
FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL 

Norma Internacional: Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio In-
formado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos
Assunto:  tomada  de  medidas  para  promover  responsabilidade  compartilhada  e  esforços 
cooperativos entre as Partes no comércio internacional de certas substâncias químicas perigosas, a 
fim de proteger a saúde humana e o meio ambiente contra danos potenciais e de contribuir para o 
uso ambientalmente correto desses produtos, facilitando o intercâmbio de informações sobre suas 
características,  estabelecendo  processo  decisório  nacional  para  sua  importação  e  exportação  e 
divulgando as decisões resultantes às Partes.
Decreto: Decreto 5.360, de 
31 de janeiro de 2005  

Entrada em vigor: 10/09/1998

Apresentação:

A Convenção de Roterdã sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Co-
mércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos, conhecida no jar-
gão diplomático simplesmente como “Convenção PIC” (Prior Informed Consent), insere-se no 
contexto de combate contra a poluição do meio-ambiente por meio da regulamentação das substân-
cias químicas. Para ser eficaz, esse combate deverá extrapolar o âmbito puramente estatal, incidin-
do também no âmbito das relações interestatais de natureza comercial.

A presente Convenção, juntamente com a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 
Persistentes (POP) e com a Convenção de Basiléia sobre Movimento Transfronteiriço de Resíduos 
Tóxicos, constitui o tripé das normas que regulam o campo de produção, comércio e transporte in-
ternacional de certas substâncias químicas.

Protocolos Adicionais: não há.
Secretariado: Secretariat for the Rotterdam Convention

Sede: United Nations Environment Programme (UNEP)
11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine GE
Switzerland

Secretariat for the Rotterdam Convention
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome
Italy

Ponto de Contato no Brasil: Head of the Division
Division for Environmental Policy and Sustainable Development (DPAD)
Ministry of External Relations (MRE)
Esplanada dos Ministérios, bloco H Anexo II, Sala 204
Brasilia-DF 70170-900
Brazil
Reservas pelo Brasil: não



Existência de fundo de financiamento: não.
Obrigações programáticas: 

Art. 4 (2) Obrigação de garantir que a(s) autoridade(s) designadas, de acordo com o art. 4 (1), 
disponha(m) de recursos suficientes para desempenhar suas tarefas com eficiência.

Art. 10 (1) Obrigação de implementar medidas legais ou administrativas adequadas para garantir 
decisões em tempo hábil com relação à importação de substâncias químicas relacionados no Anexo 
III.

Art. 14 (1) Obrigação de facilitar, se for o caso e em conformidade com o objetivo da presente 
Convenção: (a) o intercâmbio de informações científicas, técnicas, tecnológicas e legais sobre as 
substâncias químicas abrangidos pela presente Convenção, inclusive informações toxicológicas, 
ecotoxicológicas  e  de segurança;  (b)  o  fornecimento  de informações  publicamente disponíveis 
sobre ações regulamentadoras
internas relevantes para os objetivos da presente Convenção; e (c) o fornecimento de informações 
a outras Partes, diretamente ou por meio do Secretariado, sobre ações regulamentadoras internas 
que restrinjam substancialmente um ou mais usos de
uma substância química, se for o caso.

Art. 15 (1) Obrigação de tomar as medidas que forem necessárias para criar e fortalecer sua infra-
estrutura  e  suas  instituições  nacionais  para  garantir  a  eficaz  implementação  da  presente 
Convenção.  Essas  medidas  poderão  incluir,  se  necessário,  a  adoção  ou  emenda  de  medidas 
nacionais  legislativas  ou administrativas  e  poderão,  também, incluir:  (a)  O estabelecimento de 
cadastros e bancos de dados nacionais com informações de segurança sobre substâncias químicas; 
(b) O estímulo a iniciativas, por parte de indústrias, para promover a segurança química; e (c) A 
promoção de acordos voluntários, levando em consideração o disposto no Artigo 16.

Art. 15 (2) Obrigação de tomar as medidas necessárias para garantir, na medida do possível, que o 
público  tenha  acesso  adequado  a  informações  sobre  o  manuseio  de  substâncias  químicas  e  o 
gerenciamento de acidentes, bem como a alternativas mais seguras para a saúde humana ou o meio 
ambiente, além das substâncias químicas relacionados no Anexo III.

Art. 15 (3) Obrigação de cooperar com as outras partes signatárias, diretamente ou, se for o caso, 
por meio de organizações internacionais competentes, na implementação da presente Convenção 
nos níveis sub-regional, regional e global.

Art. 16 Levando particularmente em consideração as necessidades de países em desenvolvimento e 
de países com economias em transição, obrigação de cooperar com as outras partes signatárias na 
promoção de assistência técnica voltada ao desenvolvimento da infra-estrutura e da capacidade 
necessárias ao gerenciamento de substâncias químicas para permitir a implementação da presente 
Convenção. As Partes com programas mais avançados de regulamentação de substâncias químicas 
devem prestar assistência técnica, inclusive treinamento, a outras Partes no desenvolvimento de 
sua infra-estrutura e capacidade para gerenciar substâncias químicas em todo seu ciclo de vida.
Obrigações concretas:

 Art. 4 (1) Obrigação de designar uma ou mais autoridades nacionais que serão autorizadas a agir 
em seu nome no desempenho das funções administrativas exigidas pela presente Convenção.



Art.  4  (2)  Obrigação  de  notificar,  no  máximo  até  a  data  de  entrada  em  vigor  da  presente 
Convenção para este país, o nome e endereço da(s) referida(s) autoridade(s) ao Secretariado. Cada 
Parte  deverá notificar  ao Secretariado,  imediatamente,  qualquer  alteração no nome e endereço 
dessa(s) autoridade(s).

Art. 5 (1) Obrigação de notificação do Secretariado sobre a adoção de ações regulamentadoras 
finais, com a maior brevidade possível, e sempre dentro de um prazo máximo de noventa dias a 
contar da data de entrada em vigor da ação regulamentadora final.

Art. 5 (2) Obrigação de notificar ao Secretariado, por escrito, na data de entrada em vigor da 
presente Convenção para este país, suas ações regulamentadoras definitivas em vigor naquela data, 
com exceção das Partes que tiverem notificado ações regulamentadoras definitivas no âmbito das 
Diretrizes  Emendadas  de  Londres  ou  do  Código  Internacional  de  Conduta,  não  precisarão 
reapresentá-las.

Art.  10 (2) Obrigação de transmitir ao Secretariado, com a maior brevidade possível e sempre 
dentro de um prazo de nove meses a contar da data de envio do documento orientador da decisão, 
a que se refere o parágrafo 3 do Artigo 7, uma resposta sobre importações futuras da substância 
química em questão. Se uma Parte modificar essa resposta, ela deverá, imediatamente, encaminhar 
a resposta revisada para apreciação do Secretariado.

Art. 10 (7) Obrigação de encaminhar ao Secretariado, no máximo até a data de entrada em vigor da 
presente Convenção para este país, respostas relacionadas a cada uma das substâncias químicas 
especificadas no Anexo III. Uma Parte que tiver encaminhado essas respostas em conformidade 
com as Diretrizes Emendadas de Londres ou com o Código Internacional de Conduta não precisará 
reapresentá-las.

Art.  10  (8)  Obrigação  de  disponibilizar  as  respostas  a  que  se  refere  o  Artigo  10  às  partes 
interessadas de sua jurisdição, em conformidade com suas medidas legislativas e administrativas.

Art.  10 (9)  Na hipótese de decidir  não  autorizar  a  importação de uma substância  química ou 
autorizar  sua  importação  somente  sob  condições  especificadas,  em  conformidade  com  os 
parágrafos 2 e 4 do Artigo 10 e o parágrafo 2 do Artigo 11, obrigação de proibir, simultaneamente, 
ou sujeitar às mesmas condições, caso ainda não o tenha feito: (a) A importação da substância 
química de qualquer fonte; e (b) A produção nacional da substância química para uso interno.

Art. 11 (2) Obrigação de tomar as medidas necessárias para garantir que uma substância química 
relacionada no Anexo III não seja exportada de seu território para qualquer Parte importadora que, 
em casos excepcionais, não tenha transmitido uma resposta ou tenha transmitido uma resposta 
provisória  que  não  contenha  uma decisão  interina,  exceto  se:  (a)  Tratar-se  de  uma substância 
química que, no momento de sua importação, esteja registrada como substância química na Parte 
importadora;  ou  (b)  Tratar-se  de  uma  substância  química  que  tenha  sido  comprovadamente 
utilizada ou
importada pela Parte importadora e em relação a qual nenhuma ação regulamentadora no sentido 
de  proibir  seu  uso  tenha  sido  adotada;  ou  (c)  O  exportador  que  tiver  solicitado  e  obtido 
consentimento explícito  para a  importação através  de uma autoridade nacional  designada  pela 
Parte importadora. Nesse caso a Parte importadora deverá responder a tal solicitação no prazo de 
sessenta dias e deverá prontamente informar sua decisão ao Secretariado.

Art. 12 (1) Sempre que uma substância química proibida ou sujeita a severas restrições impostas 
por  uma  Parte  for  exportada  de  seu  território,  obrigação  de  encaminhar  uma  notificação  de 
exportação  à  Parte  importadora.  A notificação  de  exportação  deverá  incluir  as  informações 



especificadas no Anexo V.

Art. 14 (2) Obrigação de proteger quaisquer informações sigilosas que tenha trocado no âmbito da 
presente Convenção, na forma em que as Partes acordarem mutuamente.

Mecanismos de controle / implementação (Plano nacional de Implementação, relatórios, etc): 
específicos por anexo

ANEXO I - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 
INTERNACIONAL

A Convenção de Rotterdam, conhecida como Convenção PIC (Prior Informed Consent, em razão de 
seu foco no consentimento prévio e informado), é um meio de formalmente obter e disseminar 
informações para que decisões possam ser tomadas pelos países importadores a respeito de saber se 
eles desejam receber transferências futuras de determinados produtos químicos e para assegurar o 
cumprimento  destas  decisões  pelos  países  exportadores.  A convenção  promove  a  divisão  de 
responsabilidade entre países exportadores e importadores, visando proteger a saúde humana e o 
ambiente  dos  efeitos  prejudiciais  causados  por  certos  produtos  químicos,  e  prevê  a  troca  de 
informações sobre produtos químicos potencialmente perigosos que, apesar disso, são passíveis de 
importação e exportação. Um ponto-chave da convenção consiste em fornecer assistência técnica 
aos países em desenvolvimento e países com economias em transição para desenvolver a infra-
estrutura e a capacidade necessárias para aplicar suas disposições.

O procedimento PIC, juntamente com a troca de informações, é um dos principais mecanismos da 
Convenção  de  Rotterdam.  Para  cada  produto  químico  listado  no  anexo  III  da  convenção,  um 
documento de orientação da decisão (DGD) é preparado e enviado a todas os países signatários com 
um pedido para que eles tomem uma decisão a respeito  da permissão de futura importação do 
produto químico. As decisões resultantes de futura importação desses produtos químicos (respostas 
de importação) são publicadas pelo Secretariado e disponibilizadas a todos os países signatários a 
cada seis meses por meio da Circular PIC.

O  procedimento  PIC  garante  a  todos  os  países-membros  a  oportunidade  de  tomar  decisões 
informadas sobre se eles vão consentir em futuras importações dos produtos químicos enumerados 
no anexo III da convenção. Todos os países signatários devem garantir que suas exportações não 
contrariem a decisão de um país-membro que seja importador.

A Conferência dos Estados-Partes e seus órgãos subsidiários são atendidos por um secretariado, 
cujo mandato está previsto no artigo 19 da convenção. As principais funções do Secretariado são 
preparar as reuniões da conferências e de seus órgãos subsidiários e proporcionar-lhes os serviços 
por eles requisitados, para, assim, facilitar a assistência aos países-membros na implementação da 
Convenção e assegurar a necessária coordenação com os secretariados


