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PROTOCOLO DE BOGOTÁ
PROJETO DE TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES

 SOBRE CONTENÊIRES

O Protocolo de Bogotá é um instrumento firmado no âmbito do grupo de trabalho
da Rede de Procuradores Antidroga dos Países Ibero-americanos, da Associação Ibero-
americana  de  Ministérios  Públicos  (AIAMP),  e cuida  do  projeto  de  intercâmbio  de
informações  sobre  apreensões  de  substâncias  entorpecentes  ilícitas  em  contêineres,
como forma de combater o tráfico internacional de drogas por via marítima.

Os  Países participantes deste projeto são: Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica,
Equador, Espanha, Panamá, Paraguai, Peru e Portugal.

O principal objetivo é estabelecer um compromisso entre os membros do Ministério
Público  dos Estados-membros para favorecer a troca de informações sobre apreensões
de drogas em contêineres. Há ainda metas que abrangem a investigação interna do crime
de tráfico de drogas em  contêineres e a pesquisa sobre pessoas físicas e/ou jurídicas
suspeitas  de atividades ligadas a  outras  formas de tráfico  de  drogas,  no  âmbito  dos
países-membros.

O grupo  de  trabalho  da  Rede,  que  instituiu  o  mencionado  Protocolo,  criou  as
seguintes recomendações, na atuação deste intercâmbio, que são:

1. identificação e seleção de casos;

2. troca ou cessão de informação; e

3. recepção, análise e processamento de informações.



O membro do Ministério Público que ficar ciente da apreensão de drogas por essa
via transmitirá  informações ao Ministério  Público do País  de cujo Porto  tenha saído o
entorpecente. O conteúdo dessas informações deve incluir os seguintes dados: 

Empresa expedidora;

Identificação do proprietário, tipo e número do contêiner, mais de sua localização;

Provável data de partida de mercadorias;

Substância  narcótica  que  seria  tentada  trafegar  com  determinação  da  sua
quantidade e / ou peso;

Natureza e peso / quantidade da carga declarada na entrega ou guia de embarque;

Dados da pessoa física ou jurídica (empresa) importadora;

Frequência e tipo de exportações feitas pela pessoa física ou jurídica (empresa)
exportador;

Identificação da empresa de transporte contratada;

Identificação do despachante aduaneiro interveniente; e

Qualquer outra informação relevante para o propósito da investigação.

 
Tais informações devem estar inseridas em formulário próprio, de modo a facilitar a

compreensão dos dados transmitidos. No caso do Brasil e no âmbito do Ministério Público
Federal, a Secretaria de Cooperação Internacional  cuidará do envio das informações às
autoridades estrangeiras competentes. O formulário está disponível na página da SCI na
intranet (http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/gabinete-pgr/cooperacao-internacional/conteudos).

Do mesmo modo, a SCI, ao receber um formulário relativo a apreensão de drogas
oriundas do Brasil em  Porto de  um outro País  participante do Protocolo de Bogotá,  irá
enviá-lo à unidade do Ministério Público Federal com a atribuição territorial para investigar
os fatos.

PERGUNTAS FREQUENTES

1) Tenho a notícia de apreensão de drogas no Brasil em contêineres advindos de
Porto de País participante do Protocolo de Bogotá. Como proceder?

Preencher o formulário próprio disponível na página da SCI na intranet e proceder
ao  imediato  envio  do  documento  à  Secretaria  de  Cooperação  Internacional  (pgr-
internacional@mpf.mp.br), que encaminhará à autoridade estrangeira responsável. 
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2) Posso  utilizar  as  informações  contidas  no  formulário  como  prova  em
procedimento ou processo penal?

Não, as informações são transmitidas somente para fins de inteligência.

3) Foi  instaurado  procedimento  investigativo,  como  faço  para  obter  mais
informações das autoridades estrangeiras?

Qualquer  pretensão  de  informação  adicional  deve  ser  objeto  de  solicitação  de
assistência  jurídica  formal  a  ser  enviada  à  respetiva  autoridade  estrangeira,  por
intermédio da SCI.

4) Quais são os canais de transmissão de informação?
Quaisquer  comunicações  relativas  ao  Protocolo,  assim  como  outras  dúvidas,

podem ser  enviadas  à  SCI  pelo  endereço  de  e-mail  pgr-internacional@mpf.mp.br ou
telefone (61) 3105-5820.
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