação, pela Reunião 

das Partes e pelo Comitê de Implementação, dos planos de observância desses Estados.
47

 

 Observa-se, portanto, que o sistema de instituições que acompanha e revisa a 

implementação e lida com os problemas de não observância no âmbito do Protocolo de 

                                                

43 VICTOR, 1998, p. 158. 

44 Ibid., p. 158. 

45 Ibid., p. 158. 

46 Ibid., p. 158. 

47 Ibid., p. 158. 
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Montreal ultrapassa os limites formais do acordo. O Comitê de Implementação atua de modo 

a definir o financiamento pelo FMMA segundo a condicionalidade, de acordo com a 

observância dos Estados partes.
48

 

 

3.4. Estudo de casos 

 

 A seguir, será feita uma análise sobre a observância de alguns Estados partes do 

Protocolo de Montreal, com o objetivo de verificar de que forma se promoveu a observância 

em cada um dos casos, levando em consideração as diferentes abordagens adotadas no âmbito 

do Protocolo para Estados com economias em desenvolvimento e Estados com economias em 

transição. 

 Primeiramente, será feita uma análise sobre a observância de Brasil e Índia, escolhidos 

neste estudo por serem Estados partes com economias em desenvolvimento que se enquadram 

nos critérios do artigo 5 do Protocolo de Montreal, e que, por outro lado vêm passando por 

um aquecimento econômico que deve ser equilibrado em face das exigências do Protocolo em 

relação às substâncias controladas. Assim, o estudo sobre esses dois Estados consistirá em um 

acompanhamento e análise sobre os dados referentes ao consumo anual de substâncias 

destruidoras de ozônio por cada um deles, verificando se houve o cumprimento das metas 

estabelecidas pelo Protocolo para aqueles Estados enquadrados em seu artigo 5. 

 Em seguida, serão tratados os casos de não observância de Polônia e Rússia, que 

foram escolhidos para análise neste trabalho, dentre os Estados componentes dos casos 

BBPRU. O primeiro, por ter sido um dos casos de mais fácil resolução, e o segundo, por ter 

sido o caso mais complicado dentre os casos BBPRU.
49

 Na análise sobre a observância de 

cada um, serão examinadas, primeiramente, as decisões da Reunião das Partes sobre o Estado; 

depois, considerando as informações sobre as decisões, serão analisados os dados referentes 

ao consumo anual de substâncias destruidoras de ozônio por aquele mesmo Estado. Por ser 

considerado muito mais complicado que os outros casos,
50

 o da Rússia terá a sua análise 

complementada por considerações baseadas na obra do autor David G. Victor.
51

 

                                                

48 VICTOR, 1998, p. 159. 

49 A análise referente à observância dos demais Estados que compuseram os casos BBPRU, quais sejam, 
Bielorrússia, Bulgária e Ucrânia está anexada a este trabalho, para fins de complementação do estudo.  

50 VICTOR, op. cit., 1998, p. 159. 

51 Ver VICTOR, 1996; VICTOR, op. cit., 1998. 
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3.4.1. Brasil 

 

 O Brasil se enquadra nos critérios para o tratamento diferenciado instituído pelo Artigo 

5 do Protocolo de Montreal, ou seja, é um país em desenvolvimento, cuja produção e 

consumo per capita de substâncias destruidoras de ozônio é menor que 0,3 quilogramas.  

Brasil e Índia, que terão a sua observância ao Protocolo de Montreal aqui analisada, estão 

entre os 147 Estados partes do Protocolo que atendem aos critérios para o tratamento 

diferenciado. Assim, esses dois Estados têm o direito a um adiamento de dez anos na sua 

observância à maioria das medidas de controle determinadas pelo instrumento.
52

 Ademais, os 

Estados abrangidos pelo referido Artigo 5 têm direito à assistência do Fundo Multilateral, 

criado com esse fim específico, conforme determina o Artigo 10 do Protocolo de Montreal.
53

 

 Na Tabela 1 abaixo, são apresentados os dados referentes ao consumo anual, pelo  

Brasil, das substâncias destruidoras de ozônio controladas pelo Protocolo de Montreal, 

segundo os relatórios anuais oficiais apresentados pelo Estado ao Secretariado do Protocolo 

de Montreal . 

Fonte: 
54

 

 

 A análise dos dados referentes aos relatórios do Brasil permite observar que, desde o 

início do envio de relatórios pelo país a respeito dessa substância, o consumo de 

bromoclorometano já era nulo, e assim se manteve. Quanto aos clorofluorcarbonos, 

                                                

52 Protocolo de Montreal sobre Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio, Artigo 5, parágrafo 1. UNEP. 
The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php>. Acesso em: 15 de outubro de 2013.  

53 Ver Artigo 10 do Protocolo de Montreal. UNEP. The Montreal Protocol on Substances that Deplete the 

Ozone Layer. Disponível em: <http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php>. Acesso em: 15 

de outubro de 2013.  

54 UNEP. Data Access Center. ODS Consumption. Brazil. 1986 to 2012. Article 5. 
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halogênios e tetracloreto de carbono, que tiveram eliminação prevista para 2010 nos Estados 

partes enquadrados no Artigo 5, verifica-se que essas duas últimas substâncias tiveram seu 

consumo eliminado no país já em 2008, ao passo que os clorofluorcarbonos representaram 

consumo negativo pelo Brasil em 2010.
55

 O metil clorofórmio e o brometo de metilo, que têm 

sua eliminação determinada para 2015, tiveram o seu consumo eliminado pelo país já no ano 

de 2000 e 2006, respectivamente. 

 Observa-se que a única substância controlada que ainda não foi completamente 

eliminada pelo Brasil foram os hidroclorofluorcarbonos, o quais têm prazo para eliminação 

nos Estados partes do Artigo 5 previsto para 2030, conforme determinado pela Decisão 

XIX/6, citada anteriormente neste capítulo. Assim, os Estados partes enquadrados pelo Artigo 

5 do Protocolo – e, dentre eles, Brasil e Índia, aqui analisados – passam, agora, por uma fase 

importante no novo calendário acelerado para a eliminação de HCFCs, que é o congelamento 

de 2013. Para facilitar a observância a esse novo e mais exigente calendário, esses Estados do 

Artigo 5 estão recebendo ajuda financeira e tecnológica do Fundo Multilateral, através do 

preparo e implementação de Planos nacionais de gestão para a eliminação de HCFCs, que 

focam em substâncias substitutas e alternativas que minimizem os impactos ambientais.
56

 

 Assim, diante da análise dos dados sobre o consumo anual, pelo Brasil, das 

substâncias controladas, percebe-se que a observância às metas colocadas pelo Protocolo para 

os Estados partes enquadrados no Artigo 5 foi alcançada pelo país sem grandes dificuldades. 

Por outro lado, fazendo uma comparação com as metas determinadas para os Estados não 

enquadrados no Artigo 5, constata-se que, não fosse pelo tratamento diferenciado, o Brasil 

não teria cumprido boa parte dos prazos, o que aponta para a importância que essa  

flexibilidade normativa do Protocolo desempenha no sentido da observância por parte de 

certos Estados partes. Além dos maiores prazos, a assistência do Fundo Multilateral através de 

cooperação técnica e financeira aos Estados partes em desenvolvimento enquadrados no 

Artigo 5 se coloca como um importante fator de incentivo e facilitação de performance. 

                                                

55 Conforme se verifica na legenda da Tabela, níveis calculados de consumo significa a produção mais 
importação, menos exportação das substâncias controladas. Ressalta-se, porém, que qualquer exportação de 

substâncias controladas para Estados que não são partes do Protocolo de Montreal não é subtraída no cálculo 

do nível de consumo do Estado parte exportador. 

56 UNEP. HCFC Policy & Legislative Options - A guide for developing countries. United Nations 
Environment Programme, 2010. Disponível em: 

<http://www.unep.org/dtie/Portals/126/pdf/HCFC_Policy_%20guide_final.pdf >. Acesso em: 15 de 

dezembro de 2013. 
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3.4.2. Índia 

 

 Conforme dito acima, a Índia também se enquadra dentre os Estados membros 

abrangidos pelo Artigo 5, tendo, portanto, direito a maiores prazos para cumprimento das 

metas estabelecidas pelo Protocolo, além da assistência financeira e tecnológica do Fundo 

Multilateral. 

 Abaixo, a Tabela 2 apresenta os dados referentes ao consumo anual, pela Índia, das 

substâncias controladas pelo Protocolo. 

Fonte: 
57 

 

  Ao analisar os dados referentes aos relatórios da Índia, verifica-se que, assim como o 

Brasil, o país já não apresentava consumo de bromoclorometano desde que começou a enviar 

relatórios a respeito dessa substância. Os clorofluorcarbonos, os halogênios e o tetracloreto de 

carbono, embora tivessem todos a eliminação prevista para 2010, foram eliminados em anos 

diferentes pela Índia. Os halogênios tiveram seu consumo eliminado pelo país já em 2003, e o 

tetracloreto de carbono, em 2010, exatamente no ano previsto pelo Protocolo. Apenas quanto 

à eliminação dos clorofluorcarbonos a Índia apresentou atraso em relação à meta colocada 

pelo Protocolo, sendo que, em 2011, ano seguinte ao determinado para a sua eliminação, os 

clorofluorcarbonos já haviam tido seu consumo eliminado pela Índia, e em 2012, os níveis de 

consumo dessas substâncias pelo país eram negativos. Quanto às substâncias que têm sua 

eliminação nos Estados partes do Artigo 5 determinada para 2015, verifica-se que o metil 

clorofórmio teve seu consumo eliminado na Índia em 2001, ao passo que o brometo de metilo 

sempre teve consumo nulo no país. 

 Desta análise de dados se percebe que, assim como o Brasil, a Índia não apresentou 
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dificuldades na observância às metas estabelecidas pelo Protocolo para Estados partes do 

Artigo 5, de onde se conclui pela grande importância desse caráter flexível das normas do 

Protocolo de Montreal, que levam em consideração as circunstâncias relevantes a respeito dos 

seus Estados partes.  

 O que se observa a partir da análise da abordagem do Protocolo de Montreal sobre os 

Estados partes com economias em desenvolvimento é, portanto, a consideração da realidade 

fática dos Estados para fins de uma adaptação da estrutura normativa e institucional do 

Protocolo no sentido de um incentivo à observância. 

 No caso dos Estados com economias em desenvolvimento, o Protocolo de Montreal 

conseguiu prever uma maior dificuldade para o cumprimento das suas metas. Isso levou a 

uma adaptação prévia da estrutura normativa e institucional do Protocolo em relação a esses 

Estados, com a criação de um tratamento diferenciado, determinado no Artigo 5, além da 

assistência do Fundo Multilateral. Quanto aos Estados com economias em transição, no 

entanto, o Protocolo não previu as dificuldades de observância pelas quais passariam, o que 

levou os Estados dos casos BBPRU a “acusar” a própria não observância em 1995, levando a 

toda uma abordagem do Comitê de Implementação através do Procedimento de Não 

Observância, a qual será estudada a seguir, nos estudos de caso de Polônia e Rússia. 

 

3.4.3. Polônia 

 

 Conforme dito anteriormente, Polônia e Bulgária tinham, à época da apresentação de 

não observância dos casos BBPRU, maiores chances de conseguir observar o Protocolo em 

1996. Assim, o Comitê de Implementação dividiu a apresentação em casos individuais, e 

ficou estabelecido que os casos desses dois Estados seriam revistos posteriormente caso não 

estivessem em observância .
58

 

 Na Sétima Reunião das Partes, que ocorreu de 5 a 7 de dezembro de 1995, em Viena, 

Áustria, foram emitidas decisões sobre não observância para os casos de cada um dos Estados 

da apresentação BBPRU, separadamente.
59

 

 Na decisão a respeito da Polônia, nessa Sétima Reunião, foi aceita a garantia, dada 
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pelos representantes daquele Estado, de que o seu país estava observando as obrigações do 

Protocolo de Montreal em 1995, e de que provavelmente continuaria observando em 1996. A 

decisão registra também que, caso a Polônia tivesse dúvidas quanto à sua observância às 

obrigações do Protocolo em 1996, o Secretariado deveria ser avisado o quanto antes, a fim de 

que as medidas necessárias fossem tomadas.
60

 Em 1997, a Polônia ratificou as Emendas de 

Londres e Copenhague ao Protocolo de Montreal,
61

 e até hoje o caso do país não voltou a ser 

objeto de decisões sobre não observância.
62

 

 Abaixo, a Tabela 3 apresenta os níveis de consumo de substâncias destruidoras de 

ozônio por parte da Polônia, segundo os relatórios anuais oficiais apresentados pelo Estado ao 

Secretariado do Protocolo de Montreal.
63

 Importante lembrar, neste ponto, que a apresentação 

dos casos BBPRU ao sistema ad hoc do Procedimento de Não Observância do Protocolo de 

Montreal deu-se em 1995, em função da previsão, pelos cinco países, de que não 

conseguiriam observar as definições do Protocolo a partir de 1 de janeiro de 1996, data que 

estava definida para a eliminação de praticamente todo o consumo dos quinze CFCs mais 

nocivos, além de tetracloreto de carbono e metil clorofórmio.
64

 Assim, a análise dos dados 

apresentados nas tabelas da Polônia e Rússia deve levar em consideração essas informações, e 

deve, portanto, focar nos CFCs, no tetracloreto de carbono e no metil clorofórmio. Além 

disso, devem ser consideradas as decisões da Reunião das Partes sobre a não observância dos 

casos aqui examinados. 

 Na Tabela 3 abaixo, são apresentados os dados referentes ao consumo anual, pela 

Polônia, das substâncias destruidoras de ozônio controladas pelo Protocolo de Montreal. 
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Fonte:
65 

 

 Ao analisar os dados referentes aos relatórios da Polônia, verifica-se que os halogênios 

tiveram seu consumo eliminado no país em 1994. Em 1997, o Estado eliminou o consumo de 

outros CFCs totalmente halogenados, e o de metil clorofórmio. Os HBFCs parecem ter tido 

sempre consumo zero no país. Levando em consideração as substâncias a serem focadas, 

conforme dito acima - CFCs, tetracloreto de carbono e metil clorofórmio – percebe-se que, 

enquanto este último foi eliminado em 1997, os outros dois ainda não haviam tido seu 

consumo eliminado naquele ano. No entanto, observa-se que, desde a apresentação dos casos 

BBPRU ao Procedimento de não observância, houve uma diminuição contínua no consumo 

dessas substâncias pela Polônia, indicando o avanço do Estado em direção à observância. 

 Com o objetivo de esclarecer a falta de dados sobre o consumo das substâncias 

controladas pela Polônia a partir de 2004, foram contactados, por e-mail, Julius Njenga 

(responsável pela documentação e gestão de informações gerais no Secretariado do Protocolo, 

desde 1998) e o Secretariado, que possui e-mail próprio. O gerente de dados, Gerald Mutisya 

respondeu, afirmando que, como a Polônia tornou-se membro da União Europeia em 2004, 

seus dados não são mais fornecidos individualmente. Os membros da União Européia apenas 

relatam sua produção das substâncias controladas, se houver; o consumo, por outro lado, é 

relatado conjuntamente por todos os membros da União Europeia. Gerald Mutisya afirmou 

ainda que todos os Estados partes do Protocolo estão em observância com as suas obrigações 

de relatar até 2010, e quaisquer lacunas nos dados significam que àquele Estado parte não é 

exigido relatório para aquele ano específico. 
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3.4.4. Federação Russa 

 

 O caso da Rússia é considerado, de longe, o mais difícil entre os casos BBPRU.
66

 

Comprova isso o fato de a não observância da Federação Russa ter sido objeto de sete 

decisões pela reunião das Partes. 

 Na Sétima Reunião das Partes, a decisão sobre a Federação Russa registrou que o país 

estava observando o Protocolo em 1995, e que havia possibilidade de não observância em 

1996. A decisão ressalta a urgência de ações no sentido de eliminar a produção e consumo de 

substâncias destruidoras de ozônio. É também colocado que a Federação Russa submeteria 

maiores informações ao Secretariado até o final de 1996, para consideração pelo Comitê de 

Implementação.
67

 

 Um ponto da decisão que se faz importante ressaltar é a permissão dada à Federação 

Russa para exportar substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal a Estados partes que 

se enquadram no Artigo 2 do Protocolo e que são membros da Comunidade de Estados 

Independentes, incluindo Bielorrússia e Ucrânia. A permissão visa, segundo a decisão, “levar 

em consideração os problemas sociais e econômicos dos países com economias em transição”. 

Ao permitir essa exportação, porém, a decisão incumbe à Federação Russa de tomar as 

medidas necessárias para assegurar que não haja reexportações dos Estados da CEI para 

qualquer Estado parte do Protocolo.
68

 

 Assim como as decisões sobre Bulgária, Bielorrússia e Ucrânia, a decisão sobre a 

Rússia também recomendou assistência internacional, visando a contribuir para a observância 

do Estado ao Protocolo de Montreal, e estabeleceu as regras a serem seguidas por essa 

assistência.
69

 

 Já na oitava Reunião das partes, em 1996, foi emitida nova decisão sobre a Federação 

Russa. Essa decisão recorda aquela feita na Sétima Reunião das Partes e a sua solicitação de 

informações sobre a implementação do Protocolo pela Rússia ao Comitê de Implementação, 

além de solicitar as informações adicionais também demandadas na decisão anterior. A 

decisão de 1996 registra que a Rússia não estava observando o Protocolo naquele ano, e 
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ressalta que a assistência financeira continua sendo condicionada a avanços no sentido da 

observância e à resolução, frente ao Comitê de Implementação, de quaisquer problemas 

relacionados à solicitação de relatórios e às ações da Federação Russa.
70

 

 Essa decisão sugere que a Rússia maximize o uso das suas instalações de reciclagem 

para diminuir a produção de novos CFCs, além de registrar que o país aceita fornecer 

informações detalhadas sobre suas importações e exportações de substâncias destruidoras de 

ozônio.
71

 

 A não observância da Rússia voltou a ser tratada em 1997, na Nona Reunião das 

Partes, que emitiu nova decisão. Essa decisão de 1997 registra o recebimento das informações 

detalhadas sobre importações e exportações de substâncias controladas que a Federação Russa 

havia enviado em resposta à decisão da Oitava Reunião das Partes. Também é registrado o 

relato, pela Rússia, de informações solicitadas na Sétima Reunião das Partes, a respeito das 

formas pelas quais o país estava maximizando o uso das suas instalações de reciclagem.
72

 

 Nessa decisão, as partes apontam também que a Rússia não estava em observância 

com o Protocolo em 1996, e que havia expectativa de não observância em 1997, o que faria 

com que o Comitê de Implementação tivesse de tomar medidas no sentido de reverter essa 

situação. Também é consignado que a Federação Russa havia exportado tanto substâncias 

novas como recuperadas a Estados parte enquadrados no Artigo 5, e a outros não enquadrados 

nesse Artigo.
73

 Por outro lado, a decisão retomou também o fato de que a Rússia havia 

iniciado o seu controle sobre as exportações de substâncias destruidoras de ozônio em 1996, 

não devendo exportar nenhuma SDO a qualquer Estado parte, exceto por aqueles enquadrados 

no Artigo 5 ou pelos que são membros da CEI. Em função das informações fornecidas pela 

Rússia, a assistência internacional ao país, principalmente por parte do FMMA, é mantida.
74

 

 Em 1998, na Décima Reunião das Partes, nova decisão sobre a não observância da 

Federação Russa é emitida. Nessa decisão, registra-se que a Rússia ratificou a Emenda de 

Londres em 1992. As partes reconhecem, nessa decisão, o progresso da Federação Russa no 
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sentido da observância ao Protocolo de Montreal, pela redução da produção e do consumo a 

algumas das substâncias controladas.
75

 O Estado havia enviado um programa nacional em 

1995. Além disso, em 1998, foi assinada a “Iniciativa Especial para Fechamento da Produção 

de SDO na Federação Russa”. Diante disso, as partes enumeram, na decisão, os 

compromissos assumidos pela Federação Russa no programa nacional e na Iniciativa 

Especial, que envolvem: a redução do consumo de substâncias do Grupo I do Anexo A para 

não mais que 6.280 toneladas PDO em 1999; a redução do consumo de substâncias do Grupo 

II do Anexo A para não mais que 960 toneladas PDO em 1999; a redução do consumo de 

substâncias do Grupo I do Anexo B para não mais que 18 toneladas PDO em 1999; a 

eliminação da produção de substâncias do Anexo A até 1 de junho de 2000; e a eliminação do  

consumo de substâncias dos Anexos A e B até 1 de junho de 2000.
76

 

 Por fim, a decisão de 1998 sobre a Federação Russa solicita que o país envie ao 

Secretariado uma cópia completa do seu programa nacional, bem como quaisquer 

atualizações posteriores. Aqui, assim como foi feito nas decisões do mesmo ano sobre 

Bielorrússia e Ucrânia, definiu-se que a Rússia seria tratada como um Estado em observância, 

por estar cumprindo os seus compromissos específicos no prazo certo. O Estado deveria, 

portanto, continuar recebendo assistência internacional para alcançar a observância. Por outro 

lado, os Estados partes ao Protocolo alertaram, na decisão, a Rússia (como fizeram com 

Bulgária, Bielorrússia e Ucrânia), que, caso o país não alcançasse os seus compromissos nos 

prazos estabelecidos, as partes deveriam considerar a tomada de medidas enumeradas no item 

C da lista indicativa de medidas.
77

 

 Na Décima terceira Reunião das Partes, em 2001, mais uma vez a não observância da 

Federação Russa foi objeto de decisão. Nessa decisão, as partes registram o fato de o país 

estar operando sob um plano de eliminação, a “Lista de medidas urgentes para a eliminação 

da produção e consumo de substâncias destruidoras de ozônio na Federação Russa no período 

de 1999-2000”. É também registrado que a Rússia não estava em observância nos anos de 

1999 e 2000, pela produção e consumo de substâncias do Anexo A, mas que fechou a 

produção de CFC em 20 de dezembro de 2000 e parou a importação e exportação de 
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substâncias destruidoras de ozônio dos Anexos A e B a partir de 1 de março de 2000. Por fim, 

a decisão recomenda que a Federação Russa prossiga com os programas de eliminação, com a 

ajuda de agências internacionais de financiamento, e aprecia o fato de o país examinar a 

possibilidade de assinar as Emendas de Copenhagen, Montreal e Beijing.
78

 

 O caso Russo voltou a ser tratado em decisão da Décima quarta Reunião das Partes, 

em 2002, quando foi registrada a completa eliminação da produção e consumo das 

substâncias destruidoras de ozônio dos Anexos A e B.
79

 

 Na Vigésima terceira Reunião das Partes, foi emitida nova decisão sobre a Federação 

Russa, registrando que o país havia relatado a exportação de substância do Grupo I do Anexo 

C, em 2009, a um Estado que não se enquadra no Artigo 5 do Protocolo e que não é membro 

da CEI, o que significa não observância com as definições do Artigo 4 do Protocolo. Diante 

disso, a decisão registra a necessidade de maior monitoramento da implementação, pela 

Rússia, das suas obrigações sob o Protocolo de Montreal.
80

 

 Abaixo, na Tabela 4, são apresentados os dados referentes ao consumo anual, pela  

Federação Russa, das substâncias controladas pelo Protocolo. 

Fonte: 81 

                                                

78 UNEP. Report of the Thirteenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer. Disponível em: <http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/13mop/13mop-

10.e.pdf>. Acesso em: 12 de novembro de 2013. 

79 UNEP. Report of the Fourteenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/14mop/index.shtml>. Acesso em: 12 de novembro de 2013. 

80 Decisão sobre a Rússia da Vigésima terceira Reunião das Partes. UNEP. Decision XXIII/27: Non-

compliance with the Montreal Protocol by the Russian Federation. In: UNEP. Handbook for the 

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. 9. ed. Nairobi: Secretariat for The 

Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer & The Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer, 2012. Disponível em: <http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/MP-

Handbook-2012.pdf>. Acesso em: 13 de novembro de 2013. 

81 UNEP. Data Access Center. ODS Consumption. Russian Federation. 1986 to 2012. All Groups. 



81 

 

 

 A análise desses dados permite perceber que os níveis de consumo da Rússia são 

bastante instáveis. O metil clorofórmio, por exemplo, havia tido o seu consumo eliminado já 

em 1997, e no mesmo ano o consumo de tetracloreto de carbono também foi zero. Por outro 

lado, o consumo de CFCs ainda era alto, e o de halogênios estava longe da eliminação, que 

deveria ter ocorrido desde 1994. 

 Em 2001, observa-se a total eliminação das substâncias dos Anexos A e B, o que 

mostra que fizeram efeito as medidas registradas na Décima terceira Reunião das Partes 

(2001) - o fechamento da produção de CFC em dezembro de 2000 e o congelamento da 

importação e exportação de substâncias destruidoras de ozônio dos Anexos A e B a partir de   

março de 2000. O consumo de halogênios manteve-se zero a partir de 2001, bem como o de 

outros CFCs totalmente halogenados e o de metil clorofórmio. O consumo de tetracloreto de 

carbono chegou, por sua vez, a ter níveis negativos a partir de 2005. No que diz respeito à 

substâncias do Anexo C, a Rússia está em observância, exceto quanto aos HCFCs. Os CFCs, 

que deveriam ter tido seu consumo totalmente eliminado desde 1996, não tiveram uma linha 

contínua de declínio desde então, tendo o consumo dessa substância tido o seu pico em 2006, 

com 394,7 toneladas PDO. É importante notar, porém, que esse nível de consumo de CFC 

pela Rússia em 2006 corresponde a aproximadamente 3 por cento do consumo da mesma 

substância pelo país dez anos antes. Isso permite verificar que as medidas do Protocolo de 

Montreal têm sido efetivas mesmo no que diz respeito à substância que representa o maior 

ponto de não observância do caso mais difícil dentre aqueles aqui analisados – o caso russo. 

 

3.5. Da maior dificuldade do caso Russo 

 

 A dificuldade excepcional da resolução do caso da Rússia
82

 deveu-se, em parte, ao 

atraso no fornecimento de dados pelo Estado, e em parte ao fato de o financiamento externo, 

sendo substancial, ter sido também atrasado.
83

 Conforme aponta Victor: 

No final de 1996, o FMMA retirou US$ 40 milhões destinados a projetos para 

eliminar SDO na Rússia, com uma quantidade similar a ser paga pela Rússia 
utilizando recursos domésticos. Entretanto, o fornecimento de projetos viáveis para 

suprimir a produção e o consumo russos de SDO ainda ultrapassa o financiamento 

externo disponível; o FMMA e o Banco Mundial estão tentando levantar o dinheiro 
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adicional necessário.84 

 Atualmente, há ceticismo, por parte de muitos observadores, em relação à exatidão dos 

dados fornecidos pela Rússia, mas não há meios de verificar, de forma independente, a 

precisão dessas informações.
85

 Ao tratar da importância das discussões e recomendações para 

a observância ao Protocolo de Montreal, Victor fala da dificuldade em conseguir que a 

Federação Russa enviasse as informações solicitadas. A exigência só foi atendida quando a 

aprovação do plano de observância russo dependia do fornecimento das informações.
86

 

[N]o caso da Federação Russa, em que a necessidade de informações era 

extremamente urgente porque o país é um grande produtor e consumidor das 
substâncias controladas, repetidas solicitações mesmo por estimativas não foram 

respondidas com dados. A Rússia observou inteiramente a exigência por dados base 

apenas mais tarde, quando a sua não observância estava sendo manejada sob o 

sistema ad hoc e o Comitê exigiu dados antes de aprovar o plano de observância 

russo.87 

 Como observa Victor, a aprovação do plano de observância russo pelo Comitê de 

Implementação era imprescindível para que fosse liberado o financiamento do FMMA ao 

país. Ainda assim, os dados foram fornecidos com relutância pela Rússia. Só em 1996, 

quando o financiamento do FMMA já estava fluindo, a Rússia forneceu todos os dados.
88

 

 Ao tratar das preocupações das partes do Protocolo de Montreal e dos observadores 

em relação à Rússia, Victor aponta, além da questão do fornecimento de dados, a preocupação 

de que a Rússia não promoverá a eliminação total das substâncias controladas pelo 

Protocolo.
89

 Porém, segundo o autor, o principal receio das partes e dos observadores diz 
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respeito ao comércio. Maior produtora de CFCs entre os países da ex União Soviética, a 

Rússia planejou reciclar, recuperar e exportar substâncias destruidoras de ozônio, mas a 

decisão da Reunião das Partes – tratada anteriormente neste trabalho - é prejudicial a esse 

comércio. Em função das fortes objeções russas ao banimento de exportações decidido pela 

RDP, houve adoção da decisão por “consenso”, mas com uma parte contra.
90

 Como observa 

Victor, se, por um lado, a importância da oposição da Rússia a essa decisão é vaga, por outro, 

a decisão pode levar outros Estados a banir importações provenientes daquele país. Segundo o 

autor, em função do frouxo controle russo sobre as suas exportações, o controle, por outros 

Estados, sobre as importações provindas da Rússia poderia ser o elemento de maior 

importância para o controle da exportação de substâncias no caso russo.
91

 

 Apesar de todas as dificuldades, a Rússia tem apresentado visível progresso na 

observância ao Protocolo de Montreal. Conforme nota Victor
92

, em 1996, a produção russa de 

substâncias destruidoras de ozônio correspondia apenas à quarta parte da sua capacidade de 

produção em 1990, o que significa uma queda de 40 por cento desde a apresentação do caso 

russo ao Procedimento de Não Observância, em 1995. Essas reduções foram resultado de 

diversas medidas, dentre as quais um sistema de quotas para controlar a produção e planos 

para a eliminação total da produção de novas substâncias destruidoras de ozônio. 

 

3.6. Considerações finais 

 

 A partir da análise da abordagem do Protocolo de Montreal sobre a observância dos 

Estados partes com economias em desenvolvimento – aqui, Brasil e Índia –, observa-se a 

consideração da realidade fática dos Estados, com objetivo de adaptar a estrutura normativa e 

institucional do Protocolo para incentivar a observância desses Estados. Essa adaptação se 

mostra, portanto, como elemento essencial ao Protocolo de Montreal para o seu sucesso em 

termos de observância, na medida em que faz com que ele se mostre como um compromisso 

possível de ser cumprido por parte do Estado parte. Assim, a flexibilidade normativa do 

Protocolo de Montreal se revela como uma verdadeira ferramenta intrínseca para a 

observância às suas disposições. 

 A previsão, pelo Protocolo de Montreal, de que os Estados partes com economias em 

                                                

90 VICTOR, 1998, p. 159. 

91 Ibid., p. 159. 

92 Id., op. cit., 1996, p. 18. 
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desenvolvimento teriam uma maior dificuldade para o cumprimento das suas metas levou, 

como visto neste trabalho, a uma adaptação prévia da estrutura normativa e institucional do 

Protocolo em relação a esses Estados, ao passo que, para os Estados com economias em 

transição, o Protocolo não previu maiores dificuldades de observância. Com a “auto 

acusação” de não observância pelos Estados dos casos BBPRU, em 1995, o Protocolo de 

Montreal teve de desenvolver uma nova abordagem que permitisse ajudar esses Estados a 

superar as dificuldades enfrentadas. 

 A análise, feita neste capítulo, sobre os casos de Polônia e Rússia e sobre a abordagem 

do Comitê na sua resolução, além de ressaltar a importância da atuação do Comitê de 

Implementação no Procedimento de Não Observância, permite ter uma perspectiva sobre o 

futuro papel do Procedimento no âmbito do sistema de instituições que servem ao Protocolo 

de Montreal.
93

 

 Conforme aponta Victor,
94

 até 1998, os casos BBPRU não haviam sido completamente 

resolvidos, mas estavam já “seguindo no sentido de uma equilibrada avaliação baseada 

essencialmente em uma avaliação objetiva dos fatos e circunstâncias de cada país”. Segundo o 

autor, isso talvez não ocorreria se a questão tivesse sido inteiramente destinada à Reunião das 

Partes, que tem caráter mais político. Victor afirma que o fato de o Comitê de Implementação 

ter recebido a tarefa de resolver essas questões sob o Procedimento de Não Observância veio 

reforçar a sua reputação como órgão legítimo e competente para lidar com esse tipo de 

questões.
95

 

 No que diz respeito à importância dos casos BBPRU para o aperfeiçoamento do  

Procedimento de Não Observância do Protocolo de Montreal e para o sistema do Protocolo de 

modo geral, as decisões a respeito desses casos geraram um precedente para lidar com 

posteriores apresentações de não observância por outros membros da CEI.
96

 Em sua obra, de 

1998, Victor aponta que o modelo já estava sendo utilizado para lidar com a não observância 

de Letônia e Lituânia. A Estônia levou sua não observância ao Comitê de Implementação 

antes mesmo de ratificar o Protocolo, e o seu caso foi adiado até a ratificação, ou seja, até que 

o Estado pudesse ser considerado formalmente em não observância.
97

 Atualmente, o sistema 

ad hoc do Procedimento de Não Observância já lidou com casos de mais de 70 Estados de 

                                                

93 VICTOR, 1996, p. 2. 

94 Ibid., p. 28. 

95 Id., 1996, p. 28. 

96 Id., op. cit., 1998, p. 157. 

97 Ibid., p. 157. 
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todo o mundo.
98

 

 A partir da análise sobre a observância de Polônia e Rússia feita neste capítulo, 

percebe-se que, em relação aos casos BBPRU, o Comitê de Implementação adotou uma 

abordagem pragmática, focando em meios de alcançar a observância. Cada uma das partes 

que não estavam observando teria de documentar os seus planos para observar o Protocolo. 

Esses planos foram periodicamente revistos pelo Comitê, que considerava também as 

questões que surgiam.
99

 É importante notar, porém, que esses Estados dos casos BBPRU, 

especialmente a Rússia, têm cooperado com o Comitê especialmente porque o financiamento 

pelo FMMA está condicionado à aprovação do plano de cada parte pelo Comitê de 

Implementação.
100

 Segundo Victor, “enquanto o Comitê aplica principalmente a branda 

abordagem da administração à não observância, ele tem sido eficaz nos seus casos mais 

difíceis de não observância só porque tem acesso às ferramentas levemente mais 'duras' da 

condicionalidade”.
101

 A esse respeito, Victor cita a fala de um representante do FMMA: 

Falando ao CI, quando o CI desenvolveu suas recomendações para manejar os casos 

BBPRU, um representante do FMMA ressaltou que “o financiamento do FMMA 

estava sujeito ao processo formal de não observância do Protocolo de Montreal.” No 

caso da Rússia, que apenas relutantemente forneceu as informações solicitadas, o 
representante acrescentou que “o FMMA estava esperando o parecer do CI sobre a 

qualidade das informações apresentadas pela Federação Russa... antes de prosseguir 

com um projeto para a Federação Russa.”102 

 Outra demonstração de que os Estados partes do Protocolo de Montreal têm 

consciência da importância da condicionalidade para que a atuação do Comitê de 

Implementação seja efetiva é a afirmação, nas Decisões sobre Bielorrússia, Rússia e Ucrânia, 

de que: “[e]m caso de quaisquer questões relacionadas à exigência de relatórios e às ações [de 

Bielorrússia, Rússia e Ucrânia], o dispêndio de assistência internacional deve estar sujeito à 

clarificação daqueles problemas frente ao Comitê de Implementação.”  

                                                

98 Ver lista de decisões sobre não observância da Reunião das Partes do Protocolo de Montreal em: UNEP. 

Handbook for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 2012, p. v-vi. 

99 VICTOR, op. cit., 1998, p. 164. 

100Ibid., p. 164. 

101Tradução livre do seguinte texto: “While the Committee applies mainly the soft management approach to 
noncompliance, it has been effective in its most difficult cases of noncompliance only because it has access to 

slightly 'harder' tools of conditionality”. (Ibid., p. 164). 

102 Tradução livre do seguinte texto: “Speaking to the IC, when the IC developed its recommendations for 
handling the BBPRU cases, a GEF representative underscored that “GEF funding was subject to the formal 

processes of the Montreal Protocol for noncompliance.” In the case of Russia, which only reluctantly 

supplied the information requested, the representative added that the “GEF was awaiting the advice of the IC 

as to the quality of the Russian Federation's submissions... before proceeding with a project for the Russian 

Federation.” (VICTOR, 1998, p. 158-159) 
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 Assim, conforme afirma Victor a respeito do mecanismo de observância do Protocolo 

de Montreal, a existência de uma “borda rígida” torna o brando modelo administrativo de 

observância mais efetivo. Ainda assim, no que diz respeito ao sistema do Protocolo como um 

todo, ele é substancialmente menos caracterizado pelo confronto, e funciona de modo a evitar 

conflitos.
103

 

 Os resultados desse modelo podem ser percebidos pelos apontamentos, por Victor, de 

que, em meados de 1997, a abordagem de planos e revisões para Bielorrússia, Rússia e 

Ucrânia já parecia estar funcionando bem – os três Estados estavam controlando substâncias 

destruidoras de ozônio mais do que estariam se os seus casos não tivessem sido apresentados, 

e, portanto, estavam caminhando no sentido da observância total ao Protocolo.
104

 De fato, a 

análise feita neste capítulo levando em consideração as decisões e os dados mais recentes 

disponíveis sobre dois dos Estados dos casos BBPRU permite constatar essa melhora na 

observância por parte desses Estados, e, consequentemente, o sucesso das medidas 

implementadas sob o Procedimento de Não Observância do Protocolo de Montreal. 

 

                                                

103 VICTOR, 1996, p. 23. 

104 Id., 1998, p. 159. 
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Conclusão 

   

 A partir da análise realizada neste trabalho sobre o Protocolo de Montreal, focando 

principalmente na sua flexibilidade normativa, no seu Procedimento de Não Observância e na 

Atuação do Comitê de Implementação, torna-se visível a importância da estrutura e dos 

mecanismos de um tratado de direito internacional como fomentadores da observância ao 

instrumento.  

 Por sua vez, os estudos de caso aqui feitos permitem concluir que, por um lado, quanto 

aos Estados partes com economias em desenvolvimento, o tratamento diferenciado definido 

pelo Artigo 5 do Protocolo foi determinante para a observância desses Estados partes 

abrangidos pelos maiores prazos e pela assistência do Fundo Multilateral. Por outro lado, 

quanto aos Estados partes com economias em transição, as ferramentas e procedimentos 

utilizados pelo Protocolo de Montreal foram capazes de levar os Estados dos casos BBPRU a 

observar as definições do Protocolo. Como foi visto, mesmo no caso mais complicado da 

Rússia, os relatórios passaram, em certo momento, a ser fornecidos, e o Estado progrediu 

gradualmente em direção à observância.  

 Como se pôde perceber através deste estudo, a atuação do sistema do Protocolo de 

Montreal para a resolução dos casos de Polônia e Rússia, aqui analisados, teve como principal 

instituição encarregada o Comitê de Implementação, ao qual foram redirecionados os casos 

após a apresentação à Reunião das Partes. Coube ao Comitê de Implementação dividir as 

apresentações dos cinco Estados, avaliar os planos nacionais, propor os planos e revisões à 

Reunião das Partes, e acompanhar os casos, trabalhando com cada Estado para alcançar a 

observância. 

  À Reunião das Partes, por sua vez, coube aprovar e emitir as decisões a respeito de 

cada um dos Estados dos casos BBPRU, individualmente. Nesse ponto, pode-se perceber, 

mais uma vez, a grande importância da flexibilidade das regulamentações do Protocolo, que 

se refletiu, nesses dois dos casos aqui estudados, principalmente nas definições de novos 

prazos, mais viáveis àqueles Estados com maiores dificuldades em observar. Assim, o fato de 

os Estados com economias em transição não serem enquadrados no Artigo 5 como países em 

desenvolvimento, e, portanto, não desfrutarem dessa flexibilidade normativa que o Protocolo 

concede a alguns Estados diante de certos critérios, foi compensado por uma flexibilidade 

definida no tratamento de cada caso particular pela  Reunião das Partes. 

 É importante ressaltar, porém, que essa flexibilidade não representou uma adaptação 
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do Protocolo aos casos particulares de cada Estado. Houve, em verdade, uma abordagem 

pragmática no sentido de resolver os problemas de cada um dos Estados em não observância, 

levando a sua performance aos padrões do Protocolo, em vez de simplesmente puni-los pela 

não observância.
1
 Trata-se, portanto, de uma abordagem essencialmente administrativa, 

centrada na ajuda aos Estados partes para que alcancem a observância, e na rejeição a 

sanções. A atuação do Comitê de Implementação e da Reunião das Partes ante os casos 

BBPRU – e, especificamente, aos casos de Polônia e Rússia aqui estudados – está, portanto, 

de acordo com o entendimento teórico administrativo de que os Estados têm propensão a 

observar os compromissos internacionais aos quais aderem. Desse entendimento de base 

teórica administrativa resulta a ideia de que aos Estados que não observam o Protocolo falta 

capacidade para fazê-lo. Resulta dessas noções o tratamento dos casos de não observância no 

âmbito do Protocolo através do fornecimento de ajuda e da facilitação de performance, em 

vez da aplicação de sanções.  

 Além da teoria administrativa da observância, a perspectiva institucionalista neoliberal 

das relações internacionais foi essencial para a construção deste estudo através de uma ótica 

racionalista, com a busca pela compreensão dos fatores que levam os Estados a obedecerem 

obrigações legais, ainda que na falta de mecanismos que atuem no sentido de uma coerção 

propriamente. O foco institucionalista no modo como as instituições podem ser projetadas 

para promover uma interligação entre a busca pelos interesses próprios de cada Estado e a 

cooperação de longo prazo
2
 foi um elemento central da análise feita neste trabalho. Além da 

questão sobre como é alcançada a observância a normas de direito internacional, também as 

premissas do institucionalismo neoliberal, como a centralidade do ator estatal no sistema 

internacional e a importância das instituições para o alcance dos interesses comuns dos 

Estados são entendimentos essenciais ao próprio objetivo deste trabalho, conforme mostrado 

já na sua introdução e reiterado ao longo do estudo.  

 Como já visto neste trabalho, segundo o entendimento institucionalista, os Estados 

criam organizações e regimes principalmente por razões de interesse próprio, visando a 

facilitar o alcance de objetivos e diminuir riscos.
3
 Assim, uma instituição ou acordo 

internacional deve possibilitar o alcance, pelos Estados, dos seus interesses comuns da forma 

mais fácil possível, com os menores riscos possíveis, e de modo a não prejudicar os interesses 

                                                
1 VICTOR, 1996, p. 29. 

2 ÇALI, 2010, p. 36. 

3 Ibid., p. 34. 
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maiores dos Estados. De fato, a escolha do Protocolo de Montreal como instrumento 

analisado neste estudo baseia-se nesse entendimento. A partir do reconhecido sucesso do 

Protocolo de Montreal em termos de observância, foi feita uma análise sobre o instrumento 

com o objetivo de verificar quais instituições, normas e mecanismos do Protocolo fomentam a 

observância pelos seus Estados partes. A análise sobre a estrutura e mecanismos do Protocolo 

e sobre a atuação desses elementos sobre os casos de Polônia e Rússia veio a confirmar a 

importância do acompanhamento por relatórios, da facilitação de performance, do 

fornecimento de ajuda técnica e financeira. Esses recursos disponibilizados pelo complexo 

sistema do Protocolo de Montreal foram manejados no âmbito do componente ad hoc do 

Procedimento de Não Observância pelo Comitê de Implementação, de modo a manter e 

incentivar aquela ligação entre o interesse de cada Estado e o alcance do objetivo comum – no 

caso do Protocolo, a proteção da camada de ozônio. 

 Ainda a respeito da questão sobre como a observância a normas internacionais é 

alcançada, os institucionalistas argumentam que, mesmo sem coerção, regras e procedimentos 

legais podem criar incentivos para Estados racionais auto interessados cooperarem uns com os 

outros de forma contínua.
4
 Na análise sobre as instituições e mecanismos do Protocolo de 

Montreal, o elemento mais próximo do que se pode chamar de “coerção” foi a 

condicionalidade da ajuda financeira do Fundo Mundial para o Meio Ambiente (FMMA). 

Essa condicionalidade, no entanto, pode ser entendida como um elemento de coerção bastante 

brando, ou mais como um elemento de incentivo à observância do que como punição pela não 

observância, já que a não observância pelo Estado levaria simplesmente ao não fornecimento 

da ajuda financeira que se destina exatamente à redução do consumo e produção das 

substâncias controladas, não prejudicando o Estado em qualquer outro sentido senão 

justamente na observância ao Protocolo. É importante, porém, reconhecer que a 

condicionalidade da ajuda financeira do FMMA teve papel essencial na resolução dos casos 

mais complicados de não observância analisados neste trabalho. 

 A importância do papel da condicionalidade da ajuda financeira do FMMA pôde ser 

melhor compreendida no estudo de caso dos Estados com economias em transição feito neste 

trabalho. Ao mesmo tempo, se verificavam os efeitos positivos da atuação do Comitê de 

Implementação e do funcionamento do Procedimento de Não Observância na resolução dos 

problemas de observância dos casos de Polônia e Rússia. Os dois últimos Estados analisados 

no estudo de caso tinham economias em transição, e, por não serem considerados países em 

                                                
4 ÇALI, 2010, p. 36. 
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desenvolvimento, não poderiam receber financiamento do Fundo Multilateral. O fato de o 

FMMA ter tomado os Estados partes do Protocolo de Montreal com economias em transição 

como beneficiários dos seus financiamentos à proteção da camada de ozônio
5
 foi aproveitado 

de forma inteligente pelo Comitê de Implementação. Ao condicionar o financiamento do 

FMMA à observância pelo Estado parte, o Comitê integrou mais esse elemento - o 

financiamento do FMMA - ao sistema do Protocolo de Montreal, criando mais um incentivo à 

observância, destinado a Estados partes com economia em transição. 

 Neste ponto, faz-se importante ressaltar o entendimento de Victor, de que as 

discussões, as recomendações e a transparência – consideradas pelo autor como elementos 

que contribuem para a observância ao Protocolo de Montreal – têm efetividade limitada no 

tratamento da não observância de Estados com economia em transição.
6
 Assim, o fato de não 

existir, antes do FMMA, um mecanismo de ajuda financeira destinada a Estados com 

economias em transição mostra que a apresentação da não observância dos Estados dos casos 

BBPRU trouxe um novo desafio que não estava previsto nos regulamentos do Protocolo. 

 Diante disso, percebe-se que a análise dos casos BBPRU permite verificar a resposta 

do sistema do Protocolo de Montreal para casos inesperados e complicados de não 

observância, e, consequentemente, os efeitos práticos da flexibilidade desse sistema. Ao 

contrário da prevista dificuldade de países em desenvolvimento, a dificuldade enfrentada por 

países com economias em transição não havia sido antecipada com um dispositivo (no caso 

dos países em desenvolvimento, o Artigo 5 do Protocolo), nem com a formação de um Fundo 

específico para financiamentos destinados a esses Estados (no caso dos países em 

desenvolvimento, o Fundo Multilateral). A colocação de condicionalidade ao financiamento 

pelo FMMA mostrou a capacidade do sistema do Protocolo de Montreal para lidar com novas 

questões, levando seus Estados partes à observância. 

 Através da análise sobre os casos de, Polônia e Rússia, foi possível verificar o 

funcionamento do Procedimento de Não Observância e a atuação do Comitê de 

Implementação na prática, e constatar os efeitos positivos desse mecanismo e dessa instituição 

sobre a observância dos dois Estados. Conforme demonstrado através desse estudo de casos, a 

atuação do Comitê no Procedimento de Não Observância é baseada no monitoramento e no 

incentivo à observância, através do fornecimento de assistência e da facilitação de 

performance, caracterizando aquilo a que Gilbert Bankobeza se refere como um “regime de 

                                                
5 VICTOR, 1998, p. 158. 

6 Ibid., p. 153. 
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não observância conciliatório e cooperativo”.
7
 

 O estudo realizado neste trabalho permitiu notar que o sistema do Protocolo de 

Montreal leva em consideração a situação fática dos Estados partes, as suas particularidades e 

dificuldades, buscando uma solução no sentido de tornar aplicáveis, na prática, as medidas 

definidas no Protocolo. Isso pode ser observado tanto na estrutura normativa do Protocolo 

quanto nos seus mecanismos no âmbito do Procedimento de Não Observância. De fato, toda 

norma deve se fazer possível de ser aplicada se pretende ser efetiva, e, em se tratando de 

normas internacionais, que não se situam no contexto de existência de uma autoridade 

superior com poder de polícia capaz de coagir, as normas devem sempre se mostrar aos 

Estados como algo possível de ser executado, e cuja execução trará benefícios. 

 A abordagem essencialmente administrativa do Protocolo de Montreal está de acordo 

com esses requisitos para a efetividade, e o Protocolo tem se mostrado como tendo um 

sistema normativo benéfico e possível de ser executado. Através do estudo dos dois Estados 

componentes dos casos BBPRU, levando em consideração as decisões e os dados mais 

recentes disponíveis, constatou-se o efeito positivo da atuação do Comitê de Implementação e 

do funcionamento do Procedimento de Não Observância, na medida em que esses Estados 

foram levados à observância.  

 Na atuação do componente ad hoc do Procedimento de Não Observância, pôde ser 

percebida uma combinação de medidas de caráter administrativo – como a revisão de 

implementação, a assistência técnica e financeira, as discussões, e as recomendações - com 

medidas de leve caráter coercitivo, como a condicionalidade ao financiamento do FMMA, nos 

casos de Polônia e Rússia. Assim, o estudo aqui feito confirma o entendimento de que o 

mecanismo de observância do Protocolo de Montreal apresenta aquilo a que Victor
8
 se refere 

como uma “borda rígida”, que aumenta a efetividade do modelo de caráter administrativo, ao 

funcionar como mais uma ferramenta para levar Estados partes à observância nos casos mais 

complicados. No entanto, apesar da aplicação de medidas de caráter levemente coercitivo, o 

sistema do Protocolo como um todo tem caráter essencialmente administrativo, evitando 

conflitos e sanções, e atuando com base no monitoramento, na flexibilidade normativa, na 

assistência e no incentivo à observância. 

                                                
7 BANKOBEZA, 2007, p. 77. 

8 VICTOR, 1996, p. 23. 
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Anexo II – Análise sobre os demais casos componentes dos BBPRU: Bulgária, 

Bielorrússia e Ucrânia 

 

 Bulgária 

 Na Sétima Reunião das Partes (1995), a decisão a respeito da Bulgária apenas 

registrou que o Estado estava em observância com as obrigações do Protocolo de Montreal e 

que havia a possibilidade de não observância em 1996, o que faria com que o Comitê de 

Implementação tivesse que trabalhar no sentido de resolver a questão.
1
 

 O caso da Bulgária voltou a ser objeto de decisão na Décima primeira Reunião das 

Partes, em 1999. Essa decisão consignou que a Bulgária havia ratificado as Emendas de 

Londres e Copenhagen, e que o Estado vinha trabalhando, em cooperação com o FMMA, para 

o desenvolvimento de um programa nacional visando observar o Protocolo de Montreal. No 

entanto, a decisão apontou que a Bulgária não estava observando o Protocolo em 1997, por ter 

relatado “consumo positivo de 1.6 toneladas PDO
2
 de substâncias do Grupo II do Anexo A”.

3
  

 Por fim, ficou estabelecido nessa decisão que a Bulgária enviaria ao Secretariado uma 

cópia completa do seu programa nacional, quando aprovado, bem como referências 

específicas ao Comitê de Implementação, através do Secretariado. Estabeleceu-se também 

que, na medida em que estava cumprindo os seus compromissos específicos no prazo certo e 

enviando os relatórios, a Bulgária seria tratada como um Estado em observância, e deveria, 

portanto, continuar recebendo assistência internacional para alcançar os seus compromissos.
4
  

                                                 

1 UNEP. Report of the Eleventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer. Disponível em: <http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/11mop/11mop-

10.e.pdf>. Acesso em: 07 de novembro de 2013. 

2 A sigla PDO refere-se ao termo “potencial de destruição de ozônio”. Em inglês, a sigla utilizada é ODP, 

referente a “ozone depletion potential”. 

 O Potencial de Destruição de Ozônio (PDO) representa a quantidade de ozônio destruída pela emissão de 

uma substância, ao longo de toda a sua vida na atmosfera. A medida compara o potencial de destruição de 

ozônio de determinadas substâncias, tendo como referência o CFC-11, a que é atribuído o valor de referência 

1. (UNEP. Report to the United Nations Environment Programme from the Cochairs of the Montreal 

Protocol Scientific Assessment Panel. Nairobi: Secretariado do Ozônio, 2000. Disponível em: 

<http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/oewg/20oewg/science-report-may2000.e.pdf>. Acesso em: 13 

de novembro de 2013). 

  No Protocolo de Montreal, as substâncias listadas nos Anexos têm apontados os seus respectivos PDOs, 

“determinados por cálculos baseados em medições laboratoriais”. (Protocolo de Montreal sobre substâncias 

destruidoras de Ozônio). 

3 UNEP. Report of the Eleventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer. 

4 UNEP. Report of the Eleventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer. 



Por outro lado, através dessa decisão de 1999, as partes do Protocolo alertaram a Bulgária, em 

consonância com o item B da lista indicativa de medidas
5
 de que, caso o país não alcançasse 

os seus compromissos nos prazos estabelecidos, as partes considerariam a tomada de  medidas 

consistentes com o item C da lista.
6
 

 Abaixo, são apresentados, na Tabela, os dados referentes ao consumo anual, pela 

Bulgária, das substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal. 

 

 

Fonte: 
7 

 

 Ao observar a tabela de dados referentes aos relatórios anuais apresentados pela 

Bulgária, percebe-se que a substância responsável pela declaração de que o país não estava 

observando o Protocolo em 1997 eram os halogênios - a única substância controlada cujo 

consumo ainda não havia sido eliminado pela Bulgária naquele ano. Os CFCs, o tetracloreto 

de carbono e o metil clorofórmio, bem como as outras substâncias controladas já haviam tido 

o seu consumo eliminado por aquele Estado em 1997. Em 1998, conforme se observa na 

tabela, o consumo de halogênios já havia sido eliminado na Bulgária, o que indica o caráter 

bem sucedido das medidas implementadas para o país no âmbito do Protocolo. 

 

Bielorrússia 

 Na sétima Reunião das Partes, foi emitida também decisão relativa à não observância 

                                                 

5 A lista a que se faz referência aqui é a “Lista indicativa de medidas que podem ser tomadas pela Reunião das 

Partes diante de não observância”, a qual já foi tratada no capítulo anterior deste trabalho. 

6 UNEP. Report of the Eleventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer. 

7 UNEP. Data Access Center. ODS Consumption. Bulgaria. 1986 to 2012. All Groups. 



da Bielorrússia ao Protocolo de Montreal. Essa decisão afirma que a Bielorrússia estava 

observando o Protocolo em 1995, e que o país concordou em enviar ao Secretariado, até 31 de 

dezembro de 1995, o seu programa nacional para eliminação de substâncias destruidoras de 

ozônio no país. A Bielorrússia prometeu também “fornecer informações sobre o seu 

compromisso político em relação ao programa de eliminação de substâncias destruidoras de 

ozônio”, e ficou estabelecido que o Comitê de Implementação poderia, após avaliação dos 

dados, requerer informações adicionais.
8
 

 Nessa decisão, registrou-se que a Bielorrússia concordou em não exportar nenhuma 

substância controlada pelo Protocolo, seja ela virgem, reciclada ou recuperada a qualquer 

Estado parte do Protocolo, enquadrado no Artigo 2, que não seja membro da Comunidade dos 

Estados Independentes.
9
 A decisão também recomendou assistência internacional visando a 

contribuir para a observância da Bielorrússia ao Protocolo de Montreal, colocando regras a 

serem seguidas por essa assistência. Ficou também registrado que o Estado se esforçaria para 

pagar suas contribuições ao Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal.
10

 

 Na Décima Reunião das Partes, em 1998, foi emitida nova decisão a respeito da não 

observância da Bielorrússia. Foi consignado, na decisão, que a Bielorrússia havia ratificado a 

Emenda de Londres de 1996 e também que, conforme previsto em 1995, o país não estava em 

observância às determinações do Protocolo em 1996. A decisão registra ainda que, em 16 de 

novembro de 1998, o Estado anunciou ao Comitê de Implementação a adoção, feita três dias 

antes pelo seu Conselho de Ministros, de uma Resolução em que o país se compromete a 

eliminar o consumo de substâncias dos Anexos A e B até 1 de janeiro de 2000.
11

 

 Nessa Reunião de 1998, ficou estabelecido que a Bielorrússia enviaria ao Secretariado 

uma cópia completa do seu programa nacional, bem como atualizações subsequentes. 

Estabeleceu-se também que, como a Bielorrússia estava cumprindo, no prazo certo, os seus 

compromissos específicos, seria tratada como um Estado em observância, devendo, assim, 

continuar recebendo assistência internacional destinada a melhorar sua observância. No 

entanto, através dessa decisão, os Estados Partes ao Protocolo alertaram a Bielorrússia, de 

                                                 

8 UNEP. Report of the Seventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete 

the Ozone Layer. Disponível em: <http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/07mop/7mop-12e.shtml>. 

Acesso em: 06 de novembro de 2013. 

9 Ibid. 

10 Ibid. 

11 UNEP. Report of the Tenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete 

the Ozone Layer. Disponível em: <http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/10mop/10mop-9.e.pdf>. 

Acesso em: 07 de novembro de 2013. 



acordo com o definido na lista indicativa de medidas,
12

 de que, no caso de o país não alcançar 

os seus compromissos nos prazos estabelecidos, as partes deveriam considerar a tomada de  

medidas mais severas da lista, apontadas em seu item C.
13

 

 Abaixo, a Tabela apresenta os dados referentes aos relatórios anuais fornecidos pela 

Bielorrússia, de 1986 a 2011. Como já ressaltado anteriormente neste trabalho, a análise dos 

dados sobre o consumo de substâncias destruidoras de ozônio pelos países dos casos BBPRU 

deve dar atenção especial às substâncias específicas a respeito das quais se deu a apresentação 

dos casos ao sistema ad hoc do Procedimento de Não Observância do Protocolo de Montreal, 

em 1995. Além disso, deve-se considerar as decisões da Reunião das Partes a respeito da não 

observância de cada um dos países. No caso da análise dos dados da Bielorrússia, faz-se 

importante destacar ainda o anúncio, registrado na decisão da Décima Reunião das Partes, 

sobre a adoção, pelo Conselho de Ministros daquele Estado, de uma Resolução em que o país 

se compromete a eliminar o consumo de substâncias dos Anexos A e B até 1 de janeiro de 

2000. Destaque-se que, conforme apresentado no início deste capítulo, o Anexo A do 

Protocolo de Montreal compreende CFCs e halogênios, enquanto o Anexo B compreende 

outros CFCs totalmente halogenados, tetracloreto de carbono e metil clorofórmio. 

 

 

Fonte: 
14 

 

 Ao analisar a Tabela, com especial atenção às informações apontadas acima, percebe-

se que, de fato, conforme declarado na decisão de 1998 sobre a Bielorrússia, o país não estava 

                                                 

12 Trata-se, mais uma vez, da Lista indicativa de medidas que podem ser tomadas pela Reunião das Partes 

diante de não observância. 

13 UNEP. Report of the Tenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete 

the Ozone Layer. 

14 UNEP. Data Access Center. ODS Consumption. Belarus. 1986 to 2011. All Groups. 



observando, em 1996, às determinações do Protocolo. Por outro lado, em 2000, a única 

substância que não havia sido completamente eliminada, dentre aquelas que eram objeto do 

Procedimento de Não Observância para o país, era o tetracloreto de carbono. Ainda assim, a 

quantidade de tetracloreto de carbono consumido pela Bielorrússia em 2000 era menos de 10 

por cento da quantidade em 1989; e em 2001 o país já havia conseguido eliminar todo o seu 

consumo da substância. Diante disso, percebe-se que a Bielorrússia conseguiu, com a ajuda 

dos mecanismos do Procedimento de Não Observância, observar as metas estabelecidas nas 

decisões tomadas pela Reunião das Partes. 

 

Ucrânia 

 A não observância da Ucrânia também foi objeto de decisões da Sétima e da Décima 

Reuniões das Partes. A decisão da Sétima Reunião das Partes sobre a não observância da 

Ucrânia é praticamente idêntica àquela da Bielorrússia, com a diferença de que, como a 

Ucrânia já havia enviado ao Comitê de Implementação um projeto de programa nacional para 

eliminação de substâncias destruidoras de ozônio, a Reunião não precisou exigir isso do país, 

mas apenas registrar o fato na decisão.
15

 

 Na Décima Reunião das Partes, foi registrado, assim como no caso da Bielorrússia, 

que a Ucrânia havia ratificado a Emenda de Londres, e que o país não estava observando o 

Protocolo em 1996. O caso da Ucrânia, porém, era, em 1998, mais grave do que o da 

Bielorrússia no mesmo ano. Conforme registrado na decisão da Reunião, a Ucrânia havia 

apresentado, de 1995 a 1996, significante aumento no consumo de substâncias destruidoras de 

ozônio. Diante disso, as partes definem que, ao aceitar a decisão, a Ucrânia se compromete a 

eliminar o consumo de substâncias dos Anexos A e B até 1 de janeiro de 2002.
16

 

 Tendo em vista a situação mais complicada da Ucrânia em relação à observância ao 

Protocolo, além do prazo dois anos maior para a eliminação do consumo de substâncias dos 

Anexos A e B, a Reunião abordou com maiores detalhes, na decisão sobre a Ucrânia, os meios 

pelos quais o país deveria melhorar a sua observância. As partes urgem, na decisão, que a 

Ucrânia trabalhe com Agências de Implementação relevantes no sentido de substituir o 

consumo de substâncias destruidoras de ozônio por substâncias alternativas. É também 

sugerido ao país que desenvolva planos para o gerenciamento das fontes existentes de CFCs e 

                                                 

15 UNEP. Report of the Seventh Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that 

Deplete the Ozone Layer. 

16 UNEP. Report of the Tenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete 

the Ozone Layer. 



para o treinamento no setor de refrigeração,
17

 visando a incentivar a recuperação e a 

reciclagem. 

 A Ucrânia havia solicitado permissão para manter importações das substâncias 

controladas até 2010, para manutenção do equipamento de refrigeração existente. Ao 

estabelecer o prazo até 2002 para que a Ucrânia eliminasse as substâncias dos Anexos A e B, 

as partes rejeitaram, na decisão, o pedido ucraniano. A esse respeito, foi registrado, no 

documento, que a Ucrânia deveria aumentar a recuperação de substâncias destruidoras de 

ozônio ou a importação de material reciclado. As partes sugerem também, pela decisão, que o 

Estado planeje as suas futuras necessidades para manutenção de refrigeração e que utilize a 

ajuda do Painel de Avaliação Tecnológica e Econômica.
18

 

 Na Tabela abaixo, são apresentados os dados sobre o consumo anual, pela Ucrânia, de 

substâncias destruidoras de ozônio. 

 

 

Fonte: 
19 

 

 Ao analisar a tabela, percebe-se que, conforme registrado na decisão da Décima 

Reunião das Partes sobre a não observância da Ucrânia, houve grande aumento no consumo 

de CFCs de 1995 para 1996. De 1997 em diante, porém, o país reduziu gradualmente o seu 

consumo de CFCs, até eliminá-lo em 2006. O tetracloreto de carbono e metil clorofórmio, por 

outro lado, foram eliminados já em 2000, dois anos antes do término do prazo que havia sido 

estabelecido na decisão a respeito da não observância da Ucrânia. Em 2006, portanto, as 

                                                 

17 O setor de refrigeração doméstica foi considerado pela Ucrânia como aquele em que haveria maior 

dificuldade na eliminação de consumo das substâncias controladas, conforme registro na decisão da Décima 

Reunião das Partes sobre a não observância da Ucrânia. 

18 UNEP. Report of the Tenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete 

the Ozone Layer. 

19 UNEP. Data Access Center. ODS Consumption. Ukraine. 1986 to 2012. All Groups. 



substâncias dos Anexos A e B do Protocolo haviam tido o seu consumo eliminado na Ucrânia, 

e o país estava em observância com as determinações da Reunião das Partes. 
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Preamble

The Parties to this Protocol,

Being Parties to the Vienna Convention for the Protection of the
Ozone Layer,

Mindful of their obligation under that Convention to take appropriate
measures to protect human health and the environment against
adverse effects resulting or likely to result from human activities
which modify or are likely to modify the ozone layer,

Recognizing that world-wide emissions of certain substances can
significantly deplete and otherwise modify the ozone layer in a
manner that is likely to result in adverse effects on human health and
the environment,

Conscious of the potential climatic effects of emissions of these
substances,

Aware that measures taken to protect the ozone layer from depletion
should be based on relevant scientific knowledge, taking into account
technical and economic considerations,

Determined to protect the ozone layer by taking precautionary
measures to control equitably total global emissions of substances
that deplete it, with the ultimate objective of their elimination on the
basis of developments in scientific knowledge, taking into account
technical and economic considerations and bearing in mind the
developmental needs of developing countries,

Acknowledging that special provision is required to meet the needs of
developing countries, including the provision of additional financial
resources and access to relevant technologies, bearing in mind that
the magnitude of funds necessary is predictable, and the funds can be
expected to make a substantial difference in the world’s ability to
address the scientifically established problem of ozone depletion and
its harmful effects,
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Noting the precautionary measures for controlling emissions of
certain chlorofluorocarbons that have already been taken at national
and regional levels,

Considering the importance of promoting international co-operation
in the research, development and transfer of alternative technologies
relating to the control and reduction of emissions of substances that
deplete the ozone layer, bearing in mind in particular the needs of
developing countries,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1: Definitions

For the purposes of this Protocol:

1. “Convention” means the Vienna Convention for the
Protection of the Ozone Layer, adopted on 22 March 1985.

2. “Parties” means, unless the text otherwise indicates, Parties to
this Protocol.

3. “Secretariat” means the Secretariat of the Convention.

4. “Controlled substance” means a substance in Annex A, Annex
B, Annex C or Annex E to this Protocol, whether existing
alone or in a mixture. It includes the isomers of any such
substance, except as specified in the relevant Annex, but
excludes any controlled substance or mixture which is in a
manufactured product other than a container used for the
transportation or storage of that substance.

5. “Production” means the amount of controlled substances
produced, minus the amount destroyed by technologies to be
approved by the Parties and minus the amount entirely used as
feedstock in the manufacture of other chemicals. The amount
recycled and reused is not to be considered as “production”.

6. “Consumption” means production plus imports minus exports
of controlled substances.
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7. “Calculated levels” of production, imports, exports and
consumption means levels determined in accordance with
Article 3.

8. “Industrial rationalization” means the transfer of all or a
portion of the calculated level of production of one Party to
another, for the purpose of achieving economic efficiencies or
responding to anticipated shortfalls in supply as a result of
plant closures.

Article 2: Control Measures

1. Incorporated in Article 2A.

2. Replaced by Article 2B.

3. Replaced by Article 2A.

4. Replaced by Article 2A.

5. Any Party may, for one or more control periods, transfer to
another Party any portion of its calculated level of production
set out in Articles 2A to 2F, and Article 2H, provided that the
total combined calculated levels of production of the Parties
concerned for any group of controlled substances do not
exceed the production limits set out in those Articles for that
group. Such transfer of production shall be notified to the
Secretariat by each of the Parties concerned, stating the terms
of such transfer and the period for which it is to apply.

5 bis. Any Party not operating under paragraph 1 of Article 5 may,
for one or more control periods, transfer to another such Party
any portion of its calculated level of consumption set out in
Article 2F, provided that the calculated level of consumption
of controlled substances in Group I of Annex A of the Party
transferring the portion of its calculated level of consumption
did not exceed 0.25 kilograms per capita in 1989 and that the
total combined calculated levels of consumption of the Parties
concerned do not exceed the consumption limits set out in



The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

4

Article 2F. Such transfer of consumption shall be notified to
the Secretariat by each of the Parties concerned, stating the
terms of such transfer and the period for which it is to apply.

6. Any Party not operating under Article 5, that has facilities for
the production of Annex A or Annex B controlled substances
under construction, or contracted for, prior to 16 September
1987, and provided for in national legislation prior to 1
January 1987, may add the production from such facilities to
its 1986 production of such substances for the purposes of
determining its calculated level of production for 1986,
provided that such facilities are completed by 31 December
1990 and that such production does not raise that Party’s
annual calculated level of consumption of the controlled
substances above 0.5 kilograms per capita.

7. Any transfer of production pursuant to paragraph 5 or any
addition of production pursuant to paragraph 6 shall be
notified to the Secretariat, no later than the time of the transfer
or addition.

8. (a) Any Parties which are Member States of a regional
economic integration organization as defined in Article 1
(6) of the Convention may agree that they shall jointly
fulfil their obligations respecting consumption under this
Article and Articles 2A to 2I provided that their total
combined calculated level of consumption does not
exceed the levels required by this Article and Articles 2A
to 2I.

(b) The Parties to any such agreement shall inform the
Secretariat of the terms of the agreement before the date
of the reduction in consumption with which the
agreement is concerned.

(c) Such agreement will become operative only if all
Member States of the regional economic integration
organization and the organization concerned are Parties
to the Protocol and have notified the Secretariat of their
manner of implementation.
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9. (a) Based on the assessments made pursuant to Article 6, the
Parties may decide whether:

(i) Adjustments to the ozone depleting potentials
specified in Annex A, Annex B, Annex C and/or
Annex E should be made and, if so, what the
adjustments should be; and

(ii) Further adjustments and reductions of production or
consumption of the controlled substances should be
undertaken and, if so, what the scope, amount and
timing of any such adjustments and reductions
should be;

(b) Proposals for such adjustments shall be communicated to
the Parties by the Secretariat at least six months before
the meeting of the Parties at which they are proposed for
adoption;

(c) In taking such decisions, the Parties shall make every
effort to reach agreement by consensus. If all efforts at
consensus have been exhausted, and no agreement
reached, such decisions shall, as a last resort, be adopted
by a two-thirds majority vote of the Parties present and
voting representing a majority of the Parties operating
under Paragraph 1 of Article 5 present and voting and a
majority of the Parties not so operating present and
voting;

(d) The decisions, which shall be binding on all Parties, shall
forthwith be communicated to the Parties by the
Depositary. Unless otherwise provided in the decisions,
they shall enter into force on the expiry of six months
from the date of the circulation of the communication by
the Depositary.

10. Based on the assessments made pursuant to Article 6 of this
Protocol and in accordance with the procedure set out in
Article 9 of the Convention, the Parties may decide:
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(a) whether any substances, and if so which, should be
added to or removed from any annex to this Protocol,
and

(b) the mechanism, scope and timing of the control measures
that should apply to those substances;

11. Notwithstanding the provisions contained in this Article and
Articles 2A to 2I Parties may take more stringent measures
than those required by this Article and Articles 2A to 2I.

Article 2A: CFCs

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on the first day of the seventh month following
the date of entry into force of this Protocol, and in each
twelve-month period thereafter, its calculated level of
consumption of the controlled substances in Group I of Annex
A does not exceed its calculated level of consumption in 1986.
By the end of the same period, each Party producing one or
more of these substances shall ensure that its calculated level
of production of the substances does not exceed its calculated
level of production in 1986, except that such level may have
increased by no more than ten per cent based on the 1986
level. Such increase shall be permitted only so as to satisfy the
basic domestic needs of the Parties operating under Article 5
and for the purposes of industrial rationalization between
Parties.

2. Each Party shall ensure that for the period from 1 July 1991 to
31 December 1992 its calculated levels of consumption and
production of the controlled substances in Group I of Annex
A do not exceed 150 per cent of its calculated levels of
production and consumption of those substances in 1986; with
effect from 1 January 1993, the twelve-month control period
for these controlled substances shall run from 1 January to 31
December each year.
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3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1994, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group I of Annex A does not exceed,
annually, twenty-five per cent of its calculated level of
consumption in 1986. Each Party producing one or more of
these substances shall, for the same periods, ensure that its
calculated level of production of the substances does not
exceed, annually, twenty-five per cent of its calculated level
of production in 1986. However, in order to satisfy the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5, its calculated level of production may exceed that
limit by up to ten per cent of its calculated level of production
in 1986.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1996, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group I of Annex A does not exceed
zero. Each Party producing one or more of these substances
shall, for the same periods, ensure that its calculated level of
production of the substances does not exceed zero. However,
in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties
operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level
of production may exceed that limit by a quantity equal to the
annual average of its production of the controlled substances
in Group I of Annex A for basic domestic needs for the period
1995 to 1997 inclusive. This paragraph will apply save to the
extent that the Parties decide to permit the level of production
or consumption that is necessary to satisfy uses agreed by
them to be essential.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2003 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the
controlled substances in Group I of Annex A for the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5 does not exceed eighty per cent of the annual
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average of its production of those substances for basic
domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.

6. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2005 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the
controlled substances in Group I of Annex A for the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5 does not exceed fifty per cent of the annual average
of its production of those substances for basic domestic needs
for the period 1995 to 1997 inclusive.

7. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2007 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the
controlled substances in Group I of Annex A for the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5 does not exceed fifteen per cent of the annual
average of its production of those substances for basic
domestic needs for the period 1995 to 1997 inclusive.

8. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2010 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the
controlled substances in Group I of Annex A for the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5 does not exceed zero.

9. For the purposes of calculating basic domestic needs under
paragraphs 4 to 8 of this Article, the calculation of the annual
average of production by a Party includes any production
entitlements that it has transferred in accordance with
paragraph 5 of Article 2, and excludes any production
entitlements that it has acquired in accordance with paragraph
5 of Article 2.
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Article 2B: Halons

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1992, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group II of Annex A does not
exceed, annually, its calculated level of consumption in 1986.
Each Party producing one or more of these substances shall,
for the same periods, ensure that its calculated level of
production of the substances does not exceed, annually, its
calculated level of production in 1986. However, in order to
satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under
paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production
may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated
level of production in 1986.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1994, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group II of Annex A does not exceed
zero. Each Party producing one or more of these substances
shall, for the same periods, ensure that its calculated level of
production of the substances does not exceed zero. However,
in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties
operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level
of production may, until 1 January 2002 exceed that limit by
up to fifteen per cent of its calculated level of production in
1986; thereafter, it may exceed that limit by a quantity equal
to the annual average of its production of the controlled
substances in Group II of Annex A for basic domestic needs
for the period 1995 to 1997 inclusive. This paragraph will
apply save to the extent that the Parties decide to permit the
level of production or consumption that is necessary to satisfy
uses agreed by them to be essential.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2005 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the
controlled substances in Group II of Annex A for the basic
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domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5 does not exceed fifty per cent of the annual average
of its production of those substances for basic domestic needs
for the period 1995 to 1997 inclusive.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2010 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the
controlled substances in Group II of Annex A for the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5 does not exceed zero.

Article 2C: Other fully halogenated CFCs

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1993, its calculated level of
consumption of the controlled substances in Group I of Annex
B does not exceed, annually, eighty per cent of its calculated
level of consumption in 1989. Each Party producing one or
more of these substances shall, for the same period, ensure
that its calculated level of production of the substances does
not exceed, annually, eighty per cent of its calculated level of
production in 1989. However, in order to satisfy the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5, its calculated level of production may exceed that
limit by up to ten per cent of its calculated level of production
in 1989.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1994, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group I of Annex B does not exceed,
annually, twenty-five per cent of its calculated level of
consumption in 1989. Each Party producing one or more of
these substances shall, for the same periods, ensure that its
calculated level of production of the substances does not
exceed, annually, twenty-five per cent of its calculated level
of production in 1989. However, in order to satisfy the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
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Article 5, its calculated level of production may exceed that
limit by up to ten per cent of its calculated level of production
in 1989.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1996, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group I of Annex B does not exceed
zero. Each Party producing one or more of these substances
shall, for the same periods, ensure that its calculated level of
production of the substances does not exceed zero. However,
in order to satisfy the basic domestic needs of the Parties
operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated level
of production may, until 1 January 2003 exceed that limit by
up to fifteen per cent of its calculated level of production in
1989; thereafter, it may exceed that limit by a quantity equal
to eighty per cent of the annual average of its production of
the controlled substances in Group I of Annex B for basic
domestic needs for the period 1998 to 2000 inclusive. This
paragraph will apply save to the extent that the Parties decide
to permit the level of production or consumption that is
necessary to satisfy uses agreed by them to be essential.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2007 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the
controlled substances in Group I of Annex B for the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5 does not exceed fifteen per cent of the annual
average of its production of those substances for basic
domestic needs for the period 1998 to 2000 inclusive.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2010 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the
controlled substances in Group I of Annex B for the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5 does not exceed zero.
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Article 2D: Carbon tetrachloride

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1995, its calculated level of
consumption of the controlled substance in Group II of Annex
B does not exceed, annually, fifteen per cent of its calculated
level of consumption in 1989. Each Party producing the
substance shall, for the same period, ensure that its calculated
level of production of the substance does not exceed,
annually, fifteen per cent of its calculated level of production
in 1989. However, in order to satisfy the basic domestic needs
of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its
calculated level of production may exceed that limit by up to
ten per cent of its calculated level of production in 1989.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1996, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substance in Group II of Annex B does not exceed
zero. Each Party producing the substance shall, for the same
periods, ensure that its calculated level of production of the
substance does not exceed zero. However, in order to satisfy
the basic domestic needs of the Parties operating under
paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production
may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated
level of production in 1989. This paragraph will apply save to
the extent that the Parties decide to permit the level of
production or consumption that is necessary to satisfy uses
agreed by them to be essential.

Article 2E: 1,1,1-Trichloroethane (Methyl
chloroform)

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1993, its calculated level of
consumption of the controlled substance in Group III of
Annex B does not exceed, annually, its calculated level of
consumption in 1989. Each Party producing the substance
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shall, for the same period, ensure that its calculated level of
production of the substance does not exceed, annually, its
calculated level of production in 1989. However, in order to
satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under
paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production
may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated
level of production in 1989.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1994, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substance in Group III of Annex B does not exceed,
annually, fifty per cent of its calculated level of consumption
in 1989. Each Party producing the substance shall, for the
same periods, ensure that its calculated level of production of
the substance does not exceed, annually, fifty per cent of its
calculated level of production in 1989. However, in order to
satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under
paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production
may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated
level of production in 1989.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1996, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substance in Group III of Annex B does not exceed
zero. Each Party producing the substance shall, for the same
periods, ensure that its calculated level of production of the
substance does not exceed zero. However, in order to satisfy
the basic domestic needs of the Parties operating under
paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production
may exceed that limit by up to fifteen per cent of its calculated
level of production for 1989. This paragraph will apply save
to the extent that the Parties decide to permit the level of
production or consumption that is necessary to satisfy uses
agreed by them to be essential.
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Article 2F: Hydrochlorofluorocarbons

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1996, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group I of Annex C does not exceed,
annually, the sum of:

(a) Two point eight per cent of its calculated level of
consumption in 1989 of the controlled substances in
Group I of Annex A; and

(b) Its calculated level of consumption in 1989 of the
controlled substances in Group I of Annex C.

2. Each Party shall ensure that for the twelve month period
commencing on 1 January 2004, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group I of Annex C does not exceed,
annually, sixty-five per cent of the sum referred to in
paragraph 1 of this Article.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2010, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group I of Annex C does not exceed,
annually, thirty-five per cent of the sum referred to in
paragraph 1 of this Article.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2015, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group I of Annex C does not exceed,
annually, ten per cent of the sum referred to in paragraph 1 of
this Article.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2020, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group I of Annex C does not exceed,
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annually, zero point five per cent of the sum referred to in
paragraph 1 of this Article. Such consumption shall, however,
be restricted to the servicing of refrigeration and air
conditioning equipment existing at that date.

6. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2030, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substances in Group I of Annex C does not exceed
zero.

7. As of 1 January 1996, each Party shall endeavour to ensure
that:

(a) The use of controlled substances in Group I of Annex C
is limited to those applications where other more
environmentally suitable alternative substances or
technologies are not available;

(b) The use of controlled substances in Group I of Annex C
is not outside the areas of application currently met by
controlled substances in Annexes A, B and C, except in
rare cases for the protection of human life or human
health; and

(c) Controlled substances in Group I of Annex C are
selected for use in a manner that minimizes ozone
depletion, in addition to meeting other environmental,
safety and economic considerations.

8. Each Party producing one or more of these substances shall
ensure that for the twelve-month period commencing on 1
January 2004, and in each twelve-month period thereafter, its
calculated level of production of the controlled substances in
Group I of Annex C does not exceed, annually, the average of:

(a) The sum of its calculated level of consumption in 1989
of the controlled substances in Group I of Annex C and
two point eight per cent of its calculated level of
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consumption in 1989 of the controlled substances in
Group I of Annex A; and

(b) The sum of its calculated level of production in 1989 of
the controlled substances in Group I of Annex C and two
point eight per cent of its calculated level of production
in 1989 of the controlled substances in Group I of Annex
A.

However, in order to satisfy the basic domestic needs of the
Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated
level of production may exceed that limit by up to fifteen per
cent of its calculated level of production of the controlled
substances in Group I of Annex C as defined above.

Article 2G: Hydrobromofluorocarbons

Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1996, and in each twelve-month period
thereafter, its calculated level of consumption of the controlled
substances in Group II of Annex C does not exceed zero. Each Party
producing the substances shall, for the same periods, ensure that its
calculated level of production of the substances does not exceed zero.
This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to
permit the level of production or consumption that is necessary to
satisfy uses agreed by them to be essential.

Article 2H: Methyl bromide

1. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1995, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substance in Annex E does not exceed, annually, its
calculated level of consumption in 1991. Each Party
producing the substance shall, for the same period, ensure that
its calculated level of production of the substance does not
exceed, annually, its calculated level of production in 1991.
However, in order to satisfy the basic domestic needs of the
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Parties operating under paragraph 1 of Article 5, its calculated
level of production may exceed that limit by up to ten per cent
of its calculated level of production in 1991.

2. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 1999, and in the twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substance in Annex E does not exceed, annually,
seventy-five per cent of its calculated level of consumption in
1991. Each Party producing the substance shall, for the same
periods, ensure that its calculated level of production of the
substance does not exceed, annually, seventy-five per cent of
its calculated level of production in 1991. However, in order
to satisfy the basic domestic needs of the Parties operating
under paragraph 1 of Article 5, its calculated level of
production may exceed that limit by up to ten per cent of its
calculated level of production in 1991.

3. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2001, and in the twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substance in Annex E does not exceed, annually,
fifty per cent of its calculated level of consumption in 1991.
Each Party producing the substance shall, for the same
periods, ensure that its calculated level of production of the
substance does not exceed, annually, fifty per cent of its
calculated level of production in 1991. However, in order to
satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under
paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production
may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated
level of production in 1991.

4. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2003, and in the twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substance in Annex E does not exceed, annually,
thirty per cent of its calculated level of consumption in 1991.
Each Party producing the substance shall, for the same
periods, ensure that its calculated level of production of the
substance does not exceed, annually, thirty per cent of its
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calculated level of production in 1991. However, in order to
satisfy the basic domestic needs of the Parties operating under
paragraph 1 of Article 5, its calculated level of production
may exceed that limit by up to ten per cent of its calculated
level of production in 1991.

5. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2005, and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of consumption of the
controlled substance in Annex E does not exceed zero. Each
Party producing the substance shall, for the same periods,
ensure that its calculated level of production of the substance
does not exceed zero. However, in order to satisfy the basic
domestic needs of the Parties operating under paragraph 1 of
Article 5, its calculated level of production may, until 1
January 2002 exceed that limit by up to fifteen per cent of its
calculated level of production in 1991; thereafter, it may
exceed that limit by a quantity equal to the annual average of
its production of the controlled substance in Annex E for basic
domestic needs for the period 1995 to 1998 inclusive. This
paragraph will apply save to the extent that the Parties decide
to permit the level of production or consumption that is
necessary to satisfy uses agreed by them to be critical uses.

5 bis. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2005 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the
controlled substance in Annex E for the basic domestic needs
of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does
not exceed eighty per cent of the annual average of its
production of the substance for basic domestic needs for the
period 1995 to 1998 inclusive.

5 ter. Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2015 and in each twelve-month
period thereafter, its calculated level of production of the
controlled substance in Annex E for the basic domestic needs
of the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 does
not exceed zero.
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6. The calculated levels of consumption and production under
this Article shall not include the amounts used by the Party for
quarantine and pre-shipment applications.

Article 2I: Bromochloromethane

Each Party shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2002, and in each twelve-month period
thereafter, its calculated level of consumption and production of the
controlled substance in Group III of Annex C does not exceed zero.
This paragraph will apply save to the extent that the Parties decide to
permit the level of production or consumption that is necessary to
satisfy uses agreed by them to be essential.

Article 3: Calculation of control levels

For the purposes of Articles 2, 2A to 2I and 5, each Party shall, for
each group of substances in Annex A, Annex B, Annex C or Annex
E determine its calculated levels of:

(a) Production by:

(i) multiplying its annual production of each controlled
substance by the ozone depleting potential specified
in respect of it in Annex A, Annex B, Annex C or
Annex E;

(ii) adding together, for each such Group, the resulting
figures;

(b) Imports and exports, respectively, by following, mutatis
mutandis, the procedure set out in subparagraph (a); and

(c) Consumption by adding together its calculated levels of
production and imports and subtracting its calculated
level of exports as determined in accordance with
subparagraphs (a) and (b). However, beginning on 1
January 1993, any export of controlled substances to
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non-Parties shall not be subtracted in calculating the
consumption level of the exporting Party.

Article 4: Control of trade with non-
Parties

1. As of 1 January 1990, each party shall ban the import of the
controlled substances in Annex A from any State not party to
this Protocol.

1 bis. Within one year of the date of the entry into force of this
paragraph, each Party shall ban the import of the controlled
substances in Annex B from any State not party to this
Protocol.

1 ter. Within one year of the date of entry into force of this
paragraph, each Party shall ban the import of any controlled
substances in Group II of Annex C from any State not party to
this Protocol.

1 qua. Within one year of the date of entry into force of this
paragraph, each Party shall ban the import of the controlled
substance in Annex E from any State not party to this
Protocol.

1 quin.As of 1 January 2004, each Party shall ban the import of the
controlled substances in Group I of Annex C from any State
not party to this Protocol.

1 sex. Within one year of the date of entry into force of this
paragraph, each Party shall ban the import of the controlled
substance in Group III of Annex C from any State not party to
this Protocol.

2. As of 1 January 1993, each Party shall ban the export of any
controlled substances in Annex A to any State not party to this
Protocol.
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2 bis. Commencing one year after the date of entry into force of this
paragraph, each Party shall ban the export of any controlled
substances in Annex B to any State not party to this Protocol.

2 ter. Commencing one year after the date of entry into force of this
paragraph, each Party shall ban the export of any controlled
substances in Group II of Annex C to any State not party to
this Protocol.

2 qua. Commencing one year of the date of entry into force of this
paragraph, each Party shall ban the export of the controlled
substance in Annex E to any State not party to this Protocol.

2 quin.As of 1 January 2004, each Party shall ban the export of the
controlled substances in Group I of Annex C to any State not
party to this Protocol.

2 sex. Within one year of the date of entry into force of this
paragraph, each Party shall ban the export of the controlled
substance in Group III of Annex C to any State not party to
this Protocol.

3. By 1 January 1992, the Parties shall, following the procedures
in Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of
products containing controlled substances in Annex A. Parties
that have not objected to the annex in accordance with those
procedures shall ban, within one year of the annex having
become effective, the import of those products from any State
not party to this Protocol.

3 bis. Within three years of the date of the entry into force of this
paragraph, the Parties shall, following the procedures in
Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of
products containing controlled substances in Annex B. Parties
that have not objected to the annex in accordance with those
procedures shall ban, within one year of the annex having
become effective, the import of those products from any State
not party to this Protocol.
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3 ter. Within three years of the date of entry into force of this
paragraph, the Parties shall, following the procedures in
Article 10 of the Convention, elaborate in an annex a list of
products containing controlled substances in Group II of
Annex C. Parties that have not objected to the annex in
accordance with those procedures shall ban, within one year
of the annex having become effective, the import of those
products from any State not party to this Protocol.

4. By 1 January 1994, the Parties shall determine the feasibility
of banning or restricting, from States not party to this
Protocol, the import of products produced with, but not
containing, controlled substances in Annex A. If determined
feasible, the Parties shall, following the procedures in Article
10 of the Convention, elaborate in an annex a list of such
products. Parties that have not objected to the annex in
accordance with those procedures shall ban, within one year
of the annex having become effective, the import of those
products from any State not party to this Protocol.

4 bis. Within five years of the date of the entry into force of this
paragraph, the Parties shall determine the feasibility of
banning or restricting, from States not party to this Protocol,
the import of products produced with, but not containing,
controlled substances in Annex B. If determined feasible, the
Parties shall, following the procedures in Article 10 of the
Convention, elaborate in an annex a list of such products.
Parties that have not objected to the annex in accordance with
those procedures shall ban or restrict, within one year of the
annex having become effective, the import of those products
from any State not party to this Protocol.

4 ter. Within five years of the date of entry into force of this
paragraph, the Parties shall determine the feasibility of
banning or restricting, from States not party to this Protocol,
the import of products produced with, but not containing,
controlled substances in Group II of Annex C. If determined
feasible, the Parties shall, following the procedures in Article
10 of the Convention, elaborate in an annex a list of such
products. Parties that have not objected to the annex in
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accordance with those procedures shall ban or restrict, within
one year of the annex having become effective, the import of
those products from any State not party to this Protocol.

5. Each Party undertakes to the fullest practicable extent to
discourage the export to any State not party to this Protocol of
technology for producing and for utilizing controlled
substances in Annexes A, B, C and E.

6. Each Party shall refrain from providing new subsidies, aid,
credits, guarantees or insurance programmes for the export to
States not party to this Protocol of products, equipment, plants
or technology that would facilitate the production of
controlled substances in Annexes A, B, C and E.

7. Paragraphs 5 and 6 shall not apply to products, equipment,
plants or technology that improve the containment, recovery,
recycling or destruction of controlled substances, promote the
development of alternative substances, or otherwise contribute
to the reduction of emissions of controlled substances in
Annexes A, B, C and E.

8. Notwithstanding the provisions of this Article, imports and
exports referred to in paragraphs 1 to 4 ter of this Article may
be permitted from, or to, any State not party to this Protocol, if
that State is determined, by a meeting of the Parties, to be in
full compliance with Article 2, Articles 2A to 2I and this
Article, and have submitted data to that effect as specified in
Article 7.

9. For the purposes of this Article, the term “State not party to
this Protocol” shall include, with respect to a particular
controlled substance, a State or regional economic integration
organization that has not agreed to be bound by the control
measures in effect for that substance.

10. By 1 January 1996, the Parties shall consider whether to
amend this Protocol in order to extend the measures in this
Article to trade in controlled substances in Group I of Annex
C and in Annex E with States not party to the Protocol.
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Article 4A: Control of trade with Parties

1. Where, after the phase-out date applicable to it for a
controlled substance, a Party is unable, despite having taken
all practicable steps to comply with its obligation under the
Protocol, to cease production of that substance for domestic
consumption, other than for uses agreed by the Parties to be
essential, it shall ban the export of used, recycled and
reclaimed quantities of that substance, other than for the
purpose of destruction.

2. Paragraph 1 of this Article shall apply without prejudice to the
operation of Article 11 of the Convention and the non-
compliance procedure developed under Article 8 of the
Protocol.

Article 4B: Licensing

1. Each Party shall, by 1 January 2000 or within three months of
the date of entry into force of this Article for it, whichever is
the later, establish and implement a system for licensing the
import and export of new, used, recycled and reclaimed
controlled substances in Annexes A, B, C and E.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, any Party
operating under paragraph 1 of Article 5 which decides it is
not in a position to establish and implement a system for
licensing the import and export of controlled substances in
Annexes C and E, may delay taking those actions until 1
January 2005 and 1 January 2002, respectively.

3. Each Party shall, within three months of the date of
introducing its licensing system, report to the Secretariat on
the establishment and operation of that system.

4. The Secretariat shall periodically prepare and circulate to all
Parties a list of the Parties that have reported to it on their
licensing systems and shall forward this information to the
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Implementation Committee for consideration and appropriate
recommendations to the Parties.

Article 5: Special situation of
developing countries

1. Any Party that is a developing country and whose annual
calculated level of consumption of the controlled substances
in Annex A is less than 0.3 kilograms per capita on the date of
the entry into force of the Protocol for it, or any time
thereafter until 1 January 1999, shall, in order to meet its basic
domestic needs, be entitled to delay for ten years its
compliance with the control measures set out in Articles 2A to
2E, provided that any further amendments to the adjustments
or Amendment adopted at the Second Meeting of the Parties
in London, 29 June 1990, shall apply to the Parties operating
under this paragraph after the review provided for in
paragraph 8 of this Article has taken place and shall be based
on the conclusions of that review.

1 bis. The Parties shall, taking into account the review referred to in
paragraph 8 of this Article, the assessments made pursuant to
Article 6 and any other relevant information, decide by 1
January 1996, through the procedure set forth in paragraph 9
of Article 2:

(a) With respect to paragraphs 1 to 6 of Article 2F, what
base year, initial levels, control schedules and phase-out
date for consumption of the controlled substances in
Group I of Annex C will apply to Parties operating under
paragraph 1 of this Article;

(b) With respect to Article 2G, what phase-out date for
production and consumption of the controlled substances
in Group II of Annex C will apply to Parties operating
under paragraph 1 of this Article; and

(c) With respect to Article 2H, what base year, initial levels
and control schedules for consumption and production of
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the controlled substance in Annex E will apply to Parties
operating under paragraph 1 of this Article.

2. However, any Party operating under paragraph 1 of this
Article shall exceed neither an annual calculated level of
consumption of the controlled substances in Annex A of 0.3
kilograms per capita nor an annual calculated level of
consumption of controlled substances of Annex B of 0.2
kilograms per capita.

3. When implementing the control measures set out in Articles
2A to 2E, any Party operating under paragraph 1 of this
Article shall be entitled to use:

(a) For controlled substances under Annex A, either the
average of its annual calculated level of consumption for
the period 1995 to 1997 inclusive or a calculated level of
consumption of 0.3 kilograms per capita, whichever is
the lower, as the basis for determining its compliance
with the control measures relating to consumption.

(b) For controlled substances under Annex B, the average of
its annual calculated level of consumption for the period
1998 to 2000 inclusive or a calculated level of
consumption of 0.2 kilograms per capita, whichever is
the lower, as the basis for determining its compliance
with the control measures relating to consumption.

(c) For controlled substances under Annex A, either the
average of its annual calculated level of production for
the period 1995 to 1997 inclusive or a calculated level of
production of 0.3 kilograms per capita, whichever is the
lower, as the basis for determining its compliance with
the control measures relating to production.

(d) For controlled substances under Annex B, either the
average of its annual calculated level of production for
the period 1998 to 2000 inclusive or a calculated level of
production of 0.2 kilograms per capita, whichever is the
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lower, as the basis for determining its compliance with
the control measures relating to production.

4. If a Party operating under paragraph 1 of this Article, at any
time before the control measures obligations in Articles 2A to
2I become applicable to it, finds itself unable to obtain an
adequate supply of controlled substances, it may notify this to
the Secretariat. The Secretariat shall forthwith transmit a copy
of such notification to the Parties, which shall consider the
matter at their next Meeting, and decide upon appropriate
action to be taken.

5. Developing the capacity to fulfil the obligations of the Parties
operating under paragraph 1 of this Article to comply with the
control measures set out in Articles 2A to 2E and Article 2I,
and any control measures in Articles 2F to 2H that are decided
pursuant to paragraph 1 bis of this Article, and their
implementation by those same Parties will depend upon the
effective implementation of the financial co-operation as
provided by Article 10 and the transfer of technology as
provided by Article 10A.

6. Any Party operating under paragraph 1 of this Article may, at
any time, notify the Secretariat in writing that, having taken
all practicable steps it is unable to implement any or all of the
obligations laid down in Articles 2A to 2E and Article 2I, or
any or all obligations in Articles 2F to 2H that are decided
pursuant to paragraph 1 bis of this Article, due to the
inadequate implementation of Articles 10 and 10A. The
Secretariat shall forthwith transmit a copy of the notification
to the Parties, which shall consider the matter at their next
Meeting, giving due recognition to paragraph 5 of this Article
and shall decide upon appropriate action to be taken.

7. During the period between notification and the Meeting of the
Parties at which the appropriate action referred to in paragraph
6 above is to be decided, or for a further period if the Meeting
of the Parties so decides, the non-compliance procedures
referred to in Article 8 shall not be invoked against the
notifying Party.



The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

28

8. A Meeting of the Parties shall review, not later than 1995, the
situation of the Parties operating under paragraph 1 of this
Article, including the effective implementation of financial
co-operation and transfer of technology to them, and adopt
such revisions that may be deemed necessary regarding the
schedule of control measures applicable to those Parties.

8 bis. Based on the conclusions of the review referred to in
paragraph 8 above:

(a) With respect to the controlled substances in Annex A, a
Party operating under paragraph 1 of this Article shall, in
order to meet its basic domestic needs, be entitled to
delay for ten years its compliance with the control
measures adopted by the Second Meeting of the Parties
in London, 29 June 1990, and reference by the Protocol
to Articles 2A and 2B shall be read accordingly;

(b) With respect to the controlled substances in Annex B, a
Party operating under paragraph 1 of this Article shall, in
order to meet its basic domestic needs, be entitled to
delay for ten years its compliance with the control
measures adopted by the Second Meeting of the Parties
in London, 29 June 1990, and reference by the Protocol
to Articles 2C to 2E shall be read accordingly.

8 ter. Pursuant to paragraph 1 bis above:

(a) Each Party operating under paragraph 1 of this Article
shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2016, and in each twelve-
month period thereafter, its calculated level of
consumption of the controlled substances in Group I of
Annex C does not exceed, annually, its calculated level
of consumption in 2015. As of 1 January 2016 each
Party operating under paragraph 1 of this Article shall
comply with the control measures set out in paragraph 8
of Article 2F and, as the basis for its compliance with
these control measures, it shall use the average of its
calculated levels of production and consumption in 2015;
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(b) Each Party operating under paragraph 1 of this Article
shall ensure that for the twelve-month period
commencing on 1 January 2040, and in each twelve-
month period thereafter, its calculated level of
consumption of the controlled substances in Group I of
Annex C does not exceed zero;

(c) Each Party operating under paragraph 1 of this Article
shall comply with Article 2G;

(d) With regard to the controlled substance contained in
Annex E:

(i) As of 1 January 2002 each Party operating under
paragraph 1 of this Article shall comply with the
control measures set out in paragraph 1 of Article
2H and, as the basis for its compliance with these
control measures, it shall use the average of its
annual calculated level of consumption and
production, respectively, for the period of 1995 to
1998 inclusive;

(ii) Each Party operating under paragraph 1 of this
Article shall ensure that for the twelve-month
period commencing on 1 January 2005, and in each
twelve-month period thereafter, its calculated levels
of consumption and production of the controlled
substance in Annex E do not exceed, annually,
eighty per cent of the average of its annual
calculated levels of consumption and production,
respectively, for the period of 1995 to 1998
inclusive;

(iii) Each Party operating under paragraph 1 of this
Article shall ensure that for the twelve-month
period commencing on 1 January 2015 and in each
twelve-month period thereafter, its calculated levels
of consumption and production of the controlled
substance in Annex E do not exceed zero. This
paragraph will apply save to the extent that the
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Parties decide to permit the level of production or
consumption that is necessary to satisfy uses agreed
by them to be critical uses;

(iv) The calculated levels of consumption and
production under this subparagraph shall not
include the amounts used by the Party for
quarantine and pre-shipment applications.

9. Decisions of the Parties referred to in paragraph 4, 6 and 7 of
this Article shall be taken according to the same procedure
applied to decision-making under Article 10.

Article 6: Assessment and review of
control measures

Beginning in 1990, and at least every four years thereafter, the
Parties shall assess the control measures provided for in Article 2 and
Articles 2A to 2I on the basis of available scientific, environmental,
technical and economic information. At least one year before each
assessment, the Parties shall convene appropriate panels of experts
qualified in the fields mentioned and determine the composition and
terms of reference of any such panels. Within one year of being
convened, the panels will report their conclusions, through the
Secretariat, to the Parties.

Article 7: Reporting of data

1. Each Party shall provide to the Secretariat, within three
months of becoming a Party, statistical data on its production,
imports and exports of each of the controlled substances in
Annex A for the year 1986, or the best possible estimates of
such data where actual data are not available.

2. Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on
its production, imports and exports of each of the controlled
substances
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– in Annex B and Annexes I and II of Group C for the year
1989;

– in Annex E, for the year 1991,

or the best possible estimates of such data where actual data
are not available, not later than three months after the date
when the provisions set out in the Protocol with regard to the
substances in Annexes B, C and E respectively enter into
force for that Party.

3. Each Party shall provide to the Secretariat statistical data on
its annual production (as defined in paragraph 5 of Article 1)
of each of the controlled substances listed in Annexes A, B, C
and E and, separately, for each substance,

– Amounts used for feedstocks,

– Amounts destroyed by technologies approved by the
Parties, and

– Imports from and exports to Parties and non-Parties
respectively,

for the year during which provisions concerning the
substances in Annexes A, B, C and E respectively entered into
force for that Party and for each year thereafter. Each Party
shall provide to the Secretariat statistical data on the annual
amount of the controlled substance listed in Annex E used for
quarantine and pre-shipment applications. Data shall be
forwarded not later than nine months after the end of the year
to which the data relate.

3 bis. Each Party shall provide to the Secretariat separate statistical
data of its annual imports and exports of each of the controlled
substances listed in Group II of Annex A and Group I of
Annex C that have been recycled.

4. For Parties operating under the provisions of paragraph 8 (a)
of Article 2, the requirements in paragraphs 1, 2, 3 and 3 bis
of this Article in respect of statistical data on imports and
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exports shall be satisfied if the regional economic integration
organization concerned provides data on imports and exports
between the organization and States that are not members of
that organization.

Article 8: Non-compliance

The Parties, at their first meeting, shall consider and approve
procedures and institutional mechanisms for determining non-
compliance with the provisions of this Protocol and for treatment of
Parties found to be in non-compliance.

Article 9: Research, development,
public awareness and
exchange of information

1. The Parties shall co-operate, consistent with their national
laws, regulations and practices and taking into account in
particular the needs of developing countries, in promoting,
directly or through competent international bodies, research,
development and exchange of information on:

(a) best technologies for improving the containment,
recovery, recycling, or destruction of controlled
substances or otherwise reducing their emissions;

(b) possible alternatives to controlled substances, to products
containing such substances, and to products
manufactured with them; and

(c) costs and benefits of relevant control strategies.

2. The Parties, individually, jointly or through competent
international bodies, shall co-operate in promoting public
awareness of the environmental effects of the emissions of
controlled substances and other substances that deplete the
ozone layer.
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3. Within two years of the entry into force of this Protocol and
every two years thereafter, each Party shall submit to the
Secretariat a summary of the activities it has conducted
pursuant to this Article.

Article 10: Financial mechanism

1. The Parties shall establish a mechanism for the purposes of
providing financial and technical co-operation, including the
transfer of technologies, to Parties operating under paragraph
1 of Article 5 of this Protocol to enable their compliance with
the control measures set out in Articles 2A to 2E and Article
2I, and any control measures in Articles 2F to 2H that are
decided pursuant to paragraph 1 bis of Article 5 of the
Protocol. The mechanism, contributions to which shall be
additional to other financial transfers to Parties operating
under that paragraph, shall meet all agreed incremental costs
of such Parties in order to enable their compliance with the
control measures of the Protocol. An indicative list of the
categories of incremental costs shall be decided by the
meeting of the Parties.

2. The mechanism established under paragraph 1 shall include a
Multilateral Fund. It may also include other means of
multilateral, regional and bilateral co-operation.

3. The Multilateral Fund shall:

(a) Meet, on a grant or concessional basis as appropriate,
and according to criteria to be decided upon by the
Parties, the agreed incremental costs;

(b) Finance clearing-house functions to:

(i) Assist Parties operating under paragraph 1 of
Article 5, through country specific studies and other
technical co-operation, to identify their needs for
co-operation;
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(ii) Facilitate technical co-operation to meet these
identified needs;

(iii) Distribute, as provided for in Article 9, information
and relevant materials, and hold workshops,
training sessions, and other related activities, for
the benefit of Parties that are developing countries;
and

(iv) Facilitate and monitor other multilateral, regional
and bilateral co-operation available to Parties that
are developing countries;

(c) Finance the secretarial services of the Multilateral Fund
and related support costs.

4. The Multilateral Fund shall operate under the authority of the
Parties who shall decide on its overall policies.

5. The Parties shall establish an Executive Committee to develop
and monitor the implementation of specific operational
policies, guidelines and administrative arrangements,
including the disbursement of resources, for the purpose of
achieving the objectives of the Multilateral Fund. The
Executive Committee shall discharge its tasks and
responsibilities, specified in its terms of reference as agreed
by the Parties, with the co-operation and assistance of the
International Bank for Reconstruction and Development
(World Bank), the United Nations Environment Programme,
the United Nations Development Programme or other
appropriate agencies depending on their respective areas of
expertise. The members of the Executive Committee, which
shall be selected on the basis of a balanced representation of
the Parties operating under paragraph 1 of Article 5 and of the
Parties not so operating, shall be endorsed by the Parties.

6. The Multilateral Fund shall be financed by contributions from
Parties not operating under paragraph 1 of Article 5 in
convertible currency or, in certain circumstances, in kind
and/or in national currency, on the basis of the United Nations
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scale of assessments. Contributions by other Parties shall be
encouraged. Bilateral and, in particular cases agreed by a
decision of the Parties, regional co-operation may, up to a
percentage and consistent with any criteria to be specified by
decision of the Parties, be considered as a contribution to the
Multilateral Fund, provided that such co-operation, as a
minimum:

(a) Strictly relates to compliance with the provisions of this
Protocol;

(b) Provides additional resources; and

(c) Meets agreed incremental costs.

7. The Parties shall decide upon the programme budget of the
Multilateral Fund for each fiscal period and upon the
percentage of contributions of the individual Parties thereto.

8. Resources under the Multilateral Fund shall be disbursed with
the concurrence of the beneficiary Party.

9. Decisions by the Parties under this Article shall be taken by
consensus whenever possible. If all efforts at consensus have
been exhausted and no agreement reached, decisions shall be
adopted by a two-thirds majority vote of the Parties present
and voting, representing a majority of the Parties operating
under paragraph 1 of Article 5 present and voting and a
majority of the Parties not so operating present and voting.

10. The financial mechanism set out in this Article is without
prejudice to any future arrangements that may be developed
with respect to other environmental issues.

Article 10A: Transfer of technology

Each Party shall take every practicable step, consistent with the
programmes supported by the financial mechanism, to ensure:
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(a) that the best available, environmentally safe substitutes
and related technologies are expeditiously transferred to
Parties operating under paragraph 1 of Article 5; and

(b) that the transfers referred to in subparagraph (a) occur
under fair and most favourable conditions.

Article 11: Meetings of the parties

1. The Parties shall hold meetings at regular intervals. The
Secretariat shall convene the first meeting of the Parties not
later than one year after the date of the entry into force of this
Protocol and in conjunction with a meeting of the Conference
of the Parties to the Convention, if a meeting of the latter is
scheduled within that period.

2. Subsequent ordinary meetings of the parties shall be held,
unless the Parties otherwise decide, in conjunction with
meetings of the Conference of the Parties to the Convention.
Extraordinary meetings of the Parties shall be held at such
other times as may be deemed necessary by a meeting of the
Parties, or at the written request of any Party, provided that
within six months of such a request being communicated to
them by the Secretariat, it is supported by at least one third of
the Parties.

3. The Parties, at their first meeting, shall:

(a) adopt by consensus rules of procedure for their meetings;

(b) adopt by consensus the financial rules referred to in
paragraph 2 of Article 13;

(c) establish the panels and determine the terms of reference
referred to in Article 6;

(d) consider and approve the procedures and institutional
mechanisms specified in Article 8; and
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(e) begin preparation of workplans pursuant to paragraph 3
of Article 10.

4. The functions of the meetings of the Parties shall be to:

(a) review the implementation of this Protocol;

(b) decide on any adjustments or reductions referred to in
paragraph 9 of Article 2;

(c) decide on any addition to, insertion in or removal from
any annex of substances and on related control measures
in accordance with paragraph 10 of Article 2;

(d) establish, where necessary, guidelines or procedures for
reporting of information as provided for in Article 7 and
paragraph 3 of Article 9;

(e) review requests for technical assistance submitted
pursuant to paragraph 2 of Article 10;

(f) review reports prepared by the secretariat pursuant to
subparagraph (c) of Article 12;

(g) assess, in accordance with Article 6, the control
measures;

(h) consider and adopt, as required, proposals for
amendment of this Protocol or any annex and for any
new annex;

(i) consider and adopt the budget for implementing this
Protocol; and

(j) consider and undertake any additional action that may be
required for the achievement of the purposes of this
Protocol.

5. The United Nations, its specialized agencies and the
International Atomic Energy Agency, as well as any State not
party to this Protocol, may be represented at meetings of the
Parties as observers. Any body or agency, whether national or



The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

38

international, governmental or non-governmental, qualified in
fields relating to the protection of the ozone layer which has
informed the secretariat of its wish to be represented at a
meeting of the Parties as an observer may be admitted unless
at least one third of the Parties present object. The admission
and participation of observers shall be subject to the rules of
procedure adopted by the Parties.

Article 12: Secretariat

For the purposes of this Protocol, the Secretariat shall:

(a) arrange for and service meetings of the Parties as
provided for in Article 11;

(b) receive and make available, upon request by a Party, data
provided pursuant to Article 7;

(c) prepare and distribute regularly to the Parties reports
based on information received pursuant to Articles 7 and
9;

(d) notify the Parties of any request for technical assistance
received pursuant to Article 10 so as to facilitate the
provision of such assistance;

(e) encourage non-Parties to attend the meetings of the
Parties as observers and to act in accordance with the
provisions of this Protocol;

(f) provide, as appropriate, the information and requests
referred to in subparagraphs (c) and (d) to such non-party
observers; and

(g) perform such other functions for the achievement of the
purposes of this Protocol as may be assigned to it by the
Parties.
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Article 13: Financial provisions

1. The funds required for the operation of this Protocol,
including those for the functioning of the Secretariat related to
this Protocol, shall be charged exclusively against
contributions from the Parties.

2. The Parties, at their first meeting, shall adopt by consensus
financial rules for the operation of this Protocol.

Article 14: Relationship of this Protocol
to the Convention

Except as otherwise provided in this Protocol, the provisions of the
Convention relating to its protocols shall apply to this Protocol.

Article 15: Signature

This Protocol shall be open for signature by States and by regional
economic integration organizations in Montreal on 16 September
1987, in Ottawa from 17 September 1987 to 16 January 1988, and at
United Nations Headquarters in New York from 17 January 1988 to
15 September 1988.

Article 16: Entry into force

1. This Protocol shall enter into force on 1 January 1989,
provided that at least eleven instruments of ratification,
acceptance, approval of the Protocol or accession thereto have
been deposited by States or regional economic integration
organizations representing at least two-thirds of 1986
estimated global consumption of the controlled substances,
and the provisions of paragraph 1 of Article 17 of the
Convention have been fulfilled. In the event that these
conditions have not been fulfilled by that date, the Protocol
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shall enter into force on the ninetieth day following the date
on which the conditions have been fulfilled.

2. For the purposes of paragraph 1, any such instrument
deposited by a regional economic integration organization
shall not be counted as additional to those deposited by
member States of such organization.

3. After the entry into force of this Protocol, any State or
regional economic integration organization shall become a
Party to it on the ninetieth day following the date of deposit of
its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.

Article 17: Parties joining after entry
into force

Subject to Article 5, any State or regional economic integration
organization which becomes a Party to this Protocol after the date of
its entry into force, shall fulfil forthwith the sum of the obligations
under Article 2, as well as under Articles 2A to 2I and Article 4, that
apply at that date to the States and regional economic integration
organizations that became Parties on the date the Protocol entered
into force.

Article 18: Reservations

No reservations may be made to this Protocol.

Article 19: Withdrawal

Any Party may withdraw from this Protocol by giving written
notification to the Depositary at any time after four years of assuming
the obligations specified in paragraph 1 of Article 2A. Any such
withdrawal shall take effect upon expiry of one year after the date of
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its receipt by the Depositary, or on such later date as may be
specified in the notification of the withdrawal.

Article 20: Authentic texts

The original of this Protocol, of which the Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be
deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF THE UNDERSIGNED, BEING DULY
AUTHORIZED TO THAT EFFECT, HAVE SIGNED THIS

PROTOCOL.

DONE AT MONTREAL THIS SIXTEENTH DAY OF
SEPTEMBER, ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND

EIGHTY SEVEN.

Annex A: Controlled substances

Group Substance Ozone-Depleting Potential*
Group I
CFCl3 (CFC-11) 1.0
CF2Cl2 (CFC-12) 1.0
C2F3Cl3 (CFC-113) 0.8
C2F4Cl2 (CFC-114) 1.0
C2F5Cl (CFC-115) 0.6

Group II
CF2BrCl (halon-1211) 3.0
CF3Br (halon-1301) 10.0
C2F4Br2 (halon-2402) 6.0

* These ozone depleting potentials are estimates based on existing
knowledge and will be reviewed and revised periodically.
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Annex B: Controlled substances

Group Substance Ozone-Depleting Potential
Group I
CF3Cl (CFC-13) 1.0
C2FCl5 (CFC-111) 1.0
C2F2Cl4 (CFC-112) 1.0
C3FCl7 (CFC-211) 1.0
C3F2Cl6 (CFC-212) 1.0
C3F3Cl5 (CFC-213) 1.0
C3F4Cl4 (CFC-214) 1.0
C3F5Cl3 (CFC-215) 1.0
C3F6Cl2 (CFC-216) 1.0
C3F7Cl (CFC-217) 1.0

Group II
CCl4 carbon

tetrachloride
1.1

Group III
C2H3Cl3* 1,1,1-trichloroethane* (methyl chloroform) 0.1

* This formula does not refer to 1,1,2-trichloroethane.
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Annex C: Controlled substances

Group Substance
Number of

isomers
Ozone-Depleting

Potential
Group I
CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0.04
CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0.055
CH2FCl (HCFC-31) 1 0.02
C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0.01–0.04
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0.02–0.08
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0.02–0.06
CHCl2CF3 (HCFC-123)** – 0.02
C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0.02–0.04
CHFClCF3 (HCFC-124)** – 0.022
C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0.007–0.05
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0.008–0.05
C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0.02–0.06
C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0.005–0.07
CH3CFCl2 (HCFC-141b)** – 0.11
C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0.008–0.07
CH3CF2Cl (HCFC-142b)** – 0.065
C2H4FCl (HCFC-151) 2 0.003–0.005
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0.015–0.07
C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0.01–0.09
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0.01–0.08
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0.01–0.09
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0.02–0.07
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** – 0.025
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** – 0.033
C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0.02–0.10
C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0.05–0.09
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0.008–0.10
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0.007–0.23
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0.01–0.28
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0.03–0.52
C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0.004–0.09
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0.005–0.13
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0.007–0.12
C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0.009–0.14
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C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0.001–0.01
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0.005–0.04
C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0.003–0.03
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0.002–0.02
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0.002–0.02
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0.001–0.03

Group II
CHFBr2 1 1.00
CHF2Br (HBFC-22B1) 1 0.74
CH2FBr 1 0.73
C2HFBr4 2 0.3–0.8
C2HF2Br3 3 0.5–1.8
C2HF3Br2 3 0.4–1.6
C2HF4Br 2 0.7–1.2
C2H2FBr3 3 0.1–1.1
C2H2F2Br2 4 0.2–1.5
C2H2F3Br 3 0.7–1.6
C2H3FBr2 3 0.1–1.7
C2H3F2Br 3 0.2–1.1
C2H4FBr 2 0.07–0.1
C3HFBr6 5 0.3–1.5
C3HF2Br5 9 0.2–1.9
C3HF3Br4 12 0.3–1.8
C3HF4Br3 12 0.5–2.2
C3HF5Br2 9 0.9–2.0
C3HF6Br 5 0.7–3.3
C3H2FBr5 9 0.1–1.9
C3H2F2Br4 16 0.2–2.1
C3H2F3Br3 18 0.2–5.6
C3H2F4Br2 16 0.3–7.5
C3H2F5Br 8 0.9–14.0
C3H3FBr4 12 0.08–1.9
C3H3F2Br3 18 0.1–3.1
C3H3F3Br2 18 0.1–2.5
C3H3F4Br 12 0.3–4.4
C3H4FBr3 12 0.03–0.3
C3H4F2Br2 16 0.1–1.0



The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

45

C3H4F3Br 12 0.07–0.8
C3H5FBr2 9 0.04–0.4
C3H5F2Br 9 0.07–0.8
C3H6FBr 5 0.02–0.7

Group III

CH2BrCl bromochloromethane 1 0.12

* Where a range of ODPs is indicated, the highest value in that range
shall be used for the purposes of the Protocol. The ODPs listed as a
single value have been determined from calculations based on
laboratory measurements. Those listed as a range are based on
estimates and are less certain. The range pertains to an isomeric
group. The upper value is the estimate of the ODP of the isomer with
the highest ODP, and the lower value is the estimate of the ODP of
the isomer with the lowest ODP.

** Identifies the most commercially viable substances with ODP
values listed against them to be used for the purposes of the
Protocol.
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Annex D:* A list of products**
containing controlled
substances specified in
Annex A

Products
Customs code

number

1. Automobile and truck air conditioning units
(whether incorporated in vehicles or not) ...................

2. Domestic and commercial refrigeration and air
conditioning/heat pump equipment*** ...................
e.g. Refrigerators ...................

Freezers ...................
Dehumidifiers ...................
Water coolers ...................
Ice machines ...................
Air conditioning and heat pump
units ...................

3. Aerosol products, except medical aerosols ...................

4. Portable fire extinguisher ...................

5. Insulation boards, panels and pipe covers ...................

6. Pre-polymers ...................

* This Annex was adopted by the Third Meeting of the Parties
in Nairobi, 21 June 1991 as required by paragraph 3 of Article
4 of the Protocol.

** Though not when transported in consignments of personal or
household effects or in similar non-commercial situations
normally exempted from customs attention.

*** When containing controlled substances in Annex A as a
refrigerant and/or in insulating material of the product.
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Annex E: Controlled substance

Group Substance Ozone-Depleting Potential
Group I
CH3Br methyl bromide 0.6
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of the Ministries of Foreign Affairs of various Governments.
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