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FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL 

Norma  Internacional:  Convenção  da  Basiléia  sobre  o  controle  de  movimentos 

transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito
Assunto:  Sistematização  e  controle  do  movimento  transfronteiriço  de  resíduos 

perigosos e seu depósito 
Decreto:    875 Entrada em vigor: 19/07/1993
Apresentação. 

A Convenção da Basiléia funda-se sobre dois pilares principais: o primeiro é o de que 
qualquer Estado tem soberania para proibir  a entrada de resíduos perigosos em seu 
território, e o segundo de que os resíduos perigosos devem ser por regra depositados 
nos locais onde foram gerados.

Inicialmente é de se esclarecer que a Convenção da Basiléia trata de resíduos perigosos 
específicos (definidos em seu anexo I ou na legislação interna de cada país) e outros 
resíduos (resíduos domésticos e restos de incineração de resíduos domésticos), que são 
o objeto da convenção,  sem prejuízos de futuras emendas e protocolos. No caso de 
definição como resíduo perigoso na legislação interna de resíduo que não esteja nos 
anexos da convenção, o Secretariado deverá ser comunicado a respeito, sendo que este 
resíduo será considerado como perigoso para efeitos da convenção.

A  Convenção  procurou  criar  um  sistema  de  controle  entre  as  partes  acerca  do 
transporte  de  resíduos  perigosos,  dando  sempre  ao  Estado  de  importação  a 
possibilidade  de  escolha  da  recepção  de  resíduos  perigosos  para  depósito.  A 
Convenção é bastante detalhada, possui um sistema de comunicação integrado entre as 
partes  por  meio  do  Secretariado  e   cria  diversas  obrigações  para  seus  signatários, 
conforme descrito a seguir.

Secretariado:

United Nations Environment Programme
Sede

International Environment House I

13-15 Chemin des Anemones
1219 Chatelaine, Geneva, Switzerland
Telephone: +41 22 917 87 29
Facsimile: +41 22 917 80 98
E-mail: sbc@pops.int 
www.basel.int
Ponto de Contato no Brasil:
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Contato oficial:

Chefe da Divisão de Política Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Bloco H, Anexo II, sala 204, Brasília
Tel: +55 61 3411 9289 / +51 (61) 3411 9295, +55 61 3411 9295 
Fax: +55 61 3411 9288
email: dpad@mre.gov.br

Autoridades Científicas

Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental (DILIQ)
Instituto brasileiro de Meio-Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA)
SCEN, Edifício Sede do IBAMA, Bloco "C", 1° ANDAR
CEP 70.919-800, Brasília, DF
Telefone: (55 61) 316 13 47 ou 316 12 82
fax: (55 61) 225 05 64
email: diliq.sede@ibama.gov.br

Diretor do Departamento de Qualidade Ambiental
Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 8o Andar
Anexo II, sala 204
Brasília - DF 70.068-900
Tel.: (61) 3317 1244
Email: gpsq@mma.gov.br
Reservas pelo Brasil: não há.

Existência de fundo de financiamento: 

sim.

Referência: Global Environment Facility  - 

www.gefweb.org

 - art. 14 da Convenção
Obrigações programáticas:
Artigo 4.° - Obrigações gerais - 2-Cada Parte tomará as medidas necessárias para:
a) Assegurar que a produção de resíduos perigosos e de outros resíduos seja reduzida 
ao mínimo, tendo em conta os aspectos sociais, tecnológicos e econômicos;
b) Assegurar a disponibilidade de instalações adequadas para eliminação, com vista a 
gestão ambientalmente segura e racional dos resíduos perigosos e de outros resíduos 
que serão colocados o mais longe possível, qualquer que seja o local da sua eliminação;
d) Assegurar  que  o  movimento  transfronteiriço  de  resíduos  perigosos  e  de  outros 
resíduos  seja  reduzido  ao  mínimo,  tomando  as  medidas  ambientalmente  corretas, 
através  de  uma  gestão  eficiente  desses  resíduos  e  que  seja  conduzida  de  modo  a 
proteger a saúde humana e o ambiente contra os efeitos nocivos que podem resultar 
desse mesmo movimento;

Rua XV de Novembro, n.º 1305 – 10º Andar – Centro – Blumenau/SC
Fone/Fax: (47) 3321-1700 e-mail: ricardo@prsc.mpf.gov.br

FS 2

http://www.gefweb.org/
mailto:prmblumenau@prsc.mpf.gov.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

SUB-GRUPO DE TRABALHO DE TRATADOS INTERNACIONAIS

4-Cada Parte tomará as medidas legais e administrativas para implementar e reforçar as 
condições desta Convenção, incluindo medidas de prevenção e punição de condutas 
que infrinjam o disposto na Convenção.
9-As Partes  devem tomar  as  medidas  necessárias  para  assegurar  que  o movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou de outros resíduos seja permitido quando:
a) O  Estado  de  exportação  não  tiver  capacidade  técnica  e  instalações  necessárias, 
capacidade ou convenientes locais de eliminação com vista a eliminar os resíduos em 
questão de uma forma ambientalmente segura e eficiente; ou
c) O movimento transfronteiriço em questão está conforme com outro critério a ser 
decidido pelas Partes, pretendendo-se que estes critérios não se afastem dos objetivos 
desta Convenção.

13-As Partes serão encarregadas de rever periodicamente a possibilidade de redução do 
volume e ou da poluição potencial dos resíduos perigosos ou de outros resíduos que são 
exportados para outros Estados, em particular para os países em desenvolvimento.

Obrigações concretas:
Artigo 3.° - Definições nacionais de resíduos perigosos - 1-Cada Parte deve, após seis 
meses de se tornar Parte desta Convenção, informar o Secretariado da Convenção dos 
resíduos ou de quais dos mencionados nos anexos I e II são considerados ou definidos 
como perigosos de acordo com a sua legislação nacional e de quaisquer requisitos no 
que regista aos procedimentos do movimento transfronteiriço aplicáveis a tais resíduos.
2-Cada Parte deverá subsequentemente informar o Secretariado de quaisquer mudanças 
importantes a informação mencionada no parágrafo 1.
4-As Partes serão responsáveis por transmitir aos seus exportadores a informação que 
lhes foi dada pelo Secretariado conforme o parágrafo 3.

Artigo  4.°  -  Obrigações  gerais  -  1-a) As  Partes,  no  exercício  do  seu  direito  de 
proibição de importação de resíduos perigosos ou de outros resíduos para eliminação, 
informarão as outras Partes da sua decisão conforme o artigo 13°
b) As Partes proibirão, ou não permitirão, a exportação de resíduos perigosos ou de 
outros  resíduos para as  Partes que proibiram a importação  de tais  resíduos quando 
notificados de acordo com o subparágrafo a) supramencionado. 
c) As Partes devem proibir, ou não permitir, a exportação de resíduos perigosos ou de 
outros resíduos se o Estado de importação não consentir em escrever ao importador 
específico, no caso de esse Estado de importação não ter proibido a importação de tais 
resíduos. 
2-Cada Parte tomará as medidas necessárias para:
c)Assegurar que as pessoas envolvidas na gestão de resíduos perigosos e de outros 
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resíduos dêem os passos necessários para prevenir a poluição originada pelos resíduos 
perigosos  e  outros  resíduos  resultantes  dessa  gestão  e,  se  essa  poluição  ocorrer, 
minimizar as consequências daí advindas para a saúde humana e o ambiente;
e) Não permitir  a  exportação de resíduos  perigosos ou de outros  resíduos  para um 
Estado  ou  grupo  de  Estados  que  são  Partes  pertencentes  a  uma  organização  de 
integração política e ou econômica, sobretudo países em desenvolvimento que tenham 
proibido  através  da  sua  legislação  todas  as  importações,  ou  por  pensarem  que  os 
resíduos  em  questão  não  serão  geridos  de  acordo  com  o  procedimento  ambiental 
correto, segundo o critério acordado pelas Partes na sua primeira reunião;
f) Exigir que a informação sobre um movimento transfronteiriço de resíduos perigosos 
e de outros resíduos proposto seja fornecida aos respectivos Estados, de acordo com o 
anexo  V-A,  para  especificar  claramente  os  efeitos  para  a  saúde  humana  e  para  o 
ambiente do movimento proposto;
g) Impedir a importação de resíduos perigosos e de outros resíduos quando há razões 
para  acreditar  que  os  resíduos  em  questão  não  serão  geridos  de  uma  forma 
ambientalmente segura e racional;
5-Uma  Parte  não  permitirá  que  os  resíduos  perigosos  e  outros  resíduos  sejam 
exportados por uma não Parte ou sejam importados de uma não Parte.
6-As Partes concordam em não permitir a exportação de resíduos perigosos e de outros 
resíduos para eliminação nas áreas a sul da latitude 60° S, sejam ou não esses resíduos 
objecto de movimento transfronteiriço.
7-Para além disso, cada Parte deverá:
a) Proibir  todas  as  pessoas  sob  sua  jurisdição  nacional,  de  transportar  ou  eliminar 
resíduos perigosos ou outros resíduos, a não ser que essas pessoas estejam autorizadas 
a praticar esse tipo de operações;
b) Exigir  que  os  resíduos  perigosos  e  outros  resíduos  objeto  de  um  movimento 
transfronteiriço sejam embalados, rotulados e transportados em conformidade com as 
regras e padrões estabelecidos no que respeita as embalagens, rótulos e transporte e que 
essas  obrigações  sejam  respeitadas  como  sendo  práticas  internacionalmente 
reconhecidas;
c) Exigir  que  os  resíduos  perigosos  e  outros  resíduos  sejam  acompanhados  da 
documentação devida deste a altura em que o movimento transfronteiriço começa até 
ao momento da eliminação
8-Cada Parte deve exigir que os resíduos perigosos e outros resíduos a ser exportados 
sejam geridos de uma forma ambientalmente segura e racional no Estado importador 
ou  em outro  qualquer  lugar.  As diretrizes  técnicas  para  gestão  ambiental  segura  e 
racional  de  resíduos  objecto  desta  Convenção  serão  decididas  pelas  Partes  na  sua 
primeira reunião.
9-As Partes  devem tomar  as  medidas  necessárias  para  assegurar  que  o movimento 
transfronteiriço de resíduos perigosos ou de outros resíduos seja permitido quando:
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b) Os resíduos em questão são considerados como matéria-prima para valorização ou 
para as indústrias de recuperação no Estado de importação; 
10-No âmbito desta Convenção a obrigação dos Estados cujos resíduos perigosos e 
outros resíduos são produzidos requer que esses resíduos sejam geridos de uma forma 
ambientalmente segura e racional, não podendo sob nenhum pretexto ser transferida 
para os Estados de importação ou de trânsito.

Artigo  5.º  -  Designação  das  autoridades  competentes  e  do  correspondente   Para 
facilitar a implementação desta Convenção, as Partes deverão:
1) Nomear ou estabelecer uma ou mais autoridades competentes e um correspondente. 
Uma autoridade  competente  será  nomeada para receber  a  notificação  do Estado de 
trânsito;
2) Informar o Secretariado,  dentro de três meses da data de entrada em vigor desta 
Convenção,  de quais  os  organismos  que eles  designam como seu correspondente e 
como suas autoridades competentes.
3) Informar o Secretariado,  dentro de um mês após a data de decisão, de quaisquer 
mudanças  no  que  respeita  à  designação  feita  por  eles,  conforme  o  parágrafo  2) 
supramencionado.
Artigo 6.° -  Movimento transfronteiriço entre as Partes -  1-O Estado de exportação 
notificará ou exigirá ao produtor ou exportador que notifique, por escrito, através da 
autoridade competente do Estado de exportação, a autoridade competente dos Estados 
envolvidos em qualquer movimento transfronteiriço proposto de resíduos perigosos e 
de outros resíduos.  Esta  notificação  conterá  declarações  e informações  descritas  no 
anexo V-A, escrita em linguagem perceptível ao Estado de importação. É necessário 
enviar uma só notificação a cada Estado envolvido.
2-O  Estado  de  importação  responderá  ao  notificador  por  escrito,  consentindo  no 
movimento  com  ou  sem  condições,  negando  permissões  para  o  movimento  ou 
requerendo informações adicionais. Será enviada uma cópia da resposta final do Estado 
de  importação  às  autoridades  competentes  dos  respectivos  Estados  envolvidos  que 
sejam Partes.
3-O  Estado  de  exportação  não  autorizará  o  produtor  ou  exportador  a  iniciar  o 
movimento transfronteiriço até receber confirmação por escrito de que:
a) O notificador recebeu o consentimento por escrito do Estado de importação; e
b) O notificador recebeu do Estado de importação confirmação da existência de um 
contracto entre o exportador e o eliminador, específico a gestão ambientalmente segura 
e racional dos resíduos em questão.
4-Cada Estado de  trânsito  que seja  Parte  deverá  de imediato  acusar  a  recepção  da 
notificação ao notificador. Pode subsequentemente responder ao notificador por escrito, 
dentro  de  60  dias,  consentindo  o  movimento  com  ou  sem  condições,  negando 
permissão  para  o  movimento  ou  exigindo  informações  adicionais.  O  Estado  de 
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exportação  não  permitirá  que  o  movimento  transfronteiriço  comece  enquanto  não 
receber o consentimento por escrito do Estado de trânsito. Contudo, se em qualquer 
altura uma Parte decidir não exigir consentimento posterior por escrito, seja em geral 
ou sob certas condições, para os movimentos transfronteiriços de transito de resíduos 
perigosos  ou  de  outros  resíduos  ou  modificar  os  seus  requisitos  neste  aspecto, 
informará as Partes da sua decisão, de acordo com o artigo 13.° Neste último caso, se 
não houver resposta do Estado de exportação dentro de 60 dias após a recepção de uma 
notificação fornecida pelo Estado de trânsito o Estado de exportação pode autorizar o 
prosseguimento da exportação através do Estado de trânsito.
9-As  Partes  devem  exigir  que  cada  pessoa  encarregada  de  um  movimento 
transfronteiriço  de  resíduos  perigosos  e  de  outros  resíduos  assine  o  documento  do 
movimento, seja na entrega ou na recepção dos resíduos em questão. Também devem 
exigir que o eliminador informe o exportador e as autoridades competentes do Estado 
de  exportação  da  recepção  por  parte  do  eliminador  dos  resíduos  em questão  e,  na 
devida altura, da conclusão da eliminação conforme esteja especificado na notificação. 
Se tal informação não for recebida no Estado de exportação, a autoridade competente 
do Estado de exportação ou a exportador notificara então o Estado de importação.
11-Qualquer movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou de outros resíduos 
será coberto por um seguro, caução ou outra garantia conforme for exigido pelo Estado 
de importação ou por qualquer Estado de trânsito que seja Parte.
Artigo  8.°  -  Dever  de  reimportação  -  Quando  um  movimento  transfronteiriço  de 
resíduos perigosos ou de outros resíduos consentido pelo Estados envolvidos e sujeito 
às cláusulas desta Convenção, não puder ser executado de acordo com os termos do 
contrato, o Estado de exportação terá de assegurar que os resíduos em questão sejam 
devolvidos  ao  Estado  de  exportação  pelo  exportador,  se  não  houver  alternativa  e 
solução para a sua eliminação de um modo ambientalmente seguro e racional, dentro 
de 90 dias ou em qualquer outro período acordado pelos Estados envolvidos, a partir da 
altura em que o Estado importador  informou o Estado exportador e o Secretariado. 
Assim,  o  Estado  de  exportação  e  qualquer  Parte  de  trânsito  não  deve  opor-se  ou 
impedir o retorno destes resíduos para o Estado de exportação.
Artigo 9.°  -  Tráfego ilícito  -  2-No caso do movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos e de outros resíduos considerado ilícito. como resultado de atuação por parte 
do exportador ou do produtor, o Estado importador assegurar-se-á de que os resíduos 
em questão são:
a) Devolvidos ao exportador ou ao produtor ou, se necessário, através dele próprio, 
para o Estado de exportação; ou, se for impraticável,
b) São  eliminados  de  outra  maneira  de  acordo com as  cláusulas  desta  Convenção, 
dentro de 30 dias a contar da altura em que o Estado de exportação foi informado 
acerca do trafego ilícito ou a partir de qualquer outra altura acordada pelos Estados 
envolvidos. Assim, as Partes envolvidas não se oporão ou impedirão o retorno destes 
resíduos para o Estado de exportação.
3-No caso do movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou de outros resíduos 
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considerado  tráfego  ilícito,  como  resultado  da  atuação  por  parte  do  importador  ou 
eliminador, o Estado de importação assegurar-se-á de que os resíduos em questão são 
eliminados  de  uma  forma  ambientalmente  segura  e  racional,  pelo  importador  ou 
eliminador ou, se necessário, por ele mesmo dentro de 30 dias a contar da altura em 
que o tráfego ilícito despertou a atenção do Estado de importação ou deste qualquer 
outra  altura  acordada  pelos  Estados  envolvidos.  Assim,  as  Partes  envolvidas 
cooperação,  se  necessário,  na  eliminação  dos  resíduos  perigosos  de  uma  forma 
ambientalmente segura e racional.
4-Nos casos em que a responsabilidade do tráfego ilícito não possa ser atribuída nem 
ao  exportador  nem ao  produtor,  nem ao  importador  nem ao  eliminador,  as  Partes 
envolvidas ou outras Partes, conforme o caso, assegurar-se-ão, através de cooperação, 
de que os resíduos em questão são eliminados o mais depressa possível de uma forma 
ambientalmente  segura  e  racional,  ou  no  Estado  de  exportação,  ou  no  Estado  de 
importação ou em qualquer outro local, conforme for apropriado.
5-Cada Parte aplicará legislação nacional própria para prevenir e punir o tráfego ilícito. 
As Partes cooperarão com vista a cumprir os objectivos desde artigo.

Artigo 13.º -  Transmissão de informação -  1-As Partes deverão, sempre que tiverem 
conhecimento de acidentes ocorridos durante o movimento transfronteiriço de resíduos 
perigosos ou de outros resíduos ou da sua eliminação, que acarretem riscos prováveis 
para a  saúde humana ou para o ambiente  noutros  Estados,  informar  imediatamente 
esses Estados.
2-As Partes devem informar-se mutuamente, através do Secretariado, das:
a) Alterações  respeitantes  à  nomeação  das  autoridades  competentes  e  ou 
correspondentes, de acordo com o artigo 5°;
b) Alterações das suas definições nacionais de resíduos perigosos conforme o artigo 3°; 
e, o mais depressa possível, de:
c) Decisões tomadas por eles não consentindo total ou parcialmente a importação de 
resíduos perigosos e de outros resíduos para eliminação dentro da área abrangida pela 
sua legislação nacional;
d) Decisões tomadas por eles para limitar ou banir a exportação de resíduos perigosos e 
de outros resíduos
e) Qualquer outra informação exigida, segundo o parágrafo 4 deste artigo.
3-As Partes, de acordo com as leis e regulamentos nacionais, enviarão antes do final de 
cada ano,  através  do Secretariado,  a Conferência  das Partes estabelecida segundo o 
artigo 15º, um relatório contendo a informação seguinte:
a) Autoridades competentes e correspondentes designados por elas, segundo o artigo 
5º,
b) Informação respeitante aos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos ou 
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de outros resíduos em que estão envolvidas, incluindo:
i) Quantidade de resíduos perigosos ou outros resíduos exportados,  suas categorias, 
características, país de trânsito e método de eliminação, conforme tinha sido exposto na 
resposta à notificação;
ii) Quantidade de resíduos perigosos e de outros resíduos importados, suas categorias, 
características, origem e métodos de eliminação;
iii) Eliminações feitas incorrectamente;
iv)  Esforços  para  reduzir  a  quantidade  de  resíduos  perigosos  e  de  outros  resíduos 
sujeitos ao movimento transfronteiriço;
c) Informação  sobre  as  medidas  adoptadas  por  elas  na  implementação  desta 
Convenção;
d) Informação de estatísticas qualificadas Disponíveis, compiladas por elas, sobre os 
efeitos para a saúde humana e para o ambiente, da produção, transporte e alienação de 
resíduos perigosos e de outros resíduos;
e) Informação respeitante aos acordos e tratados regionais, bilaterais  e multilaterais, 
conformes com o artigo 11° desta Convenção;
f) Informação  sobre  acidentes  ocorridos  durante  o  movimento  transfronteiriço  e  a 
eliminação de resíduos perigosos ou de outros resíduos bem como medidas tomadas 
para esse fim;
g) Informação  sobre  as  opções  de  eliminação  realizadas  dentro  da  sua  área  de 
jurisdição nacional;
h) Informação sobre as meditas tomadas para o desenvolvimento de tecnologias para a 
redução e ou eliminação da produção de resíduos perigosos ou de outros resíduos e
i) Outros assuntos que a Conferência das Partes possa julgar relevantes.
4-As Partes, de acordo com os regulamentos e leis nacionais, assegurar-se-ão de que as 
cópias  de  cada  notificação  respeitantes  ao  movimento  transfronteiriço  de  resíduos 
perigosos ou de outros resíduos e respectiva resposta sejam enviadas ao Secretariado, 
sempre  que  uma  Parte  considere  que  o  seu  ambiente  pode  ser  afetado  por  esses 
movimentos transfronteiriços.

Mecanismos  de  controle  /  implementação  (Plano  nacional  de  Implementação, 

relatórios, etc)

- Relatório anual a ser encaminhado ao secretariado sobre as medidas tomadas para 

implementar  a  Convenção  e  dados  estatísticos  sobre  a  movimentação  de  resíduos 

perigosos – Art. 13, § 3º, da Convenção.
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ANEXO I - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA 
NORMA INTERNACIONAL

 A  Convenção  da  Basiléia  funda-se,  a  nosso  ver,  sobre  dois  pilares  principais:  o 
primeiro é o de que qualquer Estado tem soberania para proibir a entrada de resíduos 
perigosos em seu território, e o segundo de que os resíduos perigosos devem ser por 
regra depositados nos locais onde foram gerados.

Inicialmente é de se esclarecer que a Convenção da Basiléia trata de 
resíduos perigosos específicos (definidos em seu anexo I ou na legislação interna de 
cada país) e outros resíduos (resíduos domésticos e restos de incineração de resíduos 
domésticos),  que  são  o  objeto  da  convenção,  sem  prejuízos  de  futuras  emendas  e 
protocolos. No caso de definição como resíduo perigoso na legislação interna de resíduo 
que  não  esteja  nos  anexos  da  convenção,  o  Secretariado  deverá  ser  comunicado  a 
respeito,  sendo  que  este  resíduo  será  considerado  como  perigoso  para  efeitos  da 
convenção.

A Convenção procurou criar um sistema de controle entre as partes 
acerca do transporte de resíduos perigosos, dando sempre ao Estado de importação a 
possibilidade de escolha da recepção de resíduos perigosos para depósito. A Convenção 
é bastante detalhada, possui um sistema de comunicação integrado entre as partes por 
meio  do  Secretariado  e   cria  diversas  obrigações  para  seus  signatários,  conforme 
descrito a seguir.

Pois  bem,  em  se  tratando  de  movimento  transfronteiriço  destes 
resíduos entre as partes, mesmo em se falando de países de trânsito apenas, a convenção 
tem como regra que o resíduo não poderá ser exportado se o país de importação tiver 
previamente informado sua proibição  de entrada. Neste sentido o país de exportação 
deverá proibir que ela se realize. Acaso não houver esta proibição prévia, para cada caso 
específico deve o exportador solicitar autorização à autoridade competente (já indicada 
ao Secretariado)  do Estado importador  para o transporte,  sendo que a saída do país 
exportador só poderá ocorrer após o assentimento respectivo. A notificação do país de 
importação deverá se dar por meio de formulário padrão definido em um dos anexos da 
Convenção, especialmente sobre seus efeitos no meio ambiente  e na saúde humana, 
devendo as partes exigir tal providência. Além do assentimento por escrito do Estado de 
importação,  há  a  necessidade  do  exportador  obter  a  confirmação  da  existência  de 
contrato (firmado entre o exportador e o importador) do depósito de resíduos de forma 
ambientalmente saudável no Estado de importação, sem a qual também não poderá o 
estado  exportador  liberar  o  transporte.  Quanto  aos  estado  de  trânsito,  acaso  seja 
permitido  o  transporte  do  resíduo  em  questão  por  sua  legislação  interna,  se  não 
respondida  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias  a  notificação  do  exportador  acerca  da 
permissão de trânsito, considera-se este autorizado e o Estado exportador pode liberar o 
transporte. Em todos os casos é obrigatória a exigência de seguro ou outro instrumento 
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de caução no trasporte transfronteiriço de resíduos perigosos. As partes deverão ainda 
cooperar  para  estabelecer  protocolo  quanto  aos  procedimentos  adequados  quanto  à 
responsabilidade  e  compensação  causados  no  transporte  transfronteiriço  de  resíduos 
perigosos. Poderá ainda ser criado um fundo rotativo de base voluntária para minimizar 
danos  ocorridos  em  situação  de  emergência  no  transporte  e  depósito  de  resíduos 
perigosos.

Os exportadores  de  resíduos  perigosos  poderão  obter  do  Estado de 
importação  autorização  para  múltiplas  exportações  destes  resíduos,  desde  que  com 
características  semelhantes,  e  que  as  aduanas  de  exportação  e  importação  e  o 
encarregado  dos  depósitos  sejam  os  mesmas  e  as  quantidades  e  destinos  sejam 
previamente definidos.

Os países de exportação e importação de resíduos, especialmente cujo 
destino sejam países em desenvolvimento, quando suspeitarem que eles não terão seu 
depósito realizado de maneira ambientalmente adequada no país de importação, devem 
proibi-la.  Ademais,  a  Convenção  proíbe  que  as  partes  autorizem  exportação  e 
importação de resíduos de ou para países não signatários, bem assim para locais ao sul 
dos 60 graus de latitude sul.

Acaso  algum  movimento  transfronteiriço  tenha  ocorrido  sem 
autorização do importador, ou seu depósito não possa ter sido realizado ou concluído de 
acordo com o contrato, o Estado exportador deverá garantir que estes resíduos serão 
levados de volta  para seu território,  no prazo de 90 (noventa)  dias após  notificado, 
sendo que nenhum estado de trânsito poderá se opor a este reingresso. 

O tráfico ilegal de resíduos perigosos é considerado crime pelas partes 
da convenção e cada parte deverá adotar legislação nacional  para impedir  e punir o 
tráfico. Outrossim, quando o movimento transfronteiriço se caracterizar como tráfico 
ilegal (ou seja, sem notificação para os estado interessados, sem o consentimento do 
Estado interessado, com o consentimento obtido por falsificação ou outra fraude, que 
não esteja materialmente em conformidade com os documentos) em função de conduta 
do exportador ou do gerador de resíduos, o Estado de exportação deverá assegurar que 
os resíduos sejam levados de volta para seu território pelo exportador, pelo gerador ou, 
se  necessário,  pelo  próprio  estado  exportador;  ou  depositado  de  outra  foram 
ambientalmente saudável de acordo com os termos da convenção e com a anuência do 
estado importador. Ao reverso, se o tráfico ilegal se deu por conduta do importador ou 
do  encarregado  do  depósito,  o  Estado  de  importação  deverá  assegurar  o  depósito 
ambientalmente saudável dos resíduos em seu território no prazo de até 30 dias de sua 
ciência.    

As  partes  deverão  ainda  enviar,  até  o  final  de  cada  ano  civil,  um 
relatório sobre o movimento transfronteiriço de resíduos sólidos no ano civil anterior, 
contendo  informações  detalhadas  sobre  todos  os  resíduos  perigosos  exportados,  e 
importados  e  depositados,  incluindo  informações  sobre  sua  origem  e  destino, 
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quantidade e local de depósito, além de outras informações específicas exigidas pela 
Convenção.

As partes podem ainda firmar acordos em separado entre si ou com 
outros países durante a vigência da Convenção sobre o tema, desde que estes acordos 
não  derroguem  e  sejam  mais  restritivos  quanto  á  administração  ambientalmente 
saudável de resíduos perigosos.

A  convenção  prevê  ainda  que  os  Estados  devem assegurar  que  os 
movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos sejam reduzidos ao mínimo (dentro 
de espírito de que cada um deve absorver os resíduos que produz) e traz ainda algumas 
obrigações programáticas que não dizem respeito ao transporte: reduzir da geração de 
resíduos perigosos ao mínimo; assegurar disponibilidade de instalações adequadas para 
depósito de resíduos perigosos, na medida do possível em seu território e assegurar que 
pessoas envolvidas na administração de resíduos perigosos tomem medidas para evitar 
poluição.  

Os  Estados  deverão  ainda  cooperar  na  troca  de  informações,  de 
tecnologias  e  no  desenvolvimento  de  capacidade  técnica  quanto  ao  manejo 
ambientalmente adequado de resíduos perigosos, assistindo especialmente os países em 
desenvolvimento, criando centros de treinamento regionais e sub-regionais.

Por  fim,  ressaltamos  que  a  Conferência  das  Partes  velará 
constantemente pela eficácia dos dispositivos da Convenção, elaborando relatório sobre 
sua aplicação no prazo de três anos de sua vigência  e após a cada seis anos.
     

Rua XV de Novembro, n.º 1305 – 10º Andar – Centro – Blumenau/SC
Fone/Fax: (47) 3321-1700 e-mail: ricardo@prsc.mpf.gov.br

FS 11

mailto:prmblumenau@prsc.mpf.gov.br

