


  

 

 

Oficialmente fundada em 1923 e com sede em Lyon, a Organização Internacional de Polícia 

Criminal é uma instituição que objetiva a cooperação policial mundial no controle da criminalidade. 

Atualmente com 194 países-membros, a Interpol é responsável por conectar as agências policiais, 

fornecer dados, bem como assistência técnica e operacional ao redor do mundo, permitindo o combate 

de diferentes crimes transnacionais, dentre eles o tráfico ilícito de bens culturais. Além disso, é 

considerada uma organização neutra, logo, não tem o poder de intervenção em questões internas – 

políticas e militares - dos Estados em qual atua.  

No combate ao roubo e o contrabando de patrimônios culturais, a Interpol apoia seus países-

membros nas investigações internacionais, facilitando a identificação de criminosos por trás do 

comércio ilegal e destruição de bens culturais; também, organiza conferências e cursos de treinamento 

com policiais, funcionários aduaneiros e partes interessadas no mundo da arte, visando a troca de 

informações e o desenvolvimento de novas condutas e ferramentas para auxiliar na prevenção e 

investigação das atividades criminosas envolvidas no tráfico ilícito de bens culturais. Ademais, a 

organização mantém um banco de dados global de objetos culturais roubados e perdidos com mais 

de 50 mil registros, e, atualmente, está desenvolvendo um aplicativo que possibilitará museus e 

proprietários de grandes coleções de arte e antiguidades a catalogar seus acervos, sobretudo países 

que não possuem inventários atualizados de seus bens culturais, especialmente da África e do Oriente 

Médio.  

Além disso, a Interpol preserva relações de trabalho estreitas com demais organizações 

internacionais relevantes à proteção de propriedades culturais, como o Centro Internacional para o 

Estudo de Preservação e Restauração de Bens Culturais (ICCROM), a Organização para a Segurança 

e Cooperação na Europa (OSCE) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). 

Ademais, assinou acordos com a UNESCO, a Organização Mundial das Alfândegas (WCO) e o 

Conselho Internacional de Museus (ICOM), fortalecendo a luta contra o tráfico ilícito de bens 

culturais.   

  


