
FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL 

Norma Internacional: Convenção Interamericana para a Proteção e Conservação das Tartarugas 
Marinhas
Assunto: proteção e preservação das tartarugas marinhas
Decreto: Decreto 3.842, de 
13 de junho de 2001

Entrada em vigor: 15/06/01 (Decreto); 2/5/01 (Convenção)

Apresentação:

A Convenção Interamericana para a Proteção e Conservação das Tartarugas Marinhas foi 
celebrada em Caracas, em 1996, com o objetivo principal de promover a proteção, a conservação e 
a recuperação das populações de tartarugas marinhas e de seus habitats naturais.

As tartarugas marinhas são consideradas um recurso natural compartilhado por vários Estados, 
uma vez que elas migram e se dispersam por diversas áreas do planeta, por isso a necessidade da 
ampliação da proteção e da conservação desses seres marinhos e, por conseguinte, da criação desta 
Convenção.

As principais medidas de conservação dos espécimes incluem a implementação de políticas 
públicas de conscientização ambiental, a redução da captura e o desenvolvimento de pesquisa 
científica relacionada às tartarugas marinhas e seus ciclos biológicos.

A Convenção conta com 26 artigos e IV anexos. As medidas propostas na Convenção deram 
origem a acordos regionais, como o Acordo Internacional para a Conservação das Tartarugas 
Marinhas do Mar do Caribe, que trata especificamente dos litorais caribenhos da Costa Rica, 
Nicarágua e Panamá. Além disso, a Convenção, apesar de não mencionar em seu texto, é 
complementar à Convenção sobre Espécies Migratórias de Animais Selvagens, também conhecida 
como Convenção de Bonn, e ao Protocolo sobre as Áreas Especialmente Protegidas e Animais 
Selvagens (SPAW), para a Convenção para a Proteção e Desenvolvimento do Ambiente Marinho 
da Região do Caribe (conhecido também como Convenção de Cartagena).

Protocolos Adicionais: não há.
Secretariado: não há um secretariado permanente, mas apenas uma secretaria pro tempore, 
mantida em rodízio pelos Estados-partes.
Ponto de Contato no Brasil: Ugo Eichler Vercillo. Coordenador-Geral
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Diretoria de Conservação da Biodiversidade - DIBIO
Coordenação-Geral de Espécies Ameaçadas - CGESP
Phone: 55-61- 3341.9089 / Fax: 55-61- 3341.9010
Address: Complexo Administrativo Sudoeste, EQSW 103/104, Bloco D, 1° e 2° andar, Sudoeste - 
Brasilia-DF, Brazil, ZIP CODE 70670-350
Email: biodiversity@icmbio.gov.br /  ugo.vercillo@icmbio.gov.br 
Órgão Responsável pela Execução no Brasil: não há.
Reservas pelo Brasil: não

Existência de fundo de financiamento: não.

http://www.cep.unep.org/programmes/spaw/spaw.html


Obrigações programáticas:

Art. 4º (1) Obrigação geral de tomar as medidas necessárias para assegurar a aplicação da 
Convenção.

Art. 7º Obrigação de colaborar na criação de um Comitê Consultivo de Peritos.

Art. 8º Obrigação de colaborar na criação de um Comitê Científico.

Art. 10 Obrigação de assegurar o efetivo cumprimento das medidas para a proteção e conservação 
das tartarugas marinhas e de seus habitats.

Art. 15 (1) Obrigação de facilitar o comércio de peixes e de produtos pesqueiros, de acordo com as 
convenções internacionais.
Obrigações concretas:

Art. 4º (1) Obrigação de estabelecer um programa de manejo que inclua limites no nível de captura 
intencional para aqueles países que permitirem exceções ao inciso II desse artigo.

Art. 4º (2) Obrigação de fazer constar, em seu relatório anual, a informação relativa ao programa 
de manejo previsto no inciso 3º, “b”, I.

Art. 5º (1) Obrigação de realizar ao menos uma reunião ordinária anual nos três primeiros anos 
subsequentes à entrada em vigor da Convenção, avaliando, nessas reuniões, o cumprimento das 
disposições da Convenção, além de realizar a avaliação dos relatórios enviados pelos países 
signatários e as recomendações dos comitês consultivo e científico e adotar medidas julgadas 
necessárias para a consecução da presente Convenção (em se tratando de obrigação genuinamente 
multilateral, seu único aspecto divisível consiste na obrigação de cada Estado-parte de participar 
das reuniões que venham a se realizar).

Art. 9º Obrigação de estabelecer um programa que assegure o acompanhamento da aplicação das 
medidas de proteção e conservação das tartarugas marinhas previstas na Convenção ou adotadas 
de acordo com as especificações de cada Estado.

Art. 11 Obrigação de preparar um relatório anual sobre os programas adotados.

Mecanismos de controle / implementação (Plano nacional de Implementação, relatórios, etc): 
Artigo XI RELATÓRIOS ANUAIS

Cada Parte preparará um relatório anual, de acordo com o Anexo IV, sobre os programas que tenha 
adotado para proteger e conservar as tartarugas marinhas e seus habitats, bem como qualquer 
programa que tenha adotado relativamente à utilização dessas espécies na forma do Artigo IV(3).

Cada Parte fornecerá às outras Partes e aos Comitês Consultivo e Científico, diretamente ou pela 
Secretaria, se assim estabelecido, seu relatório anual com antecedência mínima de 30 dias à 
reunião ordinária das Partes e o porá á disposição das outras Partes ou entidades interessadas que 
assim requeiram.



ANEXO I - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 
INTERNACIONAL

A Convenção Interamericana para a  Proteção e  a  Conservação das  Tartarugas  Marinhas  visa  à 
proteção  das  espécies  catalogadas  no  respectivo  Anexo  I  no  âmbito  terrestre  e  marítimo  do 
continente americano, incluídas as águas sobre as quais os Estados-partes exerçam soberania, ainda 
que funcionalizada. O modelo de proteção da convenção é, com efeito, conservacionista – não se 
trata de um marco normativo de manejo sustentável de captura.

A  arquitetura  de  proteção  consiste,  essencialmente,  na  proibição  de  captura 
intencional,  na  redução da  captura  incidental  em atividades  pesqueiras,  sobretudo por  meio  de 
dispositivos de exclusão de tartarugas, e na promoção de pesquisa científica voltada para o aumento 
da população da espécie. A convenção articula-se com a CITES ao prever que um dos mecanismos 
de proteção consiste precisamente na observância desta última no que for aplicável.

A convenção comporta uma única modalidade de exceção em favor da captura 
intencional,  que  deverá  ter  por  base  necessidades  de  subsistência  econômica  de  comunidades 
tradicionais.  A instituição,  por  um Estado-parte,  de  exceção  nessa  modalidade  deverá,  de  todo 
modo, ser tomar em conta as recomendações do Comitê Consultivo da convenção e não poderá 
solapar seus objetivos. 

Outra vertente de contraponto normativo ao sentido geral do texto está na previsão 
de  que  os  Estado-partes  não  deixem,  a  pretexto  de  implementar  a  convenção,  de  observar  os 
acordos  da  OMC,  em especial  o  relativo  às  barreiras  técnicas  ao  comércio,  em seu  comércio 
pesqueiro.  A finalidade da previsão convencional está em evitar  protecionismo comercial  sob o 
disfarce do discurso ambientalista. 

O arcabouço institucional da convenção consiste em uma secretaria pro tempore e 
em dois comitês: o Comitê Consultivo, organismo convencional de monitoramento da conduta dos 
Estados-partes, e o Comitê Científico, para subsidiar os trabalhos do primeiro, inclusive por meio 
de recomendações.


