


  

 

 

O Instituto Internacional para Unificação do Direito Privado é uma organização 

intergovernamental independente com sede em Roma, inicialmente criada em 1926 como órgão 

auxiliar da Liga das Nações e restabelecida em 1940 com base em um acordo multilateral. 

Atualmente, o UNIDROIT conta com 63 Estados membros e seu objetivo é estudar as necessidades 

e métodos para modernizar, harmonizar e coordenar o direito privado e, em particular, o direito 

comercial entre Estados e grupos de Estados. Dentre as diversas áreas de atuação, a organização 

trabalha na questão da propriedade cultural, sobretudo diante o comércio de arte e antiguidades, 

buscando assegurar os direitos dos Estados sobre esses bens.  

Diante dessa questão, até o momento, o UNIDROIT elaborou mecanismos internacionais com 

o objetivo de estabelecer padrões de melhores práticas para o mercado de arte e antiguidades, como 

também para garantir a repatriação de objetos culturais roubados, o direito de posse do Estado sobre 

artefatos não descobertos e questões de direito privado relativas às coleções de arte particulares. 

Ademais, a organização possui projetos e mecanismos jurídicos na busca de fortalecer a cooperação 

internacional na área, como o lançamento do Projeto Acadêmico ("UCAP") que reúne organizações 

governamentais, universidades, agências de aplicação da lei e advogados atuantes em uma rede 

acadêmica. 

Diante disso, em prol da proteção do patrimônio cultural e do combate ao tráfico internacional 

de bens culturais, o UNIDROIT trabalha em estreita parceria com outras organizações internacionais, 

como a UNESCO, INTERPOL, UNODC, Organização Mundial das Alfândegas, ICCROM, forças 

policiais nacionais e ONGs, como o Conselho Internacional de Museus. Na década de 1990, o 

instituto foi convidado pela UNESCO a desenvolver a Convenção sobre Objetos Culturais Roubados 

ou Exportados Ilegalmente (1995), com o intuito de complementar a Convenção de 1970. Nesse 

acordo, os Estados signatários se comprometem a um tratamento uniforme para a restituição de bens 

culturais roubados ou exportados ilegalmente e permitem que as reivindicações de restituição sejam 

processadas diretamente nos tribunais nacionais.  

  


