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1. INTRODUÇÃO AO TEMA 

Os bens culturais estão intimamente ligados à história e à cultura das nações e dos povos, 

são evidências únicas do passado e parte integrante da herança, memória e identidade dos 

indivíduos, comunidades e sociedades; assim, carregam e transmitem uma riqueza de 

conhecimentos e valores que contribuem para o desenvolvimento do mundo de inúmeras 

maneiras. Conforme estabelecido pela UNESCO em 1970, esses bens são aqueles definidos por 

cada Estado, seja por motivos religiosos ou profanos, enquanto importantes para a arqueologia, 

a pré-história, a história, a literatura, a arte ou a ciência, e seu verdadeiro valor só pode ser 

apreciado quando se conhece, com a maior precisão, sua origem, história e meio ambiente.  

Por conta dessa excentricidade, a destruição, o dano e o tráfico ilícito de bens culturais 

possuem um grave efeito prejudicial à integridade do patrimônio cultural dos Estados e de toda 

humanidade, muitas vezes irreparável, ferindo e negando a identidade de culturas e povos, além 

de minar todo conhecimento e memória coletiva. Diariamente, obras de arte, manuscritos, joias, 

esculturas, descobertas arqueológicas, bens de interesses paleontológico, etnológico e diversos 

outros, são roubados, saqueados e comercializados ilegalmente ao redor do mundo, dificilmente 

sendo encontrados e devolvidos aos seus países e proprietários de origem, configurando assim, 

grandes perdas culturais, sociais e econômicas para as nações. (UNESCO, 2021) 

Embora seja uma questão pouco discutida e vista como um crime de menor escala, 

comparado a outros fenômenos como o tráfico de drogas e de armas, o tráfico ilícito de bens 

culturais é uma das mais importantes atividades criminosas transnacionais que tem crescido nas 

últimas décadas e afetado a grande maioria dos Estados. A UNESCO, organização internacional 

responsável pela questão cultural, tem desenvolvido inúmeros instrumentos para garantir a 

proteção do patrimônio cultural, dentre eles a Convenção Relativa às Medidas a serem Adotadas 

para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e Transferência de Propriedades Ilícitas dos 

Bens Culturais, de 1970, principal e mais abrangente mecanismo internacional no que se refere 

ao tráfico e a restituição de bens culturais.  

Ao longo dos 50 anos da existência dessa Convenção, a luta contra o tráfico ilícito de 

bens culturais se intensificou, porém, apesar dos avanços e esforços nacionais e internacionais, 

essa atividade criminosa ainda persiste e continua expandindo, envolvendo uma diversidade de 

fatores e questões que geram preocupação e tensão entre os Estados e demais atores. Nesse 

sentido, atualmente se requer uma maior cooperação e compromisso global frente a esse desafio, 

uma problemática que não se resume apenas à dimensão cultural, mas que também está atrelada 

a questões de segurança, economia e direitos humanos.  
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2. O TRÁFICO ILÍCITO DE BENS CULTURAIS 

O tráfico ilícito de bens culturais é um problema que afeta e envolve todas as regiões do 

mundo há séculos, é uma atividade complexa e vasta em que a grande parte ocorre nas sombras 

e de maneira clandestina. Também, é um fenômeno único que possui suas particularidades, trata-

se de uma atividade criminosa transnacional que envolve uma extensa variedade de locais e 

atores, assume diferentes formas e serve a diversos propósitos dependendo do contexto 

geográfico, socioeconômico e político.  

Ao contrário de outros tipos de tráfico internacional, o tráfico ilícito de bens culturais diz 

respeito a inúmeros tipos diferentes de bens, com valores e importância muito distintos e 

desconhecidos, geralmente considerados lícitos por conta da existência de um grande mercado 

legal de arte e antiguidades. Além disso, é uma atividade criminosa descrita como de alto lucro 

e baixos riscos devido às fracas punições e a falta de conhecimento, experiência e mecanismos 

nacionais apropriados para lidar com a problemática, assim como a abundância de objetos e seus 

altos valores de mercado, tornando-a muito atrativa para pessoas e grupos envolvidos em outros 

tipos de crime. (BOZ, 2018; ICOM, 2021; TÓTOLA, 2018)   

De modo geral, o tráfico ilícito de bens culturais é entendido como qualquer movimento, 

transporte, importação e exportação, manutenção ou comércio de bens culturais sob a violação 

das regras que definem a legalidade da posse ou a circulação desses bens. Nesse sentido, abrange 

uma série de atividades, desde o roubo de objetos culturais de propriedades e coleções privadas, 

locais religiosos, museus, bibliotecas e sítios arqueológicos (inclusive subaquáticos), até práticas 

de escavações ilegais, subtração de artefatos durante conflitos armados e ocupações militares, 

comércio de propriedade cultural falsa e a produção e uso de documentação inautêntica. 

Ademais, essas diversas atividades envolvem a participação de muitos atores, desde a 

comunidade local, turistas e indivíduos mal informados até o crime organizado e grupos 

terroristas. (BOZ, 2018; ICOM, 2021; TÓTOLA, 2018) 

Os bens roubados, desde famosas obras de arte até artefatos desconhecidos, que não estão 

listados em nenhum inventário, são inseridos no mercado de arte legal e ilegal, vendidos em 

diferentes plataformas e levados para diferentes partes do mundo, acabando nas mãos de uma 

ampla gama de compradores e vendedores, como galerias de arte, casas de leilão, colecionadores 

particulares, museus e locais de conservação que possuem, ou não, conhecimento da procedência 

desses objetos. Todo esse processo envolve redes abrangentes, vastas e bem estabelecidas, que 

estão conectadas com outras redes de tráfico e crime internacional, envolvendo a grande maioria 

dos Estados em um complexo esquema de circulação internacional de bens culturais ilícitos.  
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Os países mais significativos na origem desses bens são os que possuem um rico 

patrimônio cultural e arqueológico e que estão em situações de instabilidade político-econômica, 

sobretudo aqueles afetados por conflitos armados e que não possuem os meios ou condições 

apropriadas para garantir a segurança do seu patrimônio cultural. Já os principais países de 

destino são aqueles que possuem uma forte demanda por bens culturais e um mercado de arte 

estruturado, geralmente os mais desenvolvidos, tradicionalmente da Europa e América do Norte. 

Entre esses dois grupos existem os locais de trânsito, por onde os objetos geralmente são 

transportados e recebem documentações falsas, facilitando sua furtividade e comércio; esses 

países são baseados em diferentes fatores como a posição geográfica, a presença de redes para 

vários tipos de tráfego e menor controle fronteiriço ou aplicação dos instrumentos jurídicos. 

Embora essas categorias refletem com precisão a dinâmica do tráfico internacional de 

bens culturais elas são intercambiáveis, dependendo da circunstância de qualquer caso de tráfico, 

os países podem ser tanto receptores quanto exportadores de objetos culturais roubados. As rotas 

dessa atividade criminosa mudam conforme o contexto histórico, cultural, político, social, 

econômico e geográfico; atualmente, por exemplo, frente à mudança do mercado mundial, áreas 

que costumavam ser consideradas de origem, sobretudo o Oriente, vem se transformando em 

crescentes regiões de mercado. (BOZ, 2018; ICOM, 2021)   

Por conta de toda complexidade, a definição, análise e obtenção de estatísticas sobre a 

temática se torna mais difícil e escassa, assim como a produção científica sobre o assunto. Porém, 

estima-se que, em geral, o tráfico ilícito de bens culturais é, atualmente, a terceira maior atividade 

criminosa internacional em termos de volume, ficando atrás somente do tráfico de drogas e de 

armas, chegando a movimentar, segundo a UNESCO, cerca de 10 bilhões de dólares por ano. 

Ademais, essa atividade criminosa pode estar atrelada e contribuir significativamente para o 

financiamento do terrorismo, do crime organizado e da lavagem de dinheiro.  

Nos últimos anos essa problemática se intensificou, passando a ter novas proporções e 

atuar de novas formas, criminosos e atores envolvidos aumentaram e desenvolveram novas 

práticas e habilidades para burlar os avanços e esforços na contenção desse crime. Fatores como 

a crescente demanda em um mercado de arte e antiguidades globalizado, o desenvolvimento de 

novas tecnologias de comunicação, do impulsionamento do comércio pela internet e a falta de 

segurança dos bens culturais ao redor do mundo, principalmente nos locais em situação de 

conflito armado, tem contribuído para esse crescimento, tornando o tráfico ilícito de bens 

culturais um motivo de preocupação cada vez maior para todas as nações. (O CORREIO DA 

UNESCO, 2020) 
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3. A RESTITUIÇÃO DE BENS CULTURAIS 

A luta contra o tráfico ilícito de bens culturais está atrelada a busca pela restituição dos 

objetos, os países que tiveram seu patrimônio cultural roubado têm se preocupado cada vez mais 

com essa questão. As principais Convenções internacionais sobre o assunto servem de grande 

auxílio para que os Estados reivindiquem seus bens culturais ilicitamente exportados e garantam 

a sua devida devolução, porém, não possuem efeito retroativo, ou seja, só são aplicadas nos casos 

posteriores a suas assinaturas, tornando mais complexa a resolução dos pedidos de bens que 

saíram de seus territórios de origem em outras épocas e circunstâncias, como o período colonial. 

Essa discussão vem sendo cada vez mais ecoada pelos países que passaram por períodos 

de dominação, violência e/ou invasões ao longo de sua história, sobretudo africanos, latino 

americanos e orientais.  Até o final do século XIX, essas regiões tiveram grande parte de sua 

produção cultural destruída, espoliada e levada para os museus das principais metrópoles, que 

até hoje retém significativa parte desse patrimônio. Na América Latina, 80% dos museus e sítios 

arqueológicos sofreram algum tipo de espoliação, e cerca de 70% desses objetos estão em posse 

de instituições públicas e coleções particulares na Europa e nos Estados Unidos (BÁEZ, 2010). 

Na África Subsaariana, mais de 90% do legado cultural material está abrigado fora do continente, 

sobretudo em museus europeus. (SARR; SAVOY, 2018). Ademais, no século XX, durante a 

Segunda Guerra Mundial, centenas de milhares de obras de arte foram roubadas pelos nazistas e 

muitas delas ainda não foram devolvidas ou até mesmo encontradas. 

A restituição e o retorno desses bens culturais é uma fonte de tensão entre os Estados, os 

países detentores de ricos acervos museológicos muitas vezes se negam a devolver os objetos 

reivindicados, levando a um grande debate internacional sobre a quem pertence o patrimônio 

cultural. Muitos desses atores veem os bens culturais enquanto componentes de uma cultura 

universal, que possuem influência e importância histórica para todo o mundo; logo, a posse, 

preservação e estudo desses objetos é de interesse comum, por isso não deveriam ficar restritos 

aos seus países de origem. Diante disso, argumentam que os países não podem tomar a questão 

territorial ou cultural como válida para reaver artefatos históricos, visto que a complexidade 

espacial e social das civilizações antigas não diz respeito às atuais fronteiras políticas e, até 

mesmo, aos aspectos culturais das nações atuais. Ademais, a falta de documentação que 

comprove as condições da saída dos bens de seus territórios de origem dificulta ainda mais os 

casos de restituição. (COSTA, 2018a) 

Por outro lado, há os que veem os bens culturais enquanto pertencentes inteiramente ao 

patrimônio nacional. Esses argumentam que a não restituição priva os países da própria história, 
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cultura e identidade, e que o retorno dos artefatos é como parte de uma reparação às injustiças e 

violências históricas. Além disso, afirmam que a exposição desses objetos nos grandes museus 

ao redor do mundo nem sempre questionam a forma como foram adquiridos e/ou revelam sua 

verdadeira história, acabando por expressar uma narrativa ocidental. Logo, a devolução dos bens 

aos países de origem possibilitaria que uma nova história fosse contada e melhor acessada pela 

comunidade nacional, já que nem todos possuem recursos para apreciar esses objetos nos grandes 

museus europeus e norte-americanos. (COSTA, 2018b) 

Outro argumento utilizado para negar a restituição de bens culturais se refere à alegação 

de baixas condições político-econômicas dos países de origem, sobretudo os menos 

desenvolvidos, para garantir a salvaguarda dos artefatos, e, por conta disso, os objetos estariam 

mais bem preservados, estudados e expostos nos museus com maiores infraestruturas, 

principalmente os de países desenvolvidos. Ademais, o retorno dos artefatos poderia significar 

uma maior restrição de acesso ao público, visto que os grandes museus ocidentais atraem pessoas 

do mundo todo, enquanto que em museus e coleções de nações do Sul esses objetos, muitas 

vezes, ficam guardados, sem exposição pública ou para estudos. Entretanto, países como Egito, 

Grécia e outros em desenvolvimento vem investindo em novos museus e locais de conservação 

de alto nível, além de serem destinos bastante procurados por turistas. (COSTA, 2018ab) 

Com o intuito de auxiliar e mediar a relação dos países nesses conflitos, a Conferência 

Geral da UNESCO, na sua 20ª sessão em 1978, estabeleceu o Comitê Intergovernamental para a 

Promoção da Devolução de Bens Culturais aos Países de Origem ou sua Restituição em Caso de 

Apropriação Ilícita (ICPRCP), um órgão independente da Convenção de 1970, composto por 22 

Estados Membros da UNESCO e responsável por ajudar os países em questões de restituição ou 

devolução de bens culturais, abrangendo casos anteriores à Convenção. Diante disso, a UNESCO 

tem desempenhado um papel essencial na mediação de conflitos entre os Estados, alcançando 

resultados favoráveis à restituição em diversos casos ao longo dos anos.  

Entretanto, existem ainda muitos embates internacionais acerca da repatriação de bens 

culturais, alguns pedidos de devolução estão sem resultados há mais de décadas. Os países ricos 

em acervos culturais e seus grandes museus são alvos de muitas críticas e pedidos de restituição, 

principalmente por parte de nações africanas, latino-americanas e orientais, e, apesar de terem 

aderidos a alguns pedidos, ainda relutam em devolver muitas peças relevantes, vendo que isso 

poderia impactar negativamente seus museus. Diante disso, a discussão sobre a repatriação de 

bens culturais tem se tornado um dos grandes debates internacionais na atualidade, envolvendo 

aspectos culturais, econômicos e históricos das nações e do mundo. (COSTA, 2018ª; UNESCO, 

2021) 
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4. CONVENÇÃO DA UNESCO DE 1970 

No início dos anos 1960, roubos e saques a museus e sítios arqueológicos aumentaram 

consideravelmente; além disso, os novos Estados recém independentes desejavam recuperar o 

patrimônio cultural retirado de seu território, como também proteger seus bens, história e 

identidade, se mobilizando em prol da construção de um tratado internacional que buscasse 

acabar com as pilhagens e definisse o direito aos bens culturais.  Diante disso, em 14 de novembro 

de 1970, em sua 16ª sessão, a Conferência Geral da UNESCO adotou a Convenção Relativa às 

Medidas a serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e Transferência de 

Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais, principal mecanismo jurídico internacional para a 

proteção da propriedade cultural em tempos de paz. (BOZ, 2018) 

Essa Convenção, que entrou em vigor em 1972, traz uma definição abrangente e 

amplamente reconhecida de bens culturais e fornece uma estrutura internacional para a prevenção 

do tráfico ilícito desses objetos, como também para a garantia da sua devolução aos seus países 

de origem em casos de tráfico. Entendendo que os bens culturais são elementos básicos das 

civilizações e da cultura dos povos, como também de importância inestimável para as nações e 

toda humanidade, a Convenção declara o dever dos Estados em protegerem e respeitarem todo o 

patrimônio cultural material e de trabalharem em estreita cooperação para cumprir com as 

diretrizes do acordo. (UNESCO, 2021; UNESCO, 1970) 

De modo geral, a Convenção estabelece três áreas principais para a atuação dos Estados 

Partes: medidas preventivas, retorno e restituição e cooperação internacional. Diante disso, os 

países se comprometem a combater o tráfico ilícito de bens culturais, devendo criar medidas 

preventivas para impedir a exportação e importação ilegal desses objetos, como a elaboração de 

legislação nacional apropriada, atualização de inventários, fiscalização do comércio e de sítios 

arqueológicos, emissão de certificados de exportação e produção de programas educacionais para 

maior conscientização. Ademais, os Estados devem tomar medidas para recuperar e devolver 

objetos culturais que estejam em seu território de maneira ilegal, como também reconhecer o 

direito dos demais Estados sob esses bens. Por fim, os Estados se comprometem em fornecerem 

assistência mútua para erradicação do tráfico ilícito de bens culturais e a preservação do 

patrimônio. (UNESCO, 1970) 

Atualmente, a Convenção conta com 140 Estados signatários e por meio dela, ao longo 

dos 50 anos desde sua adoção, a UNESCO tem ajudado os países na elaboração de leis e medidas 

preventivas, incentivado a restituição de bens deslocados ilegalmente e aumentado a consciência 

e discussão pública sobre a temática. Por meio de suas diretrizes e procedimentos, ela constitui a 
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base para os princípios da solidariedade e da responsabilidade coletiva para proteção do 

patrimônio cultural, sendo um mecanismo internacional fundamental no combate ao tráfico 

ilícito de bens culturais e garantia da restituição dos bens roubados. (CULTURE & 

DEVELOPMENT, 2013)  

Inicialmente, a Convenção não previa um órgão de monitoramento periódico, a primeira 

reunião dos Estados Partes aconteceu em 2003 e a segunda em 2012, na qual os países decidiram 

realizar os encontros a cada dois anos e criar um órgão de monitoramento da implementação da 

Convenção, o Comitê Subsidiário, composto por 18 membros eleitos para mandatos de 4 anos. 

Ademais, durante a terceira reunião, ocorrida em 2015, os Estados Partes criaram o Fundo para 

a Convenção de 1970 para fortalecer o trabalho internacional e o cumprimento dos objetivos do 

acordo. 

 

 

5. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), é 

uma agência especializada das Nações Unidas de caráter recomendatório, fundada em 16 de 

novembro de 1945 e com sua sede em Paris, chefiada pela funcionária pública francesa Audrey 

Azoulay desde 2017. É o órgão internacional responsável por atuar nas áreas de Educação, 

Cultura, Ciências Humanas e Sociais, Ciências Naturais e Comunicação e Informação, e tem 

como principal objetivo a busca pela promoção da paz por meio do diálogo intercultural e da 

cooperação intelectual entre as nações. (UNESCO, 2021) 

Atualmente, a Organização possui 193 países membros e 11 membros associados, todos 

igualmente relevantes e assegurados dentro dos seus debates. Pertencer a ONU implica no direito 

de ser membro da UNESCO, mas, aqueles países que não fazem parte das Nações Unidas, assim 

como territórios ou grupos de territórios que não são responsáveis pela condução de suas relações 

exteriores, podem fazer parte da UNESCO enquanto membros associados. A maioria dos Estados 

Membros instituíram Delegações Permanentes na UNESCO e uma Comissão Nacional para a 

Organização, estabelecendo uma maior relação e cooperação entre as instâncias nacionais e a 

agência da ONU. (UNESCO, 2021) 

Desde sua criação, a UNESCO busca fortalecer os laços e a cooperação entre as nações 

promovendo o patrimônio cultural, a igualdade entre todos os povos e culturas, programas e 

políticas científicas e educacionais, defendendo os direitos humanos e a justiça social, como 

também ajudando os países a adotarem padrões internacionais e administrar programas que 
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fomentem o livre fluxo de ideias e o compartilhamento de conhecimento. Para isso, vem 

realizando diversas ações voltadas às cinco áreas responsáveis, desenvolvendo projetos de 

cooperação técnica em parcerias com Estados, sociedade civil e iniciativa privada, além de 

auxiliar os países na formulação de políticas públicas que estejam em sintonia com os seus 

objetivos e dos demais membros. (UNESCO, 2021) 

Particularmente, a Organização acredita que a cultura possui papel crucial no crescimento 

econômico, na gestão de recursos, na resolução de conflitos, na abordagem das desigualdades 

sociais e na reafirmação de identidades, e por isso deve ser reconhecida, valorizada, preservada 

e compartilhada, sendo um pilar essencial para o desenvolvimento e a promoção da paz. Diante 

disso, no que diz respeito a sua atuação na área da Cultura, a UNESCO se envolve com a 

comunidade internacional para a elaboração e aplicação de instrumentos normativos que 

garantam a salvaguarda do patrimônio mundial, o fortalecimento das indústrias criativas e que 

estimulem e protejam a diversidade cultural. (UNESCO, 2021) 

Dentro da área cultural, uma das preocupações e atuações da UNESCO está voltada para 

a problemática do tráfico internacional de bens culturais e a devolução/restituição dos bens 

ilegalmente transportados, no qual o principal instrumento normativo é a Convenção Relativa às 

Medidas a serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação, Exportação e Transferência de 

Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais, de 1970. A Convenção é regida por seus órgãos 

estatutários, a “Reunião dos Estados Partes da Convenção de 1970” e o “Comitê Subsidiário da 

Reunião dos Estados Partes da Convenção de 1970”, posteriormente criados para supervisionar 

a execução dos objetivos do acordo. (UNESCO, 2021) 

A Reunião dos Estados Partes é o órgão soberano da Convenção, composto por todos os 

países signatários da Convenção de 1970 e responsável por fornecer orientações estratégicas e 

planos de ação para a implementação do acordo e de todas medidas consideradas necessárias 

para a promoção de seus objetivos. Após uma decisão tomada em 2012, durante a Segunda 

Reunião dos Estados Partes, o encontro passou a ocorrer a cada dois anos, com o intuito de 

monitorar a implementação da Convenção de 1970 e debater sobre a temática. Além disso, ficou 

estabelecido que "reuniões extraordinárias" podem ser convocadas a qualquer momento a pedido 

dos Estados Partes e/ou do Diretor-Geral da UNESCO, tendo uma acontecido em 2013. (BOZ, 

2018) 

Desde a assinatura da Convenção ocorreram 5 Reuniões dos Estados Partes, em 2003, 

2012, 2015, 2017 e 2019, geralmente no mês de maio, com a sexta reunião marcada para 2021.  

Os representantes de todos os Estados Partes da Convenção de 1970, que atualmente são 140 

países, podem participar da Reunião com direito ao voto nas resoluções e emendas propostas, 
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demais Estados que não fazem parte da Convenção, mas são membros da UNESCO e/ou da 

ONU, podem participar como membros observadores, sem direito a voto, assim como 

representantes de Organizações Intergovernamentais, não governamentais e outros observadores 

convidados pelo diretor geral. As decisões tomadas na Reunião possuem caráter recomendatório, 

portanto, o cumprimento das resoluções propostas fica a critério de cada Estado. (UNESCO, 

2021) 

Então, o comitê aqui proposto busca simular a sexta Reunião dos Estados Partes da 

Convenção Relativa às Medidas a serem Adotadas para Proibir e Impedir a Importação, 

Exportação e Transferência de Propriedades Ilícitas dos Bens Culturais, com o intuito de discutir 

sobre as problemáticas atuais do tráfico internacional e da restituição de bens culturais, conforme 

apresentados neste guia. A simulação se passará nos dias 22 e 23 de maio de 2021, logo, qualquer 

informação posterior a essa data é inválida para a discussão no comitê.  

 

 

6. QUESTÕES RELEVANTES PARA A DISCUSSÃO 

• Quem possui direito aos bens culturais e responsabilidade por eles?  

• Quais novas medidas devem ser adotadas para combater o tráfico internacional de bens 

culturais? 

o Como impedir o comércio ilegal desses bens na internet? 

o Como impedir que bens de procedência ilegal circulem no mercado legal de arte e 

antiguidades e evitar que sejam adquiridos? Quanto aos compradores e 

vendedores, como garantir que cumpram as normas e tenham um comportamento 

mais ético? 

• Quais medidas devem ser adotadas para garantir maior segurança aos museus, sítios 

arqueológicos e ao patrimônio cultural de locais em situações de conflito armado e crises 

político-econômicas? 

• Em que condições os países possuem direito à restituição dos bens culturais retirados de seu 

território? Os mecanismos atuais que auxiliam os países na repatriação desses bens são 

eficientes? Como melhorá-los? 
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