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SUB-GRUPO DE TRABALHO DE TRATADOS INTERNACIONAIS

FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL

Norma Internacional: Convenção sobre as medidas as serem adotadas para proibir e 

impedir  a  importação,  exportação  e  transferência  de  propriedade  ilícitas  dos  bens 

culturais
Assunto:  Controle, no âmbito nacional, da exportação e importação de bens culturais.
Decreto:   72312 Entrada em vigor: 31/05/1973
Apresentação.

A Convenção, assinada em 1970 e com validade no Brasil a partir de 1973, tem como 
principal objetivo regular o comércio internacional de bens de natureza cultural.  Ela 
parte  do princípio de que cada estado é soberano para elencar  os bens de natureza 
cultural cuja exportação poderá prejudicar o patrimônio cultural nacional, e de que cada 
um dos Estados partes tem a obrigação de respeitar esta escolha e impedir a entrada no 
país  de tais  bens.  Além de preconizar  a  criação  e o  fortalecimento  das instituições 
nacionais de combate ao comércio internacional ilícito de bens de natureza cultural, a 
Convenção cria ainda um sistema de controle neste comércio, por meio dos certificados 
de exportação, que devem acompanhar cada um dos bens culturais exportados e sem os 
quais o bem não pode adentrar em Estado estrangeiro.
Secretariado:Secretariado da UNESCO
Sede: sede da Unesco: 7, place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP France ou 1, rue Miollis 

75732 Paris Cedex 15 France. Tel.: 33 (0) 145681000; Fax: 33 (0) 145671690; email: 

bpi@unesco.org.
Ponto de Contato no Brasil: não há.
Reservas pelo Brasil: Inexistentes.

Existência de fundo de financiamento: não.
Obrigações programáticas.

ARTIGO 5 - A fim de assegurar a proteção de seus bens culturais contra a importação, 
a exportação e a transferência de propriedade ilícitas,  os Estados Partes na presente 
Convenção se comprometem, nas condições adequadas a cada país, a estabelecer em 
seu território, se ainda não existirem, um ou mais serviços de proteção ao patrimônio 
cultural, dotados de pessoal qualificado e em numero suficiente para desempenhar as 
seguintes funções:

c)  promover  o  desenvolvimento  ou  a  criação  das  instituições  cientificas  e  técnicas 
(museus, bibliotecas, arquivos, laboratórios, oficinas, etc.) necessárias para assegurar a 
preservação e a boa apresentação dos bens culturais;
f)  tomar medidas  de caráter  educacional  para estimular  e desenvolver o respeito  ao 
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patrimônio cultural  de todos os Estados e difundir  amplamente o conhecimento das 
disposições da presente Convenção;
g) cuidar para que seja dada a publicidade apropriada aos casos de desaparecimento de 
um bem cultural.

ARTIGO 7 - Os Estados Partes na presente Convenção se comprometem a:

a)  informar,  sempre  que  possível,  um Estado  Parte  na  presente  Convenção,  sobre 
alguma oferta de bens culturais ilegalmente removidos daquele Estado após a entrada 
em vigor da presente Convenção para ambos os Estados;

ARTIGO 10 - Os Estados Partes na presente Convenção se comprometem a:

b)  esforçar-se,  por  meios  educacionais,  para  incutir  e  desenvolver  na  mentalidade 
pública a consciência do valor dos bens culturais e da ameaça que representam para o 
patrimônio cultural o roubo, as escavações clandestinas e a exportação ilícita.

ARTIGO  14  -  A  fim  de  impedir  as  exportações  ilícitas,  e  cumprir  as  obrigações 
decorrentes da implementação da presente Convenção, cada Estado Parte na mesma 
devera, na medida de suas possibilidades,dotar os serviços nacionais responsáveis pela 
proteção a seu patrimônio cultural de uma verba adequada, e, se necessário, criar um 
fundo para tal fim.

Obrigações concretas.

ARTIGO 5 - A fim de assegurar a proteção de seus bens culturais contra a importação, 
a exportação e a transferência de propriedade ilícitas,  os Estados Partes na presente 
Convenção se comprometem, nas condições adequadas a cada país, a estabelecer em 
seu território, se ainda não existirem, um ou mais serviços de proteção ao patrimônio 
cultural, dotados de pessoal qualificado e em numero suficiente para desempenhar as 
seguintes funções:

a)  contribuir  para  a  preparação  de  projetos  de  leis  e  regulamentos  destinados  a 
assegurar  a  proteção  ao  patrimônio  cultural,  e  particularmente  a  prevenção  da 
importação,  exportação  e  transferência  de  propriedade  ilícitas  de  bens  culturais 
importantes;
b)  estabelecer  e  manter  em dia,  com base  em um inventário  nacional  de  bens  sob 
proteção, uma lista de bens culturais públicos e privados importantes, cuja exportação 
constituiria um considerável empobrecimento do patrimônio cultural nacional;
d) organizar a supervisão das escavações arqueológicas, assegurar a preservação in situ 
de  certos  bens  culturais,  e  proteger  certas  áreas  reservadas  para  futuras  pesquisas 
arqueológicas;
e)  estabelecer,  com  destino  aos  interessados  (administradores  de  museus, 
colecionadores, antiquários, etc.),  normas em conformidade com os princípios éticos 
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enunciados na presente Convenção, e tomar medidas para assegurar o respeito a essas 
normas;

ARTIGO 6 - Os Estados Partes na presente Convenção se comprometem a:
a) estabelecer um certificado apropriado, no qual o Estado exportador especifique que a 
exportação do bem ou bens culturais em questão foi autorizada. Tal certificado deverá 
acompanhar todos os bens culturais exportados em conformidade com o regulamento;
b) proibir a exportação de bens culturais de seu território, salvo se acompanhados de 
certificado de exportação acima mencionado;
c) dar publicidade a essa proibição pelos meios apropriados, especialmente entre as 
pessoas que possam exportar e importar bens culturais.

ARTIGO 7 - Os Estados Partes na presente Convenção se comprometem a:

a)  tomar  as  medidas  necessárias,  em conformidade  com a legislação  nacional,  para 
impedir que museus e outras instituições similares situadas em seu território adquiram 
bem culturais de outro Estado Parte, que tenham sido ilegalmente exportados após a 
entrada em vigor da presente Convenção; 
b) (i) proibir a importação de bens culturais roubados de um museu, de um monumento 
público civil ou religioso, ou de uma instituição similar situados no território de outro 
Estado Parte na presente Convenção, após a entrada em vigor desta para os Estados em 
questão,  desde  que  fique  provado que tais  bens  fazem parte  do inventário  daquela 
instituição;
ii) tomar as medidas apropriadas, mediante solicitação do Estado Parte de origem, para 
recuperar e restituir quaisquer bens culturais roubados e importados após a entrada em 
vigor da presente Convenção para ambos os Estados interessados,desde que o Estado 
solicitante pague justa compensação a qualquer comprador  de boa fé ou a qualquer 
pessoa que detenha a propriedade legal daqueles bens. As solicitações de recuperação e 
restituição serão feitas por via diplomática. A Parte solicitante deverá fornecer, a suas 
expensas, a documentação e outros meios de prova necessários para fundamentar sua 
solicitação de recuperação e restituição. As Partes não cobrarão direitos aduaneiros ou 
outros encargos sobre os bens culturais restituídos em conformidade com este artigo. 
Todas as despesas relativas a restituição e a entrega dos bens culturais serão pagas pela 
Parte solicitante.

ARTIGO 8 -  Os  Estados  Partes  na  presente  Convenção  se  comprometem a  impor 
sanções  penais  ou  administrativas  a  qualquer  pessoa  responsável  pela  infração  das 
proibições contidas nos artigos 6(b) e 7(b) acima.

ARTIGO 10 - Os Estados Partes na presente Convenção se comprometem a:
a) restringir,  através da educação,  informação e vigilância,  a circulação de qualquer 
bem cultural removido ilegalmente de qualquer Estado Parte na presente Convenção, e, 
na  forma  apropriada  para  cada  país,  obrigar  os  antiquários,  sob  pena  de  sofrerem 
sanções penais ou administrativas, a manter um registro que mencione a procedência de 
cada bem cultural, o nome e o endereço do fornecedor,
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a descrição e o preço de cada bem vendido, assim como a informarem, ao comprador 
de um bem cultural da proibição de exportação a qual possa estar sujeito tal bem; 

ARTIGO 13 - Os Estados Partes na presente Convenção comprometem-se, também, 
obedecida a legislação interna de cada Estado, a:
a) impedir, por todos os meios apropriados, as transferências de propriedade de bens 
culturais que tendam a favorecer a importação ou exportação ilícitas de tais bens;
b)  assegurar  que  seus  serviços  competentes  cooperem para facilitar  a  restituição,  o 
.mais  breve  possível,  a  seu  proprietário  de  direito,  de  bens  culturais  ilicitamente 
exportados;
c) admitir ações reivindicatórias de bens culturais roubados ou perdidos movidas por 
seus proprietários de direito ou em seu nome;
d) reconhecer o direito imprescritível de cada Estado Parte na presente Convenção de 
classificar  e  declarar  inalienáveis  certos  bens  culturais,  os  quais,  ipso  facto,  não 
poderão ser exportados, e facilitar a recuperação de tais bens pelo Estado interessado, 
no caso de haverem sido exportados.

ARTIGO 16 - Os Estados Partes na presente Convenção deverão, em seus relatórios 
periódicos a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
nas datas e na forma por ela determinadas, prestar informações sobre as disposições 
legislativas e administrativas e outras medidas que hajam adotado para a aplicação da 
presente Convenção, juntamente com pormenores da experiência adquirida no setor em 
questão.
Mecanismos  de  controle  /  implementação  (Plano  nacional  de  Implementação, 
relatórios, etc)

- Os Estados Partes na presente Convenção deverão, em seus relatórios periódicos a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, nas datas e na 
forma  por  ela  determinadas,  prestar  informações  sobre as  disposições  legislativas  e 
administrativas  e  outras  medidas  que  hajam  adotado  para  a  aplicação  da  presente 
Convenção, juntamente com pormenores da experiência adquirida no setor em questão 
– Art. 16. da Convenção.

ANEXO I - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA 
NORMA INTERNACIONAL

    A Convenção, assinada em 1970 e com validade no Brasil a partir de 
1973, tem como principal objetivo regular o comércio internacional de bens de natureza 
cultural. Ela parte do princípio de que cada estado é soberano para elencar os bens de 
natureza cultural cuja exportação poderá prejudicar o patrimônio cultural nacional, e de 
que cada um dos Estados partes tem a obrigação de respeitar esta escolha e impedir a 
entrada  no  país  de  tais  bens.  Além de  preconizar  a  criação  e  o  fortalecimento  das 
instituições nacionais de combate ao comércio internacional ilícito de bens de natureza 
cultural, a Convenção cria ainda um sistema de controle neste comércio, por meio dos 
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certificados  de  exportação,  que  devem  acompanhar  cada  um  dos  bens  culturais 
exportados e sem os quais o bem não pode adentrar em Estado estrangeiro.

A nosso ver, são dois os pilares básicos utilizados pela Convenção para o controle das 
exportações  de  bens  culturais:  a  lista  de  bens  culturais  nacionais  cuja  exportação 
empobreceria o patrimônio cultural nacional e a emissão obrigatória de um certificado 
de exportação autorizando a exportação do bem cultural.  Trata-se de um sistema de 
duplo controle,  pois  além da listagem servir  de base para uma autoridade aduaneira 
nacional  verificar,  no momento do controle  da exportação,  se determinado bem tem 
importância  cultural  ou  não,  na  hipótese  de  existirem  vícios  no  certificado  de 
exportação,  como falsificação ou corrupção da autoridade certificadora,  sempre há a 
possibilidade de consulta à lista oficial do país de origem do bem cultural. 

A Convenção prega que  que os Estados partes devem, na medida de suas capacidades, 
criar um ou mais serviços de proteção ao patrimônio cultural, que deverão desempenhar 
determinadas funções. Ressalte-se que, embora a criação destes serviços seja facultativa 
perante  a  Convenção,  uma  vez  criadas  devem-lhe ser  distribuídas  as  funções  que a 
Convenção  elenca  em seu  artigo  5º,  que  a  nosso  ver  são  obrigatórias  perante  esta. 
Dentre estas funções está a relevantíssima missão de elaborar um inventário nacional de 
bens sob proteção,  inventário  este que servirá de base para a lista  de bens culturais 
públicos e privados cuja exportação constituiria empobrecimento do patrimônio cultural 
nacional. Registre-se que mesmo com relação aos bens culturais privados tal restrição se 
sustenta, pois o fato de integrar a listagem não impede sua comercialização no âmbito 
interno,  trazendo  apenas  uma  restrição  à  sua  exportação.  Acerca  desta  listagem,  a 
Convenção  elenca  em  seu  artigo  1º  as  categorias  de  bens  que  os  Estados  podem 
designar como de relevância cultural para os fins da Convenção, citando ainda em seu 
artigo 4º hipóteses de bens culturais cujo criador ou origem não sejam nacionais, mas 
que são considerados para os fins da convenção como bens culturais de importância 
nacional,  como por exemplo bens culturais  recebidos a título gratuito ou comprados 
legalmente com  o consentimento das autoridades  competentes,  ou bens criados por 
estrangeiro residente.

O certificado de autorização do bem cultural permite que determinado bem cultural seja 
exportado  do  país  em  que  se  encontra  e  serve  como  regra  geral  para  qualquer 
exportação de bem cultural. Vale dizer que nenhum bem cultural deverá sair do país 
sem que  esteja  acompanhado  do  respectivo  certificado  autorizando  sua  exportação. 
Acaso haja dúvidas da autoridade aduaneira sobre a caracterização ou não do bem como 
bem cultural  e se sua exportação é  permitida,  ela  pode sempre  consultar  a listagem 
oficial do país. Para que tal sistema funcione cada Estado parte se comprometeu perante 
a Convenção a estabelecer  o certificado,  proibir  a exportação de bens culturais  sem 
certificado, dar publicidade a esta proibição e a impor sanções penais ou administrativas 
a quem exporta bens culturais sem o certificado.
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Além destes  dois pilares fundamentais  (a listagem dos bens culturais  relevantes  e o 
certificado de exportação) a Convenção traz diversas outras obrigações para os Estados 
partes, sendo que faremos comentários sobre aquelas que consideramos mais relevantes.

A elaboração e atualização de inventário  nacional de bens culturais  sob proteção,  já 
citada quando mencionamos a listagem nacional de bens culturais, é das mais relevantes 
obrigações, e cabe ao IPHAN, ao Ministério da Cultura ou outro órgão responsável pela 
preservação do patrimônio cultural, devendo evidentemente ser elaborada em conjunto 
com os serviços de proteção de bens culturais dos Estados.

A Convenção prevê ainda que cada parte deve criar normas e respectivos sistemas de 
controle, baseadas nos princípios éticos  presentes na Convenção, direcionadas àqueles 
que  lidam  com  bens  culturais,  como  administradores  de  museus,  colecionadores, 
antiquários, etc. Trata-se de medida interessante, especialmente no que diz respeito aos 
cuidados que devem estes ter no comércio de bens culturais.

Os Estados partes também assumiram a obrigação de criar impedimentos, por meio da 
legislação  nacional,  aos  museus  ou  instituições  similares  de  adquirir  bens  culturais 
exportados  ilegalmente  de  outros  Estados,  ou  seja,  sem o  certificado  de  exportação 
respectivo.  É  importante  medida,  que  deve  a  nosso  ver  ser  estendida  também  aos 
colecionadores  e  antiquários,  e  acompanhada  ainda  de  punições  criminais  e 
administrativas em caso de descumprimento. Nesta hipótese, ainda que falhem, pelas 
razões que forem, os controles aduaneiros, aquele que seja conhecedor do comércio de 
bens culturais  obrigar-se-á,  ao adquirir  um bem cultural,  a  verificar  a  existência  do 
respectivo certificado de exportação, sob pena de ser sancionado.

Os Estados partes também podem, segundo a Convenção, pedir a outros Estados partes 
que  fiscalizem a  entrada  de  bens  específicos  em seus  territórios,  estabelecendo  um 
sistema de controle especial para casos determinados, o que serve também para casos de 
furto ou casos em que se sabe que determinado tipo de bem está saindo em grande fluxo 
do país.

Destaca-se ainda o compromisso que as partes assumiram de obrigar os antiquários a 
manterem registro que mencione a procedência de cada bem cultural que possuam, com 
dados sobre o fornecedor, preço de aquisição, origem, etc. Medida interessante seria a 
manutenção on-line de tal registro em sistema da autoridade fiscalizadora competente, o 
que  facilitaria  a  fiscalização  e  possibilitaria  o  cruzamento  de  dados  com  aqueles 
informados pelas aduanas.  De todo modo, a obrigação de registro  pelos antiquários, 
desde que  acompanhada  da  respectiva  sanção,  administrativa  ou penal,  é  de  grande 
relevância,  pois  certamente  inibirá  os  antiquários  de  adquirirem bens  culturais  cuja 
origem seja duvidosa, bem assim permitirá, nos casos em que os antiquários adquiram 
de  boa-fé,  a  identificação  dos  fornecedores  de  tais  bens.  Saliente-se  que  a  boa-fé 
mencionada só se caracterizará se o antiquário houver adquirido mercadoria nacional 
ou, se sua origem for do exterior, estiver acompanhada do certificado de exportação. 
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Outro compromisso assumido assumido pelas partes da Convenção foi de obrigar os 
antiquários a informar quaisquer compradores de seus bens da proibição a qual possa 
estar sujeito o bem adquirido junto ao antiquário. Embora cada parte tenha liberdade na 
forma como tornará objetiva tal obrigação, o ideal é que seja entregue ao comprador 
uma notificação, cuja cópia o antiquário deverá encaminhar às autoridades competentes 
para fins de registro. Tal providência seria de grande valia, pois assim as autoridades 
saberiam quem estaria na posse de bem cultural com restrições à exportação e poderiam 
tomar as providências necessárias para o controle aduaneiro desta pessoa. Além disso, 
tal  providência  eliminaria  qualquer  alegação de boa fé  do comprador,  uma vez que 
formalmente notificado da impossibilidade de exportação do bem. 

Por fim, a Convenção prevê ainda, como forma de controle das obrigações assumidas 
pelos Estados partes, que as Partes informem, quando de seus relatórios periódicos à 
Unesco, as providências legislativas e administrativas tomadas para dar cumprimento à 
Convenção.  Embora  seja  providência  interessante,  acreditamos  que  a  Convenção 
poderia ter ido mais além, estabelecendo a obrigação de envio de relatório específico 
sobre a  Convenção e  com periodicidade  de envio já definida  em seu próprio texto. 
Acreditamos que assim não se fez porque a Convenção data de 1970, quando ainda não 
existia tal prática, comum nas últimas Convenções internacionais em matéria ambiental.
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