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APRESENTAÇÃO

A presente obra é resultado das duas primeiras fases do projeto 
de pesquisa intitulado ´Direito ao Etnodesenvolvimento e Políticas Pú-
blicas para os Povos e Comunidades Tradicionais do Cerrado Goiano´ 
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. 
Trata-se de uma coletânea dos atos normativos nacionais e internacio-
nais, constitucionais, supra e infraconstitucionais que regulamentam as 
relações do Estado Brasileiro com os povos e comunidades tradicionais – 
PCT´s. O conjunto de atos jurídicos presentes nesta obra foram reunidos, 
sistematizados e organizados para contemplar toda a legislação afeta aos 
povos e comunidades tradicionais, ainda que, o tema esteja presente em 
pequenos trechos. Essa coletânea não esgota a existência de atos publi-
cados que tratam sobre o tema, mas os organizadores elegeram de forma 
mais abrangente possível aqueles que estão em vigor e nos quais a pesqui-
sa sobre etnodesenvolvimento encontra amparo legal. 

Através da presente coletânea espera-se que estudantes e pesqui-
sadores tenham à sua disposição o máximo de documentos legais possí-
veis que tratam sobre os PCT´s, e para colaborar com o conhecimento 
prévio do conteúdo de cada uma delas, elaborou-se um trabalho de breve 
análise, evidenciando através dos textos introdutórios e sintéticos, como 
esses instrumentos legais em vigência se propõe a tutelar o direito ao et-
nodesenvolvimento a esses povos que são culturalmente diferenciados e 
representantes das muitas territorialidades existentes no Brasil.

A pesquisa toma por problema central quais os pressupostos, os 
mecanismos e políticas públicas para a concreção de um direito ao et-
nodesenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais do Cerrado 
Goiano, direito garantido em documentos internacionais e internalizado 
no Brasil. Centra-se em discutir a apropriação e o uso dos bens natu-
rais e culturais no cerrado goiano, dimensionando o papel do Estado, 
da Constituição Federal e Estadual, da legislação e das políticas públicas 
na garantia ou negação do direito ao etnodesenvolvimento aos povos e 
comunidades tradicionais do Estado de Goiás. 

O grupo de pesquisa constitui-se da interação de pesquisadores e 
alunos de diversas instituições, reconhecidas em suas áreas de pesquisas, e 
com linhas de pesquisas direcionadas para uma perspectiva socioambien-
tal, nucleado no projeto de produtividade em pesquisa da coordenadora 
Dra. Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega, sobre direito ao etnodesenvol-



vimento e vinculado aos grupos de pesquisas “Direito para o desenvolvi-
mento cultural e econômico das coletividades e comunidades tradicionais.” 
e “Políticas Públicas e Programas Sociais”, coordenado por Neide Apare-
cida de Souza Lehfeld, opera em colaboração com o grupo de pesquisa 
Meio Ambiente: Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica, liga-
do ao Programa de Pós- Graduação em Direito da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PPGD-PUCPR), com reconhecida atuação em nível 
nacional e internacional na pesquisa dos direitos socioambientais, em um 
contexto de extrema urgência e relevância que é a interlocução do Direito 
Ambiental e dos Direitos Humanos, na sua esfera coletiva, no que refere-se 
aos direitos dos povos e comunidades tradicionais.

Igualmente, o grupo atua em parceria com o Programa de Pós-
-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (PPG-
DA - UFG), reconhecido o único programa de pós-graduação do país 
que investiga a questão agrária e ambiental, tendo em uma de suas linhas 
de pesquisa a abordagem das territorialidades e do desenvolvimento, im-
primindo uma leitura socioambiental das questões que investiga, sob um 
enfoque multidisciplinar.

O Brasil é detentor de rica sociobiodiversidade, com territórios 
em que povos integrados à natureza resistem aos avanços de um siste-
ma desenvolvimentista-utilitarista fundado na “assimilação” das gentes 
portadoras de identidade coletiva e na expulsão de seus territórios e na 
transformação da natureza em mercadoria. Assim, o país é palco de lutas, 
resistências e reexistências ante ao avanço de forças econômicas baseadas 
num modelo agrícola excludente que nega os multiculturalismos as pos-
sibilidades de convivência de modelos econômicos diversificados e legíti-
mos, e baseia seu modelo econômico no desenvolvimento mercadológico 
exclusivo, vislumbrando apenas a viabilidade de produção de rendas e 
divisas, invisibilizando os povos e comunidades tradicionais.

A definição para Povos e Comunidades Tradicionais adotada, 
parte da definição dada pelo Decreto 6.040 de 07/02/2007: 

...grupos culturalmente diferenciados e que, se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocu-
pam e usam territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações, e práticas gerados e trans-
mitidos pela tradição” (BRASIL, 2007).



No Brasil há diversas denominações para comunidades tradicio-
nais. O artigo 4°, § 2°, do Decreto 8.750, de 9 de maio de 2016, que institui 
o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, elenca um 
rol exemplificativo:  

I - povos indígenas; II - comunidades quilombolas; III - povos e 
comunidades de terreiro/povos e comunidades de matriz africana; 
IV  -  povos  ciganos;  V  -  pescadores  artesanais;  VI  -  extrativistas;  
VII - extrativistas costeiros e marinhos; VIII - caiçaras; IX - faxina-
lenses; X - benzedeiros; XI - ilhéus; XII - raizeiros; XIII - geraizei-
ros; XIV - caatingueiros; XV - vazanteiros; XVI - veredeiros; XVII 
- apanhadores de flores sempre vivas; XVIII - pantaneiros; XIX - 
morroquianos; XX - povo pomerano; XXI - catadores de mangaba; 
XXII - quebradeiras de coco babaçu; XXIII - retireiros do Araguaia; 
XXIV - comunidades de fundos e fechos de pasto; XXV - ribeiri-
nhos; XXVI - cipozeiros; XXVII - andirobeiros; XXVIII - caboclos; 
e XXIX - juventude de povos e comunidades tradicionais.

Em Goiás, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento So-
cial de Goiás - SEDS, as principais comunidades tradicionais existentes 
são representadas pelos indígenas, as comunidades quilombolas, os po-
vos de terreiro, agricultores familiares, extrativistas, ribeirinhos, cata-
dores de mangaba, ciganos e tantos outros que desenvolvem atividades 
como extrativismo, artesanato e agricultura familiar. 

A concepção de etnodesenvolvimento adotada para a pesquisa é 
a inicial reflexão sobre o tema do antropólogo mexicano Guillermo Bon-
fil Batalla. O autor, apresentou sob o título El etnodesarollo : sus premissas 
jurídicas, políticas y de organización, um estudo sobre o assunto, em re-
união promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura, ressaltando  a necessidade de pensar o etnodesenvol-
vimento como modelo autêntico baseado no respeito às culturas, como 
“consolidação e ampliação dos âmbitos de cultura própria mediante o 
fortalecimento da capacidade autônoma de decisão de uma sociedade 
culturalmente diferenciada para guiar seu próprio desenvolvimento e o 
exercício da autodeterminação...”(BATALLA 1982, p.33). 

Historicamente, o tema de etnodesenvolvimento surge no Mé-
xico, no século XX, da constatação de genocídios oriundos de conflitos 
ecológicos distributivos, ocasionados a partir da realização de obras, em-
preendimentos e ações fundadas em políticas desenvolvimentistas, que 
consideravam os povos tradicionais como entraves ao desenvolvimento, 



perpetuando o ideário colonizador que desconsiderou as minorias étni-
cas, subjetividades e territorialidades, vislumbrando possibilidades de 
políticas públicas para fortalecer culturas e comunidades locais sucum-
bentes. A expressão “etnodesenvolvimento” inicialmente foi usada restri-
tamente às populações indígenas. Contudo, hoje, abarca um público mais 
abrangente e, também, aplicam-se às demais comunidades tradicionais.

Segundo Batalla (1995, p.135), projetos de etnodesenvolvimento 
ampliam e consolidam âmbitos da cultura própria pelo incremento da 
capacidade de decisão do próprio grupo social. Isso empodera os povos 
e tem implicações de resistência à imposição e ao subjugo econômico do 
capitalismo, do enfrentamento dos grandes projetos desenvolvimentistas, 
sobretudo, porque as decisões comunitárias se dão não só sobre os seus 
próprios recursos, mas, também sobre os recursos alheios apropriados 
pela cultura tradicional. Há uma redução dos componentes alienados e 
impostos dentro da totalidade cultural do grupo. 

O etnodesenvolvimento apresenta-se como via alternativa à re-
lação de dominação colonial que não se desfez nos Estados nacionais 
latino-americanos, configurando-se como um direito das sociedades cul-
turalmente diferenciadas e um dever dos Estados nacionais e, não ne-
cessariamente diz respeito ou hipervaloriza o aspecto econômico, como 
pressuposto essencial e indispensável para uma vida digna, plena e fe-
liz. Nesse sentido, é importante desvincular o etnodesenvolvimento dos 
pressupostos meramente econômicos como parte do desenvolvimento 
dos povos e comunidades tradicionais, ampliando o reconhecimento da 
real capacidade social sobre seus recursos culturais (BATALLA, 1995). 
Ele funda-se na autodeterminação, na autogestão e na livre escolha dos 
modelos econômicos pelos povos tradicionais, direitos garantidos sobre-
tudo na Constituição Federal e na Convenção 169 da OIT.

A expressão “etnodesenvolvimento” é plurívoca, podendo signifi-
car num sentido o desenvolvimento econômico de um grupo étnico ou o 
desenvolvimento da “etnicidade” de um grupo social (STAVENHAGEN, 
1985).  Nenhuma das acepções invalida ou exclui a outra.  Respeitada toda 
a crítica que se faz a ideia conservadora de etnicidade e distinguindo-a da 
noção malfadada de raça, entende-se que ambos os conceitos implicam na 
relação direta entre o fortalecimento da “etnicidade” e o avanço no plano 
econômico e que, o contrário, ou seja, o enfraquecimento implica em mar-
ginalização social. A destruição das bases da “etnicidade” de um grupo por 
assimilação desenvolvimentista reinsere a hegemonia da modernização 
que destruiu intensamente a diversidade cultural (LITLE, 2002, p.40). 



A proposta extrapola o assistencialismo básico, ou seja, não se 
propõe a atender os “grupos étnicos” (considerados num sentido am-
pliado de diversidade cultural) no plano estrito das necessidades básicas. 
Pretende-se alcançar modelos de vida e reivindicações políticas, desen-
volvendo-se no plano local onde tais sujeitos têm autogestão. O reco-
nhecimento da diversidade cultural e da autodeterminação dos povos é 
essencial ao etnodesenvolvimento, que devolve ao debate público, comu-
nitário e político a relação entre desenvolvimento econômico e preserva-
ção da sociodiversidade e o próprio projeto democrático do Estado. “No 
plano econômico, as práticas de etnodesenvolvimento tendem a ocupar 
o lugar de “alternativas” econômicas, particularmente onde a ideologia 
neoliberal é predominante.” (LITLE, 2002, p.40).

Neste sentido, essa coletânea se propõe a apresentar as prin-
cipais legislações e documentos nacionais e internacionais, de forma 
compilada e catalogada, que tratam sobre o reconhecimento dos direi-
tos dos povos e comunidades tradicionais, e que, direta ou indireta-
mente implementam processos de etnodesenvolvimento local, através 
de construções políticas de autonomia e fortalecimento cultural, políti-
co e social, elaboração de políticas públicas de integração nas estruturas 
da economia respeitados os princípios de autogestão e autodetermina-
ção e a valorização da sociobiodiversidade. 

A coletânea se divide em três volumes. O primeiro volume apre-
senta as Convenções, Declarações, Acordos, Pactos e Protocolos interna-
cionais que contém assuntos relevantes para os direitos dos povos e co-
munidades tradicionais em geral, que reafirmam direitos fundamentais 
de caráter individual e coletivo dos quais o Brasil é signatário, tornando 
tais documentos de nível superior ao da legislação ordinária. Cada do-
cumento internacional é precedido de um sintético texto introdutório e 
analítico elaborado à luz da matriz teórica do etnodesenvolvimento. 

O segundo  volume compila a legislação nacional geral referente 
aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, dividindo-se em duas 
partes, sendo que a primeira apresenta uma análise da desta legislação 
geral  à luz da matriz teórica adotada na pesquisa, que dispõe sobre o pa-
trimônio cultural, meio ambiente, desenvolvimento, autodeterminação 
e autogestão dos povos e comunidades tradicionais; e a segunda parte 
faz a compilação dos dispositivos da Constituição Federal de 1988 que 
tratam dos direitos e garantias desses povos, leis, decretos, portarias e 
resoluções, E, para efeitos didáticos, a fim de melhor dividir a coletânea, 



o terceiro volume traz a compilação da legislação que trata dos direitos 
específicos das comunidades quilombolas e indígenas. 

É conveniente salientar que a última revisão dos documentos e 
legislação nacional e internacional compilados e analisados na presente 
coletânea ocorreu no início do ano de 2022, e que após a publicação do 
material, poderá ocorrer revogações ou promulgações, posto que, a legis-
lação está em constante fluxo. 
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CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE 
DIREITOS HUMANOS

A Convenção American sobre Direitos Humanos – CADH, tam-
bém conhecida como Pacto de San José da Costa Rica é um tratado inter-
nacional firmado entre os países membros da Organização dos Estados 
Americanos – OEA, assinada na Conferência Especializada Interameri-
cana de Direitos Humanos, em São José – Costa Rica, em 22 de novem-
bro de 1969. O Brasil a ratificou em setembro 1992, e a promulgou no 
mês de novembro daquele mesmo ano, por meio de decreto presidencial 
nº 678/1992. Além do mais, o Brasil em 1998 reconheceu a competência 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos de interpretá-la e julgá-la, 
sendo assim, a declaração de reconhecimento só foi promulgada quatro 
anos mais tarde, em 2002, nos termos do seu art. 62. 

O Pacto de São José da Costa Rica declara pela primeira vez, no 
sistema regional americano, diversos direitos humanos fundamentais, 
em uma América Latina que havia a prevalência de governos ditatoriais, e 
como reflexo deste contexto histórico de surgimento, há uma prevalência 
de previsão de direitos de natureza, preponderantemente, liberal, de de-
fesa do indivíduo frente ao Estado (PIOVESAN, 2015, 3). Com o passar 
do tempo novos valores foram se agregando através de decisões da Corte 
Interamericana, que procuravam defender as necessidades à medida que 
elas representavam a evolução dos direitos humanos.

A produção da CADH foi parte do processo de consolidação do 
sistema interamericano de direitos humanos iniciado em 1948, com a ce-
lebração da Carta da Organização dos Estados Americanos – OEA e da 
Declaração dos Direitos e Deveres do Homem. A Carta da OEA instituiu 
em 1948, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo poste-
riormente sua competência ampliada, em 1966, para analisar denúncias 
contra os Estados-membros por violações de direitos humanos. A CADH 
é quem estabelece sua estrutura e procedimentos para atuar nesses casos.  
Ou seja, a CIDH é etapa processual no sistema de petições, e é ela quem 
admite previamente os casos que serão conhecidos e julgados pela Corte, 
cujos assuntos estão relacionados com o cumprimento dos compromis-
sos assumidos pelos Estados-partes” (art.33). A partir do julgamento à 
CIDH incumbe o dever de fazer recomendações (art.50) aos Estados-
-membros, fixando prazo para a resolução da questão em voga. 
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COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

A Constituição Federal de 1988 afirma, desde sua promulgação, 
no artigo 5o, § 2o que a ordem jurídica constitucional brasileira reco-
nhece a possibilidade de serem incorporados direitos estabelecidos em 
tratados internacionais1. Portanto, o Pacto, compreendido como norma  
de  direito  interno  com status supralegal, deve ser tomado como um 
parâmetro normativo de direitos  humanos  e,  nesta  medida,  o  conceito  
de  Justiça  Social, contido  no  seu  preâmbulo,  deve  parametrizar  a  
ações  e  medidas voltadas ao exercício de direitos, especialmente, para 
aqueles grupos considerados como vulneráveis, como é o entendimento 
aqui adotado a respeito dos povos e comunidades tradicionais, acom-
panhando a designação adotada pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (BENATTI, J. H.; RAIOL, R. W. G.; LIMA, T. da S., 2021)

Segundo Gotti e Lima (2013), a criação do sistema especial de 
proteção de Direitos Humanos, ocorrido principalmente a partir do final 
de 1960, teve como justificativa a constatação da existência de grupos 
vulneráveis, que deveriam ser tutelados por serem alvos de padrões es-
pecíficos de violação de seus direitos, de modo que surgiu a Convenção 
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial, em 1965, no âmbito da ONU.

Para Guimarães (1996), grupos vulneráveis são aqueles grupos de 
pessoas que mais facilmente têm seus Direitos Humanos violados, como, 
por exemplo, os trabalhadores migrantes, os refugiados, os apátridas, os 
prisioneiros de guerra, as pessoas com deficiência, os idosos, as mulheres, 
as crianças, as minorias étnicas, religiosas e linguísticas e as populações 
indígenas. Para Siqueira e Castro (2017, 110) os grupos vulneráveis são 
aqueles em que “não há uma identidade, um traço em comum entre os 
indivíduos como fator que os atraem; são grupos compostos pela socie-
dade de uma maneira geral”, e, que minorias são as que possuem “traço 
cultural comum presente em todos os indivíduos, originando grupos es-
pecíficos, são sujeitos ligados entre si. Logo, os grupos vulneráveis são o 
gênero que tem como espécie as minorias, e que “essa espécie se subdivi-
de em minorias étnicas, raciais, religiosas, sexuais, silvícolas, deficientes, 
mulheres, crianças, entre tantos outros traços que formam as minorias 
existentes nas sociedades” (SIQUEIRA E CASTRO, 2017, 111).

Embora os termos “grupo vulnerável e minorias não são sinôni-
mos, já que aquele está ligado exclusivamente à precariedade de direitos 

1 Artigo 5 º § 2º “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem ou-
tros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados interna-
cionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”
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e recursos, enquanto este, além do elemento numericamente inferior, está 
relacionado à autodefinição de seus membros (CAYRES; CIDADE: 2015), 
na prática tanto um quanto o outro sofrem discriminação e são vítimas da 
intolerância, e por isso muitos estudos não se atem à diferença existente. 
A própria Convenção n° 169 da OIT não adotou o termo grupos vulnerá-
veis. Infere-se que os povos indígenas e as comunidades tradicionais estão 
inseridos nessa categoria uma vez que historicamente têm sido alvos de 
diversas violações de direitos, por não terem o devido reconhecimento pelo 
Estado por serem grupos sociais culturalmente diferenciados.

No que tange à discussão do etnodesenvolvimento, conforme já 
abordamos, a Justiça Social deve parametrizar a ações e medidas voltadas 
ao exercício de direitos, especialmente, para aqueles grupos considera-
dos como vulneráveis. E para melhor confluir aos ideários de desenvol-
vimento do aporte teórico em questão, é oportuno apresentar uma breve 
reflexão sobre o conceito e significado de Justiça Social na perspectiva de 
Amartya Sen, que vem elaborando sobre o conceito de desenvolvimento 
associado aos elementos liberdade, igualdade e justiça social. Em várias 
das suas obras2 ele vem discutido o papel dos Estados em proteger e pro-
mover a efetiva liberdade das pessoas e dos direitos humanos por meio 
do desenvolvimento de suas capacidades, a fim de que sejam autônomas.

No que tange aos povos e comunidades tradicionais outro im-
portante princípio aplicado nas decisões do Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos, é o princípio da igualdade e da não discriminação na 
identidade cultural. Bennati (2021) e outros autores desenvolveram um 
estudo identificando as decisões da Corte IDH na aplicação principal-
mente da concepção de reconhecimento dos direitos territoriais no uso 
de recursos naturais renováveis pelos povos indígenas e comunidades 
tradicionais tendo em vista que o modo de vida tradicional de uso da ter-
ra é a propriedade coletiva, pois, para eles o sentido que o pertencimento 
da terra possui não se centra em um indivíduo, mas no uso comum do 
grupo, e no sentido de comunidade.

O artigo 21 da CADH trata sobre o direito da propriedade priva-
da, contudo, de acordo com os estudos de BENATTI (2021), a CIDH en-
tende que o artigo protege o direito à propriedade em um sentido amplo 
que  compreende,  entre  outros,  os  direitos  dos  membros  das  comu-
nidades indígenas à propriedade comunal, que os territórios tradicionais 
precisam ser protegidos e os seus respectivos recursos naturais, como ele-
mentos incorporais que se depreendem da propriedade; Ainda em outro 

2 Desigualdade reexaminada; Desenvolvimento como Liberdade; A ideia de Justiça.
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caso3 a Corte IDH esclareceu que a noção de domínio e de posse sobre as 
terras tradicionais dos povos indígenas não necessariamente correspon-
de à concepção clássica  de  propriedade,  porém,  merece  igual  proteção  
do  artigo  21 da CADH. Na decisão elucidou que desconhecer as versões 
específicas do direito ao uso e gozo dos bens, dadas pela cultura, usos, 
costumes e crenças de cada povo, equivaleria entender que só existe uma 
forma de usar e dispor dos bens, e isto significaria compreender que a 
proteção do artigo 21 da CADH é meramente ilusória para milhares de 
pessoas ((BENATTI, J. H.; RAIOL, R. W. G.; LIMA, T. da S., 2021).

Garantir direitos humanos aos povos e comunidades tradicio-
nais, perpassa antes de tudo pela garantia de viverem livremente em seus 
territórios, locais onde possuem uma interação metabólica com a terra, 
local, locais onde constroem toda a base de suas culturas, da sua espi-
ritualidade da sua integridade, da sua ancestralidade, da sua economia, 
da sua sociabilidade. Muito se tem avançado no trabalho da Corte IDH 
no trabalho de proteção dos territórios tradicionais, sem o qual não há 
meios de implementação de políticas públicas de etnodesenvolvimento, 
contudo, é importante frisar que isto não invalida o necessário aumento 
de esforços no âmbito interno para que as leis nacionais que tratam sobre 
os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais existentes  
no arcabouço jurídico sejam satisfeitos, pois sem-terra não há cultura, 
não há língua, não há arte, não há bens, não há recursos, não há econo-
mia, não há vida.
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COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS

PREÂMBULO
Os Estados americanos signatários da presente Convenção, 
Reafirmando seu propósito de consolidar neste Continente, dentro 

do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal 
e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem;

Reconhecendo que os direitos essenciais do homem não deviam 
do fato de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter 
como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que justifi-
cam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante 
ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos;

Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta 
da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumen-
tos internacionais, tanto de âmbito mundial como regional;

Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isen-
to do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a 
cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem 
como dos seus direitos civis e políticos; e

Considerando que a Terceira Conferência Interamericana Ex-
traordinária (Buenos Aires, 1967) aprovou a incorporação à próprias so-
ciais e educacionais e resolveu que uma convenção interamericana sobre 
direitos humanos determinasse a estrutura, competência e processo dos 
órgãos encarregados dessa matéria,

Convieram no seguinte:

PARTE I
Deveres dos Estados e Direitos Protegidos

CAPÍTULO I
Enumeração de Deveres

ARTIGO 1
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Obrigação de Respeitar os Direitos
1. Os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a res-

peitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e 
pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem dis-
criminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opi-
niões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, 
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social.

2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano.

ARTIGO 2
Dever de Adotar Disposições de Direito Interno

Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 
no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de 
outra natureza, os Estados-Partes comprometem-se a adotar, de acordo 
com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Conven-
ção, as medidas legislativas ou de outras naturezas que forem necessárias 
para tornar efetivostais direitos e liberdades.

CAPÍTULO II
Direitos Civis e Políticos

ARTIGO 3
Direitos ao Reconhecimento da Personalidade Jurídica

Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade 
jurídica.

ARTIGO 4
Direito à Vida

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse 
direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da con-
cepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.

2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só 
poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença 
final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça 
tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se 
estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.

3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a 
hajam abolido.
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4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por de-
litos políticos, nem por delidos comuns conexos com delitos políticos.

5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento 
da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, 
nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, 
indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos 
os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido esti-
ver pendente de decisão ante a autoridade competente.

ARTIGO 5
Direito à Integridade Pessoal

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeito sua integridade 
física, psíquica e moral.

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos 
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve 
ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.

3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente.
4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo 

em circunstâncias excepcionais, a ser submetidos a tratamento adequado 
à sua condição de pessoal não condenadas.

5. Os menores, quando puderem ser processados, deve ser se-
parados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior 
rapidez possível, para seu tratamento.

6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade es-
sencial a reforma e a readaptação social dos condenados.

ARTIGO 6
Proibição da Escravidão e da Servidão

1. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou a servidão, e 
tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibi-
dos em todas as formas.

2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou 
obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena pri-
vativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição 
não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita 
pena, importa por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não 
deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso.
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3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os 
efeitos deste artigo:

a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoal re-
clusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela 
autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços de devem 
ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os 
indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de par-
ticulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado:

b) o serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por moti-
vos de consciências, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele;

c) o serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que 
ameace a existência ou o bem-estar da comunidade; e

d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas 
normais.

ARTIGO 7
Direito à Liberdade Pessoal

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.
2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas 

causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas 
dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas.

3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento 
arbitrários.

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da 
sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações formu-
ladas contra ela.

5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, 
à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer 
funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável 
ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua 
liberdade pode ser condiciona a garantias que assegurem o seu compare-
cimento em juízo.

6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um 
juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, so-
bre ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre 
a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou 
a detenção forem ilegais. Nos Estados-Partes cujas leis preveem que toda 
pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a 
recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a 
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legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem abolido. 
O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa.

7. Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita 
os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude 
de inadimplemento de obrigação alimentar.

ARTIGO 8
Garantias Judiciais

1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias 
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, in-
dependente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração 
de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se deter-
minem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou 
de qualquer outra natureza.

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma 
sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante 
o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes ga-
rantias mínimas:

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou 
intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;

b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação 
formulada;

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a 
preparação de sua defesa;

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser as-
sistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e 
em particular, com seu defensor;

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor propor-
cionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, 
se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do 
prazo estabelecido pela lei;

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presente no tri-
bunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de 
outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.

g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a 
declarar-se culpada; e

h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.
3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de ne-

nhuma natureza.
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4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não po-
derá se submetido a novo processo pelos mesmos fatos.

5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário 
para preservar os interesses da justiça.

ARTIGO 9
Princípio da Legalidade e da Retroatividade

Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no 
momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo 
com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a 
aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetra-
ção do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente 
será por isso beneficiado.

ARTIGO 10
Direito a Indenização

Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de 
haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário.

ARTIGO 11
Proteção da Honra e da Dignidade

1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhe-
cimento de sua dignidade.

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusi-
vas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua 
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerên-
cias ou tais ofensas

ARTIGO 12
Liberdade de Consciência e de Religião

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de reli-
gião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas 
crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de 
professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletiva-
mente, tanto em público como em privado.

2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam 
limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de 
mudar de religião ou de crenças.



28

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias cren-
ças está sujeita unicamente às limitações prescritas pelas leis e que sejam 
necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou moral pública 
ou os direitos ou liberdades das demais pessoas.

4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus 
filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde 
com suas próprias convicções.

ARTIGO 13
Liberdade de Pensamento e de Expressão

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de ex-
pressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difun-
dir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de frontei-
ras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou 
por qualquer outro processo de sua escolha.

O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode 
estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que de-
vem ser expressamente fixadas pela lei a ser necessária para assegurar:

a) o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da 

saúde ou da moral pública.
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios 

indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel 
de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e apare-
lhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões.

4. A lei pode submeter os espetáculos públicos à censura prévia, 
com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral 
da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2º.

5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem 
como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 
incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.

ARTIGO 14
Direito de Retificação ou Resposta

1. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas emi-
tidas em seus prejuízos por meios de difusão legalmente regulamentados e 
que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão 
de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei.
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2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirá das outras 
responsabilidades legais em que se houver incorrido.

3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publica-
ção ou empresa jornalística, cinematográfica, de rádio ou televisão, deve 
ter uma pessoa responsável que não seja protegida por imunidades nem 
goze de foro especial.

ARTIGO 15
Direito de Reunião

É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exer-
cício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei e 
que sejam necessárias, uma sociedade democrática, no interesse da segu-
rança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a 
saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

ARTIGO 16
Liberdade de Associação

1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com 
fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, 
culturais, desportivos, ou de qualquer outra natureza.

2. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previs-
tas pela lei que sejamnecessárias, numa sociedade democrática, no interesse 
da segurança nacional, dasegurança ou da ordem públicas, ou para proteger 
a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

3. O disposto neste artigo não impede a imposição de restrições 
legais, e mesmo a privação do exercício do direito de associação, aos 
membros das forças armadas e da polícia.

ARTIGO 17
Proteção da Família

1. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e 
deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado.

2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem 
casamento e de fundarem uma família, se tiverem à idade e as condições 
para isso exigidas pelas leis internas, na medida em que não afetem estas 
o princípio da não discriminação estabelecido nesta Convenção.

3. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno con-
sentimento dos contraentes.
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4. Os Estados-Partes devem tomar medidas apropriadas no sen-
tido de assegurar a igualdade de direitos e a adequada equivalência de 
responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, durante o casa-
mento e em caso de dissolução do mesmo. Em caso de dissolução, se-
rão adotadas disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, 
com base unicamente no interesse e conveniência dos mesmos.

5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos 
fora do casamento como aos nascidos dentro do casamento.

ARTIGO 18
Direito ao Nome

Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais 
ou ao de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esses 
direitos, mediante nomes fictícios, se for necessário.

ARTIGO 19
Direitos da Criança

Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condi-
ção de menor requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado.

ARTIGO 20
Direito à Nacionalidade

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.
2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo 

território houver nascido, se não tiver direito à outra.
3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalida-

de nem do direito de mudá-la.

ARTIGO 21
Direito à Propriedade Privada

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode 
subordinar esse uso e gozo ao interesse social.

2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo median-
te o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou 
de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei.

3. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do 
homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei.
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ARTIGO 22
Direito de Circulação e de Residência

1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Es-
tado tem direito de circular nele e de nele residir conformidade com as 
disposições legais.

2. Toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, 
inclusive do próprio.

3. O exercício dos direitos acima mencionados não pode ser 
restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável, numa so-
ciedade democrática, para prevenir infrações penais ou para proteger a 
segurança nacional, a segurança ou a ordem pública, a moral ou a saúde 
públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas.

4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode tam-
bém ser restringido pela lei, em zonas determinadas, por motivos de in-
teresse público.

5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for 
nacional, nem ser privado do direito de nele entrar.

6. O estrangeiro que se ache legalmente no território de uma Es-
tado-Parte nesta Convenção só poderá dele ser expulso em cumprimento 
de decisão adotada de acordo com a lei.

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em territó-
rio estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns 
conexos com delitos políticos e de acordo com a legislação de cada estado 
e com os convênios internacionais.

8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue 
a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou liberdade 
pessoal esteja em risco de violação por causa da sua raça, nacionalidade, 
religião, condição social ou de suas opiniões políticas.

9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

ARTIGO 23
Direitos Políticos

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e 
oportunidades:

a) de participar da direção dos assuntos públicos, diretamente ou 
por meio de representantes livremente eleitos;

b) de votar e se eleitos em eleições periódicas autênticas, realiza-
das por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre 
expressão da vontade dos eleitores; e
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c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções 
públicas de seu país.

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades e 
a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, 
nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, 
ou condenação, por juiz competente, em processo penal.

ARTIGO 24
Igualdade Perante a Lei

Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm 
direito, sem discriminação, a igual proteção da lei.

ARTIGO 25
Proteção Judicial

1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a 
qualquer outro recurso efetivo, perante os juízos ou tribunais competen-
tes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reco-
nhecidos pela constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo 
quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no 
exercício de suas funções oficiais

2. Os Estados-Partes comprometem-se:
a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo siste-

ma legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpu-
ser tal recurso;

b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e
c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competente, de 

toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso.

CAPÍTULO III
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

ARTIGO 26
Desenvolvimento Progressivo

Os Estados-Partes comprometem-se a adotar providência, tanto no 
âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente 
econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade 
dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, 
ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Ameri-
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canos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos 
disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.

CAPÍTULO IV
Suspensão de Garantias, Interpretação e Aplicação

ARTIGO 27
Suspensão de Garantias

1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência 
que ameace a independência ou segurança do Estado-Parte, este poderá 
adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados 
às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtu-
de desta Convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis 
com as demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não 
encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, 
idioma, religião ou origem social.

2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direi-
tos determinados nos seguintes artigos: 3 (Direito ao Reconhecimento 
da Personalidade Jurídica), 4 (Direito à vida), 5 (Direito à Integridade 
Pessoal), 6 (Proibição da Escravidão e Servidão), 9 (Princípio da Legali-
dade e da Retroatividade), 12 (Liberdade de Consciência e de Religião), 
17 (Proteção da Família), 18 (Direito ao Nome), 18 (Direitos da Criança), 
20 (Direito à Nacionalidade) e 23 (Direitos Políticos), nem das garantias 
indispensáveis para a proteção de tais direitos.

3. Todo Estado-Parte que fizer uso do direito de suspensão deverá 
informar imediatamente os outros Estados-Partes na presente Convenção, 
por intermédio do Secretário-Geral da Organização dos Estados America-
nos, das disposições cuja aplicação haja suspendido, dos motivos determi-
nantes da suspensão e da data em que haja dado por terminado tal suspensão.

ARTIGO 28
Cláusula Federal

1. Quando se tratar de um Estado-Parte constituído como Estado 
federal, o governo nacional do aludido Estado-Parte cumprirá todas as 
disposições da presente Convenção, relacionadas com as matérias sobre 
as quais exerce competência legislativa e judicial.

2. No tocante às disposições relativas às matérias que correspon-
dem à competência das entidades componentes da federação, o governo 
nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes, em confor-
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midade com sua constituição e suas leis, a fim de que as autoridades com-
petentes das referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis 
para o cumprimento desta Convenção.

3. Quando dois ou mais Estados-Partes decidiram constituir 
entre eles uma federação ou outro tipo de associação, diligenciarão no 
sentido de que o pacto comunitário respectivo contenha as disposições 
necessárias para que continuem sendo efetivas no novo Estado assim or-
ganizado as normas da presente Convenção.

ARTIGO 29
Normas de Interpretação

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no 
sentido de:

a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa, su-
primir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Con-
venção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista;

b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que 
possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Esta-
dos-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos 
referidos Estados;

c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser hu-
mano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; e

d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacio-
nais da mesma natureza.

ARTIGO 30
Alcance das Restrições

As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao gozo 
e exercício dos direitos e liberdades nela reconhecidos, não podem ser apli-
cadas senão de acordo com leis que forem promulgadas por motivo de in-
teresse geral e com o propósito para o qual houverem sido estabelecidas.

ARTIGO 31
Reconhecimento de Outros Direitos

Poderão ser incluídos no regime de proteção desta Convenção 
outros direitos e liberdades que forem reconhecidos de acordo com os 
processos estabelecidos nos artigos 69 e 70.
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CAPÍTULO V
Deveres das Pessoas

ARTIGO 32
Correlação entre Deveres e Direitos

1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e 
a humanidade.

2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos de-
mais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, 
numa sociedade democrática.

PARTE II
Meios da Proteção

CAPÍTULO VI
Órgãos Competentes

ARTIGO 33
São competentes para conhecer dos assuntos relacionados 

com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-Par-
tes nesta Convenção:

a) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante 
denominada a Comissão; e

b) a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante de-
nominada a Corte.

CAPÍTULO VII
Comissão Interamericana de Direitos Humanos

Seção 1 – Organização

ARTIGO 34
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á 

de sete membros, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de 
reconhecimento saber em matéria de direitos humanos.

ARTIGO 35
A Comissão representa todos os Membros da Organização dos 

Estados Americanos.
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ARTIGO 36
1. Os membros da Comissão, serão eleitos a título pessoal, pela 

Assembleia-Geral da organização, de uma lista de candidatos propostos 
pelos governos dos Estados-Membros.

2. Cada um dos referidos governos pode propor até três candida-
tos, nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado-
-Membro da organização dos Estados Americanos. Quando for proposta 
uma lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de 
Estado diferente do proponente.

ARTIGO 37
1. Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só 

poderão ser reeleitos uma vez, porém o mandato de três dos membros 
designados na primeira eleição expirará ao cabo de dois anos. Logo de-
pois da referida eleição, serão determinados por sorteio, na Assembleia-
-Geral, os nomes desses três membros.

2. Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um 
mesmo Estado.

ARTIGO 38
As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expi-

ração normal do mandado, serão preenchidas pelo Conselho Permanen-
te da Organização, de acordo com o que dispuser o Estatuto da Comissão.

ARTIGO 39
A Comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação da 

Assembleia-Geral e expedirá seu próprio regulamento.

ARTIGO 40
Os serviços de secretaria da Comissão devem ser desempenha-

dos pela unidade funcional especializada que faz parte da Secretaria-Ge-
ral da Organização e deve dispor dos recursos necessários para cumprir 
as tarefas que lhe forem confiadas pela Comissão.

Seção 2 - Funções

ARTIGO 41
A Comissão tem a função principal de promover a observância 

e a defesa dos direitos humanos e, no exercício do seu mandato, tem as 
seguintes funções e atribuições:
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a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da 
América;

b) formular recomendações aos governos dos Estados-Membros, 
quando o considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas 
progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis inter-
nas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas 
para promover o devido respeito a esses direitos;

c) preparar os estudos ou relatórios que considerar convenientes 
o desempenho de suas funções;

d) solicitar aos governos dos Estados-Membros que lhe pro-
porcionem informações sobre as medidas que adotarem em matéria de 
direitos humanos;

e) atender às consultas que, por meio da Secretaria-Geral da Or-
ganização dos Estados Americanos, lhe formularem os Estados-Membros 
sobre questões relacionadas com os direitos humanos e, dentro de suas 
possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que eles lhe solicitarem;

f) atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exer-
cício de sua autoridade, de conformidade com o disposto nos artigos 44 
a 51 desta Convenção; e

g) apresentar um relatório anual a Assembleia-Geral da Organi-
zação dos Estados Americanos.

ARTIGO 42
Os Estados-Partes devem remeter à Comissão cópia dos relató-

rios e estudos que, em seus respectivos campos, submetem anualmente às 
Comissões Executivas do Conselho Interamericano Econômico e Social 
e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de 
que aquela vele porque se promovem os direitos decorrentes das nor-
mas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura constantes da 
Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protoco-
lo de Buenos Aires.

ARTIGO 43
Os Estados-Partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as infor-

mações que esta lhes solicitar sobre a maneira pela qual o seu direito inter-
no assegura a aplicação efetiva de quaisquer disposições desta Convenção.
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Seção 3 - Competência

ARTIGO 44
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não gover-

namental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-Membros da 
Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham de-
núncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-Parte.

ARTIGO 45
1. Todo Estado-Parte pode, no momento do depósito do seu 

instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em 
qualquer momento posterior, declarar que reconhece a competência da 
Comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado-
-Parte alegue haver outro Estado-Parte incorrido em violações direitos 
humanos estabelecidos nesta Convenção.

2. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser 
admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado-Parte que 
haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida competência da 
Comissão. A Comissão não admitirá nenhuma comunicação contra um 
Estado-Parte que não haja feito tal declaração.

3. As declarações sobre reconhecimento de competência podem 
ser feitas para que esta vigore por tempo indefinido, por período deter-
minado ou para casos específicos.

4. As declarações serão depositadas na Secretaria-Geral da Orga-
nização dos Estados Americanos, a qual encaminhará cópia das mesmas 
aos Estados-Membros da referida Organização.

ARTIGO 46
1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo 

com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário:
a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdi-

ção interna, de acordo com os princípios de direito internacional geral-
mente reconhecidos;

b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da 
data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notifi-
cado da decisão definitiva;

c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente 
de outro processo de solução internacional; e
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d) que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacio-
nalidade, a profissão, o domicílio e a assinatura da pessoa ou pessoas ou 
do representante legal da entidade que submeter a petição.

2. as disposições das alíneas “a” e “b” do inciso 1º deste artigo não 
se aplicarão quando:

a) não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o 
devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que se alegue 
tenha sido violados;

b) não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus 
direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver sido ele 
impedido de esgotá-los; e

c) houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados 
recursos.

ARTIGO 47
A Comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação 

apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 quando:
a) não preencher algum dos requisitos estabelecidos no artigo 46;
b) não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos ga-

rantidos por esta Convenção;
c) pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, for ma-

nifestamente infundada a petição ou comunicação ou for evidente sua 
total improcedência; ou

d) for substancialmente reprodução de petição ou comunicação an-
terior, já examinada pela Comissão ou por outro organismo internacional.

Seção 4 Processo

ARTIGO 48
1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual 

se alegue violação de qualquer dos direitos consagrados nesta Conven-
ção, procederá da seguinte maneira:

a) se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, 
solicitará informações ao Governo do Estado ao qual pertença a autori-
dade apontada como responsável pela violação alegada e transcreverá as 
partes pertinentes da petição ou comunicação. As referidas informações 
devem ser enviadas dentro de um prazo razoável, fixado pela Comissão 
ao considerar as circunstâncias de cada caso;
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b) recebidas às informações, ou transcorrido o prazo fixado sem 
que sejam elas recebidas, verificará se existem ou subsistem os motivos 
da petição ou comunicação. No caso de não existirem ou não subsistirem, 
mandará arquivar o expediente;

c) poderá também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência 
da petição ou comunicação, com base em informação ou prova superveniente;

d) se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de 
comprovar os fatos, a Comissão procederá, com conhecimento das partes 
a um exame do assunto exposto na petição ou comunicação. Se for neces-
sário e conveniente, a Comissão procederá a uma investigação para cuja 
eficaz realização solicitará, e os Estado interessados lhe proporcionarão, 
todas as facilidades necessárias;

e) poderá pedir aos Estados interessados qualquer informação 
pertinente e receberá, se isso lhe for solicitado, as exposições verbais ou 
escritas que apresentarem os interessados; e

f) pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de chegar 
a uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos hu-
manos reconhecidos nesta Convenção.

2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma 
investigação, mediante prévio consentimento do Estado em cujo territó-
rio de alegue haver sido cometido à violação, tão somente com a apre-
sentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos 
formais de admissibilidade.

ARTIGO 49
Se houver chegado a uma solução amistosa de acordo com as dis-

posições do inciso 1,f, do artigo 48, a Comissão redigirá um relatório que 
será encaminhado ao peticionário e aos Estados-Partes nesta Convenção e, 
posteriormente, transmitido, para sua publicação, ao Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos. O referido relatório conterá uma 
breve exposição dos fatos e da solução alcançada. Se qualquer das partes no 
caso o solicitar, ser-lhe-á proporcionada a mais ampla informação possível.

ARTIGO 50
1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for 

fixado pelo Estatuto da Comissão, esta redigirá um relatório no qual ex-
porá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não representar, no todo ou 
em parte, o acordo unânime dos membros da Comissão, qualquer deles 
poderá agregar ao referido relatório seu voto em separado. Também se 
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agregarão ao relatório às exposições verbais ou escritas que houverem 
sido feitas pelos interessados em virtudes do inciso 1º, e, do artigo 48.

2. O relatório será encaminhado aos Estados interessados, aos 
quais não será facultado publicá-lo.

3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as pro-
posições e recomendações que julgar adequada.

ARTIGO 51
1. Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos Estados in-

teressados do relatório da Comissão, o assunto não houver sido solucio-
nado ou submetido a submetido à decisão da Corte pela Comissão ou 
pelo Estado interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá 
emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sua opinião e 
conclusões sobre a questão submetida à sua consideração.

2. A comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um pra-
zo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competirem 
para remediar a situação examinada.

3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidira, pelo voto da 
maioria absoluta dos seus membros, se o Estado tomou ou não medidas 
adequadas e se publica ou não seu relatório.

CAPÍTULO VIII
Corte Interamericana de Direitos Humanos

Seção 1 - ORGANIZAÇÃO

ARTIGO 52
1. A Corte compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados 

Membros da Organização, eleitos a títulos pessoal dentre juristas da mais 
alta autoridade moral, de reconhecida competência em matéria de direi-
tos humanos, que reúnam as condições requeridas para o exercício das 
mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual 
sejam nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos.

2. Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade.

ARTIGO 53
1. Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta e pelo voto da 

maioria absoluta dos Estados-Partes na Convenção, na Assembleia-Geral da 
Organização, de uma lista de candidatos propostos pelos mesmos Estados.
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2. Cada um dos Estados-Partes pode propor até três candidatos, 
nacionais do Estado que os propuser ou de qualquer outro Estado-Mem-
bro da Organização dos Estados Americanos. Quando se propuser uma 
lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de Es-
tado diferente do proponente.

ARTIGO 54
1. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de seis anos 

e só poderão ser reeleitos uma vez. O mandato de três dos juízes desig-
nados na primeira eleição expirará ao cabo de três anos. Imediatamente 
depois da referida eleição, determinar-se-ão por sorteio, na Assembleia-
-Geral, os nomes desses três juízes.

2. O juiz eleito para substituir outro cujo mandato não haja expi-
rado, completará o período deste.

3. Os juízes permanecerão em suas funções até o término dos 
seus mandatos. Entretanto, continuarão funcionando nos casos de que já 
houverem tomado conhecimento e que se encontrem em fase de sentença 
e, para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes eleitos.

ARTIGO 55
1. O juiz que for nacional de algum dos Estados-Partes no caso 

submetido à Corte conservará o seu direito de conhecer o mesmo.
2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacio-

nalidade de um dos Estados-Partes, outro Estado-Partes no caso poderá 
designar uma pessoa de sua escolha para integrar a Corte na qualidade 
de juizadhoc.

3. Se, dentre os juízos chamados a conhecer do caso, nenhuma 
for da nacionalidade dos Estados partes, cada um destes poderá designar 
um juizadhoc.

4. O juizadhocdeve reunir os requisitos indicados no artigo 52.
5. Se vários Estados-Partes na Convenção tiverem o mesmo in-

teresse no caso, serão considerados como uma só parte, para os fins das 
disposições anteriores. Em caso de dúvida, a Corte decidirá.

ARTIGO 56
O quórum para as deliberações da Corte é constituído por cinco 

juízes.

ARTIGO 57
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A Comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte.

ARTIGO 58
1. A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na As-

sembleia-Geral da Organização, pelos Estados-Partes na Convenção, mas 
poderá realizar reuniões no território de qualquer Estado-Membro da 
Organização dos Estrados Americanos em que o considerar conveniente 
pela maioria dos seus membros e mediante prévia aquiescência do Esta-
do respectivo. Os Estados-Partes na Convenção podem, na Assembleia-
-Geral, por dois terços dos seus votos, mudar a sede da Corte.

2. A Corte designará seu Secretário.
3. O Secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às reu-

niões que ela realizar fora da mesma.

ARTIGO 59
A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e funcionará sob 

a direção do Secretário da Corte, de acordo com as normas administrati-
vas da Secretaria-Geral da Organização em tudo o que não for incompa-
tível com a independência da Corte. Seus funcionários serão nomeados 
pelo Secretário-Geral da Organização, em consulta com o Secretário da 
Corte.

ARTIGO 60
A Corte elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação da As-

sembleia-Geral e expedirá sus regimento.

Seção 2 - Competência e Funções

ARTIGO 61
1. Somente os Estados-Partes e a Comissão têm direito de sub-

meter caso à decisão da Corte.
2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário 

que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50.

ARTIGO 62
1. Toda Estado-Parte, pode, no momento do depósito do seu ins-

trumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qual-
quer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de 
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pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos 
os casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção.

2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condi-
ção de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos específicos. 
Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da Organização, que encami-
nhará cópias da mesma aos outros Estados-Membros da Organização e 
ao Secretário da Corte.

3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso rela-
tivo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção que lhe 
seja submetido, desde que os Estados-Partes no caso tenham reconheci-
do ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, 
como preveem os incisos anteriores, seja por convenção especial.

ARTIGO 63
1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberda-

de protegido nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao 
prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará 
também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da 
medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem 
como o pagamento de indenização justa à parte lesada.

2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer 
necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de 
que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que consi-
derar pertinente. Se tratar de assuntos que ainda não estiverem submeti-
dos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão.

ARTIGO 64
1. Os Estados-Partes da Organização poderão consultar a Corte 

sobre a interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernen-
tes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Também 
poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos enumerados no ca-
pítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada 
pelo Protocolo da Buenos Aires.

2. A Corte, a pedido de um Estado-Membro da Organização, po-
derá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis 
internas e os mencionados instrumentos internacionais.

ARTIGO 65
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A Corte submeterá à consideração da Assembleia-Geral da Or-
ganização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas 
atividades no ano anterior. De maneira especial, e com as recomendações 
pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha dado cumpri-
mento a suas sentenças.

Seção 3 - Processo

ARTIGO 66
1. A sentença da Corte deve ser fundamentada.
2. Se a sentença não expressar no todo ou em parte a opinião 

unânime dos juízes, qualquer deles terá direito a que se agregue à senten-
ça o seu voto dissidente ou individual.

ARTIGO 67
A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de di-

vergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, 
a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentando 
dentro de noventa dias a partir da data da notificação da sentença.

ARTIGO 68
1. Os Estados-Partes na Convenção comprometem-se a cumprir 

a decisão da Corte em todo caso em que forem partes.
2. A parte da sentença que determinar indenização compensató-

ria poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente 
para a execução de sentença contra o Estado.

ARTIGO 69
A sentença da Corte deve ser notificada às partes no caso e trans-

mitida aos Estados-Partes na Convenção.

CAPÍTULO IX
Disposições Comuns

ARTIGO 70
1. Os juízes da Corte e os membros da Comissão gozam, desde 

o momento de sua eleição e enquanto durar o seu mandato, das imuni-
dades reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo Direito Internacional. 
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Durante o exercício dos seus cargos gozam, além disso, dos privilégios 
diplomáticos necessários para o desempenho de suas funções.

2. Não se poderá exigir responsabilidade em tempo algum dos 
juízes da Corte, nem dos membros da Comissão, por votos e opiniões 
emitidos no exercício de suas funções.

ARTIGO 71
Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão são incom-

patíveis com outras atividades que possam afetar sua independência ou 
imparcialidade conforme o que for determinado nos respectivos estatutos.

ARTIGO 72
Os juízes da Corte e os membros da Comissão perceberão ho-

norários e despesas de viagem na forma e nas condições que determina-
rem os seus estatutos, levando em conta a importância e independência 
de suas funções. Tais honorários e despesas de viagem serão fixados no 
orçamento-programa da organização dos Estados Americanos, no qual 
devem ser incluídas, além disso, as despesas da Corte e da sua Secretaria. 
Para tais efeitos, a Corte elaborará o seu próprio projeto de orçamento e 
submetê-lo-á aprovação da Assembleia-Geral, por intermédio da Secre-
taria-Geral. Esta última não poderá nele introduzir modificações.

ARTIGO 73
Somente por solicitação da Comissão ou da Corte, conforme o 

caso, cabe à Assembleia-Geral da Organização resolver sobre as sanções 
aplicáveis aos membros da Comissão ou aos juízes da Corte que incor-
rerem nos casos previstos nos respectivos estatutos. Para expedir uma 
resolução, será necessária maioria de dois terços dos votos dos Estados-
-Membros da Organização, no caso dos membros da Comissão; e, além 
disso, de dois terços dos votos dos Estados-Partes na Convenção, se tratar 
dos juízes da Corte.

PARTE III
Disposições Gerais e Transitórias

CAPÍTULO X
Assinatura, Ratificação, Reserva, Emenda, Protocolo e Denúncia



47

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

ARTIGO 74
1. Esta Convenção fica aberta à assinatura e à ratificação ou adesão 

de todos os estados-Membros da Organização dos Estados Americanos.
2. A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á 

mediante depósito de um instrumento de ratificação ou de adesão na Se-
cretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Esta Convenção 
entrará em vigor logo que onze Estados houverem depositado os seus 
respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. Com referência a 
qualquer outro Estado que a ratificar ou que a ela aderir ulteriormente, a 
Convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento de 
ratificação ou de adesão.

3.O Secretário-Geral informará todos os Estados Membros da 
Organização sobre a entrada em vigor da Convenção.

ARTIGO 75
Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade 

com as disposições da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados 
assinados em 23 de maio de 1969.

ARTIGO 76
1. Qualquer Estado-Parte, diretamente, e a Comissão ou a Cor-

te, por intermédio do Secretário-Geral, podem submeter a Assembleia-
-Geral, para o que julgarem conveniente, proposta de emenda a esta 
Convenção.

2. As emendas entrarão em vigor para os Estados que ratificarem 
as mesmas na data em que houver sido depositado o respectivo instru-
mento de ratificação que corresponda ao número de dois terços dos Esta-
dos-Partes nesta Convenção. Quando aos outros Estados-partes,entrarão 
em vigor na data em que depositarem eles os seus respectivos instrumen-
tos de ratificação.

ARTIGO 77
1. De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer 

Estado-Parte e a Comissão podem submeter à consideração dos Estados-
-Partes reunidos por ocasião da Assembleia-Geral, projetos de protoco-
los a esta Convenção, com a finalidade de incluir progressivamente no 
regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades.

2. Cada protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entra-
da em vigor e será aplicado semente entre os Estados-Partes no mesmo.
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ARTIGO 78
1. Os Estados-Partes poderão denunciar esta Convenção depois 

de expirado um prazo de cinco anos, a partir da data de entrada em vigor 
da mesma e mediante aviso prévio de um ano, notificando o Secretário-
-Geral da Organização, o qual deve informar as outras Partes.

2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado-Parte interes-
sado das obrigações contidas nesta Convenção, no que diz respeito a qual-
quer ato que, podendo constituir violação dessas obrigações, houver sido 
cometido por ele anteriormente à data na qual a denúncia produzir efeito.

CAPÍTULO XI
Disposições Transitórias

Seção 1 - Comissão Interamericana de Direitos Humanos

ARTIGO 79
Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral pedirá 

por escrito a cada Estado-Membro da Organização que apresente, dentro 
de um prazo de noventa dias, seus candidatos a membro da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos. O Secretário-Geral preparará uma 
lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhará 
aos Estados-Membros da Organização pelo menos trinta dias antes da 
Assembleia-Geral seguinte.

ARTIGO 80
A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os candida-

tos que figurem na lista a que se refere o artigo 79, por votação secreta da 
Assembleia-Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem 
maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes 
dos Estados-Membros. Se, para eleger todos os membros da Comissão, 
for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, 
na forma que for determinada pela Assembleia-Geral, os candidatos que 
receberem menor número de votos.

Seção 2 - Corte Interamericana de Direitos humanos

ARTIGO 81
Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário-Geral solicitará 

por escrito a cada Estado-Parte que apresente, dentro de um prazo de 
noventa dias, seus candidatos a juiz da Corte Interamericana de Direitos 
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Humanos. O Secretário-Geral prepara uma lista por ordem alfabética dos 
candidatos apresentados e a encaminhará aos Estados-Partes pelo menos 
trinta dias antes da Assembleia-Geral seguinte.

ARTIGO 82
A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que 

figurem na lista a que se refere o artigo 81, por votação secreta dos Esta-
dos-Partes, na Assembleia-Geral, e serão declarados eleitos os candidatos 
que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos 
dos representantes dos Estados-Partes. Se para eleger todos os juízes da 
Corte, for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessiva-
mente, na forma que for determinada pelos Estados-Partes, os candidatos 
que receberem menor número de votos.

Declaração e reservas
Declaração do Chile

A Delegação do Chile apõe sua assinatura a esta Convenção, su-
jeita à sua posterior aprovação parlamentar e ratificação, em conformida-
de com as normas constitucionais vigentes.

Declaração do Equador
A Declaração do Equador tem a honra de assinar a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. Não crê necessários especificar re-
serva alguma, deixando a salvo tão-somente a faculdade geral constante 
da mesma Convenção, que deixa aos governos a liberdade de ratificá-la.

Reserva do Uruguai
O artigo 80, parágrafo 2, da Constituição da República Oriental 

do Uruguai, estabelece que se suspende a cidadania “pela condição de 
legalmente processado em causa criminal de que possa resultarpena de 
penitenciária”. Essa limitação ao exercício dos direitos reconhecidos no 
artigo 23 da Convenção não está prevista entre as circunstâncias que a 
tal respeito prevê o parágrafo 2 do referido artigo 23, motivo por que a 
Delegação do Uruguai forma a reserva pertinente.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados, cujos ple-
nos poderes foram encontrados em boa e devida forma, assinam esta 
Convenção, que se denominará “Pacto de São Jose da Costa Rica”, na ci-
dade de São Jose, Costa Rica, em vinte e dois de novembro de mil nove-
centos e sessenta e nove.

***
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DECLARAÇÃO INTERPRETATIVA DO BRASIL
Ao depositar a Carta de Adesão à Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), em 25 de setembro 
de 1992. O Governo brasileiro fez a seguinte declaração interpretativa 
sobre os artigos 43 e 48, alínea “d”:

“ O Governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48, alínea Co-
missão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da 
anuência expressa do Estado.”
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PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS 
CIVIS E POLÍTICOS

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – PIDCP 
foi adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas, 
em 16 de dezembro de 1966, aprovado pelo Congresso Nacional através 
do Decreto Legislativo n° 226, de 12 de dezembro de 1991 e promulgado 
pelo Decreto nº 592 de 06 de julho de 1992.

Os direitos humanos são a grande prioridade internacional desde 
que as Nações Unidas aprovaram a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos em 1948. Esse conjunto de normas, influi universalmente e di-
retamente nas relações individuais e coletivas no seio das comunidades 
e entre as nações. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(Pacto de São José), a ONU redigiu dois Pactos para codificar duas séries 
dos direitos esboçados na DUDH: O Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos 
Sociais e Culturais. 

Inicialmente (de 1949 a 1951) a CIDH da ONU trabalhou em um 
único projeto de Pacto, que conjugava as duas categorias de direitos, po-
rém, em 1951 a Assembleia-Geral, sob a influência dos países ocidentais, 
determinou-se à elaboração dos pactos separadamente, que deveriam ser 
aprovados e abertos para a assinaturasimultaneamente no sentido de enfa-
tizar a unidade dos direitos neles previstos. (PIOVESAN, 1997. p. 78). Um 
dos maiores argumentos levantados pelos países ocidentais em defesa da 
elaboração de dois pactos distintos se centrou nos diversos processos de 
implementação das duas categorias de direitos. Alegou-seque, enquanto os 
direitos civis e políticoseram autoaplicáveis e passíveis de cobrança imedia-
ta, os direitos sociais, econômicos e culturais eram pragmáticos e deman-
davam realização progressiva. (PIOVESAN, 1997. p. 179).

Segundo Piovesan (1997)enquanto os direitos civis e políticos, 
por prescindir de recursos econômicos são autoaplicáveis, na concepção 
do Pacto, os direitos sociais, econômicos e culturais são programáticos e 
demandam aplicação progressiva, já que não podem ser implementados 
sem que exista um mínimo de recursos econômicos disponível, um mí-
nimo destandardtécnico-econômico, um mínimo de cooperação econô-
mica internacional e, especialmente, uma prioridade na agenda política 
nacional. Ainda segundo a autora, a maior diferença entre os direitos ci-
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vis e políticos repousa na diferença essencial quanto à abstenção ou inter-
venção estatal. Direitos civis podem ser igualmente asseguradosem todos 
os países, ricos ou pobres, por outro lado, a implementação dos direitos 
sociais inevitavelmente é variável de acordo com os recursos de cada país 
e do grau de prioridade atribuído a esses direitos. Outra diferença é que, 
se os direitos civis e políticos são absolutos, os direitos sociais são relati-
vos, dependentes de possíveis métodos de implementação. Direitos civis 
podem ser aplicados imediatamente e não progressivamente, como nor-
malmente se exige no caso dos direitos sociais. De todo modo, esta pes-
quisa compreende que os direitos fundamentais— sejam civis e políticos, 
sejam sociais, econômicos e culturais – são acionáveis e demandam séria 
e responsável observância por parte dos Estados.

O eixo central da PIDCP é a proteção aos direitos civis e políticos 
decorrentes da condição humana, e engloba uma extensa lista de direitos e 
liberdades, a saber: direito à autodeterminação; direito à garantia judicial; 
igualdade de direitos entre homens e mulheres; direito à vida; proibição 
da tortura; proibição da escravidão, servidão e trabalho forçado; liberdade 
e segurança pessoal; proibição de prisão por não-cumprimento de obri-
gação contratual; liberdade de circulação e de residência; direito à justiça; 
direito à personalidade jurídica; proteção contra interferências arbitrárias 
ou ilegais; liberdade de pensamento, de consciência e de religião; liberdade 
de opinião, de expressão e informação; direito de reunião; liberdade de as-
sociação;direito de votar e de ser eleito; igualdade de direito perante à lei e 
direito à proteção da lei sem discriminação; e ainda direitos da família, das 
crianças, das minorias étnicas, religiosas e linguísticas.

No que tange aos povos e comunidades tradicionais e o direito ao 
etnodesenvolvimento especial atenção é invocada ao artigo 1º que deter-
mina que “Todos os povos têm direito à autodeterminação”. Em virtude 
desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram 
livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Ademais, 
o artigo 2º dispõe que, os povos podem dispor livremente de suas rique-
zas e seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da 
cooperação internacional. 

Tal artigo vai ao encontro de vários outros tratados internacionais 
que garantem a autodeterminação dos povos. Os povos e comunidades 
tradicionais polarizam conflitos socioambientais em razão de políticas 
desenvolvimentistas que desrespeitam direitos fundamentais, sobretudo 
de autodeterminação, fundante do Estado Brasileiro conforme a Cons-
tituição Federal de 1988 e consignado sobretudo na Convenção 169 da 
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Organização Mundial do Trabalho. A autodeterminação pressupõe o 
protagonismo dos povos e comunidades tradicionais, como afirmado 
na Convenção 169 da OIT, na Convenção de Diversidade Biológica e no 
Protocolo de Nagoya, no desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, na 
elaboração e implantação das políticas públicas, referentes a eles.  Isso 
significa a autonomia econômica, cultural e política dos povos e comu-
nidades tradicionais. (CONAE, Conferência Nacional de Economia So-
lidária, 2010). Importante salientar que “A meta da autonomia cultural 
compõe o guia principal para o estabelecimento das condições necessá-
rias para a implementação do etnodesenvolvimento”. (Little, 2002, p.40).

O artigo 1º também salienta que nenhum povo poderá ser pri-
vado de seus meios de subsistência. Little (2002, 43) ao tratar sobre o 
etnodesenvolvimento, identifica modelos de etnodesenvolvimento pra-
ticados em comunidades tradicionais, dentre eles o fortalecimento das 
atividades de subsistências, como parte da espiritualidade e da cultura.  
Nesse sentido, também chama a atenção o que dispõe o artigo 27 do PI-
DCP, prevendo que nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas 
ou linguísticas, as pessoas pertencentes a esses grupos não podem ser 
privadas de ter, em conjunto com os membros da sua comunidade, sua 
própria vida cultural, bem como de professar e praticar sua religião na 
sua própria língua.

Embora documentos como o PIDCP representem um grande 
avanço para a defesa dos direitos humanos, sob a perspectiva da garantia 
de direitos para os povos e comunidades tradicionais no que tange ao 
desenvolvimento sob a perspectiva do etnodesenvolvimento, compreen-
de-se que além de políticas públicas específicas, instrumentos jurídicos 
consubstanciados no  pluralismo jurídico, esse entendido como  o reco-
nhecimento pelo Estado de outros sistemas jurídicos além daquele esta-
tal, para as garantias que para eles são fundamentais (TARREGA, 2016). 
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COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO:

PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

PREÂMBULO
Os Estados Partes do presente Pacto,
Considerando que, em conformidade com os princípios proclama-

dos na Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis 
constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,

Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade ineren-
te à pessoa humana,

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem, o ideal do ser humano livre, no gozo das 
liberdades civis e políticas e liberto do temor e da miséria, não pode ser 
realizado e menos que se criem as condições que permitam a cada um 
gozar de seus direitos civis e políticos, assim como de seus direitos eco-
nômicos, sociais e culturais,

Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados 
a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das 
liberdades do homem,

Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com seus se-
melhantes e para com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar 
pela promoção e observância dos direitos reconhecidos no presente Pacto,

Acordam o seguinte:

PARTE I

ARTIGO 1
1. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude 

desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram 
livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem 
dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem pre-
juízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, 
baseada no princípio do proveito mútuo, e do Direito Internacional. Em 
caso algum, poderá um povo ser privado de seus meios de subsistência.

3.Os Estados Partes do presente Pacto, inclusive aqueles que te-
nham a responsabilidade de administrar territórios não-autônomos e 
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territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autode-
terminação e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições 
da Carta das Nações Unidas.

PARTE II

ARTIGO 2
1. Os Estados Partes do presente pacto comprometem-se a res-

peitar e a garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e 
que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente 
Pacto, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo. língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento ou qualquer condição.

2.Na ausência de medidas legislativas ou de outra natureza desti-
nadas a tornar efetivos os direitos reconhecidos no presente Pacto, os Es-
tados Partes do presente Pacto comprometem-se a tomar as providências 
necessárias com vistas a adotá-las, levando em consideração seus respec-
tivos procedimentos constitucionais e as disposições do presente Pacto.

3.Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a:
a) Garantir que toda pessoa, cujos direitos e liberdades reconhe-

cidos no presente Pacto tenham sido violados, possa dispor de um recur-
so efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas que 
agiam no exercício de funções oficiais;

b) Garantir que toda pessoa que interpuser tal recurso terá seu 
direito determinado pela competente autoridade judicial, administrativa 
ou legislativa ou por qualquer outra autoridade competente prevista no 
ordenamento jurídico do Estado em questão; e a desenvolver as possibi-
lidades de recurso judicial;

c) Garantir o cumprimento, pelas autoridades competentes, de 
qualquer decisão que julgar procedente tal recurso.

ARTIGO 3
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a assegu-

rar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e 
políticos enunciados no presente Pacto.

ARTIGO 4
1.Quando situações excepcionais ameacem a existência da nação 

e sejam proclamadas oficialmente, os Estados Partes do presente Pacto 
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podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que sus-
pendam as obrigações decorrentes do presente Pacto, desde que tais me-
didas não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhes sejam 
impostas pelo Direito Internacional e não acarretem discriminação algu-
ma apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social.

2.A disposição precedente não autoriza qualquer suspensão dos 
artigos 6, 7, 8 (parágrafos 1 e 2), 11, 15, 16, e 18.

3.Os Estados Partes do presente Pacto que fizerem uso do direito 
de suspensão devem comunicar imediatamente aos outros Estados Partes 
do presente Pacto, por intermédio do Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas, as disposições que tenham suspendido, bem como 
os motivos de tal suspensão. Os Estados partes deverão fazer uma nova 
comunicação, igualmente por intermédio do Secretário-Geral da Orga-
nização das Nações Unidas, na data em que terminar tal suspensão.

ARTIGO 5
1.Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpre-

tada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qual-
quer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer 
atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reco-
nhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do 
que aquelas nele previstas.

2.Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos 
humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado 
Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou 
costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os 
reconheça em menor grau.

PARTE III

ARTIGO 6
1.O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá 

ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de 
sua vida.

2.Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta 
poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em confor-
midade com legislação vigente na época em que o crime foi cometido e 
que não esteja em conflito com as disposições do presente Pacto, nem 
com a Convenção sobra a Prevenção e a Punição do Crime de Genocí-
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dio. Poder-se-á aplicar essa pena apenas em decorrência de uma sentença 
transitada em julgado e proferida por tribunal competente.

3.Quando a privação da vida constituir crime de genocídio, en-
tende-se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará qualquer 
Estado Parte do presente Pacto a eximir-se, de modo algum, do cumpri-
mento de qualquer das obrigações que tenham assumido em virtude das 
disposições da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de 
Genocídio.

4.Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou 
comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão 
ser concedidos em todos os casos.

5.A pena de morte não deverá ser imposta em casos de crimes 
cometidos por pessoas menores de 18 anos, nem aplicada a mulheres em 
estado de gravidez.

6.Não se poderá invocar disposição alguma do presente artigo 
para retardar ou impedir a abolição da pena de morte por um Estado 
Parte do presente Pacto.

ARTIGO 7
Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou trata-

mento cruéis, desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, sub-
meter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a experiências médicas 
ou científicas.

ARTIGO 8
1.Ninguém poderá ser submetido à escravidão; a escravidão e o 

tráfico de escravos, em todos as suas formas, ficam proibidos.
2.Ninguém poderá ser submetido à servidão.
3.a) Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados 

ou obrigatórios;
b) A alínea a) do presente parágrafo não poderá ser interpretada 

no sentido de proibir, nos países em que certos crimes sejam punidos 
com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento de uma pena de traba-
lhos forçados, imposta por um tribunal competente;

c) Para os efeitos do presente parágrafo, não serão considerados 
“trabalhos forçados ou obrigatórios”:

i) qualquer trabalho ou serviço, não previsto na alínea b), nor-
malmente exigido de um indivíduo que tenha sido encarcerado em cum-
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primento de decisão judicial ou que, tendo sido objeto de tal decisão, 
ache-se em liberdade condicional;

ii) qualquer serviço de caráter militar e, nos países em que se 
admite a isenção por motivo de consciência, qualquer serviço nacional 
que a lei venha a exigir daqueles que se oponham ao serviço militar por 
motivo de consciência;

iii) qualquer serviço exigido em casos de emergência ou de cala-
midade que ameacem o bem-estar da comunidade;

iv) qualquer trabalho ou serviço que faça parte das obrigações 
cívicas normais.

ARTIGO 9
1.Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 

Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém 
poderá ser privado de sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei 
e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos.

2.Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das razões 
da prisão e notificada, sem demora, das acusações formuladas contra ela.

3.Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração 
penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra 
autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito 
de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão 
preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a 
regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que asse-
gurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os 
atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença.

4.Qualquer pessoa que seja privada de sua liberdade por prisão 
ou encarceramento terá o direito de recorrer a um tribunal para que este 
decida sobre a legalidade de seu encarceramento e ordene sua soltura, 
caso a prisão tenha sido ilegal.

5.Qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento ilegais 
terá direito à reparação.

ARTIGO 10
1.Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com 

humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana.
2.a) As pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em cir-

cunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas e receber tratamento 
distinto, condizente com sua condição de pessoa não-condenada.
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b) As pessoas processadas, jovens, deverão ser separadas das 
adultas e julgadas o mais rápido possível.

3. O regime penitenciário consistirá num tratamento cujo obje-
tivo principal seja a reforma e a reabilitação moral dos prisioneiros. Os 
delinquentes juvenis deverão ser separados dos adultos e receber trata-
mento condizente com sua idade e condição jurídica.

ARTIGO 11
Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com 

uma obrigação contratual.

ARTIGO 12
1.Toda pessoa que se ache legalmente no território de um Estado 

terá o direito de nele livremente circular e escolher sua residência.
2.Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, 

inclusive de seu próprio país.
3.Os direitos supracitados não poderão constituir objeto de res-

trições, a menos que estejam previstas em lei e no intuito de proteger a 
segurança nacional e a ordem, a saúde ou a moral públicas, bem como os 
direitos e liberdades das demais pessoas, e que sejam compatíveis com os 
outros direitos reconhecidos no presente Pacto.

4.Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de en-
trar em seu próprio país.

ARTIGO 13
Um estrangeiro que se ache legalmente no território de um Es-

tado Parte do presente Pacto só poderá dele ser expulso em decorrência 
de decisão adotada em conformidade com a lei e, a menos que razões 
imperativas de segurança nacional a isso se oponham, terá a possibilida-
de de expor as razões que militem contra sua expulsão e de ter seu caso 
reexaminado pelas autoridades competentes, ou por uma ou várias pes-
soas especialmente designadas pelas referidas autoridades, e de fazer-se 
representar com esse objetivo.

ARTIGO 14
1.Todas as pessoas são iguais perante os tribunais e as cortes de 

justiça. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com as 
devidas garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal 
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formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e obrigações de 
caráter civil. A imprensa e o público poderão ser excluídos de parte ou 
da totalidade de um julgamento, quer por motivo de moral pública, de 
ordem pública ou de segurança nacional em uma sociedade democrática, 
quer quando o interesse da vida privada das Partes o exija, que na me-
dida em que isso seja estritamente necessário na opinião da justiça, em 
circunstâncias específicas, nas quais a publicidade venha a prejudicar os 
interesses da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria 
penal ou civil deverá tornar-se pública, a menos que o interesse de meno-
res exija procedimento oposto, ou o processo diga respeito à controvér-
sias matrimoniais ou à tutela de menores.

2.Toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma 
sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa.

3.Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igual-
dade, a, pelo menos, as seguintes garantias:

a) De ser informado, sem demora, numa língua que compreenda 
e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da

contra ela formulada;
b) De dispor do tempo e dos meios necessários à preparação de 

sua defesa e a comunicar-se com defensor de sua escolha;
c) De ser julgado sem dilações indevidas;
d) De estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmen-

te ou por intermédio de defensor de sua escolha; de ser informado, caso 
não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o 
interesse da justiça assim exija, de ter um defensor designadoex-ofício-
gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo;

e) De interrogar ou fazer interrogar as testemunhas de acusação e 
de obter o comparecimento e o interrogatório das testemunhas de defesa 
nas mesmas condições de que dispõem as de acusação;

f) De ser assistida gratuitamente por um intérprete, caso não 
compreenda ou não fale a língua empregada durante o julgamento;

g) De não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confes-
sar-se culpada.

4.O processo aplicável a jovens que não sejam maiores nos ter-
mos da legislação penal levará em conta a idade dos mesmos e a impor-
tância de promover sua reintegração social.

5.Toda pessoa declarada culpada por um delito terá o direito de 
recorrer da sentença condenatória e da pena a uma instância superior, em 
conformidade com a lei.



62

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

6.Se uma sentença condenatória passada em julgado for poste-
riormente anulada ou se um indulto for concedido, pela ocorrência ou 
descoberta de fatos novos que provem cabalmente a existência de erro 
judicial, a pessoa que sofreu a pena decorrente dessa condenação deverá 
ser indenizada, de acordo com a lei, a menos que fique provado que se 
lhe pode imputar, total ou parcialmente, a não-revelação dos fatos desco-
nhecidos em tempo útil.

7.Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo 
qual já foi absolvido ou condenado por sentença passada em julgado, em 
conformidade com a lei e os procedimentos penais de cada país.

ARTIGO 15
1.Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que não 

constituam delito de acordo com o direito nacional ou internacional, no 
momento em que foram cometidos. Tampouco poder-se-á impor pena 
mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, 
depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais 
leve, o delinquente deverá dela beneficiar-se.

2.Nenhuma disposição do presente Pacto impedirá o julgamento 
ou a condenação de qualquer indivíduo por atos ou omissões que, no 
momento em que foram cometidos, eram considerados delituosos de 
acordo com os princípios gerais de direito reconhecidos pela comunida-
de das nações.

ARTIGO 16
Toda pessoa terá direito, em qualquer lugar, ao reconhecimento 

de sua personalidade jurídica.

ARTIGO 17
1.Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais 

em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua corres-
pondência, nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação.

2.Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerên-
cias ou ofensas.

ARTIGO 18
1.Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciên-

cia e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma 
religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião 
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ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, 
por meio do culto, da celebração de ritos, de práticas e do ensino.

2.Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que pos-
sam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença 
de sua escolha.

3.A liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará 
sujeita apenas a limitações previstas em lei e que se façam necessárias 
para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os 
direitos e as liberdades das demais pessoas.

4.Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a res-
peitar a liberdade dos pais – e, quando for o caso, dos tutores legais – de 
assegurar a educação religiosa e moral dos filhos que esteja de acordo 
com suas próprias convicções.

ARTIGO 19
1.Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões.
2.Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito 

incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias 
de qualquer natureza, independentemente de considerações de frontei-
ras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer outro meio de sua escolha.

3.O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente ar-
tigo implicará deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente, 
poderá estar sujeito a certas restrições, que devem, entretanto, ser expres-
samente previstas em lei e que se façam necessárias para:

a) assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais 
pessoas;

b) proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral 
públicas.

ARTIGO 20
1. Será proibida por lei qualquer propaganda em favor da guerra.
2.Será proibida por lei qualquer apologia do ódio nacional, ra-

cial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilida-
de ou a violência.

ARTIGO 21
O direito de reunião pacífica será reconhecido. O exercício desse 

direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam 
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necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança 
nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou 
a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas.

ARTIGO 22
1.Toda pessoa terá o direito de associar-se livremente a outras, 

inclusive o direito de constituir sindicatos e de a eles filiar-se, para a pro-
teção de seus interesses.

2.O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições pre-
vistas em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, no 
interesse da segurança nacional, da segurança e da ordem públicas, ou para 
proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais 
pessoas. O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições legais 
o exercício desse direito por membros das forças armadas e da polícia.

3.Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que 
Estados Partes da Convenção de 1948 da Organização Internacional do 
Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, 
venham a adotar medidas legislativas que restrinjam – ou aplicar a lei de 
maneira a restringir – as garantias previstas na referida Convenção.

ARTIGO 23
1.A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e 

terá o direito de ser protegida pela sociedade e pelo Estado.
2.Será reconhecido o direito do homem e da mulher de, em idade 

núbil, contrair casamento e constituir família.
3.Casamento algum será celebrado sem o consentimento livre e 

pleno dos futuros esposos.
4.Os Estados Partes do presente Pacto deverão adotar as medidas 

apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e responsabilidades 
dos esposos quanto ao casamento, durante o mesmo e por ocasião de 
sua dissolução. Em caso de dissolução, deverão adotar-se disposições que 
assegurem a proteção necessária para os filhos.

ARTIGO 24
1.Toda criança terá direito, sem discriminação alguma por moti-

vo de cor, sexo, língua, religião, origem nacional ou social, situação eco-
nômica ou nascimento, às medidas de proteção que a sua condição de 
menor requerer por parte de sua família, da sociedade e do Estado.
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2.Toda criança deverá ser registrada imediatamente após seu 
nascimento e deverá receber um nome.

3.Toda criança terá o direito de adquirir uma nacionalidade.

ARTIGO 25
Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem qualquer das for-

mas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições infundadas:
a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente 

ou por meio de representantes livremente escolhidos;
b) de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, rea-

lizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garan-
tam a manifestação da vontade dos eleitores;

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções 
públicas de seu país.

ARTIGO 26
Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discri-

minação alguma, a igual proteção da Lei. A este respeito, a lei deverá proi-
bir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção 
igual e eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação.

ARTIGO 27
Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguís-

ticas, as pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas 
do direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua 
própria vida cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar 
sua própria língua.

PARTE IV

ARTIGO 28
1.Constituir-se-á um Comitê de Diretores Humanos (doravante 

denominado o “Comitê” no presente Pacto). O Comitê será composto de 
dezoito membros e desempenhará as funções descritas adiante.

2.O Comitê será integrado por nacionais dos Estados Partes do 
presente Pacto, os quais deverão ser pessoas de elevada reputação moral 
e reconhecida competência em matéria de direito humanos, levando-se 
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em consideração a utilidade da participação de algumas pessoas com ex-
periência jurídica.

3.Os membros do Comitê serão eleitos e exercerão suas funções 
a título pessoal.

ARTIGO 29
1.Os membros do Comitê serão eleitos em votação secreta dentre 

uma lista de pessoas que preencham os requisitos previstos no artigo 28 
e indicadas, com esse objetivo, pelos Estados Partes do presente Pacto.

2.Cada Estado Parte no presente Pacto poderá indicar duas pes-
soas. Essas pessoas deverão ser nacionais do Estado que as indicou.

3.A mesma pessoa poderá ser indicada mais de uma vez.

ARTIGO 30
1.A primeira eleição realizar-se-á no máximo seis meses após a 

data de entrada em vigor do presente Pacto.
2.Ao menos quatro meses antes da data de cada eleição do Comi-

tê, e desde que não seja uma eleição para preencher uma vaga declarada 
nos termos do artigo 34, o Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas convidará, por escrito, os Estados Partes do presente Protocolo a 
indicar, no prazo de três meses, os candidatos a membro do Comitê.

3.O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas orga-
nizará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim de-
signados, mencionando os Estados Partes que os tiverem indicado, e a 
comunicará aos Estados Partes do presente Pacto, no máximo um mês 
antes da data de cada eleição.

4.Os membros do Comitê serão eleitos em reuniões dos Esta-
dos Partes convocadas pelo Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas na sede da Organização. Nessas reuniões, em que o quórum será 
estabelecido por dois terços dos Estados Partes do presente Pacto, serão 
eleitos membros do Comitê os candidatos que obtiverem o maior núme-
ro de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados 
Partes presentes e votantes.

ARTIGO 31
1.O Comitê não poderá ter mais de um nacional de um mesmo 

Estado.
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2.Nas eleições do Comitê, levar-se-ão em consideração uma dis-
tribuição geográfica equitativa e uma representação das diversas formas 
de civilização, bem como dos principais sistemas jurídicos.

ARTIGO 32
1.Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de 

quatro anos. Poderão, caso suas candidaturas sejam apresentadas nova-
mente, ser reeleitos. Entretanto, o mandato de nove dos membros eleitos 
na primeira eleição expirará ao final de dois anos; imediatamente após a 
primeira eleição, o presidente da reunião a que se refere o parágrafo 4 do 
artigo 30 indicará, por sorteio, os nomes desses nove membros.

2.Ao expirar o mandato dos membros, as eleições se realizarão de 
acordo com o disposto nos artigos precedentes desta Parte do presente Pacto.

ARTIGO 33
1.Se, na opinião unânime dos demais membros, um membro do 

Comitê deixar de desempenhar suas funções por motivos distintos de 
uma ausência temporária, o Presidente comunicará tal fato ao Secretá-
rio-Geral da Organização das Nações Unidas, que declarará vago o lugar 
que o referido membro ocupava.

2.Em caso de morte ou renúncia de um membro do Comitê, o 
Presidente comunicará imediatamente tal fato ao Secretário-Geral da Or-
ganização das Nações Unidas, que declarará vago o lugar desde a data da 
morte ou daquela em que a renúncia passe a produzir efeitos.

ARTIGO 34
1.Quando uma vaga for declarada nos termos do artigo 33 e o 

mandato do membro a ser substituído não expirar no prazo de seis mes-
ses a contar da data em que tenha sido declarada a vaga, o Secretário-Ge-
ral da Organização das Nações Unidas comunicará tal fato aos Estados 
Partes do presente Pacto, que poderão, no prazo de dois meses, indicar 
candidatos, em conformidade com o artigo 29, para preencher a vaga.

2.O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas organi-
zará uma lista por ordem alfabética dos candidatos assim designados e a 
comunicará aos Estados Partes do presente Pacto. A eleição destinada a 
preencher tal vaga será realizada nos termos das disposições pertinentes 
desta parte do presente Pacto.

3.Qualquer membro do Comitê eleito para preencher uma vaga 
em conformidade com o artigo 33 fará parte do Comitê durante o res-
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tante do mandato do membro que deixar vago o lugar do Comitê, nos 
termos do referido artigo.

ARTIGO 35
Os membros do Comitê receberão, com a aprovação da As-

sembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, honorários prove-
nientes de recursos da Organização das Nações Unidas, nas condições 
fixadas, considerando-se a importância das funções do Comitê, pela 
Assembleia-Geral.

ARTIGO 36
O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas colocará à 

disposição do Comitê o pessoal e os serviços necessários ao desempenho 
eficaz das funções que lhe são atribuídas em virtude do presente Pacto.

ARTIGO 37
1.O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas convo-

cará os Membros do Comitê para a primeira reunião, a realizar-se na sede 
da Organização.

2.Após a primeira reunião, o Comitê deverá reunir-se em todas 
as ocasiões previstas em suas regras de procedimento.

3.As reuniões do Comitê serão realizadas normalmente na sede 
da Organização das Nações Unidas ou no Escritório das Nações Unidas 
em Genebra.

ARTIGO 38
Todo Membro do Comitê deverá, antes de iniciar suas funções, 

assumir, em sessão pública, o compromisso solene de que desempenhará 
suas funções imparcial e conscientemente.

ARTIGO 39
1.O Comitê elegerá sua mesa para um período de dois anos. Os 

membros da mesa poderão ser reeleitos.
2.O próprio Comitê estabelecerá suas regras de procedimento; 

estas, contudo, deverão conter, entre outras, as seguintes disposições:
a) O quórum será de doze membros;
b) As decisões do Comitê serão tomadas por maioria de votos 

dos membros presentes.
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ARTIGO 40
1.Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a sub-

meter relatórios sobre as medidas por eles adotadas para tornar efetivos 
os direitos reconhecidos no presente Pacto e sobre o processo alcançado 
no gozo desses direitos:

a) Dentro do prazo de um ano, a contar do início da vigência do 
presente Pacto nos Estados Partes interessados;

b) A partir de então, sempre que o Comitê vier a solicitar.
2.Todos os relatórios serão submetidos ao Secretário-Geral da 

Organização das Nações Unidas, que os encaminhará, para exame, ao 
Comitê. Os relatórios deverão sublinhar, caso existam, os fatores e as difi-
culdades que prejudiquem a implementação do presente Pacto.

3.O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas poderá, 
após consulta ao Comitê, encaminhar às agências especializadas interes-
sadas cópias das partes dos relatórios que digam respeito a sua esfera de 
competência.

4.O Comitê estudará os relatórios apresentados pelos Estados 
Partes do presente Pacto e transmitirá aos Estados Partes seu próprio re-
latório, bem como os comentários gerais que julgar oportunos. O Comitê 
poderá igualmente transmitir ao Conselho Econômico e Social os refe-
ridos comentários, bem como cópias dos relatórios que houver recebido 
dos Estados Partes do presente Pacto.

5.Os Estados Partes no presente Pacto poderão submeter ao Co-
mitê as observações que desejarem formular relativamente aos comentá-
rios feitos nos termos do parágrafo 4 do presente artigo.

ARTIGO 41
1.Com base no presente Artigo, todo Estado Parte do presente 

Pacto poderá declarar, a qualquer momento, que reconhece a competência 
do Comitê para receber e examinar as comunicações em que um Estado 
Parte alegue que outro Estado Parte não vem cumprindo as obrigações que 
lhe impõe o presente Pacto. As referidas comunicações só serão recebidas e 
examinadas nos termos do presente artigo no caso de serem apresentadas 
por um Estado Parte que houver feito uma declaração em que reconheça, 
com relação a si próprio, a competência do Comitê. O Comitê não receberá 
comunicação alguma relativa a um Estado Parte que não houver feito uma 
declaração dessa natureza. As comunicações recebidas em virtude do pre-
sente artigo estarão sujeitas ao procedimento que se segue:
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a) Se um Estado Parte do presente Pacto considerar que outro 
Estado Parte não vem cumprindo as disposições do presente Pacto po-
derá, mediante comunicação escrita, levar a questão ao conhecimento 
deste Estado Parte. Dentro do prazo de três meses, a contar da data do 
recebimento da comunicação, o Estado destinatário fornecerá ao Estado 
que enviou a comunicação explicações ou quaisquer outras declarações 
por escrito que esclareçam a questão, as quais deverão fazer referência, 
até onde seja possível e pertinente, aos procedimentos nacionais e aos 
recursos jurídicos adotados, em trâmite ou disponíveis sobre a questão;

b) Se, dentro do prazo de seis meses, a contar da data do recebi-
mento da comunicação original pelo Estado destinatário, a questão não es-
tiver dirimida satisfatoriamente para ambos os Estados Partes interessados, 
tanto um como o outro terão o direito de submetê-la ao Comitê, mediante 
notificação endereçada ao Comitê ou ao outro Estado interessado;

c) O Comitê tratará de todas as questões que se lhe submetem 
em virtude do presente artigo somente após ter-se assegurado de que to-
dos os recursos jurídicos internos disponíveis tenham sido utilizados e 
esgotados, em consonância com os princípios do Direito Internacional 
geralmente reconhecidos. Não se aplicará essa regra quanto a aplicação 
dos mencionados recursos prolongar-se injustificadamente;

d) O Comitê realizará reuniões confidenciais quando estiver exa-
minando as comunicações previstas no presente artigo;

e) Sem prejuízo das disposições da alínea c), o Comitê colocará 
seus bons ofícios à disposição dos Estados Partes interessados no intuito de 
alcançar uma solução amistosa para a questão, baseada no respeito aos di-
reitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos no presente Pacto;

f) Em todas as questões que se lhe submetam em virtude do pre-
sente artigo, o Comitê poderá solicitar aos Estados Partes interessados, a 
que se faz referência na alínea b), que lhe forneçam quaisquer informa-
ções pertinentes;

g) Os Estados Partes interessados, a que se faz referência na alí-
nea b), terão direito de fazer-se representar quando as questões forem 
examinadas no Comitê e de apresentar suas observações verbalmente e/
ou por escrito;

h) O Comitê, dentro dos doze meses seguintes à data de recebimen-
to da notificação mencionada na alínea b), apresentará relatório em que:

(i) se houver sido alcançada uma solução nos termos da alínea 
e), o Comitê restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve exposição dos 
fatos e da solução alcançada.
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(ii) se não houver sido alcançada solução alguma nos termos da 
alínea e), o Comitê, restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve exposição 
dos fatos; serão anexados ao relatório o texto das observações escritas e as 
atas das observações orais apresentadas pelos Estados Partes interessados.

Para cada questão, o relatório será encaminhado aos Estados Par-
tes interessados.

2.As disposições do presente artigo entrarão em vigor a partir do 
momento em que dez Estados Partes do presente Pacto houverem feito as 
declarações mencionadas no parágrafo 1 desde artigo. As referidas decla-
rações serão depositadas pelos Estados Partes junto ao Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas, que enviará cópias das mesmas aos 
demais Estados Partes. Toda declaração poderá ser retirada, a qualquer 
momento, mediante notificação endereçada ao Secretário-Geral. Far-se-á 
essa retirada sem prejuízo do exame de quaisquer questões que consti-
tuam objeto de uma comunicação já transmitida nos termos deste artigo; 
em virtude do presente artigo, não se receberá qualquer nova comunica-
ção de um Estado Parte uma vez que o Secretário-Geral tenha recebido 
a notificação sobre a retirada da declaração, a menos que o Estado Parte 
interessado haja feito uma nova declaração.

ARTIGO 42
1.a) Se uma questão submetida ao Comitê, nos termos do artigo 

41, não estiver dirimida satisfatoriamente para os Estados Partes interes-
sados, o Comitê poderá, com o consentimento prévio dos Estados Partes 
interessados, constituir uma Comissão ad hoc (doravante denominada “a 
Comissão”). A Comissão colocará seus bons ofícios à disposição dos Es-
tados Partes interessados no intuito de se alcançar uma solução amistosa 
para a questão baseada no respeito ao presente Pacto.

b) A Comissão será composta de cinco membros designados 
com o consentimento dos Estados Partes interessados. Se os Estados Par-
tes interessados não chegarem a um acordo a respeito da totalidade ou 
de parte da composição da Comissão dentro do prazo de três meses, os 
membros da Comissão em relação aos quais não se chegou a acordo serão 
eleitos pelo Comitê, entre os seus próprios membros, em votação secreta 
e por maioria de dois terços dos membros do Comitê.

2.Os membros da Comissão exercerão suas funções a título pes-
soal. Não poderão ser nacionais dos Estados interessados, nem de Estado 
que não seja Parte do presente Pacto, nem de um Estado Parte que não 
tenha feito a declaração prevista no artigo 41.
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3.A própria Comissão elegerá seu Presidente e estabelecerá suas 
regras de procedimento.

4.As reuniões da Comissão serão realizadas normalmente na sede 
da Organização das Nações Unidas ou no Escritório das Nações Unidas 
em Genebra. Entretanto, poderão realizar-se em qualquer outro lugar 
apropriado que a Comissão determinar, após consulta ao Secretário-Ge-
ral da Organização das Nações Unidas e aos Estados Partes interessados.

5.O secretariado referido no artigo 36 também prestará serviços 
às comissões designadas em virtude do presente artigo.

6.As informações obtidas e coligidas pelo Comitê serão coloca-
das à disposição da Comissão, a qual poderá solicitar aos Estados Partes 
interessados que lhe forneçam qualquer outra informação pertinente.

7.Após haver estudado a questão sob todos os seus aspectos, mas, 
em qualquer caso, no prazo de doze meses após dela ter tomado conhe-
cimento, a Comissão apresentará um relatório ao Presidente do Comitê, 
que o encaminhará aos Estados Partes interessados:

a) Se a Comissão não puder terminar o exame da questão, res-
tringir-se-á, em seu relatório, a uma breve exposição sobre o estágio em 
que se encontra o exame da questão;

b) Se houver sido alcançado uma solução amistosa para a ques-
tão, baseada no respeito dos direitos humanos reconhecidos no presente 
Pacto, a Comissão restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve exposi-
ção dos fatos e da solução alcançada;

c) Se não houver sido alcançada solução nos termos da alínea b), 
a Comissão incluirá no relatório suas conclusões sobre os fatos relativos 
à questão debatida entre os Estados Partes interessados, assim como sua 
opinião sobre a possibilidade de solução amistosa para a questão, o rela-
tório incluirá as observações escritas e as atas das observações orais feitas 
pelos Estados Partes interessados;

d) Se o relatório da Comissão for apresentado nos termos da alí-
nea c), os Estados Partes interessados comunicarão, no prazo de três me-
ses a contar da data do recebimento do relatório, ao Presidente do Comitê 
se aceitam ou não os termos do relatório da Comissão.

8.As disposições do presente artigo não prejudicarão as atribui-
ções do Comitê previstas no artigo 41.

9.Todas as despesas dos membros da Comissão serão repartidas 
equitativamente entre os Estados Partes interessados, com base em esti-
mativas a serem estabelecidas pelo Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas.
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10.O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas po-
derá, caso seja necessário, pagar as despesas dos membros da Comissão 
antes que sejam reembolsadas pelos Estados Partes interessados, em con-
formidade com o parágrafo 9 do presente artigo.

ARTIGO 43
Os membros do Comitê e os membros da Comissão de Conci-

liação ad hoc que forem designados nos termos do artigo 42 terão direito 
às facilidades, privilégios e imunidades que se concedem aos peritos no 
desempenho de missões para a Organização das Nações Unidas, em con-
formidade com as seções pertinentes da Convenção sobre Privilégios e 
Imunidades das Nações Unidas.

ARTIGO 44
As disposições relativas à implementação do presente Pacto apli-

car-se-ão sem prejuízo dos procedimentos instituídos em matéria de direi-
to humanos pelos – ou em virtude dos mesmos – instrumentos constituti-
vos e pelas Convenções da Organização das Nações Unidas e das agências 
especializadas e não impedirão que os Estados Partes venham a recorrer a 
outros procedimentos para a solução de controvérsias em conformidade 
com os acordos internacionais gerais ou especiais vigentes entre eles.

ARTIGO 45
O Comitê submeterá à Assembleia-Geral, por intermédio do 

Conselho Econômico e Social, um relatório sobre suas atividades.

PARTE V

ARTIGO 46
Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada em 

detrimento das disposições da Carta das Nações Unidas e das constituições 
das agências especializadas, as quais definem as responsabilidades respecti-
vas dos diversos órgãos da Organização das Nações Unidas e das agências 
especializadas relativamente às questões tratadas no presente Pacto.
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ARTIGO 47
Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada 

em detrimento do direito inerente a todos os povos de desfrutar e utilizar 
plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais.

PARTE VI

ARTIGO 48
1.O presente Pacto está aberto à assinatura de todos os Estados 

Membros da Organização das Nações Unidas ou membros de qualquer 
de suas agências especializadas, de todo Estado Parte do Estatuto da Cor-
te Internacional de Justiça, bem como de qualquer outro Estado convida-
do pela Assembleia-Geral a tornar-se Parte do presente Pacto.

2.O presente Pacto está sujeito a ratificação. Os instrumentos de 
ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas.

3.O presente Pacto está aberto à adesão de qualquer dos Estados 
mencionados no parágrafo 1 do presente artigo.

4.Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento de adesão 
junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

5.O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas infor-
mará todos os Estados que haja assinado o presente Pacto ou a ele aderi-
do do depósito de cada instrumento de ratificação ou adesão.

ARTIGO 49
1.O presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do 

depósito, junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, 
do trigésimo-quinto instrumento de ratificação ou adesão.

2.Para os Estados que vierem a ratificar o presente Pacto ou a ele 
aderir após o depósito do trigésimo-quinto instrumento de ratificação ou 
adesão, o presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do depó-
sito, pelo Estado em questão, de seu instrumento de ratificação ou adesão.

ARTIGO 50
Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, sem qualquer limi-

tação ou exceção, a todas as unidades constitutivas dos Estados federativos.
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ARTIGO 51
1.Qualquer Estado Parte do presente Pacto poderá propor emen-

das e depositá-las junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas. O Secretário-Geral comunicará todas as propostas de emenda 
aos Estados Partes do presente Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se 
desejam que se convoque uma conferência dos Estados Partes destinada 
a examinar as propostas e submetê-las a votação. Se pelo menos um terço 
dos Estados Partes se manifestar a favor da referida convocação, o Se-
cretário-Geral convocará a conferência sob os auspícios da Organização 
das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria dos Estados 
Partes presentes e votantes na conferência será submetida à aprovação da 
Assembleia-Geral das Nações Unidas.

2.Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela As-
sembleia-Geral das Nações Unidas e aceitas em conformidade com seus 
respectivos procedimentos constitucionais, por uma maioria de dois ter-
ços dos Estados Partes no presente Pacto.

3.Ao entrarem em vigor, tais emendas serão obrigatórias para os 
Estados Partes que as aceitaram, ao passo que os demais Estados Par-
tes permanecem obrigados pelas disposições do presente Pacto e pelas 
emendas anteriores por eles aceitas.

ARTIGO 52
Independentemente das notificações previstas no parágrafo 5 do 

artigo 48, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas comuni-
cará a todos os Estados referidos no parágrafo 1 do referido artigo:

a) as assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformi-
dade com o artigo 48;

b) a data de entrada em vigor do Pacto, nos termos do artigo 49, e a 
data em entrada em vigor de quaisquer emendas, nos termos do artigo 51.

ARTIGO 53
1.O presente Pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês, in-

glês e russo são igualmente autênticos, será depositado nos arquivos da 
Organização das Nações Unidas.

2.O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas enca-
minhará cópias autênticas do presente Pacto a todos os Estados mencio-
nados no artigo 48.

Em fé do quê, os abaixo-assinados, devidamente autorizados por 
seus respectivos Governos, assinaram o presente Pacto, aberto à assina-
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tura em Nova York, aos 19 dias do mês de dezembro do ano de mil nove-
centos e sessenta e seis.
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PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS 
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS

O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais – PIDESC foi adotado pela XXI Sessão da Assembleia-Geral 
das Nações Unidas, em 19 de dezembro de 1966, aprovado pelo Con-
gresso Nacional através do Decreto Legislativo n° 226, de 12 de dezem-
bro de 1991 e promulgado pelo Decreto nº 591 de 06 de julho de 1992. 
O Pacto trata sobre os direitos econômicos sociais e culturais – DESC, 
que cobrem necessidades básicas como alimentação, moradia, educação, 
água, trabalho, segurança social, vida cultural e outros. Esse é o principal 
instrumento universal que compila os direitos e obrigações a respeito dos 
DESC, prevendo uma realização progressiva por parte dos Estados parte 
e considerando as restrições para cada um deles de acordo com as limi-
tações de recursos. O documento impõe a obrigação de adotar medidas 
apropriadas, e de garantir a satisfação dos direitos ali previstos em níveis 
essenciais, evitando medidas regressivas em caso de descumprimento, 
exceto mediante justificação aceitável e plena

Os direitos humanos são a grande prioridade internacional desde 
que as Nações Unidas aprovaram a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos em 1948. Este conjunto de normas, influi universalmente e di-
retamente nas relações individuais e coletivas no seio das comunidades 
e entre as nações. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(Pacto de São José), a ONU redigiu dois Pactos para codificar duas séries 
dos direitos esboçados na DUDH: O Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos 
Sociais e Culturais. 

A discussão sobre a elaboração dos dois pactos de forma distinta 
já foi discutida no texto que precede o Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos. A dicotomia consagrada nos pactos de 1966 foi supera-
da na Declaração de Viena de 1993, a qual baseia-se na noção de direito 
ao desenvolvimento. Esta Declaração é uma espécie de síntese de todos os 
direitos humanos, pois engloba a ideia de realização plena da pessoa em 
seus direitos políticos como sociais. Conforme já apontado, esta pesquisa 
compartilha do entendimento de que tanto os direitos civis e políticos 
como os econômicos, sociais e culturais são igualmente fundamentais, já 
que, é preciso a integração de todos para a consecução dos direitos huma-
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nos. Contudo, em termos práticos, nota-se uma tolerância maior em rela-
ção às violações perpetradas em relação aos direitos econômicos, sociais 
e culturais, que dependem das decisões internas dos Estados parte para 
serem implementados de forma que atenda aos anseios da sociedade. 

O PIDESC traz em seu bojo os seguintes direitos: direito ao tra-
balho, incluindo remuneração igual para homens e mulheres; direito a 
formar sindicatos; direito de greve; direito à previdência e assistência 
social; direitos da mulher durante a maternidade; direitos da criança, 
incluindo proibição ao trabalho infantil; direito a um padrão de vida ra-
zoável que inclua alimentação, vestuário e moradia; direito a todos seres 
humanos de estarem a salvo da fome; direito à saúde mental e física; di-
reito à educação; e direito a participar da vida cultural e científica do país.

É relevante apontar que, assim como o Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos, o PIDESC estabelece o direito dos povos à au-
todeterminação. O artigo 1º de ambos os pactos são idênticos. O direito 
à autodeterminação aos povos e comunidades tradicionais A autodeter-
minação dos povos manifesta-se de diversas formas, e no contexto do 
PIDESC, podemos destacar o direito que esses povos têm de buscar livre-
mente seu desenvolvimento econômico social e cultural, de perseguirem 
seu bem-estar e futuro de acordo com os seus modos de ser e viver.

Contudo, à luz dos direitos garantidos no PIDESC, é necessário 
que os Estados parte promovam este exercício à autodeterminação atra-
vés da adoção de algumas medidas elementares tais como: disposição de 
recursos através de políticas públicas para financiar as suas funções au-
tônomas; reconhecimento do direito de determinarem suas prioridades 
e estratégias para o desenvolvimento de suas terras ou territórios, assim 
como dos recursos naturais que neles se encontram; obrigatoriedade de 
serem consultados e de se obter o consentimento livre, prévio e informa-
do sempre que alguma decisão, medida, execução de projetos, possam 
afeta-los ou causar impacto em suas vidas; antes de decisões que possam 
afetá-los; abrirem um espaço de participação ativa na determinação dos 
programas de saúde e de habitação e nos demais programas econômicos 
e sociais que os afetem.

Para a pesquisa sobre etnodesenvolvimento, é importante o estu-
do do PIDESC, não obstante, o compromisso internacional firmado entre 
os Estados parte em adotar medidas, tanto por esforço próprio, como 
com cooperação internacional para o pleno exercício dos direitos ali pre-
vistos, não só aos povos e comunidades tradicionais, mas a todos os po-
vos. O artigo 11, reconhece o direito de todos, a ter um adequado padrão 
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de vida para si e sua família, incluindo alimentação, vestuário e moradia, 
e a contínua melhoria de condições de vida. 

Coadunando com os objetivos do PIDESC, segundo a CONAES- 
Conferência Nacional de Economia Solidária, o etnodesenvolvimento 
deve garantir  direitos: direito aos territórios dos povos e comunidades 
tradicionais, a demarcação de seu espaço físico com a devida titulação 
e proteção; o direito à diversidade em que se inclui a segurança alimen-
tar e nutricional, respeitando-se o seu modelo tradicional  e sua cultura 
ancestral; a garantia de moradia segura e ao saneamento; o direito à edu-
cação  com a implantação de escolas com projetos políticos pedagógicos 
adequados e respeitantes da diversidade; direito à saúde, integrando-se 
a medicina tradicional, fitoterápica com  valorização e uso dos conheci-
mentos e saberes tradicionais; garantia de transporte, de inclusão comu-
nicacional, de trabalho livre, ao lazer; ao acesso aos recursos naturais e 
sua preservação , notadamente a água limpa; ao direito de ir e vir.  

PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS ECONÔMICOS, 
SOCIAIS E CULTURAIS

PREÂMBULO
Os Estados Partes do presente Pacto,
Considerando que, em conformidade com os princípios proclama-

dos na Carta das Nações Unidas, o relacionamento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis 
constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,

Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade ineren-
te à pessoa humana,

Reconhecendo que, em conformidade com a Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem o ideal do ser humano livre, liberto do temor 
e da miséria não pode ser realizado a menos que se criem condições que 
permitam a cada um gozar de seus direitos econômicos, sociais e cultu-
rais, assim como de seus direitos civis e políticos,

Considerando que a Carta das Nações Unidas impõe aos Estados 
a obrigação de promover o respeito universal e efetivo dos direitos e das 
liberdades do homem,

Compreendendo que o indivíduo, por ter deveres para com seus se-
melhantes e para com a coletividade a que pertence, tem a obrigação de lutar 
pela promoção e observância dos direitos reconhecidos no presente Pacto,
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Acordam o seguinte:

PARTE I

ARTIGO 1
1. Todos os povos têm direito a autodeterminação. Em virtude 

desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram 
livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem 
dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem pre-
juízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacio-
nal, baseada no princípio do proveito mútuo, e do Direito Internacional. 
Em caso algum, poderá um povo ser privado de seus próprios meios de 
subsistência.

3. Os Estados Partes do Presente Pacto, inclusive aqueles que 
tenham a responsabilidade de administrar territórios não-autônomos e 
territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autode-
terminação e respeitar esse direito, em conformidade com as disposições 
da Carta das Nações Unidas.

PARTE II

ARTIGO 2
1. Cada Estado Parte do presente Pacto compromete-se a adotar 

medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação 
internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o 
máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressi-
vamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos 
reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de 
medidas legislativas.

2. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a garan-
tir que os direitos nele enunciados e exercerão em discriminação alguma 
por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou 
qualquer outra situação.

3. Os países em desenvolvimento, levando devidamente em con-
sideração os direitos humanos e a situação econômica nacional, poderão 
determinar em que garantirão os direitos econômicos reconhecidos no 
presente Pacto àqueles que não sejam seus nacionais.
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ARTIGO 3
Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a assegu-

rar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos econô-
micos, sociais e culturais enumerados no presente Pacto.

ARTIGO 4
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, no exercí-

cio dos direitos assegurados em conformidade com presente Pacto pelo 
Estado, este poderá submeter tais direitos unicamente às limitações esta-
belecidas em lei, somente na medida compatível com a natureza desses 
direitos e exclusivamente com o objetivo de favorecer o bem-estar geral 
em uma sociedade democrática.

ARTIGO 5
1. Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser inter-

pretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qual-
quer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou de praticar quaisquer 
atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhe-
cidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que 
aquelas nele previstas.

2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos 
humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer país em 
virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de 
que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau.

PARTE III

ARTIGO 6
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito ao 

trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade 
de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito, e 
tomarão medidas apropriadas para salvaguardar esse direito.

2. As medidas que cada Estado Parte do presente Pacto toma-
rá a fim de assegurar o pleno exercício desse direito deverão incluir a 
orientação e a formação técnica e profissional, a elaboração de progra-
mas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento 
econômico, social e cultural constante e o pleno emprego produtivo em 
condições que salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políti-
cas e econômicas fundamentais.
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ARTIGO 7
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de 

toda pessoa de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que 
assegurem especialmente:

a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os 
trabalhadores:

i) Um salário equitativo e uma remuneração igual por um tra-
balho de igual valor, sem qualquer distinção; em particular, as mulheres 
deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores às dos ho-
mens e perceber a mesma remuneração que eles por trabalho igual;

ii) Uma existência decente para eles e suas famílias, em confor-
midade com as disposições do presente Pacto;

b) À segurança e a higiene no trabalho;
c) Igual oportunidade para todos de serem promovidos, em seu 

trabalho, à categoria superior que lhes corresponda, sem outras conside-
rações que as de tempo de trabalho e capacidade;

d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho 
e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feridos.

ARTIGO 8
1. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a 

garantir: 
a) O direito de toda pessoa de fundar com outras, sindicatos e de 

filiar-se ao sindicato de escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos 
da organização interessada, com o objetivo de promover e de proteger 
seus interesses econômicos e sociais. O exercício desse direito só poderá 
ser objeto das restrições previstas em lei e que sejam necessárias, em uma 
sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da ordem 
pública, ou para proteger os direitos e as liberdades alheias;

b) O direito dos sindicatos de formar federações ou confedera-
ções nacionais e o direito destas de formar organizações sindicais inter-
nacionais ou de filiar-se às mesmas.

c) O direito dos sindicatos de exercer livremente suas ativida-
des, sem quaisquer limitações além daquelas previstas em lei e que sejam 
necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança 
nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as liberdades 
das demais pessoas:

d) O direito de greve, exercido de conformidade com as leis de 
cada país.
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2. O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições 
legais o exercício desses direitos pelos membros das forças armadas, da 
política ou da administração pública.

3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que os 
Estados Partes da Convenção de 1948 da Organização Internacional do 
Trabalho, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, 
venham a adotar medidas legislativas que restrinjam - ou a aplicar a lei de 
maneira a restringir as garantias previstas na referida Convenção.

ARTIGO 9
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de 

toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social.

ARTIGO 10
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que:
1. Deve-se conceder à família, que é o elemento natural e fun-

damental da sociedade, as mais amplas proteção e assistência possíveis, 
especialmente para a sua constituição e enquanto ele for responsável pela 
criação e educação dos filhos. O matrimonio deve ser contraído com o 
livre consentimento dos futuros cônjuges.

2. Deve-se conceder proteção especial às mães por um período 
de tempo razoável antes e depois do parto. Durante esse período, deve-se 
conceder às mães que trabalham licença remunerada ou licença acompa-
nhada de benefícios previdenciários adequados.

3. Devem-se adotar medidas especiais de proteção e de assistên-
cia em prol de todas as crianças e adolescentes, sem distinção alguma 
por motivo de filiação ou qualquer outra condição. Devem-se proteger 
as crianças e adolescentes contra a exploração econômica e social. O em-
prego de crianças e adolescentes em trabalhos que lhes sejam nocivos à 
moral e à saúde ou que lhes façam correr perigo de vida, ou ainda que 
lhes venham a prejudicar o desenvolvimento norma, será punido por lei. 
Os Estados devem também estabelecer limites de idade sob os quais fique 
proibido e punido por lei o emprego assalariado da mão-de-obra infantil.

ARTIGO 11
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de 

toda pessoa a um nível de vida adequando para si próprio e sua família, 
inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como 
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a uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes 
tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, 
reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação in-
ternacional fundada no livre consentimento.

2. Os Estados Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito 
fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome, adotarão, 
individualmente e mediante cooperação internacional, as medidas, in-
clusive programas concretos, que se façam necessárias para:

a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição 
de gêneros alimentícios pela plena utilização dos conhecimentos técnicos 
e científicos, pela difusão de princípios de educação nutricional e pelo 
aperfeiçoamento ou reforma dos regimes agrários, de maneira que se as-
segurem a exploração e a utilização mais eficazes dos recursos naturais;

b) Assegurar uma repartição equitativa dos recursos alimentícios 
mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas tan-
to dos países importadores quanto dos exportadores de gêneros alimentícios.

ARTIGO 12
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental.
2. As medidas que os Estados Partes do presente Pacto deverão 

adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as 
medidas que se façam necessárias para assegurar:

a) A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, 
bem como o desenvolvimento é das crianças;

b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do 
meio ambiente;

c) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmi-
cas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças;

d) A criação de condições que assegurem a todos assistência mé-
dica e serviços médicos em caso de enfermidade.

ARTIGO 13
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de 

toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao 
pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua 
dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fun-
damentais. Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas 
as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a 
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compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos 
os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Na-
ções Unidas em prol da manutenção da paz.

2. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem que, com o 
objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito:

a) A educação primaria deverá ser obrigatória e acessível gratui-
tamente a todos;

b) A educação secundária em suas diferentes formas, inclusive 
a educação secundária técnica e profissional, deverá ser generalizada e 
torna-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e, principal-
mente, pela implementação progressiva do ensino gratuito;

c) A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se acessí-
vel a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropria-
dos e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito;

d) Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a 
educação de base para aquelas pessoas que não receberam educação pri-
maria ou não concluíram o ciclo completo de educação primária;

e) Será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma 
rede escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema 
adequado de bolsas de estudo e melhorar continuamente as condições 
materiais do corpo docente.

1. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar 
a liberdade dos pais e, quando for o caso, dos tutores legais de escolher para 
seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas, sem-
pre que atendam aos padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados 
pelo Estado, e de fazer com que seus filhos venham a receber educação reli-
giosa ou moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.

2.Nenhuma das disposições do presente artigo poderá ser inter-
pretada no sentido de restringir a liberdade de indivíduos e de entidades 
de criar e dirigir instituições de ensino, desde que respeitados os princí-
pios enunciados no parágrafo 1 do presente artigo e que essas instituições 
observem os padrões mínimos prescritos pelo Estado.

ARTIGO 14
Todo Estado Parte do presente pacto que, no momento em que 

se tornar Parte, ainda não tenha garantido em seu próprio território ou 
territórios sob sua jurisdição a obrigatoriedade e a gratuidade da educação 
primária, se compromete a elaborar e a adotar, dentro de um prazo de dois 
anos, um plano de ação detalhado destinado à implementação progressiva, 
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dentro de um número razoável de anos estabelecidos no próprio plano, do 
princípio da educação primária obrigatória e gratuita para todos.

ARTIGO 15
1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem a cada indi-

víduo o direito de:
a) Participar da vida cultural;
b) Desfrutar o processo científico e suas aplicações;
c) Beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais decor-

rentes de toda a produção cientifica, literária ou artística de que seja autor.
2. As Medidas que os Estados Partes do Presente Pacto deverão 

adotar com a finalidade de assegurar o pleno exercício desse direito in-
cluirão aquelas necessárias à convenção, ao desenvolvimento e à difusão 
da ciência e da cultura.

3.Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respei-
tar a liberdade indispensável à pesquisa cientifica e à atividade criadora.

4. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem os benefícios 
que derivam do fomento e do desenvolvimento da cooperação e das rela-
ções internacionais no domínio da ciência e da cultura.

PARTE IV

ARTIGO 16
1. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a apre-

sentar, de acordo com as disposições da presente parte do Pacto, relatórios 
sobre as medidas que tenham adotado e sobre o progresso realizado com 
o objetivo de assegurar a observância dos direitos reconhecidos no Pacto.

2. a) Todos os relatórios deverão ser encaminhados ao Secretá-
rio-Geral da Organização das Nações Unidas, o qual enviará cópias dos 
mesmos ao Conselho Econômico e Social, para exame, de acordo com as 
disposições do presente Pacto.

b) O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas enca-
minhará também às agências especializadas cópias dos relatórios - ou de 
todas as partes pertinentes dos mesmos enviados pelos Estados Partes 
do presente Pacto que sejam igualmente membros das referidas agências 
especializadas, na medida em que os relatórios, ou partes deles, guardem 
relação com questão que sejam da competência de tais agências, nos ter-
mos de seus respectivos instrumentos constitutivos.
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ARTIGO 17
1. Os Estados Partes do presente Pacto apresentarão seus relató-

rios por etapas, segundo um programa a ser estabelecido pelo Conselho 
Econômico e Social no prazo de um ano a contar da data da entrada em 
vigor do presente Pacto, após consulta aos Estados Partes e às agências 
especializadas interessadas.

2. Os relatórios poderão indicar os fatores e as dificuldades que pre-
judiquem o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente Pacto.

3. Caso as informações pertinentes já tenham sido encaminhadas 
à Organização das Nações Unidas ou a uma agência especializada por um 
Estado Parte, não será necessário reproduzir as referidas informações, 
sendo suficiente uma referência precisa às mesmas.

ARTIGO 18
Em virtude das responsabilidades que lhe são conferidas pela 

Carta das Nações Unidas no domínio dos direitos humanos e das liber-
dades fundamentais, o Conselho Econômico e Social poderá concluir 
acordos com as agências especializadas sobre a apresentação, por estas, 
de relatórios relativos aos progressos realizados quanto ao cumprimento 
das disposições do presente Pacto que correspondam ao seu campo de 
atividades. Os relatórios poderão incluir dados sobre as decisões e reco-
mendações referentes ao cumprimento das disposições do presente Pacto 
adotadas pelos órgãos competentes das agências especializadas.

ARTIGO 19
O Conselho Econômico e Social poderá encaminhar à Comissão 

de Direitos Humanos, para fins de estudo e de recomendação de ordem 
geral, ou para informação, caso julgue apropriado, os relatórios concer-
nentes aos direitos humanos que apresentarem os Estados nos termos 
dos artigos 16 e 17 e aqueles concernentes aos direitos humanos que apre-
sentarem as agências especializadas nos termos do artigo 18.

ARTIGO 20
Os Estados Partes do presente Pacto e as agências especializadas 

interessadas poderão encaminhar ao Conselho Econômico e Social co-
mentários sobre qualquer recomendação de ordem geral feita em virtude 
do artigo 19 ou sobre qualquer referência a uma recomendação de ordem 
geral que venha a constar de relatório da Comissão de Direitos Humanos 
ou de qualquer documento mencionado no referido relatório.
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ARTIGO 21
O Conselho Econômico e Social poderá apresentar ocasional-

mente à Assembleia-Geral relatórios que contenham recomendações de 
caráter geral bem como resumo das informações recebidas dos Estados 
Partes do presente Pacto e das agências especializadas sobre as medidas 
adotadas e o progresso realizado com a finalidade de assegurar a obser-
vância geral dos direitos reconhecidos no presente Pacto.

ARTIGO 22
O Conselho Econômico e Social poderá levar ao conhecimen-

to de outros órgãos da Organização das Nações Unidas, de seus órgãos 
subsidiários e das agências especializadas interessadas, às quais incumba 
a prestação de assistência técnica, quaisquer questões suscitadas nos re-
latórios mencionados nesta parte do presente Pacto que possam ajudar 
essas entidades a pronunciar-se, cada uma dentro de sua esfera de com-
petência, sobre a conveniência de medidas internacionais que possam 
contribuir para a implementação efetiva e progressiva do presente Pacto.

ARTIGO 23
Os Estados Partes do presente Pacto concordam em que as medi-

das de ordem internacional destinada a tornar efetivos os direitos reconhe-
cidos no referido Pacto incluem, sobretudo, a conclusão de convenções, a 
adoção de recomendações, a prestação de assistência técnica e a organi-
zação, em conjunto com os governos interessados, e no intuito de efetuar 
consultas e realizar estudos, de reuniões regionais e de reuniões técnicas.

ARTIGO 24
Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser inter-

pretada em detrimento das disposições da Carta das Nações Unidas ou 
das constituições das agências especializadas, as quais definem as respon-
sabilidades respectivas dos diversos órgãos da Organização das Nações 
Unidas e agências especializadas relativamente às matérias tratadas no 
presente Pacto.

ARTIGO 25
Nenhuma das disposições do presente Pacto poderá ser interpre-

tada em detrimento do direito inerente a todos os povos de desfrutar e 
utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais.
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PARTE V

ARTIGO 26
1. O presente Pacto está aberto à assinatura de todos os Estados 

membros da Organização das Nações Unidas ou membros de qualquer de 
suas agências especializadas, de todo Estado Parte do Estatuto da Corte in-
ternacional de Justiça, bem como de qualquer outro Estado convidado pela 
Assembleia-Geral das Nações Unidas a torna-se Parte do presente Pacto.

2. O presente Pacto está sujeito à ratificação. Os instrumentos de 
ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral da Organização 
das Nações Unidas.

3. O presente Pacto está aberto à adesão de qualquer dos Estados 
mencionados no parágrafo 1 do presente artigo.

4. Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento de adesão 
junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.

5. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas infor-
mará todos os Estados que hajam assinado o presente Pacto ou a ele ade-
rido, do depósito de cada instrumento de ratificação ou de adesão.

ARTIGO 27
1. O presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do 

depósito, junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, 
do trigésimo-quinto instrumento de ratificação ou de adesão.

2. Para os Estados que vierem a ratificar o presente Pacto ou a ele 
aderir após o depósito do trigésimo-quinto instrumento de ratificação ou de 
adesão, o presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito, 
pelo Estado em questão, de seu instrumento de ratificação ou de adesão.

ARTIGO 28
Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, sem qualquer limi-

tação ou exceção, a todas as unidades constitutivas dos Estados Federativos.

ARTIGO 29
1. Qualquer Estado Parte do presente Pacto poderá propor emen-

das e depositá-las junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas. O Secretário-Geral comunicará todas as propostas de emenda 
aos Estados Partes do presente Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se 
desejam que se convoque uma conferência dos Estados Partes destinada 
a examinar as propostas e submetê-las à votação. Se pelo menos um terço 
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dos Estados Partes se manifestar a favor da referida convocação, o Se-
cretário-Geral convocará a conferência sob os auspícios da Organização 
das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria dos Estados 
Partes presentes e votantes na conferência será submetida à aprovação da 
Assembleia-Geral das Nações Unidas.

2. Tais emendas entrarão em vigor quando aprovadas pela As-
sembleia-Geral das Nações Unidas e aceitas, em conformidade com seus 
respectivos procedimentos constitucionais, por uma maioria de dois ter-
ços dos Estados Partes no presente Pacto.

3. Ao entrarem em vigor, tais emendas serão obrigatórias para 
os Estados Partes que as aceitaram, ao passo que os demais Estados Par-
tes permanecem obrigatórios pelas disposições do presente Pacto e pelas 
emendas anteriores por eles aceitas.

ARTIGO 30
Independentemente das notificações previstas no parágrafo 5 do 

artigo 26, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas comu-
nicará a todos os Estados mencionados no parágrafo 1 do referido artigo:

a) as assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformi-
dade com o artigo 26;

b) a data de entrada em vigor do Pacto, nos termos do artigo 27, e 
a data de entrada em vigor de quaisquer emendas, nos termos do artigo 29.

ARTIGO 31
1. O presente Pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês, 

inglês e russo são igualmente autênticos, será depositado nos arquivos da 
Organização das Nações Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas enca-
minhará cópias autenticadas do presente Pacto a todos os Estados men-
cionados no artigo 26.

Em fé do quê, os abaixo-assinados, devidamente autorizados por 
seus respectivos Governos, assinaram o presente Pacto, aberto à assina-
tura em Nova York, aos 19 dias no mês de dezembro do ano de mil nove-
centos e sessenta e seis
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CONVENÇÃO 111 - SOBRE DISCRIMINAÇÃO 
EM MATÉRIA DE EMPREGO E OCUPAÇÃO, 
DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO (OIT)

A Convenção 111 foi aprovada na 42ª reunião da Conferência 
Internacional do Trabalho em Genebra na Suíça, em 1958 e entrou em 
vigor no plano internacional no dia 15 de junho de 1960. No Brasil foi 
aprovada pelo Decreto Legislativo nº 104/64 e promulgada pelo Decreto 
Presidencial nº 62.150/68. 

Dispõe sobre a formulação de uma política nacional que elimi-
ne toda discriminação em matéria de emprego, formação profissional e 
condições de trabalho por motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem social, e eleve a promoção da 
igualdade de oportunidades e de tratamento.

O artigo 1º, alíneas “a” e “b” da Convenção conceituam discrimi-
nação como sendo: 

“a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, 
sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem 
social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de 
oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou pro-
fissão; b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que 
tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades 
ou tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá 
ser especificada pelo Membro Interessado depois de consultadas 
as organizações representativas de empregadores e trabalhadores, 
quando estas existam, e outros organismos adequados.”

A Convenção também prevê no bojo do Art. 1º, item 2, as exce-
ções para atos não considerados discriminatórios, como os atos de dis-
tinção, exclusão ou preferência, baseados em qualificações exigidas para 
um determinado emprego, bem como as medidas que afetem uma pessoa 
suspeita de envolvimento ou prática de atividades prejudiciais à seguran-
ça do Estado, desde que lhe seja garantido o direito de apelar para uma 
instância competente, segundo a prática nacional (art. 4º). Também não 
são consideradas discriminatórias as medidas especiais de proteção ou 
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de assistências asseguradas em outros instrumentos normativos (conven-
ções e recomendações) da OIT (art. 5º,1). A discriminação no trabalho se 
dá por diversas razões entre elas encontra-se a discriminação em face de 
questão de gênero, raça/etnia, orientação sexual, religião, portadores de 
deficiência física ou imunológica. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no art.7º, incisos XXX, 
XXXI e XXXII, também consagrou a proibição de diferença de salários, 
de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, ida-
de, cor ou estado civil; a proibição de qualquer discriminação no tocante 
a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência 
e a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou 
entre os profissionais respectivos.

Embora a Convenção nº. 111 encontre amparo em nosso orde-
namento jurídico, como disposto na Carta Magna, infelizmente, não é 
uma tutela plenamente satisfeita, pessoas ainda são discriminadas pela 
raça, pelo sexo, pelas condições especiais ou pela opção sexual, afetando 
sobremaneira nas relações de emprego. Vale lembrar, que, no contexto de 
povos e comunidades tradicionais, o fator discriminação é uma barreira 
ainda mais notória haja vista suas condições marcantes de subalternida-
de, alijamento de direitos e invisibilidade no transcorrer do tempo. 

É importante salientar que nem sempre as populações tradicio-
nais estão aldeadas, ou se encontram territorializadas, em muitos casos 
procuram em áreas urbanas o sustento para suas famílias e, portanto, 
precisam de proteção, tanto quanto aqueles/as que escolhem manter-se 
nas comunidades, aldeias e assentamentos, sob o risco de, no plano eco-
nômico, em face da discriminação quanto à fatores ligados à etnicidade, 
implicarem em grave marginalização social.

A discriminação é uma preocupação e também uma realidade 
mundial e, por esta razão, diversos órgãos internacionais têm buscado so-
luções para erradicar este comportamento degradante. As normas, reco-
mendações e iniciativas internacionais são abrangentes, e embora nosso 
ordenamento jurídico possua normas protetivas neste sentido, a cultura 
da discriminação se mantém. A busca pela satisfação desse direito, as 
políticas públicas e campanhas de conscientização são alternativas para 
solucionar esta problemática mundial, que se resolveria com um senti-
mento universal de fraternidade. Nesse sentido, o Poder Judiciário no 
âmbito da Justiça do Trabalho, por meio das jurisprudências produzidas 
pelos operadores do Direito, utiliza-se da Convenção 111 da OIT como 
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norma internacional para fundamentar as suas decisões, com o objetivo 
de proibir práticas discriminatórias nas relações empregatícias. 

COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO:

CONVENÇÃO 111 - SOBRE DISCRIMINAÇÃO EM MATÉRIA DE 
EMPREGO E OCUPAÇÃO, DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 
DO TRABALHO (OIT)

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Re-

partição Internacional do Trabalho e reunida a 4 de junho de 1958, em 
sua quadragésima segunda sessão;

Após ter decidido adotar diversas disposições relativas à dis-
criminação em matéria de emprego e profissão, assunto que constitui o 
quarto ponto da ordem do dia da sessão;

Após ter decidido que essas disposições tomariam a forma de 
uma convenção internacional;

Considerando que a Declaração de Filadélfia afirma que todos 
os seres humanos, seja qual for a raça, credo ou sexo, têm direito ao pro-
gresso material e desenvolvimento espiritual em liberdade e dignidade, 
em segurança econômica e com oportunidades iguais;

Considerando, por outro lado, que a discriminação constitui uma 
violação dos direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, adota neste vigésimo quinto dia de junho de mil novecentos 
e cinquenta e oito a convenção abaixo transcrita que será denominada 
‘Convenção sobre a Discriminação (Emprego e Profissão), 1958.

ARTIGO 1º 
1. Para os fins da presente convenção o termo “discriminação” 

compreende:
a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, 

sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, 
que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou 
de tratamento em matéria de emprego ou profissão;

b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha 
por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamen-
to em matéria de emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo 
Membro interessado depois de consultadas as organizações representa-
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tivas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e outros 
organismos adequados.

2. As distinções, exclusões ou preferências fundadas em quali-
ficações exigidas para um determinado emprego não são consideradas 
como discriminação.

3. Para os fins da presente convenção as palavras ‘emprego’ e ‘pro-
fissão’ incluem o acesso à formação profissional, ao emprego e às diferen-
tes profissões, bem como às condições de emprego.

ARTIGO 2º 
Qualquer Membro para o qual a presente convenção se encontre em 

vigor compromete-se a formular e aplicar uma política nacional que tenha 
por fim promover, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos na-
cionais, a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de empre-
go e profissão, com o objetivo de eliminar toda discriminação nessa matéria.

ARTIGO 3º
Qualquer Membro para o qual a presente convenção se encontre em 

vigor deve por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais:
a) esforçar-se por obter a colaboração das organizações de em-

pregadores e trabalhadores e de outros organismos apropriados, com o 
fim de favorecer a aceitação e aplicação desta política;

b) promulgar leis e encorajar os programas de educação próprios 
a assegurar esta aceitação e esta aplicação;

c) revogar todas as disposições legislativas e modificar todas as 
disposições ou práticas administrativas que sejam incompatíveis com a 
referida política;

d) seguir a referida política no que diz respeito a empregos de-
pendentes do controle direto de uma autoridade nacional;

e) assegurar a aplicação da referida política nas atividades dos 
serviços de orientação profissional, formação profissional e colocação de-
pendentes do controle de uma autoridade nacional;

f) indicar, nos seus relatórios anuais sobre a aplicação da conven-
ção, as medidas tomadas em conformidade com esta política e os resul-
tados obtidos.
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ARTIGO 4º 
Não são consideradas como discriminação quaisquer medidas 

tomadas em relação a uma pessoa que, individualmente, seja objeto de 
uma suspeita legítima de se entregar a uma atividade prejudicial à segu-
rança do Estado ou cuja atividade se encontre realmente comprovada, 
desde que a referida pessoa tenha o direito de recorrer a uma instância 
competente, estabelecida de acordo com a prática nacional.

ARTIGO 5º
1. As medidas especiais de proteção ou de assistência previstas 

em outras convenções ou recomendações adotadas pela Conferência In-
ternacional do Trabalho não são consideradas como discriminação.

2. Qualquer Membro pode, depois de consultadas as organiza-
ções representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas exis-
tam, definir como não discriminatórias quaisquer outras medidas espe-
ciais que tenham por fim salvaguardar as necessidades particulares de 
pessoas em relação às quais a atribuição de uma proteção ou assistência 
especial seja, de uma maneira geral, reconhecida como necessária, por 
motivos tais como o sexo, a invalidez, os encargos de família ou o nível 
social ou cultural.

ARTIGO 6 º
Qualquer membro que ratificar a presente convenção compro-

mete-se a aplicá-la aos territórios não metropolitanos, de acordo com as 
disposições da Constituição da Organização Internacional do Trabalho.

ARTIGO 7º 
As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao 

Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registradas.

ARTIGO 8º
1. A presente convenção não obrigará senão aos Membros da Or-

ganização Internacional do Trabalho cuja ratificação tenha sido registra-
da pelo Diretor-Geral.

2. Ele entrará em vigor doze meses depois que as ratificações de 
dois Membros tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral.

3. Em seguida, esta convenção entrará em vigor para cada Mem-
bro doze meses depois da data em que sua ratificação tiver sido registrada.
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ARTIGO 9º
1. Todo Membro que tiver ratificado a presente convenção pode-

rá denunciá-la no fim de um período de dez anos depois da data da entra-
da em vigor inicial da convenção, por ato comunicado ao Diretor-Geral 
da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia 
não terá efeito senão um ano depois de ter sido registrada.

2. Todo Membro que, tendo ratificado a presente convenção, 
dentro do prazo de um ano depois da expiração do período de dez anos 
mencionado no parágrafo precedente, não fizer uso da faculdade de de-
núncia prevista no presente artigo, será obrigado por novo período de 
dez anos e, depois disso, poderá denunciar a presente convenção no fim 
de cada período de dez anos, nas condições previstas no presente artigo.

ARTIGO 10
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho no-

tificará a todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho o 
registro de todas as ratificações que lhe forem comunicadas pelos Mem-
bros da Organização.

2. Notificando aos Membros da Organização o registro da segun-
da ratificação que lhe for comunicada, o Diretor-Geral chamará a atenção 
dos Membros da Organização para a data em que a presente Convenção 
entrar em vigor.

ARTIGO 11 
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho envia-

rá ao Secretário-Geral das Nações Unidas, para fim de registro, conforme 
o art. 102 da Carta das Nações Unidas, informações completas a respeito 
de todas as ratificações, declarações e atos de denúncia que houver regis-
trado conforme os artigos precedentes.

ARTIGO 12 
Cada vez que julgar necessário, o Conselho de Administração da 

Repartição Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral 
um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e examinará se é 
necessário inscrever na ordem do dia da Conferência a questão de sua 
revisão total ou parcial.
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ARTIGO 13 
1. No caso de a Conferência adotar nova convenção de revisão 

total ou parcial da presente convenção, e a menos que a nova convenção 
disponha diferentemente:

a) a ratificação, por um Membro, da nova convenção de revisão 
acarretará, de pleno direito, não obstante o art. 17 acima, denúncia ime-
diata da presente convenção quando a nova convenção de revisão tiver 
entrado em vigor;

b) a partir da data da entrada em vigor da nova convenção de revi-
são, a presente convenção cessará de estar aberta à ratificação dos Membros.

2. A presente convenção ficará, em qualquer caso, em vigor, na 
forma e no conteúdo, para os Membros que a tiverem ratificado e que não 
tiverem ratificado a convenção de revisão.

ARTIGO 14
As versões em francês e em inglês do texto da presente conven-

ção fazem igualmente fé.
Aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 104/64 e promul-

gada pelo Decreto Presidencial nº 62.150/68.
Comentário: Considerando que a discriminação em relação ao 

emprego fere direitos humanos, esta Convenção dispõe sobre a vedação 
de qualquer tipo de discriminação no âmbito trabalhista, incumbindo 
aos Estados formularem políticas nacionais a fim de promover adequa-
damente a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de 
emprego e profissão.
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CONVENÇÃO 169 - SOBRE POVOS 
INDÍGENAS E TRIBAIS DA ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)

A Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) é um tratado internacional instituído no âmbito da 76° Conferên-
cia Internacional do Trabalho em 1989, que atendendo às atuais reivindi-
cações políticas dos povos indígenas e tribais, revisa a Convenção n° 107, 
de 1957. Supera a visão integracionista e paternalista que regia a relação 
dos Estados signatários com as, até então, chamadas de “Populações Indí-
genas e Tribais” – termo, hoje, inadequado, indicativo de temporariedade 
e transitoriedade. Passando a adotar o termo “povos”, que, no seu arti-
go 1°, caracteriza segmentos nacionais com condições sociais, culturais 
e econômicas específicas em relação aos demais setores da comunidade 
nacional e, ao longo dos demais dispositivos, impõe aos países que a ado-
taram diretrizes atuais e abrangentes às suas condições de vida e trabalho. 

No Brasil, onde ratificou-se a integralidade da Convenção n° 169 
por meio do Decreto Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002, sua 
vigência e força vinculante teve início em 25 de julho de 2003. A partir 
dessa data a convenção é dotada de força de lei em todo o território bra-
sileiro, comprometendo internacionalmente o Brasil a adequar sua legis-
lação e prática à Convenção e a informar sistematicamente a OIT sobre 
sua integral aplicação, além de acolher observações e recomendações dos 
órgãos de fiscalização da Organização. 

Promulgada pelo Decreto n° 5.051, de 19 de abril de 2004, a Con-
venção 169 se alinha, em seu conteúdo, aos dispositivos da Constituição 
Federal de 1988, que reconhecem direitos identitários, culturais e territo-
riais aos povos indígenas (artigos 231 e 232), comunidades quilombolas 
(artigo 68 do ADCT) e demais povos e comunidades tradicionais (artigos 
215, 216), que equivalem aos “povos tribais” descritos na convenção.

A Convenção 169 da OIT, visando uma melhoria na qualidade de 
vida dos povos indígenas e tribais, com respeito a suas especificidades cul-
turais e organizativas diferenciadas, lhes garante igualdade em participação, 
direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais mem-
bros da população (Artigo 2º), sobretudo no que diz respeito à contratação e 
condições de emprego (Artigos 20 a 23), seguridade social e saúde (Artigos 
24 e 25), acesso à educação e meios de comunicação (Artigos 26 a 31).
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Traz, ainda, uma série de garantias específicas a esses povos, al-
gumas inovadoras e mesmo polêmicas em relação ao ordenamento jurí-
dico brasileiro, com destaque para o direito à autoidentificação (Artigo 
1º, 2); à consulta livre, prévia e informada, através de suas próprias repre-
sentações, sobre medidas legislativas ou administrativas que diretamente 
os afete (Artigo 6º); direito à autodeterminação (Artigo 7º); e, talvez o de 
mais difícil alcance em sua concretude, o direito de posse e propriedade 
sobre suas terras (Artigo 14).

O direito à autoidentificação vem sendo reafirmado em históri-
cas decisões envolvendo povos indígenas e, mais recentemente, na deci-
são do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu a constituciona-
lidade do Decreto nº 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para 
a titulação dos territórios quilombolas, afirmando, com base no critério 
fundamental da consciência de sua identidade indígena ou tribal previsto 
na Convenção, que nenhum Estado tem direito a negar a identidade de 
um povo que se reconheça como tal.

O direito à consulta livre, prévia e informada tem, ainda, cum-
primento incipiente no Brasil e limitada aceitação pelo Poder Judiciário, 
embora se discuta no STF inclusive o caráter supralegal da Convenção 
169 da OIT, como tratado internacional de Direitos Humanos, de modo 
a equipara-la às emendas constitucionais (artigo 5º, §3º, da CF88).

O Artigo 6º da Convenção impõe que os governos deverão con-
sultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e 
através de instituições representativas próprias desses povos (de forma 
livre), sempre que sejam previstas (previamente a qualquer ato) me-
didas legislativas ou administrativas capazes de afetá-los diretamente, 
de boa-fé e de maneira apropriada às circunstâncias (com informação 
suficiente para a tomada de decisão).

No ano de 2013, ignorando a autoaplicabilidade dos dispositivos 
que garantem direitos fundamentais (artigo 5º, §1º, da CF88), o gover-
no federal intentou regulamentar o direito à consulta prévia. A iniciativa 
não logrou êxito justamente pelo próprio desprezo ao cumprimento do 
dispositivo da Convenção, que levou os povos indígenas a denunciarem e 
abandonarem a discussão sobre o tema, dada a edição durante o processo 
de iniciativas legislativas e administrativas sem a realização de consulta 
na forma prevista pelo Artigo 6º.

De fato, se impunham à época atos normativos como o Projeto 
de Lei 1610/1996, que tratava de mineração em terras indígenas, a Porta-
ria nº 303/20212 da Advocacia Geral da União (AGU) e o Projeto de Lei 



101

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

Complementar (PLP) 227/2012, que propunham esvaziar a determina-
ção constitucional de nulidade dos atos que tenham por objeto a ocupa-
ção, o domínio e a posse das terras tradicionais indígenas (artigo 231 da 
CF88). Além de obras como a transposição do Rio São Francisco e a hi-
drelétrica de Belo Monte, que impactaram territórios indígenas, quilom-
bolas, ribeirinhos e comunidades pesqueiras, com o aval do Judiciário, 
em desrespeito mesmo às formas de consulta já previstas na Constituição 
quanto à exploração de recursos hídricos e minerais em terras indígenas 
(artigo 49, XVI, da CF88).

Atualmente, comunidades e organizações da sociedade civil têm 
se empenhado na elaboração de seus próprios Protocolos de Consulta, an-
tecipando-se sobretudo às intenções estatais de implantar grandes obras 
de infraestrutura em seus territórios, traçando diretrizes próprias quanto 
à forma que consideram adequada à realização das consultas pelo Esta-
do brasileiro. Ao passo que recentes decisões judiciais têm suspendido o 
início ou o curso de obras que afetam territórios, até que sejam realizadas 
consultas adequadas às comunidades afetadas, como no caso da suspen-
ção judicial da remoção de comunidades quilombolas para a ampliação 
do Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, no Maranhão.

O direito à consulta dialoga intimamente com o direito à autodeter-
minação desses povos, que consiste na escolha de suas próprias prioridades 
em relação ao desenvolvimento econômico, social e cultural, na medida em 
que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, ou 
suas terras de ocupação tradicional – o seu etnodesenvolvimento.

Não é o que acontece quando, sem consulta prévia, se propõem 
iniciativas como o Plano de Desenvolvimento do MATOPIBA, expan-
dindo a fronteira de exploração agrícola sobre os Cerrados, que integram 
o bioma internacionalmente reconhecido como um dos hotspots da bio-
diversidade mundial, e segundo maior bioma do Brasil – desconsideran-
do as especificidades da relação desses povos com seus territórios de uso 
direto e indireto, fundado em um direito de posse e propriedade cons-
titucional e previsto na própria Convenção 169 da OIT, em oposição às 
concepções civilistas que atribui à terra apenas função econômica, mer-
cadoria passível de alienação ou capital gerador de lucro.

Além do dever de reconhecer e proteger os direitos de posse e 
propriedade dos povos sobre seus territórios, compreendendo a totalida-
de das áreas que ocupam ou utilizam de alguma outra forma, a Conven-
ção determina a adoção das medidas necessárias para delimitá-las e que o 
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sistema jurídico nacional deverá solucionar de forma adequada as reivin-
dicações de terras formuladas pelos povos interessados (Artigos 13 e 14).

Esses são direitos que pressupõem todos os demais, dada a relação 
intrínseca e indissociável que esses povos mantêm com seus territórios, de 
modo que sem a posse ou propriedade de suas terras resta comprometida 
a continuidade de sua existência física e cultural. Porém, são os mais fre-
quentemente violados por todas as esferas de poder do Estado brasileiro, 
desde o continuado desmonte dos órgãos responsáveis pelas políticas pú-
blicas de demarcação e titulação dos territórios, propostas legislativas que 
tentam flexibilizar esses direitos amplamente reconhecidos, ou interpreta-
ções jurídicas conservadores que terminam por minar a sua aplicação. 



103

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO: 

CONVENÇÃO 169 - SOBRE POVOS INDÍGENAS E TRIBAIS DA 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT)

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, 
convocada em Genebra pelo Conselho Administrativo da Repartição In-
ternacional do Trabalho e tendo ali se reunido a 7 de junho de 1989, em 
sua septuagésima sexta sessão; 

Observando as normas internacionais enunciadas na Convenção 
e na Recomendação sobre populações indígenas e tribais, 1957; 

Lembrando os termos da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Cul-
turais, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e dos nume-
rosos instrumentos internacionais sobre a prevenção da discriminação; 

Considerando que a evolução do direito internacional desde 
1957 e as mudanças sobrevindas na situação dos povos indígenas e tribais 
em todas as regiões do mundo fazem com que seja aconselhável adotar 
novas normas internacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a orien-
tação para a assimilação das normas anteriores; 

Reconhecendo as aspirações desses povos a assumir o controle 
de suas próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento eco-
nômico, e manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro 
do âmbito dos Estados onde moram;

Observando que em diversas partes do mundo esses povos não 
podem gozar dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o 
restante da população dos Estados onde moram e que suas leis, valores, 
costumes e perspectivas têm sofrido erosão frequentemente;

Lembrando a particular contribuição dos povos indígenas e tri-
bais à diversidade cultural, à harmonia social e ecológica da humanidade 
e à cooperação e compreensão internacionais;

Observando que as disposições a seguir foram estabelecidas com 
a colaboração das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e a Alimentação, da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura e da Organização Mundial da 
Saúde, bem como do Instituto Indigenista Interamericano, nos níveis 
apropriados e nas suas respectivas esferas, e que existe o propósito de 
continuar essa colaboração a fim de promover e assegurar a aplicação 
destas disposições;
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Após ter decidido adotar diversas propostas sobre a revisão par-
cial da Convenção sobre populações Indígenas e Tribais, 1957 (nº 107), o 
assunto que constitui o quarto item da agenda da sessão, e

Após ter decidido que essas propostas deveriam tomar a forma 
de uma Convenção Internacional que revise a Convenção Sobre Popula-
ções Indígenas e Tribais, 1957, adota, neste vigésimo sétimo dia de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove, a seguinte Convenção, que será deno-
minada Convenção Sobre os Povos Indígenas e Tribais, 1989:

PARTE l - POLÍTICA GERAL

ARTIGO 1 °
1. A presente convenção aplica-se:
a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições 

sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da cole-
tividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus 
próprios costumes ou tradições ou por legislação especial;

b) aos povos em países independentes, considerados indígenas 
pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma 
região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da coloni-
zação ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual 
for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições 
sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.

2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 
considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos 
que se aplicam as disposições da presente Convenção.

3. A utilização do termo “povos” na presente Convenção não 
deverá ser interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se 
refere aos direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito 
internacional.

ARTIGO 2°
1.Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvol-

ver, com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e 
sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o 
respeito pela sua integridade.
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2.Essa ação deverá incluir medidas:
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condi-

ções de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação nacional 
outorga aos demais membros da população;

b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, eco-
nômicos e culturais desses povos, respeitando a sua identidade social e 
cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições;

c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as 
diferenças socioeconômicas que possam existir entre os membros indíge-
nas e os demais membros da comunidade nacional, de maneira compatí-
vel com suas aspirações e formas de vida.

ARTIGO 3°
1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos 

direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discri-
minação. As disposições desta Convenção serão aplicadas sem discrimi-
nação aos homens e mulheres desses povos.

2. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de 
coerção que viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos 
povos interessados, inclusive os direitos contidos na presente Convenção.

ARTIGO 4°
1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessá-

rias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o 
meio ambiente dos povos interessados.

2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos 
expressos livremente pelos povos interessados.

3. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania 
não deverá sofrer nenhuma deterioração como consequência dessas 
medidas especiais.

ARTIGO 5°
Ao se aplicar às disposições da presente Convenção:
a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas so-

ciais, culturais religiosos e espirituais próprios dos povos mencionados 
e dever-se-á levar na devida consideração à natureza dos problemas que 
lhes sejam apresentados, tanto coletiva como individualmente.

b) deverá ser respeitada a integridade dos valores, práticas e ins-
tituições desses povos;
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c) deverão ser adotadas, com a participação e cooperação dos po-
vos interessados, medidas voltadas a aliviar as dificuldades que esses po-
vos experimentam ao enfrentarem novas condições de vida e de trabalho.

ARTIGO 6°
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos 

deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos 

apropriados e, particularmente, através de suas instituições representati-
vas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas 
suscetíveis de afetá-los diretamente;

b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados 
possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros 
setores da população e em todos os níveis, na adoção de decisões em 
instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza 
responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes;

c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das insti-
tuições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os re-
cursos necessários para esse fim.

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão 
ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com 
o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca 
das medidas propostas

ARTIGO 7º
1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, 

próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, 
na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar 
espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, 
e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento 
econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar 
da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvol-
vimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente.

2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de 
saúde e educação dos povos interessados, com a sua participação e coo-
peração, deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômi-
co global das regiões onde eles moram. Os projetos especiais de desen-
volvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a 
promoverem essa melhoria.
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3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possível, 
sejam efetuados estudos junto aos povos interessados com o objetivo de 
se avaliar a incidência social, espiritual e cultural e sobre o meio ambiente 
que as atividades de desenvolvimento, previstas, possam ter sobre esses 
povos. Os resultados desses estudos deverão ser considerados como cri-
térios fundamentais para a execução das atividades mencionadas.

4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os 
povos interessados para proteger e preservar o meio ambiente dos terri-
tórios que eles habitam.

ARTIGO 8º
1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados de-

verão ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito 
consuetudinário.

2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes 
e instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os 
direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com 
os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Sempre que for 
necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para se solucionar 
os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio.

3. A aplicação dos parágrafos I e 2 deste Artigo não deverá impe-
dir que os membros desses povos exerçam os direitos reconhecidos para 
todos os cidadãos do país e assumam as obrigações correspondentes.

ARTIGO 9º
1. Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico na-

cional e com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, deverão 
ser respeitados os métodos aos quais os povos interessados recorrem tradi-
cionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros.

2. As autoridades e os tribunais solicitados para se pronuncia-
rem sobre questões penais deverão levar em conta os costumes dos povos 
mencionados a respeito do assunto.

ARTIGO 10
1. Quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a 

membros dos povos mencionados, deverão ser levadas em conta as suas 
características econômicas, sociais e culturais.

2. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o 
encarceramento.
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ARTIGO 11
A lei deverá proibir a imposição, a membros dos povos interes-

sados, de serviços pessoais obrigatórios de qualquer natureza, remune-
rados ou não, exceto nos casos previstos pela lei para todos os cidadãos.

ARTIGO 12
Os povos interessados deverão ter proteção contra a violação de 

seus direitos, e poder iniciar procedimentos legais, seja pessoalmente, 
seja mediante os seus organismos representativos, para assegurar o res-
peito efetivo desses direitos. Deverão ser adotadas medidas para garantir 
que os membros desses povos possam compreender e se fazer compreen-
der em procedimentos legais, facilitando para eles, se for necessário, in-
térpretes ou outros meios eficazes.

PARTE II – TERRAS

ARTIGO 13
1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os gover-

nos deverão respeitar a importância especial que para as culturas e valores 
espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou 
territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam 
de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação.

2. A utilização do termo “terras” nos Artigos 15 e 16 deverá incluir 
o conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das regiões 
que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma

ARTIGO 14
1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de 

propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para 
salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não 
estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmen-
te, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. 
Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos 
nômades e dos agricultores itinerantes.

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias 
para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicional-
mente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.
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3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito 
do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras 
formuladas pelos povos interessados.

ARTIGO 15
1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais exis-

tentes nas suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos 
abrangem o direito desses povos a participarem da utilização, adminis-
tração e conservação dos recursos mencionados.

2. Em caso de pertencer ao Estado à propriedade dos minérios ou 
dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos, existen-
tes nas terras, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos 
com vistas a consultar os povos interessados, a fim de se determinar se 
os interesses desses povos seriam prejudicados, e em que medida, antes 
de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou ex-
ploração dos recursos existentes nas suas terras. Os povos interessados 
deverão participar sempre que for possível dos benefícios que essas ativi-
dades produzam, e receber indenização equitativa por qualquer dano que 
possam sofrer como resultado dessas atividades

ARTIGO 16
1. Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do presente 

Artigo, os povos interessados não deverão ser transladados das terras 
que ocupam.

2. Quando, excepcionalmente, o translado e o reassentamento des-
ses povos sejam considerados necessários, só poderão ser efetuados com 
o consentimento dos mesmos, concedido livremente e com pleno conhe-
cimento de causa. Quando não for possível obter o seu consentimento, o 
translado e o reassentamento só poderão ser realizados após a conclusão de 
procedimentos adequados estabelecidos pela legislação nacional, inclusive 
enquetes públicas, quando for apropriado, nas quais os povos interessados 
tenham a possibilidade de estar efetivamente representados.

3. Sempre que for possível, esses povos deverão ter o direito de 
voltar a suas terras tradicionais assim que deixarem de existir as causas 
que motivaram seu translado e reassentamento.

4. Quando o retomo não for possível, conforme for determinado 
por acordo ou, na ausência de tais acordos, mediante procedimento ade-
quado, esses povos deverão receber, em todos os casos em que for possível, 
terras cuja qualidade e cujo estatuto jurídico sejam pelo menos iguais aque-
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les das terras que ocupavam anteriormente, e que lhes permitam cobrir 
suas necessidades e garantir seu desenvolvimento futuro. Quando os povos 
interessados prefiram receber indenização em dinheiro ou em bens, essa 
indenização deverá ser concedida com as garantias apropriadas.

5. Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas transladadas 
e reassentadas por qualquer perda ou dano que tenham sofrido como 
consequência do seu deslocamento.

ARTIGO 17
1. Deverão ser respeitadas as modalidades de transmissão dos 

direitos sobre a terra entre os membros dos povos interessados estabele-
cidas por esses povos.

2. Os povos interessados deverão ser consultados sempre que for 
considerada sua capacidade para alienarem suas terras ou transmitirem de 
outra forma os seus direitos sobre essas terras para fora de sua comunidade.

3. Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos possam 
se aproveitar dos costumes dos mesmos ou do desconhecimento das leis 
por parte dos seus membros para se arrogarem à propriedade, a posse ou 
o uso das terras a eles pertencentes

ARTIGO 18
A lei deverá prever sanções apropriadas contra toda intrusão não 

autorizada nas terras dos povos interessados ou contra todo uso não au-
torizado das mesmas por pessoas alheias a eles, e os governos deverão 
adotar medidas para impedirem tais infrações.

ARTIGO 19
Os programas agrários nacionais deverão garantir aos povos in-

teressados condições equivalentes às desfrutadas por outros setores da 
população, para fins de:

a) a alocação de terras para esses povos quando as terras das que 
dispunham sejam insuficientes para lhes garantir os elementos de uma exis-
tência normal ou para enfrentarem o seu possível crescimento numérico;

b) a concessão dos meios necessários para o desenvolvimento das 
terras que esses povos já possuam.
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PARTE III - CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE EMPREGO

ARTIGO 20
1. Os governos deverão adotar, no âmbito da legislação nacio-

nal e em cooperação com os povos interessados, medidas especiais para 
garantir aos trabalhadores pertencentes a esses povos uma proteção 
eficaz em matéria de contratação e condições de emprego, na medida 
em que não estejam protegidas eficazmente pela legislação aplicável aos 
trabalhadores em geral.

2. Os governos deverão fazer o que estiver ao seu alcance para 
evitar qualquer discriminação entre os trabalhadores pertencentes aos 
povos interessados e os demais trabalhadores, especialmente quanto a:

a) acesso ao emprego, inclusive aos empregos qualificados e às 
medidas de promoção e ascensão;

b) remuneração igual por trabalho de igual valor;
c) assistência médica e social, segurança e higiene no trabalho, 

todos os benefícios da seguridade social e demais benefícios derivados do 
emprego, bem como a habitação;

d) direito de associação, direito a se dedicar livremente a todas as 
atividades sindicais para fins lícitos, e direito a celebrar convênios coleti-
vos com empregadores ou com organizações patronais.

3. As medidas adotadas deverão garantir, particularmente, que:
a) os trabalhadores pertencentes aos povos interessados, inclusi-

ve os trabalhadores sazonais, eventuais e migrantes empregados na agri-
cultura ou em outras atividades, bem como os empregados por emprei-
teiros de mão-de-obra, gozem da proteção conferida pela legislação e a 
prática nacionais a outros trabalhadores dessas categorias nos mesmos 
setores, e sejam plenamente informados dos seus direitos de acordo com 
a legislação trabalhista e dos recursos de que dispõem;

b) os trabalhadores pertencentes a esses povos não estejam subme-
tidos a condições de trabalho perigosas para sua saúde, em particular como 
consequência de sua exposição a pesticidas ou a outras substâncias tóxicas;

c) os trabalhadores pertencentes a esses povos não sejam subme-
tidos a sistemas de contratação coercitivos, incluindo-se todas as formas 
de servidão por dívidas;

d) os trabalhadores pertencentes a esses povos gozem da igualda-
de de oportunidade e de tratamento para homens e mulheres no emprego 
e de proteção contra o acossamento sexual.
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4. Dever-se-á dar especial atenção à criação de serviços adequa-
dos de inspeção do trabalho nas regiões donde trabalhadores pertencen-
tes aos povos interessados exerçam atividades assalariadas, a fim de ga-
rantir o cumprimento das disposições desta parte da presente Convenção.

INDÚSTRIAS RURAIS

ARTIGO 21
Os membros dos povos interessados deverão poder dispor de meios 

de formação profissional pelo menos iguais àqueles dos demais cidadãos.

ARTIGO 22
1. Deverão ser adotadas medidas para promover a participação 

voluntária de membros dos povos interessados em programas de forma-
ção profissional de aplicação geral.

2. Quando os programas de formação profissional de aplicação 
geral existentes não atendam às necessidades especiais dos povos interes-
sados, os governos deverão assegurar, com a participação desses povos, 
que sejam colocados à disposição dos mesmos programas e meios espe-
ciais de formação.

3. Esses programas especiais de formação deverão estar basea-
dos no entorno econômico, nas condições sociais e culturais e nas ne-
cessidades concretas dos povos interessados. Todo levantamento neste 
particular deverá ser realizado em cooperação com esses povos, os quais 
deverão ser consultados sobre a organização e o funcionamento de tais 
programas. Quando for possível, esses povos deverão assumir progressi-
vamente a responsabilidade pela organização e o funcionamento de tais 
programas especiais de formação, se assim decidirem.

ARTIGO 23
1. O artesanato, as indústrias rurais e comunitárias e as atividades 

tradicionais e relacionadas com a economia de subsistência dos povos in-
teressados, tais como a caça, a pesca com armadilhas e a colheita, deverão 
ser reconhecidas como fatores importantes da manutenção de sua cultura 
e da sua autossuficiência e desenvolvimento econômico. Com a parti-
cipação desses povos, e sempre que for adequado, os governos deverão 
zelar para que sejam fortalecidas e fomentadas essas atividades.
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2. A pedido dos povos interessados, deverá facilitar-se aos mes-
mos, quando for possível, assistência técnica e financeira apropriada que 
leve em conta as técnicas tradicionais e as características culturais desses 
povos e a importância do desenvolvimento sustentado e equitativo.

PARTE IV - SEGURIDADE SOCIAL E SAÚDE

ARTIGO 24
Os regimes de seguridade social deverão ser estendidos pro-

gressivamente aos povos interessados e aplicados aos mesmos sem 
discriminação alguma.

ARTIGO 25
1. Os governos deverão zelar para que sejam colocados à disposi-

ção dos povos interessados serviços de saúde adequados ou proporcionar 
a esses povos os meios que lhes permitam organizar e prestar tais serviços 
sob a sua própria responsabilidade e controle, a fim de que possam gozar 
do nível máximo possível de saúde física e mental.

2. Os serviços de saúde deverão ser organizados, na medida do 
possível, em nível comunitário. Esses serviços deverão ser planejados e ad-
ministrados em cooperação com os povos interessados e levar em conta as 
suas condições econômicas, geográficas, sociais e culturais, bem como os 
seus métodos de prevenção, práticas curativas e medicamentos tradicionais.

3. O sistema de assistência sanitária deverá dar preferência à 
formação e ao emprego de pessoal sanitário da comunidade local e se 
centrar no atendimento primário à saúde, mantendo ao mesmo tempo 
estreitos vínculos com os demais níveis de assistência sanitária.

4. A prestação desses serviços de saúde deverá ser coordenada com 
as demais medidas econômicas e culturais que sejam adotadas no país.

PARTE V - EDUCAÇÃO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO

ARTIGO 26
Deverão ser adotadas medidas para garantir aos membros dos 

povos interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos 
os níveis, pelo menos em condições de igualdade com o restante da 
comunidade nacional.
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ARTIGO 27
1. Os programas e os serviços de educação destinados aos po-

vos interessados deverão ser desenvolvidos e aplicados em cooperação 
com eles a fim de responder às suas necessidades particulares, e deverão 
abranger a sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas de 
valores e todas suas demais aspirações sociais, econômicas e culturais.

2. A autoridade competente deverá assegurar a formação de 
membros destes povos e a sua participação na formulação e execução de 
programas de educação, com vistas a transferir progressivamente para 
esses povos a responsabilidade de realização desses programas, quando 
for adequado.

3. Além disso, os governos deverão reconhecer o direito desses 
povos de criarem suas próprias instituições e meios de educação, desde 
que tais instituições satisfaçam as normas mínimas estabelecidas pela au-
toridade competente em consulta com esses povos. Deverão ser facilita-
dos para eles recursos apropriados para essa finalidade.

ARTIGO 28
1. Sempre que for viável, dever-se-á ensinar às crianças dos povos 

interessados a ler e escrever na sua própria língua indígena ou na língua 
mais comumente falada no grupo a que pertençam. Quando isso não for 
viável, as autoridades competentes deverão efetuar consultas com esses 
povos com vistas a se adotar medidas que permitam atingir esse objetivo.

2. Deverão ser adotadas medidas adequadas para assegurar que 
esses povos tenham a oportunidade de chegarem a dominar a língua na-
cional ou uma das línguas oficiais do país.

3. Deverão ser adotadas disposições para se preservar as línguas 
indígenas dos povos interessados e promover o desenvolvimento e práti-
ca das mesmas.

ARTIGO 29
Um objetivo da educação das crianças dos povos interessados 

deverá ser o de lhes ministrar conhecimentos gerais e aptidões que lhes 
permitam participar plenamente e em condições de igualdade na vida de 
sua própria comunidade e na da comunidade nacional.

ARTIGO 30
1. Os governos deverão adotar medidas de acordo com as tradi-

ções e culturas dos povos interessados, a fim de lhes dar a conhecer seus 
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direitos e obrigações especialmente no referente ao trabalho e às possibi-
lidades econômicas, às questões de educação e saúde, aos serviços sociais 
e aos direitos derivados da presente Convenção.

2. Para esse fim, dever-se-á recorrer, se for necessário, a tradu-
ções escritas e à utilização dos meios de comunicação de massa nas lín-
guas desses povos.

ARTIGO 31
Deverão ser adotadas medidas de caráter educativo em todos os 

setores da comunidade nacional, e especialmente naqueles que estejam 
em contato mais direto com os povos interessados, com o objetivo de se 
eliminar os preconceitos que poderiam ter com relação a esses povos. 
Para esse fim, deverão ser realizados esforços para assegurar que os livros 
de História e demais materiais didáticos ofereçam uma descrição equita-
tiva, exata e instrutiva das sociedades e culturas dos povos interessados.

PARTE VI - CONTATOS E COOPERAÇÃO ATRAVÉS 
DAS FRONTEIRAS

ARTIGO 32
Os governos deverão adotar medidas apropriadas, inclusive me-

diante acordos internacionais, para facilitar os contatos e a cooperação 
entre povos indígenas e tribais através das fronteiras, inclusive as ativida-
des nas áreas econômica, social, cultural, espiritual e do meio ambiente.

PARTE VII – ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 33
1. A autoridade governamental responsável pelas questões que a 

presente Convenção abrange deverá se assegurar de que existem institui-
ções ou outros mecanismos apropriados para administrar os programas 
que afetam os povos interessados, e de que tais instituições ou mecanismos 
dispõem dos meios necessários para o pleno desempenho de suas funções.

2. Tais programas deverão incluir:
a) o planejamento, coordenação, execução e avaliação, em coopera-

ção com os povos interessados, das medidas previstas na presente Convenção;
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b) a proposta de medidas legislativas e de outra natureza às auto-
ridades competentes e o controle da aplicação das medidas adotadas em 
cooperação com os povos interessados.

PARTE VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 34
A natureza e o alcance das medidas que sejam adotadas para pôr 

em efeito a presente Convenção deverão ser determinadas com flexibili-
dade, levando em conta as condições próprias de cada país.

ARTIGO 35
A aplicação das disposições da presente Convenção não deverá 

prejudicar os direitos e as vantagens garantidos aos povos interessados 
em virtude de outras convenções e recomendações, instrumentos inter-
nacionais, tratados, ou leis, laudos, costumes ou acordos nacionais.

PARTE IX - DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 36
Esta Convenção revisa a Convenção Sobre Populações Indígenas 

e Tribais, 1957.

ARTIGO 37
As ratificações formais da presente Convenção serão transmiti-

das ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele 
registradas.

ARTIGO 38
1. A presente Convenção somente vinculará os Membros da Or-

ganização Internacional do Trabalho cujas ratificações tenham sido re-
gistradas pelo Diretor-Geral. 

2. Esta Convenção entrará em vigor doze meses após o registro 
das ratificações de dois Membros por parte do Diretor-Geral.

3. Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor, para cada 
Membro, doze meses após o registro da sua ratificação.
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ARTIGO 39
1. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção po-

derá denunciá-la após a expiração de um período de dez anos contados 
da entrada em vigor mediante ato comunicado ao Diretor- Geral da Re-
partição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia só 
surtirá efeito um ano após o registro.

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção e não 
fizer uso da faculdade de denúncia prevista pelo parágrafo precedente den-
tro do prazo de um ano após a expiração do período de dez anos previsto 
pelo presente Artigo, ficará obrigado por um novo período de dez anos e, 
posteriormente, poderá denunciar a presente Convenção ao expirar cada 
período de dez anos, nas condições previstas no presente Artigo.

ARTIGO 40
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho no-

tificará a todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho 
o registro de todas as ratificações, declarações e denúncias que lhe sejam 
comunicadas pelos Membros da Organização.

2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segun-
do ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral chamará 
atenção dos Membros da Organização para a data de entrada em vigor da 
presente Convenção.

ARTIGO 41
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho co-

municará ao Secretário - Geral das Nações Unidas, para fins de registro, 
conforme o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, as informações com-
pletas referentes a quaisquer ratificações, declarações e atos de denúncia 
que tenha registrado de acordo com os Artigos anteriores.

ARTIGO 42
Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração da 

Repartição Internacional do Trabalho deverá apresentar à Conferência 
Geral um relatório sobre a aplicação da presente Convenção e decidirá 
sobre a oportunidade de inscrever na agenda da Conferência a questão 
de sua revisão total ou parcial.
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ARTIGO 43
1. Se a Conferência adotar uma nova Convenção que revise total 

ou parcialmente a presente Convenção, e a menos que a nova Convenção 
disponha contrariamente:

a) a ratificação, por um Membro, da nova Convenção revista im-
plicará de pleno direito, não obstante o disposto pelo Artigo 39, supra, a 
denúncia imediata da presente Convenção, desde que a nova Convenção 
revista tenha entrado em vigor;

b) a partir da entrada em vigor da Convenção revista, a presente 
Convenção deixará de estar aberta à ratificação dos Membros.

2. A presente Convenção continuará em vigor, em qualquer caso 
em sua forma e teor atuais, para os Membros que a tiverem ratificado e 
que não ratificarem a Convenção revista.

ARTIGO 44
As versões inglesa e francesa do texto da presente Convenção são 

igualmente autênticas.
Aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 143/2002 e pro-

mulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.051/04.
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CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS 
AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL, DA ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS (ONU)

Publicada no Brasil por meio do Decreto n. 65.810, de 08 de de-
zembro de 1969, a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de 
discriminação racial baseia-se, principalmente, nos princípios da digni-
dade e igualdade inerente a todos os seres humanos. Considera como 
basilares a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, a Declaração das Nações Unidas sobre eliminação de todas 
as formas de discriminação racial e a Convenção sobre discriminação nos 
empregos e ocupação, adotada pela Organização Internacional do Traba-
lho. Essa convenção destaca a igualdade de todos os homens perante a lei, 
bem como o direito de à igual proteção contra qualquer discriminação e 
contra qualquer incitamento à discriminação.

O objetivo da convenção é, principalmente, adotar todas as me-
didas necessárias para eliminar rapidamente a discriminação racial em 
todas as suas formas e manifestações,  prevenir e combater doutrinas e 
práticas raciais a fim de promover o entendimento entre as raças,  cons-
truir uma comunidade internacional livre de todas as formas de separa-
ção racial e discriminação racial,  completar os princípios estabelecidos 
na Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de todas as formas 
de discriminação racial e assegurar, o mais cedo possível, a adoção de 
medidas práticas para esse fim.

Traz como significado de discriminação racial, qualquer distin-
ção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendên-
cia ou origem nacional ou étnica que tenha por objetivo ou efeito anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano 
(em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades funda-
mentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer 
outro domínio de vida pública. Os seus dispositivos orientam os países 
que a adotaram a eliminar todas as formas de discriminação, sobretudo 
a racial.
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A necessidade de eliminação rápida da discriminação racial em 
todas as suas formas e manifestações, assegurando a compreensão e o 
respeito à dignidade da pessoa humana, sem distinção de qualquer raça, 
cor ou origem nacional, lastreadas na afirmação de não existirem justi-
ficativas para nenhum tipo de discriminação, foram os motivos da ela-
boração da convenção em tela. Desse modo, à luz da matriz teórica do 
etnodesenvolvimento, considera-se que a normativa analisada seja pri-
mordial para a construção de premissas para projetos políticos e jurídicos 
de desenvolvimento autêntico, baseado na cultura dos povos.

É possível observar no Brasil uma grave fratura que limita o atin-
gimento da igualdade racial. As marcas da exploração das riquezas na-
turais a partir do trabalho escravo, a ausência de políticas públicas para 
efetivação inserção do negro e indígena na sociedade - como forma de 
reconhecimento das contribuições deles na formação do país - nos tra-
zem os piores índices, mesmo no século XXI, quando se trata de educa-
ção, salário e habitação. Desde a independência do Brasil, da abolição 
da escravatura e instalação da República observa-se que os pensamentos 
e práticas político-sociais sempre estiveram voltados para a exclusão da 
população negra de seus projetos de construção da nação brasileira.

No período pré-libertação dos escravos, grupos defendiam a 
doação de terras aos ex-escravos e outras políticas de inserção, contudo, 
não só o novo regime não dava qualquer passo em direção à liquidação 
do passado colonial, com sua fileira de injustiças, como ainda acumulava 
novas injustiças. Os 723.419 escravos existentes em 1888 não foram obje-
to de qualquer ação (aí sim, cabível) de indenização, seja direta (como em 
dinheiro), seja indireta (como a doação de um lote de terra). 

Os índios e negros, propulsores diretos da riqueza nacional, pois 
efetivamente contribuíram com trabalho, não eram considerados cida-
dãos e nem brasileiros. A etnicidade era concebida como um problema, 
um atraso à criação do Estado Nacional. As opções políticas e econô-
micas, a partir da Independência e República, guardaram os elementos 
fundantes da colônia no sentido de exploração das riquezas em função 
de um grande centro, ou em outros termos, uma acumulação capitalista 
dependente e periférica, com reforço nas bases raciais e patriarcais.
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COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO:

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A ELIMINAÇÃO 
DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL, DA 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU)

Os Estados Membros na presente Convenção,
Considerando que a Carta das Nações Unidas se baseia em prin-

cípios de dignidade e igualdade inerentes a todos os serres humanos, e que 
todos os Estados Membros comprometem-se a tomar medidas separadas 
e conjuntas, em cooperação com a Organização, para a consecução de um 
dos propósitos das Nações Unidas, que é promover e encorajar o respeito 
universal e a observância dos direitos humanos e das liberdades funda-
mentais para todos sem discriminação de raça, sexo, idioma ou religião.

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais sem 
dignidade e direitos e que toda pessoa pode invocar todos os direitos 
estabelecidos nessa Declaração, sem distinção alguma, e principalmente 
de raça, cor ou origem nacional.

Considerando que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm 
direito a igual proteção contra qualquer discriminação e contra qualquer 
incitamento à discriminação.

Considerando o suposto autor baseia-se em princípios de digni-
dade e igualdade inerentes a todos os seres humanos, e que todos os Esta-
dos Membros se comprometem a tomar medidas separadas e conjuntas, 
em cooperação com a Organização, para a consecução de um dos propó-
sitos da Nações Unidas, que é promover e encorajar o respeito universal 
e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para 
todos, sem discriminação de arca, sexo, idioma ou religião.

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos proclama “que todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos e que toda pessoa pode invocar todos os direitos 
estabelecidos nessa Declaração, sem distinção alguma, e principalmente 
de raça, cor ou origem nacional”.

Considerando que todas as pessoas são iguais perante a lei e têm 
direito a igual proteção contra qualquer discriminação e contra qualquer 
incitamento à discriminação.

Considerando que as Nações Unidas têm condenado o colonialis-
mo e todas as práticas de segregação e discriminação a ele associadas, em 
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qualquer forma e onde quer que existam, e que a Declaração sobre a Ou-
torga da Independência aos Países e Povos Coloniais de 14 de dezembro de 
1960 (Resolução n. 1514 (XV) da Assembleia Geral) afirmou e proclamou 
solenemente a necessidade de levá-las a um fim rápido e incondicional.

Considerando que a Declaração das Nações Unidas sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 20 de dezembro 
de 1963 (Resolução n. 1.904 (XVIII) da Assembleia Geral) afirma solene-
mente a necessidade de eliminar rapidamente a discriminação racial no 
mundo, em toas as suas formas e manifestações, e de assegurar a com-
preensão e o respeito à dignidade da pessoa humana.

Convencidos de que a doutrina da superioridade baseada em di-
ferenças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, social-
mente injusta e perigosa, e que não existe justificação para a discrimina-
ção racial, em teoria ou na prática, em lugar algum.

Reafirmando que a discriminação entre as pessoas por motivo 
de raça, cor ou origem étnica é um obstáculo às relações amistosas e pa-
cíficas entre as nações e é capaz de perturbar a paz e a segurança entre 
os povos e a harmonia de pessoas vivendo lado a lado, até dentro de um 
mesmo Estado.

Convencidos de que a existência de barreiras raciais repugna os 
ideais de qualquer sociedade humana.

Alarmados por manifestações de discriminação racial ainda em 
evidência em algumas áreas do mundo e por políticas governamentais 
baseadas em superioridade racial ou ódio, como as políticas de apartheid, 
segregação ou separação.

Resolvidos a adotar todas as medidas necessárias para eliminar 
rapidamente a discriminação racial em todas as suas formas e manifesta-
ções, e a prevenir e combater doutrinas e práticas racistas e construir uma 
comunidade internacional livre de todas as formas de segregação racial e 
discriminação racial.

Levando em conta a Convenção sobre a Discriminação no Emprego 
e Ocupação, adotada pela Organização Internacional do Trabalho de 1958, e 
a Convenção contra a Discriminação no Ensino, adotada pela Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 1960.

Desejosos de completar os princípios estabelecidos na Declara-
ção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação Racial e assegurar o mais cedo possível a adoção de medidas 
práticas para esse fim.
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Acordam o seguinte:

PARTE I

ARTIGO I
1. Para fins da presente Convenção, a expressão “discriminação 

racial” significará toda distinção, exclusão, restrição ou preferência ba-
seada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha 
por objeto ou resultado anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 
exercício em um mesmo plano (em igualdade de condição) de direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, so-
cial, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública.

2. Esta Convenção não se aplicará às distinções, exclusões, res-
trições e preferências feitas por um Estado Membro entre cidadãos e 
não-cidadãos.

3. Nada nesta Convenção poderá ser interpretado como afetan-
do as disposições legais dos Estados Membros, relativas à nacionalidade, 
cidadania e naturalização, desde que tais disposições não discriminem 
contra qualquer nacionalidade particular.

4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas espe-
ciais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado 
de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da 
proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou in-
divíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fun-
damentais, contanto que tais medidas não conduzam, em consequência, 
à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não 
prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos.

ARTIGO II 
1.Os Estados Membros condenam a discriminação racial e com-

prometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem dilações, 
uma política destinada a eliminar a discriminação racial em todas as suas 
formas e a encorajar a promoção de entendimento entre todas as raças, e 
para este fim:

a) Cada Estado Membro compromete-se a abster-se de incorrer 
em todo ato ou prática de discriminação racial contra pessoas, grupos de 
pessoas ou instituições e zelar para que as autoridades públicas nacionais 
ou locais atuem em conformidade com esta obrigação. 
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b) Cada Estado Membro compromete-se a não encorajar, defen-
der ou apoiar a discriminação racial praticada por uma pessoa ou uma 
organização qualquer. 

c) Cada Estado Membro deverá tomar as medidas eficazes, a fim 
de rever as políticas governamentais nacionais e locais e modificar, sub-
-rogar ou anular qualquer disposição regulamentar que tenha como ob-
jetivo criar a discriminação ou perpetuá-la onde já existir. 

d) Cada Estado Membro deverá tomar todas as medidas apro-
priadas, inclusive, se as circunstâncias o exigirem, medidas de natureza 
legislativa, para proibir e pôr fim à discriminação racial praticada por 
quaisquer pessoas, grupo ou organização. 

e) Cada Estado Membro compromete-se a favorecer, quando for 
o caso, as organizações e movimentos multirraciais, bem como outros 
meios próprios para eliminar as barreiras entre as raças e a desencorajar 
o que tenda a fortalecer a divisão racial. 

§2. Os Estados Membros tomarão, se as circunstâncias o exigi-
rem, nos campos social, econômico, cultural e outros, medidas especiais 
e concretas para assegurar, como convier, o desenvolvimento ou a prote-
ção de certos grupos raciais ou de indivíduos pertencentes a esses grupos, 
com o objetivo de garantir-lhes, em condições de igualdade, o pleno exer-
cício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. Essas medidas 
não deverão, em caso algum, ter a finalidade de manter direitos desiguais 
ou distintos para os diversos grupos raciais, depois de alcançados os ob-
jetivos, em razão dos quais foram tomadas.

ARTIGO III
Os Estados Membros condenam a segregação racial e o apartheid 

e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob a sua jurisdi-
ção todas as práticas dessa natureza.

ARTIGO IV 
Os Estados Membros condenam toda propaganda e todas as or-

ganizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superiorida-
de de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma 
certa origem étnica ou que pretendam justificar ou encorajar qualquer 
forma de ódio e de discriminação raciais, e comprometem-se a adotar 
imediatamente medidas positivas destinadas a eliminar qualquer incita-
ção a uma tal discriminação, ou quaisquer atos de discriminação com este 
objetivo, tendo em vista os princípios formulados na Declaração Univer-
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sal dos Direitos do Homem e os direitos expressamente enunciados no 
artigo V da presente Convenção, eles se comprometem principalmente:

a) a declarar, como delitos puníveis por lei, qualquer difusão de 
ideias baseadas na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento 
à discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou pro-
vocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer grupo de 
pessoas de outra cor ou de outra origem étnica, como também qualquer 
assistência prestada a atividades racistas, inclusive seu financiamento. 

b) a declarar ilegais e a proibir as organizações, assim como as 
atividades de propaganda organizada e qualquer outro tipo de atividade 
de propaganda que incitarem à discriminação racial e que a encorajarem 
e a declarar delito punível por lei a participação nessas organizações ou 
nessas atividades. 

c) a não permitir as autoridades públicas nem às instituições públicas 
nacionais ou locais, o incitamento ou encorajamento à discriminação racial.

ARTIGO V
De conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas 

no artigo 2, Os Estados Partes comprometem-se a proibir e a eliminar a 
discriminação racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada 
uma à igualdade perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem 
nacional ou étnica, principalmente no gozo dos seguintes direitos:

a) direito a um tratamento igual perante os tribunais ou qualquer 
outro órgão que administre justiça; 

b) direito a segurança da pessoa ou à proteção do Estado contra 
violência ou lesão corporalcometida que por funcionários de Governo, 
quer por qualquer indivíduo, grupo ou instituição.

c) Direitos políticos, particularmente direitos de participar nas 
eleições — de votar e ser votado — conforme o sistema de sufrágio uni-
versal e igual, de tomar parte no Governo, assim como na direção dos 
assuntos públicos qualquer nível, e de aceso em igualdade de condições 
às funções públicas. 

d) Outros direitos civis, particularmente: 
i) Direito de circular livremente e de escolher residência dentro 

das fronteiras do Estado. 
ii) Direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e de voltar ao 

seu país.
iii) Direito a uma nacionalidade. 
iv) Direito a casar-se e escolher o cônjuge. 
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v) Direito de qualquer pessoa, tanto individualmente como em 
conjunto, à propriedade. 

vi) Direito de herdar. 
vii) Direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 

religião. 
viii) Direito à liberdade de opinião e de expressão. 
ix) Direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas: 
e) direitos econômicos, sociais e culturais, principalmente:
i) direitos ao trabalho, à livre escolha de trabalho, a condições 

equitativas e satisfatórias de trabalho, à proteção contra o desemprego, à 
um salário igual para um trabalho igual, à uma remuneração equitativa 
e satisfatória. 

ii) direito de fundar sindicatos e a eles se afiliar. 
iii) direito à habitação. 
iv) direito à saúde pública, a tratamento médico, à previdência 

social e aos serviços sociais. 
v) direito à educação e à formação profissional. 
vi) direito à igual participação nas atividades culturais. 
vii) direito de acesso a todos os lugares e serviços destinados ao 

uso do público, tais como meios de transporte, hotéis, restaurantes, cafés, 
espetáculos e parques. 

ARTIGO VI
Os Estados Membros assegurarão, a qualquer pessoa a que esti-

ver sob sua jurisdição, proteção e recursos eficazes perante os tribunais 
nacionais outros órgãos do Estado, competentes, contra quaisquer tipos 
de discriminação racial e que, contrariamente à presente Convenção, 
violarem seus diretos individuais e suas liberdades fundamentais, assim 
como o direito de expressar a sua tribunas uma satisfação ou reparação 
justa e adequada por qualquer dano de expressar que foi vítima, em de-
corrência tal discriminação.

ARTIGO VII
Os Estados Membros comprometem-se a tomar as medidas ime-

diatas e eficazes , principalmente no campo do ensino, educação, cultura, 
e informação, para lutar contra preconceitos que levem à discriminação 
racial e promover o entendimento, a tolerância e a amizade entre nações e 
grupos raciais e étimos, sim como propagar os propósitos e os princípios 
da Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Hu-
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manos, da Declaração das Nações Unidas Sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação Racial e da presente Convenção.

PARTE II

ARTIGO VIII
1. Será estabelecido um Comitê sobre a Eliminação da Discrimi-

nação Racial (doravante denominado “Comitê”), composto de dezoito 
peritos de grande prestígio mora e reconhecida imparcialidade, que serão 
eleitos pelos Estados Membros dentre os seus nacionais e que exercerão 
suas funções a título pessoal, levando-se em conta uma distribuição geo-
gráfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização, 
assim como dos principais sistemas jurídicos.

2. Os membros do Comitê serão eleitos em votação secreta den-
tre uma lista de pessoas indicadas pelos Estados Membros. Cada Estado 
Membro pode indicar uma pessoa dentre os seus nacionais.

3. A primeira eleição se realizará seis meses após a data da entra-
da em vigor da presente Convenção. Ao menos três meses antes da data 
de cada eleição, o Secretário Geral da Organização das Nações Unidas en-
viará uma carta aos Estados Membros para convidá-los a apresentar suas 
candidaturas no prazo de dois meses. O Secretário Geral da Organização 
das Nações Unidas organizará uma lista, por ordem alfabética, de todos 
os candidatos assim designados, com indicações dos Estados Membros 
que os tiverem designado, e a comunicará aos Estados Membros.

4. Os membros do Comitê serão eleitos durante uma reunião dos 
Estados Membros convocada pelo Secretário Geral das Nações Unidas. 
Nesta reunião, na qual o quórum será estabelecido por dois terços dos 
Estados Membros, serão eleitos membros do Comitê os candidatos que 
obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos 
representantes dos Estados Membros presentes e votantes.

5. a) Os membros do Comitê serão eleitos para um mandato de 
quatro anos. Entretanto, o mandato de nove dos membros eleitos na pri-
meira eleição expirará ao final de dois anos; imediatamente após a pri-
meira eleição, os nomes desses nove membros serão escolhidos, por sor-
teio, pelo Presidente do Comitê.

b) Para preencher as vagas fortuitas, o Estado Membro cujo peri-
to tenha deixado de exercer suas funções de membro do Comitê nomeará 
outro perito entre seus nacionais, sob reserva da aprovação do Comitê.
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6. Os Estados Membros serão responsáveis pelas despesas dos 
membros do Comitê para o período em que estes desempenharem fun-
ções no Comitê.

ARTIGO IX
1. Os Estados Membros comprometem-se a submeter ao Secretá-

rio Geral das Nações Unidas, para exame do Comitê, um relatório sobre 
as medidas legislativas, judiciárias, administrativas ou outras que adota-
rem para tornarem efetivas as disposições desta Convenção:

a) No prazo de um ano, a partir da entrada em vigor da Conven-
ção, para o Estado interessado. 

b) Posteriormente, pelo menos a cada quatro anos e toda vez que 
o Comitê vier a solicitar.

c) O Comitê poderá solicitar informações complementares aos 
Estados Membros.

2. O Comitê submeterá anualmente à Assembleia Geral um re-
latório sobre suas atividades e poderá fazer sugestões e recomendações 
de ordem geral baseadas no exame dos relatórios e das informações re-
cebidas dos Estados Membros. Levará estas sugestões e recomendações 
de ordem geral ao conhecimento da Assembleia Geral e, se as houver, 
juntamente com as observações dos Estados Membros.

ARTIGO X
1. O Comitê adotará seu próprio regulamento interno.
2. O Comitê elegerá sua Mesa para um período de dois anos.
3. O Secretário Geral das Nações Unidas fornecerá os serviços de 

Secretaria ao Comitê.
4. O Comitê reunir-se-á normalmente na sede das Nações Unidas.

ARTIGO XI
1. Se um Estado Membro considerar que outro Estado Membro 

não vem cumprindo as disposições da presente Convenção poderá cha-
mar a atenção do Comitê sobre a questão. O Comitê transmitirá, então, 
a comunicação ao Estado Membro interessado. Em um prazo de três 
meses, o Estado destinatário submeterá ao Comitê as explicações ou de-
clarações por escrito, a fim de esclarecer a questão e indicar as medidas 
corretivas que por acaso tenham sido tomadas pelo referido Estado.

2. Se, dentro do prazo de seis meses, a contar da data do recebi-
mento da comunicação original pelo Estado destinatário, a questão não 
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estiver dirimida satisfatoriamente para ambos os Estados Membros inte-
ressados, por meio de negociações bilaterais ou por qualquer outro pro-
cesso que estiver a sua disposição, tanto um como o outro terão o direito 
de submetê-la ao Comitê, mediante notificação endereçada ao Comitê ou 
ao outro Estado interessado.

3. O Comitê só poderá tomar conhecimento de uma questão, 
de acordo com o “§2 do presente artigo”, após ter assegurado que todos 
os recursos internos disponíveis tenham sido utilizados e esgotados, em 
conformidade com os princípios do Direito Internacional geralmente re-
conhecidos. Não se aplicará essa regra quando a aplicação dos menciona-
dos recursos exceder prazos razoáveis.

4. Em qualquer questão que lhe for submetida, o Comitê poderá 
solicitar aos Estados Membros presentes que lhe forneçam quaisquer in-
formações complementares pertinentes.

5. Quando o Comitê examinar uma questão conforme o presente 
artigo, os Estados Membros interessados terão o direito de nomear um 
representante que participará, sem direito de voto, dos trabalhos no Co-
mitê durante todos os debates.

ARTIGO XII
1. a) Depois que o Comitê obtiver e consultar as informações que 

julgar necessárias, o Presidente nomeará uma Comissão de Conciliação 
ad hoc (doravante denominada “Comissão”), composta de 5 pessoas que 
poderão ou não ser membros do Comitê. Os membros serão nomeados 
com o consentimento pleno e unânime das partes na controvérsia e a 
Comissão porá seus bons ofícios à disposição dos Estados presentes, com 
o objetivo de chegar a uma solução amigável da questão, baseada no res-
peito à presente Convenção.

b) Se os Estados Membros na controvérsia não chegarem a um 
entendimento em relação a toda ou parte da composição da Comissão, 
em um prazo de três meses, os membros da Comissão que não tiverem 
o assentimento dos Estados Membros na controvérsia serão eleitos por 
escrutínio secreto, dentre os próprios membros do Comitê, por maioria 
de dois terços.

2. Os membros da Comissão atuarão a título individual. Não de-
verão ser nacionais de um dos Estados Membros na controvérsia nem de 
um Estado que não seja parte na presente Convenção.

3. A Comissão elegerá seu Presidente e adotará seu regulamento 
interno.
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4. A Comissão reunir-se-á na Sede das Nações Unidas ou em 
qualquer outro lugar apropriado que a Comissão determinar.

5. O secretariado, previsto no “§3 do artigo 10º”, prestará igual-
mente seus serviços à Comissão cada vez que uma controvérsia entre os 
Estados Membros provocar sua formação.

6. Todas as despesas dos membros da Comissão serão divididas 
igualmente entre os Estados Membros na controvérsia, com base em um 
cálculo estimativo feito pelo Secretário Geral.

7. O Secretário Geral ficará autorizado a pagar, se for necessário, 
as despesas dos membros da Comissão, antes que o reembolso seja efe-
tuado pelos Estados Membros na controvérsia, de conformidade com o 
“§6 do presente artigo”.

8. As informações obtidas e confrontadas pelo Comitê serão pos-
tas à disposição da Comissão, que poderá solicitar aos Estados interes-
sados que lhe forneçam qualquer informação complementar pertinente.

ARTIGO XIII
1. Após haver estudado a questão sob todos os seus aspectos, a 

Comissão preparará e submeterá ao Presidente do Comitê um relatório 
com as conclusões sobre todas as questões de fato relativas à controvérsia 
entre as partes e as recomendações que julgar oportunas, a fim de chegar 
a uma solução amistosa da controvérsia.

2. O Presidente do Comitê transmitirá o relatório da Comissão 
a cada um dos Estados Membros na controvérsia. Os referidos Estados 
comunicarão ao Presidente do Comitê, em um prazo de três meses, se 
aceitam ou não as recomendações contidas no relatório da Comissão.

3. Expirado o prazo previsto no “§2 do presente artigo”, o Presidente 
do Comitê apresentará o Relatório da Comissão e as Declarações dos Estados 
Membros interessados aos outros Estados Membros nesta Convenção.

ARTIGO XIV
1. Todo Estado Membro na presente Convenção poderá declarar, 

a qualquer momento, que reconhece a competência do Comitê para re-
ceber e examinar as comunicações enviadas por indivíduos ou grupos de 
indivíduos sob sua jurisdição, que aleguem ser vítimas de violação, por 
um Estado Membro, de qualquer um dos direitos enunciados na presente 
Convenção. O Comitê não receberá comunicação alguma relativa a um 
Estado Membro que não houver feito declaração dessa natureza.
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2. Qualquer Estado Membro que fizer uma declaração de con-
formidade com o “§1 do presente artigo”, poderá criar ou designar um 
órgão dentro de sua ordem jurídica nacional, que terá a competência para 
receber e examinar as petições de pessoas ou grupos de pessoas sob sua 
jurisdição, que alegarem ser vítima de uma violação de qualquer um dos 
direitos enunciados na presente Convenção e que esgotaram os outros 
recursos locais disponíveis.

3. A declaração feita de conformidade com o “§1 do presente ar-
tigo” e o nome de qualquer órgão criado ou designado pelo Estado Mem-
bro interessado, consoante o “§2 do presente artigo”, serão depositados 
pelo Estado Membro interessado junto ao Secretário Geral das Nações 
Unidas, que remeterá cópias aos outros Estados Membros. A declaração 
poderá ser retirada a qualquer momento, mediante notificação ao Secre-
tário Geral das Nações Unidas, mas esta retirada não prejudicará as co-
municações que já estiverem sendo estudadas pelo Comitê.

4. O órgão criado ou designado de conformidade com o “§2 do 
presente artigo”, deverá manter um registro de petições, e cópias autenti-
cadas do registro serão depositadas anualmente por canais apropriados 
junto ao Secretário Geral das Nações Unidas, no entendimento de que o 
conteúdo dessas cópias não será divulgado ao público.

5. Se não obtiver reparação satisfatória do órgão criado ou desig-
nado de conformidade com o “§2 do presente artigo”, o peticionário terá 
o direito de levar a questão ao Comitê, dentro de seis meses.

6. O Comitê levará, a título confidencial, qualquer comunicação 
que lhe tenha sido endereçada, ao conhecimento do Estado Membro que 
supostamente houver violado qualquer das disposições desta Conven-
ção, mas a identidade da pessoa ou dos grupos de pessoas não poderá 
ser revelada sem o consentimento expresso da referida pessoa ou grupos 
de pessoas. O Comitê não receberá comunicações anônimas. Dentro dos 
três meses seguintes, o Estado destinatário submeterá ao Comitê as expli-
cações ou declarações por escrito que elucidem a questão e, se for o caso, 
indiquem o recurso jurídico adotado pelo Estado em questão.

7. O Comitê examinará as comunicações recebidas em conformi-
dade com o presente artigo à luz de todas as informações a ele submetidas 
pelo Estado interessado e pelo peticionário. O Comitê só examinará uma 
comunicação de um peticionário após ter-se assegurado de que este es-
gotou todos os recursos internos disponíveis. Entretanto, esta regra não 
se aplicará se os processos de recursos excederem prazos razoáveis. O 
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Comitê comunicará suas sugestões e recomendações eventuais ao Estado 
Membro e ao peticionário em questão.

8. O Comitê incluirá em seu relatório anual um resumo destas 
comunicações e, se for necessário, um resumo das explicações e declara-
ções dos Estados Membros interessados, assim como suas próprias suges-
tões e recomendações.

9. O Comitê somente terá competência para exercer as funções 
previstas neste artigo se pelo menos dez Estados Membros nesta Conven-
ção estiverem obrigados, por declarações feitas de conformidade com o 
“§1 deste artigo”.

ARTIGO XV
1. Enquanto não forem atingidos os objetivos da Resolução n. 

1.514 (XV) da Assembleia Geral de 14 de dezembro de 1960, relativa à 
Declaração sobre a Outorga de Independência aos Países e Povos Colo-
niais, as disposições da presente Convenção não restringirão de maneira 
alguma o direito de petição concedido aos povos por outros instrumen-
tos internacionais ou pela Organização das Nações Unidas e suas agên-
cias especializadas.

2. a) O Comitê, constituído de conformidade com o “§1 do ar-
tigo 8º” desta Convenção, receberá cópia das petições provenientes dos 
órgãos das Nações Unidas que se encarregarem de questões diretamen-
te relacionadas com os princípios e objetivos da presente Convenção e 
expressará sua opinião e formulará recomendações sobre essas petições, 
quando examinar as petições dos habitantes dos territórios sob tutela ou 
sem governo próprio ou de qualquer outro território a que se aplicar a 
Resolução n. 1.514 (XV) da Assembleia Geral, relacionadas a questões 
tratadas pela presente Convenção e que forem submetidas a esses órgãos.

b) O Comitê receberá dos órgãos competentes da Organização das 
Nações Unidas cópia dos relatórios sobre medidas de ordem legislativa, ju-
diciária, administrativa ou outras diretamente relacionadas com os princí-
pios e objetivos da presente Convenção que as Potências Administradoras 
tiverem aplicado nos territórios mencionados na alínea “a” do presente pa-
rágrafo e expressará sua opinião e fará recomendações a esses órgãos.

3. O Comitê incluirá em seu relatório à Assembleia Geral um re-
sumo das petições e relatórios que houver recebido de órgãos das Nações 
Unidas e as opiniões e recomendações que houver proferido sobre tais 
petições e relatórios.
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4. O Comitê solicitará ao Secretário Geral das Nações Unidas 
qualquer informação relacionada com os objetivos da presente Conven-
ção, de que este dispuser, sobre os territórios mencionados no “§2, a, do 
presente artigo”.

ARTIGO XVI
As disposições desta Convenção, relativas à solução das contro-

vérsias ou queixas, serão aplicadas sem prejuízo de outros processos para 
a solução de controvérsias e queixas no campo da discriminação, pre-
vistos nos instrumentos constituídos das Nações Unidas e suas agências 
especializadas, e não excluirão a possibilidade de os Estados Membros re-
correrem a outros procedimentos para a solução de uma controvérsia, de 
conformidade com os acordos internacionais ou especiais que os ligarem.

PARTE III

ARTIGO XVII
1. A presente Convenção estará aberta à assinatura de todos os 

Estados-membros da Organização das Nações Unidas ou membros de 
qualquer uma de suas agências especializadas, de qualquer Estado Mem-
bro no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assim como de qual-
quer outro Estado convidado pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 
tornar-se parte na presente Convenção.

2. Esta Convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos de 
ratificação serão depositados junto ao Secretário Geral da Organização 
das Nações Unidas.

ARTIGO XVIII
1. Esta Convenção está aberta à adesão de todos os Estados men-

cionados no “§1 do artigo 17º”.
2. Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento de adesão 

junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.

ARTIGO XIX
1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a con-

tar da data em que o vigésimo sétimo instrumento de ratificação ou adesão 
houver sido depositado junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.
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2. Para os Estados que vierem a ratificar a presente Convenção ou 
a ela aderirem após o depósito do vigésimo sétimo instrumento de ratifi-
cação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a contar 
da data em que o Estado em questão houver depositado seu instrumento 
de ratificação ou adesão.

ARTIGO XX
1. O Secretário Geral das Nações Unidas receberá e enviará a to-

dos os Estados que forem ou vierem a tornar-se partes nesta Convenção, 
as reservas feitas pelos Estados no momento da ratificação ou adesão. 
Qualquer Estado que objetar a essas reservas, deverá notificar ao Secre-
tário Geral, dentro de noventa dias da data da referida comunicação que 
não as aceita.

2. Não será permitida reserva incompatível com o objeto e o 
propósito desta Convenção, nem reserva cujo efeito seja o de impedir o 
funcionamento de qualquer dos órgãos previstos nesta Convenção. Uma 
reserva será considerada incompatível ou impeditiva se a ela objetarem 
ao menos dois terços dos Estados Membros nesta Convenção.

3. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento por 
uma notificação endereçada com esse objetivo ao Secretário Geral das 
Nações Unidas. A notificação surtirá efeito na data de seu recebimento.

ARTIGO XXI
Todo Estado Membro poderá denunciar a presente Convenção 

mediante notificação por escrito endereçada ao Secretário Geral das Na-
ções Unidas. A denúncia produzirá efeitos um ano depois da data do re-
cebimento da notificação pelo Secretário Geral.

ARTIGO XXII
As controvérsias entre dois ou mais Estados Membros, com rela-

ção à interpretação ou aplicação da presente Convenção que não pude-
rem ser dirimidas por meio de negociação ou pelos processos previstos 
expressamente nesta Convenção serão, a pedido de um deles, submetidas 
à decisão da Corte Internacional de Justiça, a não ser que os litigantes 
concordem com outro meio de solução.
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ARTIGO XXIII
1. Qualquer Estado Membro poderá, em qualquer momento, for-

mular pedido de revisão desta Convenção, mediante notificação escrita 
dirigida ao Secretário Geral da Organização das Nações Unidas.

2. A Assembleia Geral das Nações Unidas decidirá sobre as me-
didas a serem tomadas, se for o caso, com respeito a este pedido.

ARTIGO XXIV
O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas comu-

nicará a todos os Estados mencionados no “§1º do artigo 17º” desta 
Convenção:

a) As assinaturas, ratificações e adesões recebidas em conformi-
dade com os “artigos 17 e 18”. 

b)  A data da entrada em vigor da Convenção, nos termos do 
“artigo 19”. 

c) As comunicações e declarações recebidas em conformidade 
com os “artigos 19, 20, 23”. 

d) As denúncias recebidas em conformidade com o “artigo 21”. 

ARTIGO 25
1. A presente Convenção, cujos textos em árabe, chinês, espa-

nhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, será depositada 
junto ao Secretário Geral das Nações Unidas.

2. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas enca-
minhará cópias autenticadas da presente Convenção a todos os Estados.

Aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 23/67 e 
promulgada pelo Decreto Presidencial nº 65.810/69.

Comentário: Esta Convenção reafirma que a discriminação por 
raça ou cor fere os direitos humanos, ressaltando que existe esse tipo de 
violação em todas as partes do mundo. Afirma que os Estados-membro 
repudiam a discriminação racial e se comprometem a adotar adequada-
mente política contra esse tipo de discriminação, além de abster-se de 
tomar medidas discriminatórias.
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A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural 
e Natural foi realizada em 17 de outubro a 21 de novembro de 1972, em 
Paris, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a 
Cultura (UNESCO), e promulgada no Brasil através do Decreto 80.978 
de 12 de dezembro de 1977. A Convenção ficou conhecida como Reco-
mendação de Paris

A característica peculiar da Convenção é que ela une no mesmo 
documento os conceitos de conservação da natureza e a preservação dos 
bens culturais, reconhecendo a forma como as pessoas interagem com 
ambos. Assim, a Convenção surgiu com alguns objetivos estratégicos que 
estão intrínsecos no seu texto:  assegurar a conservação eficaz dos bens 
do patrimônio mundial; conferir credibilidade aos bens culturais e natu-
rais de valor universal excepcional através da Lista do Patrimônio Mun-
dial; ampliar o envolvimento internacional para a proteção do Patrimô-
nio Mundial; e reforçar o papel do esforço comunitário na preservação 
de bens culturais e naturais considerados ameaçados de destruição por 
causas tradicionais de degradação, evolução social e econômica. A Con-
venção relembra trata-se de dever internacional a preservação, conserva-
ção, progresso e difusão da valorização de bens devido a sua importância 
para gerações futuras e como referência e identidade das nações.

Conforme a classificação da UNESCO “O Patrimônio Cultural é 
composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que possua va-
lor excepcional do ponto de vista histórico, estético, arqueológico, cientí-
fico, etnológico ou antropológico”. Incluem obras de arquitetura, escultu-
ra e pintura monumentais ou de caráter arqueológico, e obras isoladas ou 
conjugadas do homem e da natureza. Por sua vez, são considerados como 
Patrimônio Natural as formações físicas, biológicas e geológicas excep-
cionais, habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas e áreas que te-
nham valor científico, de conservação ou estético excepcional e universal. 

A Convenção define quais sítios naturais ou culturais podem ser 
considerados para a inscrição na Lista do Patrimônio Mundial, os quais 
são indicados pelos Estados parte, responsáveis por identificar quais são 
os locais potenciais. A partir das indicações dos países signatários, a ava-
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liação é feita pelos órgãos assessores da Convenção (Icomos e IUCN) e a 
aprovação final é feita, anualmente, pelo Comitê do Patrimônio Mundial, 
órgão criado junto da Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura o Comitê do Patrimônio Mundial, composto por 21 
membros pela Assembleia Geral de Estados eleitorais, que tem como 
função a proteção do patrimônio cultural e natural de valor universal 
excepcional. Segundo o sítio virtual da UNESCO, “o que torna o conceito 
de Patrimônio Mundial excepcional é sua aplicação universal. Os sítios 
do Patrimônio Mundial pertencem a todos os povos do mundo, indepen-
dentemente do território que estejam localizados”. 

A Convenção também estabelece o denominado Fundo do Patri-
mônio Mundial, constituído por fundos de depósitos em conformidade 
com o regulamento financeiro da Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura. Os Estados podem fazer contribuições vo-
luntárias, mas de dois em dois anos as contribuições são obrigatórias.

A temática abordada pela Convenção é de importante relevância 
para os povos e comunidades tradicionais, a partir da premissa de que, o 
reconhecimento a que se eleva um bem cultural ou natural leva em conta 
o valor excepcional e a singularidade que pode ter uma comunidade tra-
dicional e a cultura que constrói por gerações em uma interação simbió-
tica com a preservação do meio ambiente. 

Um exemplo de alcance da Convenção para os Povos e Comuni-
dades Tradicionais brasileiras se deu em Julho de 2019, data em que duas 
terras indígenas, dois territórios quilombolas e 28 comunidades tradi-
cionais caiçaras de Paraty e Ilha Grande foram incluídas pelo Comitê do 
Patrimônio Mundial da UNESCO no perímetro de um sítio considerado 
de “excepcional valor universal”4.

Vale lembrar que, além da Convenção, os povos e comunidades 
tradicionais podem se valer de outros instrumentos de defesa no âmbito 
da UNESCO: a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural apro-
vada em 2001; a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial, e a Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade 
das Expressões Culturais, aprovada em 2005.

4 https://www.otss.org.br/post/unesco-destaca-participa%C3%A7%C3%A3o-de-po-
vos-tradicionais-para-patrim%C3%B4nio-mundial-em-paraty-e-ilha-grande
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COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO:

CONVENÇÃO PARA A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, 
CULTURAL E NATURAL

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura, reunida em Paris de 17 de outubro a 21 de 
Novembro de 1972, na sua décima sétima sessão,

Constatando que o patrimônio cultural e o patrimônio natural 
estão cada vez mais ameaçados de destruição, não apenas pelas causas 
tradicionais de degradação, mas também pela evolução da vida social e 
económica que as agrava através e fenômenos de alteração ou de destrui-
ção ainda mais importantes; 

Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um 
bem do patrimônio cultural e natural constitui um empobrecimento efe-
tivo do patrimônio de todos os povos do mundo; 

Considerando que a proteção de tal patrimônio à escala nacional é 
a maior parte das vezes insuficiente devido à vastidão dos meios que são ne-
cessários para o efeito e da insuficiência de recursos económicos, científicos 
e técnicos do país no território do qual se encontra o bem a salvaguardar; 

Relembrando que o Ato Constitutivo da Organização prevê a 
ajuda à conservação, progresso e difusão do saber, promovendo a con-
servação e proteção do patrimônio universal e recomendando aos povos 
interessados convenções internacionais concluídas para tal efeito; 

Considerando que as convenções, recomendações e resoluções 
internacionais existentes no interesse dos bens culturais e naturais de-
monstram a importância que constitui, para todos os povos do mundo, 
a salvaguarda de tais bens, únicos e insubstituíveis, qualquer que seja o 
povo a que pertençam; 

Considerando que determinados bens do patrimônio cultural e 
natural se revestem de excepcional interesse que necessita a sua preserva-
ção como elementos do patrimônio mundial da humanidade no seu todo; 

Considerando que, perante a extensão e a gravidade dos novos pe-
rigos que os ameaçam, incumbe à coletividade internacional, no seu todo, 
participar na proteção do patrimônio cultural e natural, de valor universal 
excepcional, mediante a concessão de uma assistência coletiva que sem se 
substituir à ação do Estado interessado a complete de forma eficaz; 



140

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

Considerando que se torna indispensável a adopção, para tal 
efeito, de novas disposições convencionais que estabeleçam um sistema 
eficaz de proteção coletiva do patrimônio cultural e natural de valor uni-
versal excepcional, organizado de modo permanente e segundo métodos 
científicos e modernos; 

Após ter decidido aquando da sua décima sexta sessão que tal 
questão seria objeto de uma convenção internacional; 

Adota no presente dia 16 de novembro de 1972 a presente 
Convenção. 

I - Definições do patrimônio cultural e natural 

ARTIGO 1.º 
Para fins da presente Convenção serão considerados como patri-

mônio cultural: 
Os monumentos. – Obras arquitetônicas, de escultura ou de pin-

tura monumentais, elementos de estruturas de carácter arqueológico, 
inscrições, grutas e grupos de elementos com valor universal excepcional 
do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

Os conjuntos. – Grupos de construções isoladas ou reunidos que, 
em virtude da sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem têm valor 
universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

Os locais de interesse. – Obras do homem, ou obras conjugadas 
do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse ar-
queológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista histó-
rico, estético, etnológico ou antropológico. 

ARTIGO 2.º 
Para fins da presente Convenção serão considerados como patri-

mônio natural: 
- Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e 

biológicas ou por grupos de tais formações com valor universal excepcio-
nal do ponto de vista estético ou científico; 

- As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente 
delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais amea-
çadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou 
da conservação; 
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- Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente 
delimitadas, com valor universal excepcional do ponto de vista a ciência, 
conservação ou beleza natural. 

ARTIGO 3.º 
Competirá a cada Estado parte na presente Convenção identifi-

car e delimitar os diferentes bens situados no seu território referidos nos 
artigos 1 e 2 acima. 

II - Proteção nacional e proteção internacional do 
patrimônio cultural e natural 

ARTIGO 4.º  
Cada um dos Estados parte na presente Convenção deverá reco-

nhecer que a obrigação de assegurar a identificação, proteção, conserva-
ção, valorização e transmissão às gerações futuras do patrimônio cultural 
e natural referido nos artigos 1.º e 2.º e situado no seu território constitui 
obrigação primordial. Para tal, deverá esforçar-se, quer por esforço pró-
prio, utilizando no máximo os seus recursos disponíveis, quer, se necessá-
rio, mediante a assistência e a cooperação internacionais de que possa be-
neficiar, nomeadamente no plano financeiro, artístico, científico e técnico. 

ARTIGO 5.º 
Com o fim de assegurar uma proteção e conservação tão efica-

zes e uma valorização tão ativa quanto possível do patrimônio cultural 
e natural situado no seu território e nas condições apropriadas a cada 
país, os Estados parte na presente Convenção esforçar-se-ão na medida 
do possível por: 

a) Adotar uma política geral que vise determinar uma função ao 
patrimônio cultural e natural na vida coletiva e integrar a proteção do 
referido patrimônio nos programas de planificação geral; 

b) Instituir no seu território, caso não existam, um ou mais ser-
viços de proteção, conservação e valorização do patrimônio cultural e 
natural, com pessoal apropriado, e dispondo dos meios que lhe permitam 
cumprir as tarefas que lhe sejam atribuídas; 

c) Desenvolver os estudos e as pesquisas científicas e técnica e 
aperfeiçoar os métodos de intervenção que permitem a um Estado en-
frentar os perigos que ameaçam o seu patrimônio cultural e natural; 
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d) Tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas, administra-
tivas e financeiras adequadas para a identificação, proteção, conservação, 
valorização e restauro do referido patrimônio; e 

e) Favorecer a criação ou o desenvolvimento de centros nacionais 
ou regionais de formação nos domínios da proteção, conservação e valo-
rização do patrimônio cultural e natural e encorajar a pesquisa científica 
neste domínio. 

ARTIGO 6.º 
1 – Com pleno respeito pela soberania dos Estados no território 

dos quais está situado o patrimônio cultural e natural referido nos artigos 
1.º e 2.º, e sem prejuízo dos direitos reais previstos na legislação nacional 
sobre o referido patrimônio, os Estados parte na presente Convenção re-
conhecem que o referido patrimônio constitui um patrimônio universal 
para a proteção do qual a comunidade internacional no seu todo tem o 
dever de cooperar. 

2 – Em consequência, os Estados-parte comprometem-se, em 
conformidade com as disposições da presente Convenção, a contribuir 
para a identificação, proteção, conservação e valorização do patrimônio 
cultural e natural referido nos parágrafos 2 e 4 do artigo 11.º se o Estado 
no território do qual tal patrimônio se encontra o solicitar. 

3 – Cada um dos Estados parte na presente Convenção compro-
mete-se a não tomar deliberadamente qualquer medida susceptível de 
danificar direta ou indiretamente o patrimônio cultural e natural referido 
nos artigos 1.º e 2.º situado no território de outros Estados parte na pre-
sente Convenção. 

ARTIGO 7.º 
Para fins da presente Convenção, deverá entender-se por prote-

ção internacional do patrimônio mundial, cultural e natural a criação de 
um sistema de cooperação e de assistência internacionais que vise au-
xiliar os Estados parte na Convenção nos esforços que dispendem para 
preservar e identificar o referido patrimônio. 
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III - Comité intergovernamental para a proteção do 
patrimônio mundial, cultural e natural 

ARTIGO 8.º  
1 – É criado junto da Organização das Nações Unidas para a Edu-

cação, Ciência e Cultura, um comité intergovernamental para a proteção 
do patrimônio cultural e natural de valor universal excepcional denomi-
nado Comité do Patrimônio Mundial. Será composto por quinze Estados 
parte na Convenção, eleitos pelos Estados parte na Convenção reunidos 
em assembleia geral no decurso de sessões ordinárias da Conferência Ge-
ral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultu-
ra. O número dos Estados membros do Comité será elevado até vinte e 
um, a contar da sessão ordinária da conferência geral que se siga à entra-
da em vigor da presente Convenção para, pelo menos, quarenta Estados.  

2 – A eleição dos membros do Comité deverá assegurar uma re-
presentação equitativa das diferentes regiões e culturas do Mundo. 

3 – Assistirão às sessões do Comité com voto consultivo um 
representante do Centro Internacional de Estudos para a Conservação 
e Restauro de Bens Culturais (Centro de Roma), um representante do 
Conselho Internacional de Monumentos e Locais de Interesse (ICO-
MOS) e um representante da União Internacional para a Conservação da 
Natureza e Seus Recursos (UICN), aos quais poderão ser acrescentados, 
a pedido dos Estados parte, reunidos em assembleia geral no decurso 
das sessões ordinárias da Conferência Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, representantes de outras or-
ganizações intergovernamentais com objetivos idênticos. 

ARTIGO 9.º 
1 – Os Estados membro do Comité do Patrimônio Mundial exer-

cerão o seu mandato desde o termo da sessão ordinária da Conferência 
Geral no decurso da qual tiverem sido eleitos e até ao final da terceira 
sessão ordinária subsequente. 

2 – No entanto, o mandato de um terço dos membros designa-
dos na primeira eleição terminará no final da primeira sessão ordinária 
da Conferência Geral que se siga à sessão no decurso da qual tenham 
sido eleitos, e o mandato de um segundo terço dos membros designa-
dos simultaneamente terminará no final da segunda sessão ordinária da 
Conferência Geral que se siga à sessão no decurso da qual tenham sido 
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eleitos. Os nomes de tais membros serão sorteados pelo presidente da 
Conferência Geral após a primeira eleição. 

3 – Os Estados membro do Comité deverão escolher para os re-
presentar pessoas qualificadas no domínio do patrimônio cultural ou do 
patrimônio natural. 

ARTIGO 10.º 
1 – O Comité do Patrimônio Mundial adoptará o seu regulamen-

to interno. 
2 – O Comité poderá a qualquer momento convidar para as suas 

reuniões organismos públicos o privados, assim como pessoas privadas, 
para proceder a consultas sobre questões específicas. 

3 – O Comité poderá criar órgãos consultivos que julgue neces-
sários à execução das suas funções. 

ARTIGO 11.º 
1 – Cada um dos Estados parte na presente Convenção deve-

rá submeter, em toda a medida do possível, ao Comité do Patrimônio 
Mundial um inventário dos bens do patrimônio cultural e natural situa-
dos no seu território e susceptíveis de serem inscritos na lista prevista no 
parágrafo 2 do presente artigo. Tal inventário, que não será considerado 
exaustivo, deverá comportar uma documentação sobre o local dos bens 
em questão e sobre o interesse que apresentam. 

2 – Com base nos inventários submetidos pelos Estados em apli-
cação do parágrafo 1 acima, o Comité deverá estabelecer, atualizar e di-
fundir, sob o nome de «lista do patrimônio mundial», uma lista dos bens 
do patrimônio cultural e do patrimônio natural tal como definidos nos 
artigos 1.º e 2.º da presente Convenção, que considere como tendo um 
valor universal excepcional em aplicação dos critérios que tiver estabele-
cido. De dois em dois anos deverá ser difundida uma atualização da lista. 

3 – A inscrição de um bem na lista do patrimônio mundial ape-
nas poderá ser feita com o consentimento do Estado interessado. A ins-
crição de um bem situado num território que seja objeto de reivindica-
ção de soberania ou de jurisdição por vários Estados não prejudicará em 
nada os direitos das partes no diferendo. 

4 – O Comité deverá estabelecer, atualizar e difundir, sempre que 
as circunstâncias o exijam, sob o nome de «lista do patrimônio mundial 
em perigo», uma lista dos bens que figurem na lista do patrimônio mun-
dial para a salvaguarda dos quais sejam necessários grandes trabalhos e 
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para os quais tenha sido pedida assistência, nos termos da presente Con-
venção. Tal lista deverá conter uma estimativa do custo das operações. 
Apenas poderão figurar nesta lista os bens do patrimônio cultural e natu-
ral ameaçados de desaparecimento devido a uma degradação acelerada, 
projetos de grandes trabalhos públicos ou privados, rápido desenvolvi-
mentos urbano e turístico, destruição devida a mudança de utilização 
ou de propriedade da terra, alterações profundas devidas a uma causa 
desconhecida, abandono por um qualquer motivo, conflito armado sur-
gido ou ameaçando surgir, calamidades e cataclismos, grandes incêndios, 
sismos, deslocações de terras, erupções vulcânicas, modificações do ní-
vel das águas, inundações e maremotos. O Comité poderá, em qualquer 
momento e em caso de urgência, proceder a nova inscrição na lista do 
patrimônio mundial em perigo e dar a tal inscrição difusão imediata. 

5 – O Comité definirá os critérios com base nos quais um bem do 
patrimônio cultural e natural poderá ser inscrito em qualquer das listas 
referidas nos parágrafos 2 e 4 do presente artigo. 

6 – Antes de recusar um pedido de inscrição numa das duas lis-
tas nos parágrafos 2 e 4 do presente artigo, o Comité deverá consultar o 
Estado parte no território do qual esteja situado o bem do patrimônio 
cultural ou natural em causa. 

7 – O Comité, com o consentimento dos Estados interessados, 
coordenará e encorajará os estudos e as pesquisas necessárias à constitui-
ção das listas referidas nos parágrafos 2 e 4 do presente artigo. 

ARTIGO 12.º 
O facto de um bem do patrimônio cultural e natural não ter sido ins-

crito em qualquer das duas listas referidas nos parágrafos 2 e 4 do artigo 11.º 
não poderá de qualquer modo significar que tal bem não tenha um valor ex-
cepcional para fins diferentes dos resultantes da inscrição nas referidas listas. 

ARTIGO 13.º 
1 – O Comité do Patrimônio Mundial deverá aceitar e estudar 

os pedidos de assistência internacional formulados pelos Estados parte 
na presente Convenção no que respeita aos bens do patrimônio cultural 
e natural situados nos seus territórios, que figuram ou sejam susceptíveis 
de figurar nas listas referidas nos parágrafos 2 e 4 do artigo 11.º. Tais 
pedidos poderão ter por objeto a proteção, conservação, valorização ou 
restauro de tais bens. 
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2 – Os pedidos de assistência internacional em aplicação do pa-
rágrafo 1 do presente artigo poderão igualmente ter por objeto a identifi-
cação de bens do patrimônio cultural e natural definido nos artigos 1.º e 
2.º, sempre que pesquisas preliminares tenham permitido estabelecer que 
as mesmas merecem ser prosseguidas. 

3 – O Comité deverá decidir do andamento a dar a tais pedidos, 
determinar, se necessário, a natureza e importância da sua ajuda e autorizar a 
conclusão, em seu nome, de acordos necessários com o governo interessado. 

4 – O Comité deverá determinar uma ordem de prioridade para 
as suas intervenções. Fá-lo-á tendo em conta a importância respectiva 
dos bens a salvaguardar para o patrimônio mundial, cultural e natural, a 
necessidade em assegurar assistência internacional aos bens mais repre-
sentativos da natureza ou do génio e da história do mundo e da urgência 
dos trabalhos a empreender, a importância dos recursos dos Estados no 
território dos quais se encontrem os bens ameaçados e principalmente 
a medida em que tais Estados poderiam assegurar a salvaguarda de tais 
bens pelos seus próprios meios. 

5 – O Comité deverá estabelecer, atualizar e difundir uma lista 
dos bens para os quais tenha sido dada assistência internacional. 

6 – O Comité deverá decidir da utilização dos recursos do fundo 
criado nos termos do artigo 15.º da presente Convenção. Procurará os 
meios de aumentar tais recursos e tomará todas as medidas úteis para o 
efeito. 

7 – O Comité deverá cooperar com as organizações internacio-
nais e nacionais, governamentais e não governamentais, com objetivos 
idênticos aos da presente Convenção. Para a aplicação dos programas e 
execução dos seus projetos, o Comité poderá recorrer a tais organizações, 
especialmente do Centro Internacional de Estudos para a Conservação e 
Restauro dos Bens Culturais (Centro de Roma), ao Conselho Internacio-
nal dos Monumentos e Locais de Interesse (ICOMOS) e à União Interna-
cional para a Conservação da Natureza e Seus Recursos (UICN), assim 
como a outros organismos públicos ou privados e a pessoas privadas. 

8 – As decisões do Comité serão tomadas por maioria de dois 
terços dos membros presentes e votantes. O quórum será constituído pela 
maioria dos membros do Comité. 
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ARTIGO 14.º 
1 – O Comité do Patrimônio Mundial será assistido por um se-

cretariado nomeado pelo diretor-geral da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência e Cultura. 

2 – O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura, utilizando o mais possível os serviços do 
Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauro dos 
Bens Culturais (Centro de Roma), do Conselho Internacional dos Monu-
mentos e Locais de Interesse (ICOMOS) e da União Internacional para 
a Conservação da Natureza e Seus Recursos (UICN), nos domínios das 
suas competências e das suas respectivas possibilidades, deverá preparar 
a documentação do Comité, a ordem do dia das suas reuniões e deverá 
assegurar a execução das suas decisões. 

IV - Fundo para a proteção do patrimônio mundial, 
cultural e natural  

ARTIGO 15.º 
1 – É constituído um fundo para a proteção do patrimônio mun-

dial, cultural e natural de valor universal excepcional, denominado Fun-
do do Patrimônio Mundial. 

2 – O Fundo será constituído com fundos de depósito, em con-
formidade com as disposições do regulamento financeiro da Organiza-
ção das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

3 – Os recursos do Fundo serão constituídos: 
a) pelas contribuições obrigatórias e contribuições voluntárias 

dos Estados parte na presente Convenção; 
b)  pelas contribuições, doações ou legados que poderão fazer:
i) outros Estados;
ii) a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura, as demais organizações do sistema das Nações Unidas, nomea-
damente o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e outras 
organizações intergovernamentais; 

iii) organismos públicos ou privados, ou as pessoas privadas; 
c) Qualquer juro devido pelos recursos do Fundo; 
d) Produto das coletas e receitas das manifestações organizadas 

em proveito do Fundo; e 
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e) Quaisquer outros recursos autorizados pelo regulamento que 
o Comité do Patrimônio Mundial elaborará. 

4 – O destino das contribuições feitas ao Fundo e das demais 
formas de assistência prestadas ao Comité será estabelecido por este. O 
Comité poderá aceitar contribuições destinadas apenas a um certo pro-
grama ou a um determinado projeto desde que a aplicação de tal pro-
grama ou a execução de tal projeto tenha sido decidida pelo Comité. As 
contribuições feitas ao Fundo não poderão estar sujeitas a qualquer con-
dição política. 

ARTIGO 16.º 
1 – Sem prejuízo de qualquer contribuição voluntária comple-

mentar, os Estados-parte na presente Convenção comprometem-se a pa-
gar regularmente, de dois em dois anos, ao Fundo do Patrimônio Mun-
dial, contribuições, cujo montante, calculado segundo uma percentagem 
uniforme aplicável a todos os Estados, será decidido pela Assembleia Ge-
ral dos Estados parte na Convenção, reunidos no decurso de sessões da 
Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura. Tal decisão da assembleia geral requer a maioria dos 
Estados parte, presentes e votantes, que não tenham formulado a declara-
ção referida no parágrafo 2 do presente artigo. A contribuição obrigatória 
dos Estados parte na Convenção não poderá, em caso algum, ultrapassar 
1% da sua contribuição para o orçamento ordinário da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

2 – Qualquer Estado no artigo 31.º ou no artigo 32.º da presente 
Convenção poderá, no entanto, no momento do depósito do seu instru-
mento de ratificação, aceitação ou adesão, declarar que não ficará vincu-
lado pelas disposições do parágrafo 1 do presente artigo. 

3 – Qualquer Estado parte na Convenção que tenha formulado 
a declaração referida no parágrafo 2 do presente artigo poderá, em qual-
quer momento, retirar a referida declaração mediante notificação do di-
retor-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura. No entanto, a retirada da declaração apenas terá efeito, no que 
refere à contribuição obrigatória devida por tal Estado, a partir da data da 
assembleia geral seguinte dos Estados parte. 

4 – A fim de que o Comité possa prever as suas operações de 
forma eficaz, as contribuições dos Estados- parte na presente Convenção 
que tenham formulado a declaração referida no parágrafo 2 do presente 
artigo deverão ser pagas de forma regular, pelo menos de dois em dois 
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anos, e não deverão ser inferiores às contribuições que tais Estados deve-
riam pagar caso se encontrassem vinculados pelas disposições do pará-
grafo 1 do presente artigo. 

5 – Qualquer Estado parte na Convenção que se encontre atra-
sado no pagamento da sua contribuição obrigatória ou voluntária, rela-
tivamente ao ano em curso e ao ano civil imediatamente anterior, não 
poderá ser eleito para o Comité do Patrimônio Mundial; tal disposição 
não se aplica aquando da primeira eleição. O mandato de um tal Estado, 
já membro do Comité, terminará no momento de qualquer eleição refe-
rida no parágrafo 1 do artigo 8.º da presente Convenção. 

ARTIGO 17.º 
Os Estados parte na presente Convenção deverão estabelecer ou 

promover a criação de fundações ou de associações nacionais, públicas e pri-
vadas, cujo objetivo seja o encorajamento da proteção do patrimônio cultural 
e natural, conforme definido pelos artigos 1.º e 2.º da presente Convenção. 

ARTIGO 18.º 
Os Estados parte na presente Convenção deverão contribuir nas 

campanhas internacionais de coleta, organizadas em favor do Fundo do 
Patrimônio Mundial, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e Cultura. Deverão facilitar as coletas feitas com 
tais objetivos pelos organismos mencionados no parágrafo 3 do artigo 15.º. 

V – Condições e modalidades de assistência internacional 

ARTIGO 19.º 
Qualquer Estado parte na presente Convenção poderá solicitar 

assistência internacional em favor dos bens do patrimônio cultural ou 
natural de valor universal excepcional situados no seu território. Deverá 
anexar ao pedido de assistência os elementos informativos e os docu-
mentos mencionados no artigo 21.º, de que dispõe e de que o Comité 
necessitará para tomar a sua decisão. 

ARTIGO 20.º 
Sob reserva das disposições do parágrafo 2 do artigo 13.º, da alí-

nea c) do artigo 22.º e do artigo 23.º, a assistência internacional prevista 
pela presente Convenção apenas poderá ser concebida a bens do patri-
mônio cultural e natural que o Comité do Patrimônio Mundial tenha 
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decidido ou decida fazer figurar numa das listas referidas nos parágrafos 
2 e 4 do artigo 11.º. 

ARTIGO 21.º 
1 – O Comité do Patrimônio Mundial deverá estabelecer as nor-

mas para o exame dos pedidos de assistência internacional que lhe se-
jam dirigidos e deverá precisar, nomeadamente, os elementos a figurar 
no pedido, o qual deverá descrever a operação a executar, os trabalhos 
necessários, uma estimativa do custo dos mesmos, urgência e os motivos 
pelos quais os recursos do Estado que tenha formulado o pedido não lhe 
permitem fazer face à totalidade das despesas. Os pedidos deverão, sem-
pre que possível, basear-se na opinião de peritos. 

2 – Em virtude dos trabalhos que poderão eventualmente vir a 
ser necessários sem demora, os pedidos fundados em calamidades natu-
rais ou em catástrofes deverão ser urgente e prioritariamente examinados 
pelo Comité, o qual deverá dispor de um fundo de reserva destinado a 
tais eventualidades. 

3 – Antes de tomar qualquer decisão, o Comité deverá proceder 
aos estudos e consultas que julgue necessários. 

ARTIGO 22.º 
A assistência concedida pelo Comité do Patrimônio Mundial po-

derá assumir as seguintes formas: 
a) Estudos sobre os problemas artísticos, científicos e técnicos re-

sultantes da proteção, conservação, valorização e restauro do patrimônio 
cultural e natural, conforme definido pelos parágrafos 2 e 4 do artigo 11.º 
da presente Convenção; 

b) Fornecimento de peritos, técnicos e de mão-de-obra qualifica-
da para supervisar a boa execução do projeto aprovado; 

c) Formação e especialistas, a todos os níveis, nos domínios da 
identificação, proteção, conservação, valorização e restauro do patrimô-
nio cultural e natural; 

d) Fornecimento de equipamento de que o Estado interessado 
não disponha ou não esteja em condições de adquirir; 

e) Empréstimos a juro reduzido, isentos de juros ou que possam 
ser reembolsados a longo prazo; 

f) Concessão, em casos excepcionais e especialmente motivados, 
de subvenções não reembolsáveis. 
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ARTIGO 23.º 
O Comité do Patrimônio Mundial poderá igualmente fornecer 

assistência internacional a centros nacionais ou regionais de formação de 
especialistas, a todos os níveis, nos domínios da identificação, proteção, 
conservação, valorização e restauro do patrimônio cultural e natural. 

ARTIGO 24.º 
Uma assistência internacional de elevada importância apenas po-

derá ser concedida após estudo científico, económico e técnico detalhado. 
Tal estudo deverá recorrer às mais avançadas técnicas de proteção, conser-
vação, valorização e restauro do patrimônio cultural e natural e correspon-
der aos objetivos da presente Convenção. Deverá pesquisar os meios para a 
utilização racional dos recursos disponíveis no Estado interessado. 

ARTIGO 25.º  
O financiamento dos trabalhos necessários apenas deverá, em 

princípio, incumbir parcialmente à comunidade internacional. A partici-
pação do Estado que beneficie da assistência internacional deverá consti-
tuir parte substancial dos recursos atribuídos a cada programa ou proje-
to, exceto se os seus recursos não lhe permitam. 

ARTIGO 26.º  
O Comité do Patrimônio Mundial e o Estado beneficiário deve-

rão definir, em acordo a conclui, as condições para a execução do progra-
ma ou projeto ao qual é concedida assistência internacional, nos termos 
da presente Convenção. Competirá ao Estado que receba tal assistência 
internacional continuar a proteger, conservar e valorizar os bens assim 
salvaguardados, em conformidade com as condições definidas no acordo. 

VI – Programas educativos  

ARTIGO 27.º  
1 – Os Estados parte na presente Convenção esforçar-se-ão, por 

todos os meios apropriados, nomeadamente mediante programas de edu-
cação e de informação, por reforçar o respeito e o apego dos seus povos ao 
patrimônio cultural e natural definido nos artigos 1.º e 2.º da Convenção. 
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2 – Comprometem-se a informar largamente o público das amea-
ças a que está sujeito tal patrimônio e das atividades levadas a cabo em 
aplicação da presente Convenção. 

ARTIGO 28.º  
1 - Os Estados-parte na presente Convenção que recebam assistên-

cia internacional, em aplicação da Convenção, deverão tomar as medidas 
necessárias no sentido de dar a conhecer a importância dos bens que cons-
tituem o objeto de tal assistência e o papel desempenhado por esta.  

VII – Relatórios  

ARTIGO 29.º  
1 – Os Estados parte na presente Convenção deverão indicar nos 

relatórios a apresentar à Conferência Geral da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, às datas e sob as formas que 
entender, as disposições legais e regulamentares e as demais medidas que 
tenham sido adoptadas para aplicação da Convenção, bem como a expe-
riência que tenham adquirido na matéria. 

2 – Tais relatórios deverão ser levados ao conhecimento do Co-
mité do Patrimônio Mundial. 

3 – O Comité deverá apresentar um relatório sobre as suas ativi-
dades a cada uma das sessões ordinárias da Conferência Geral da Orga-
nização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

VIII – Cláusulas finais  

ARTIGO 30.º  
A presente Convenção foi redigida em inglês, árabe, espanhol, 

francês e russo, fazendo os cinco textos igualmente fé. 

ARTIGO 31.º  

1 – A presente Convenção será submetida à ratificação ou acei-
tação dos Estados membro da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura, em conformidade com as suas respectivas 
normas constitucionais. 
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2 – Os instrumentos de ratificação ou aceitação serão deposita-
dos junto do diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura. 

ARTIGO 32.º  
1 – A presente Convenção fica aberta à adesão de qualquer Es-

tado não membro da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura convidado a ela aderir pela Conferência Geral da 
Organização. 

2 – A adesão terá lugar mediante o depósito de um instrumento 
de adesão junto do diretor-geral da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura. 

ARTIGO 33.º  
A presente Convenção entrará em vigor três meses após a data 

do depósito do vigésimo instrumento de ratificação, aceitação ou adesão, 
mas unicamente para os Estados que tenham depositado os seus respecti-
vos instrumentos de ratificação, aceitação ou adesão em tal data, ou ante-
riormente. Para qualquer outro Estado, entrará em vigor três meses após 
o depósito do respectivo instrumento de ratificação, aceitação ou adesão. 

ARTIGO 34.º  
As disposições abaixo aplicar-se-ão aos Estados parte na presente 

Convenção com sistema constitucional federativo ou não unitário: 
a) No que se refere às disposições da presente Convenção cuja 

aplicação seja da competência da ação legislativa do poder legislativo fe-
deral ou central, as obrigações do Governo federal ou central serão idên-
ticas às dos Estados parte não federativos; 

b) No que se refere às disposições da presente Convenção cuja 
aplicação seja da competência da ação legislativa de cada um dos Estados, 
regiões, províncias ou cantões que constituem o Estado federal, que não 
sejam obrigados, em virtude do sistema constitucional da Federação, a to-
mar medidas legislativas, o Governo federal levará as referidas disposições, 
acompanhadas do seu parecer favorável, ao conhecimento das autoridades 
competentes dos referidos Estados, regiões, províncias ou cantões. 

ARTIGO 35.º  
1 – Cada um dos Estados parte na presente Convenção terá a 

faculdade de denunciar a Convenção. 
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2 – A denúncia deverá ser notificada mediante instrumento es-
crito depositado junto do diretor-geral da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência e Cultura. 

3 – A denúncia tomará efeito doze meses após a data da recepção 
do instrumento da denúncia. Em nada alterará as obrigações financeiras 
a assumir pelo Estado que a tenha efetuado, até à data em que a retirada 
tome efeito. 

ARTIGO 36º  
O diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Edu-

cação, Ciência e Cultura informará os Estados membros da Organização 
e os Estados não membros referidos no artigo 32º, bem como a Organi-
zação das Nações Unidas, do depósito de todos os instrumentos de ra-
tificação, aceitação ou adesão mencionados nos artigos 31º e 32º, e das 
denúncias previstas pelo artigo 35º. 

ARTIGO 37º  
1 – A presente Convenção poderá ser revista pelo Conferência 

Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cul-
tura. A revisão apenas vinculará, no entanto, os Estados que se tornem 
parte na Convenção revista. 

2 – Caso a Conferência Geral adopte uma nova Convenção que 
constitua revisão total ou parcial da presente Convenção, e salvo disposi-
ções em contrário da nova convenção, a presente Convenção deixará de 
estar aberta a ratificação, aceitação ou adesão a partir da data da entrada 
em vigor da nova convenção. 

ARTIGO 38º  
Em conformidade com o artigo 102º da Carta das Nações Unidas, 

a presente Convenção será registada no Secretariado das Nações Unidas, 
a pedido do diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura. 

Feito em Paris aos 23 dias do mês de Novembro de 1972, em dois 
exemplares autenticados contendo a assinatura do presidente da Confe-
rência Geral, reunida na sua décima sétima sessão, e do diretor-geral das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, os quais serão depo-
sitados nos arquivos da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura, sendo cópias certificadas conforme aos originais en-
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tregues a todos os Estados referidos nos artigos 31º e 32º e à Organização 
das Nações Unidas. 

Aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 77/77 e 
aprovada pelo Decreto presidencial nº 80.978/1977.

Comentário: Considerando as ameaças ao patrimônio mundial, 
cultural e natural, esta Convenção estabelece os mecanismos para sua 
proteção. Dispõe que cada Estado deve criar suas políticas e mecanismos 
para a proteção do patrimônio cultural e natural. Dispõe, também, a cria-
ção de órgãos de proteção a nível mundial.
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DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE A 
DIVERSIDADE CULTURAL (DUDC)

A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural foi apro-
vada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura na sua 31ª sessão, a 2 de novembro de 2001.

O documento reconhece a cultura enquanto um conjunto dos 
traços distintivos espirituais, intelectuais e afetivos e que caracterizam 
uma sociedade ou grupo social, abrangendo ainda as artes, as letras, os 
modos de vida, as formas de viver em comunidade, seus sistemas de va-
lores, as tradições e suas crenças.

Esse documento internacional faz parte de um conjunto de ma-
teriais jurídicos que se afasta da postura “assimilacionista”, para reivindi-
car a autonomia imaterial, espiritual desses povos tradicionais. Todavia, 
cabe aqui um alerta crítico contra uma certa leitura “culturalista” da De-
claração. Talvez fosse melhor a convenção ter ressaltado o caráter plural 
também do termo cultura, posto que a ideia de cultura não se restringe a 
uma visão essencialista. As culturas são múltiplas, como são múltiplas as 
possibilidades de existir de cada povo.

O termo ´cultura´, assim como os termos dinheiro e poder, não 
são uníssonos. Eles remetem ao modo de vida hegemônico, o que pode 
causar estranhamento a outros povos. Assim não devemos pensar a cul-
tura desses povos a partir de um viés moderno e eurocêntrico, ao contrá-
rio, devemos estar atendo as pluralidades de forma de existir. 

A Declaração adota como fundamento estruturante a ideia de 
solidariedade fundada “no reconhecimento da diversidade cultural, na 
consciência da unidade do género humano e no desenvolvimento dos 
intercâmbios culturais”5

A DUDC possui uma estrutura de 12 (doze) artigos; 4 (quatro) 
capítulos (Identidade, Diversidade E Pluralismo; Diversidade Cultural E 
Criatividade; Diversidade Cultural E Criatividade Diversidade Cultural 
E Solidariedade Internacional). Seu epílogo traça, em linhas gerais, um 
plano de ação para a aplicação do documento, através de 21 (vinte e um) 
itens, definindo um padrão para sua implementação. 

Quanto à tipologia normativa, a Convenção adota uma tessitura 
aberta apontando os pressupostos políticos da necessidade e da aplicabi-

5 Ibidem
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lidade desta legislação internacional, buscando a proteção da pluralidade 
cultural, da diversidade e de construção de um patrimônio comum (tema 
do Artigo 1º da Convenção).

A Convenção ainda, reafirma a diversidade cultural como direi-
to humano (Artigo 5º) e assegura a liberdade de expressão cultural e o 
multilinguismo (Artigo 6º). Em seu Artigo 9º incentiva a adoção de polí-
ticas culturais para a difusão de bens e serviços culturais diversificados, e 
por fim, atribui competência a Unesco (The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) para promover a convenção e facili-
tar a constituição de plano de ação pelos Estados signatários. 

Reafirmando a importância da diversidade cultural, a DUDC 
proclamou a data de 21 de maio como o Dia Mundial da Diversidade 
Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento.
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COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO

DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL

A Conferência Geral, 
Reafirmando seu compromisso com a plena realização dos direi-

tos humanos e das liberdades fundamentais proclamadas na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e em outros instrumentos universal-
mente reconhecidos, como os dois Pactos Internacionais de 1966 relati-
vos respectivamente, aos direitos civis e políticos e aos direitos econômi-
cos, sociais e culturais, 

Recordando que o Preâmbulo da Constituição da UNESCO afir-
ma “(...) que a ampla difusão da cultura e da educação da humanidade 
para a justiça, a liberdade e a paz são indispensáveis para a dignidade do 
homem e constituem um dever sagrado que todas as nações devem cum-
prir com um espírito de responsabilidade e de ajuda mútua”, 

Recordando também seu Artigo primeiro, que designa à UNES-
CO, entre outros objetivos, o de recomendar “os acordos internacionais 
que se façam necessários para facilitar a livre circulação das ideias por 
meio da palavra e da imagem”, 

Referindo-se às disposições relativas à diversidade cultural e ao 
exercício dos direitos culturais que figuram nos instrumentos internacio-
nais promulgados pela UNESCO, 

Reafirmando que a cultura deve ser considerada como o conjun-
to dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que 
caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das 
artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os siste-
mas de valores, as tradições e as crenças, 

Constatando que a cultura se encontra no centro dos debates 
contemporâneos sobre a identidade, a coesão social e o desenvolvimento 
de uma economia fundada no saber, 

Afirmando que o respeito à diversidade das culturas, à tolerân-
cia, ao diálogo e à cooperação, em um clima de confiança e de entendi-
mento mútuos, estão entre as melhores garantias da paz e da segurança 
internacionais, 

Aspirando a uma maior solidariedade fundada no reconheci-
mento da diversidade cultural, na consciência da unidade do gênero hu-
mano e no desenvolvimento dos intercâmbios culturais, 
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Considerando que o processo de globalização, facilitado pela rá-
pida evolução das novas tecnologias da informação e da comunicação, 
apesar de constituir um desafio para a diversidade cultural, cria condi-
ções de um diálogo renovado entre as culturas e as civilizações, 

Consciente do mandato específico confiado à UNESCO, no seio 
do sistema das Nações Unidas, de assegurar a preservação e a promoção 
da fecunda diversidade das culturas, 

Proclama os seguintes princípios e adota a presente Declaração: 

IDENTIDADE, DIVERSIDADE E PLURALISMO 

ARTIGO 1 – A DIVERSIDADE CULTURAL, PATRIMÔNIO 
COMUM DA HUMANIDADE 

A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. 
Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identi-
dades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a huma-
nidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversida-
de cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a diversidade 
biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum 
da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das 
gerações presentes e futuras. 

ARTIGO 2 – DA DIVERSIDADE CULTURAL AO PLURALISMO 
CULTURAL 

Em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se in-
dispensável garantir uma interação harmoniosa entre pessoas e grupos 
com identidades culturais a um só tempo plurais, variadas e dinâmicas, 
assim como sua vontade de conviver. As políticas que favoreçam a inclu-
são e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão social, a vi-
talidade da sociedade civil e a paz. Definido desta maneira, o pluralismo 
cultural constitui a resposta política à realidade da diversidade cultural. 
Inseparável de um contexto democrático, o pluralismo cultural é propício 
aos intercâmbios culturais e ao desenvolvimento das capacidades criado-
ras que alimentam a vida pública. 
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ARTIGO 3 – A DIVERSIDADE CULTURAL, FATOR DE 
DESENVOLVIMENTO 

A diversidade cultural amplia as possibilidades de escolha que se 
oferecem a todos; é uma das fontes do desenvolvimento, entendido não so-
mente em termos de crescimento econômico, mas também como meio de 
acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual satisfatória. 

DIVERSIDADE CULTURAL E DIREITOS HUMANOS

ARTIGO 4 – OS DIREITOS HUMANOS, GARANTIAS DA 
DIVERSIDADE CULTURAL.

A defesa da diversidade cultural é um imperativo ético, insepa-
rável do respeito à dignidade humana. Ela implica o compromisso de 
respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, em parti-
cular os direitos das pessoas que pertencem a minorias e os dos povos 
autóctones. Ninguém pode invocar a diversidade cultural para violar os 
direitos humanos garantidos pelo direito internacional, nem para limitar 
seu alcance. 

ARTIGO 5 – OS DIREITOS CULTURAIS, MARCO PROPÍCIO DA 
DIVERSIDADE CULTURAL.

Os direitos culturais são parte integrante dos direitos humanos, 
que são universais, indissociáveis e interdependentes. O desenvolvimen-
to de uma diversidade criativa exige a plena realização dos direitos cultu-
rais, tal como os define o Artigo 27 da Declaração Universal de Direitos 
Humanos e os artigos 13 e 15 do Pacto Internacional de Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais. Toda pessoa deve, assim, poder expressar-se, 
criar e difundir suas obras na língua que deseje e, em particular, na sua 
língua materna; toda pessoa tem direito a uma educação e uma forma-
ção de qualidade que respeite plenamente sua identidade cultural; toda 
pessoa deve poder participar na vida cultural que escolha e exercer suas 
próprias práticas culturais, dentro dos limites que impõe o respeito aos 
direitos humanos e às liberdades fundamentais. 

ARTIGO 6 – RUMO A UMA DIVERSIDADE CULTURAL 
ACESSÍVEL A TODOS.

Enquanto se garanta a livre circulação das ideias mediante a pa-
lavra e a imagem, deve-se cuidar para que todas as culturas possam se ex-
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pressar e se fazer conhecidas. A liberdade de expressão, o pluralismo dos 
meios de comunicação, o multilinguismo, a igualdade de acesso às expres-
sões artísticas, ao conhecimento científico e tecnológico – inclusive em for-
mato digital - e a possibilidade, para todas as culturas, de estar presentes 
nos meios de expressão e de difusão, são garantias da diversidade cultural. 

DIVERSIDADE CULTURAL E CRIATIVIDADE 

ARTIGO 7 – O PATRIMÔNIO CULTURAL, FONTE 
DA CRIATIVIDADE.

Toda criação tem suas origens nas tradições culturais, porém se 
desenvolve plenamente em contato com outras. Essa é a razão pela qual 
o patrimônio, em todas suas formas, deve ser preservado, valorizado e 
transmitido às gerações futuras como testemunho da experiência e das 
aspirações humanas, a fim de nutrir a criatividade em toda sua diversida-
de e estabelecer um verdadeiro diálogo entre as culturas. 

ARTIGO 8 – OS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS, 
MERCADORIAS DISTINTAS DAS DEMAIS.

Frente às mudanças econômicas e tecnológicas atuais, que abrem 
vastas perspectivas para a criação e a inovação, deve-se prestar uma par-
ticular atenção à diversidade da oferta criativa, ao justo reconhecimento 
dos direitos dos autores e artistas, assim como ao caráter específico dos 
bens e serviços culturais que, na medida em que são portadores de iden-
tidade, de valores e sentido, não devem ser considerados como mercado-
rias ou bens de consumo como os demais. 

ARTIGO 9 – AS POLÍTICAS CULTURAIS, CATALISADORAS 
DA CRIATIVIDADE.

As políticas culturais, enquanto assegurem a livre circulação das 
ideias e das obras, devem criar condições propícias para a produção e a 
difusão de bens e serviços culturais diversificados, por meio de indústrias 
culturais que disponham de meios para desenvolver-se nos planos local e 
mundial. Cada Estado deve, respeitando suas obrigações internacionais, 
definir sua política cultural e aplicá-la, utilizando-se dos meios de ação 
que julgue mais adequados, seja na forma de apoios concretos ou de mar-
cos reguladores apropriados. 
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DIVERSIDADE CULTURAL E SOLIDARIEDADE 
INTERNACIONAL 

ARTIGO 10 – REFORÇAR AS CAPACIDADES DE CRIAÇÃO E DE 
DIFUSÃO EM ESCALA MUNDIAL.

Ante os desequilíbrios atualmente produzidos no fluxo e no in-
tercâmbio de bens culturais em escala mundial, é necessário reforçar a 
cooperação e a solidariedade internacionais destinadas a permitir que 
todos os países, em particular os países em desenvolvimento e os países 
em transição, estabeleçam indústrias culturais viáveis e competitivas nos 
planos nacional e internacional. 

ARTIGO 11 – ESTABELECER PARCERIAS ENTRE O SETOR 
PÚBLICO, O SETOR PRIVADO E A SOCIEDADE CIVIL.

As forças do mercado, por si sós, não podem garantir a preserva-
ção e promoção da diversidade cultural, condição de um desenvolvimen-
to humano sustentável. Desse ponto de vista, convém fortalecer a função 
primordial das políticas públicas, em parceria com o setor privado e a 
sociedade civil. 

ARTIGO 12 – A FUNÇÃO DA UNESCO
A UNESCO, por virtude de seu mandato e de suas funções, tem 

a responsabilidade de: 
a) promover a incorporação dos princípios enunciados na pre-

sente Declaração nas estratégias de desenvolvimento elaboradas no seio 
das diversas entidades intergovernamentais; 

b) servir de instância de referência e de articulação entre os Es-
tados, os organismos internacionais governamentais e não-governamen-
tais, a sociedade civil e o setor privado para a elaboração conjunta de 
conceitos, objetivos e políticas em favor da diversidade cultural; 

c) dar seguimento a suas atividades normativas, de sensibilização 
e de desenvolvimento de capacidades nos âmbitos relacionados com a 
presente Declaração dentro de suas esferas de competência; 

d) facilitar a aplicação do Plano de Ação, cujas linhas gerais se 
encontram apensas à presente Declaração. 
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LINHAS GERAIS DE UM PLANO DE AÇÃO PARA A 
APLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DA UNESCO 
SOBRE A DIVERSIDADE CULTURAL 

Os Estados Membros se comprometem a tomar as medidas apro-
priadas para difundir amplamente a Declaração Universal da UNESCO 
sobre a Diversidade Cultural e fomentar sua aplicação efetiva, cooperan-
do, em particular, com vistas à realização dos seguintes objetivos: 

1. Aprofundar o debate internacional sobre os problemas relati-
vos à diversidade cultural, especialmente os que se referem a seus víncu-
los com o desenvolvimento e a sua influência na formulação de políticas, 
em escala tanto nacional como internacional; Aprofundar, em particular, 
a reflexão sobre a conveniência de elaborar um instrumento jurídico in-
ternacional sobre a diversidade cultural. 

2. Avançar na definição dos princípios, normas e práticas nos 
planos nacional e internacional, assim como dos meios de sensibilização 
e das formas de cooperação mais propícios à salvaguarda e à promoção 
da diversidade cultural. 

3. Favorecer o intercâmbio de conhecimentos e de práticas reco-
mendáveis em matéria de pluralismo cultural, com vistas a facilitar, em 
sociedades diversificadas, a inclusão e a participação de pessoas e grupos 
advindos de horizontes culturais variados. 

4. Avançar na compreensão e no esclarecimento do conteúdo dos 
direitos culturais, considerados como parte integrante dos direitos humanos. 

5. Salvaguardar o patrimônio linguístico da humanidade e apoiar 
a expressão, a criação e a difusão no maior número possível de línguas. 

6. Fomentar a diversidade linguística - respeitando a língua ma-
terna - em todos os níveis da educação, onde quer que seja possível, e 
estimular a aprendizagem do plurilinguismo desde a mais jovem idade. 

7. Promover, por meio da educação, uma tomada de consciência 
do valor positivo da diversidade cultural e aperfeiçoar, com esse fim, tan-
to a formulação dos programas escolares como a formação dos docentes. 

8. Incorporar ao processo educativo, tanto o quanto necessário, mé-
todos pedagógicos tradicionais, com o fim de preservar e otimizar os méto-
dos culturalmente adequados para a comunicação e a transmissão do saber. 

9. Fomentar a “alfabetização digital” e aumentar o domínio das 
novas tecnologias da informação e da comunicação, que devem ser con-
sideradas, ao mesmo tempo, disciplinas de ensino e instrumentos peda-
gógicos capazes de fortalecer a eficácia dos serviços educativos. 
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10. Promover a diversidade linguística no ciberespaço e fomen-
tar o acesso gratuito e universal, por meio das redes mundiais, a todas as 
informações pertencentes ao domínio público. 

11. Lutar contra o hiato digital - em estreita cooperação com os 
organismos competentes do sistema das Nações Unidas - favorecendo 
o acesso dos países em desenvolvimento às novas tecnologias, ajudan-
do-os a dominar as tecnologias da informação e facilitando a circulação 
eletrônica dos produtos culturais endógenos e o acesso de tais países 
aos recursos digitais de ordem educativa, cultural e científica, disponí-
veis em escala mundial. 

12. Estimular a produção, a salvaguarda e a difusão de conteúdos 
diversificados nos meios de comunicação e nas redes mundiais de infor-
mação e, para tanto, promover o papel dos serviços públicos de radiodi-
fusão e de televisão na elaboração de produções audiovisuais de qualida-
de, favorecendo, particularmente, o estabelecimento de mecanismos de 
cooperação que facilitem a difusão das mesmas. 

13. Elaborar políticas e estratégias de preservação e valorização 
do patrimônio cultural e natural, em particular do patrimônio oral e ima-
terial e combater o tráfico ilícito de bens e serviços culturais. 

14. Respeitar e proteger os sistemas de conhecimento tradicio-
nais, especialmente os das populações autóctones; reconhecer a contri-
buição dos conhecimentos tradicionais para a proteção ambiental e a ges-
tão dos recursos naturais e favorecer as sinergias entre a ciência moderna 
e os conhecimentos locais. 

15. Apoiar a mobilidade de criadores, artistas, pesquisadores, cien-
tistas e intelectuais e o desenvolvimento de programas e associações inter-
nacionais de pesquisa, procurando, ao mesmo tempo, preservar e aumen-
tar a capacidade criativa dos países em desenvolvimento e em transição. 

16. Garantir a proteção dos direitos de autor e dos direitos co-
nexos, de modo a fomentar o desenvolvimento da criatividade contem-
porânea e uma remuneração justa do trabalho criativo, defendendo, ao 
mesmo tempo, o direito público de acesso à cultura, conforme o Artigo 
27 da Declaração Universal de Direitos Humanos. 

17. Ajudar a criação ou a consolidação de indústrias culturais nos 
países em desenvolvimento e nos países em transição e, com este propósi-
to, cooperar para desenvolvimento das infraestruturas e das capacidades 
necessárias, apoiar a criação de mercados locais viáveis e facilitar o acesso 
dos bens culturais desses países ao mercado mundial e às redes de distri-
buição internacionais. 
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18. Elaborar políticas culturais que promovam os princípios ins-
critos na presente Declaração, inclusive mediante mecanismos de apoio 
à execução e/ou de marcos reguladores apropriados, respeitando as obri-
gações internacionais de cada Estado. 

19. Envolver os diferentes setores da sociedade civil na definição 
das políticas públicas de salvaguarda e promoção da diversidade cultural. 

20. Reconhecer e fomentar a contribuição que o setor privado pode 
aportar à valorização da diversidade cultural e facilitar, com esse propósito, 
a criação de espaços de diálogo entre o setor público e o privado. 

Os Estados Membros recomendam ao Diretor Geral que, ao exe-
cutar os programas da UNESCO, leve em consideração os objetivos enun-
ciados no presente Plano de Ação e que o comunique aos organismos do 
sistema das Nações Unidas e demais organizações intergovernamentais e 
não-governamentais interessadas, de modo a reforçar a sinergia das me-
didas que sejam adotadas em favor da diversidade cultural. 
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CONVENÇÃO PARA SALVAGUARDA DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL

A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Ima-
terial é considerado o tratado mais importante dentre os instrumentos 
internacionais de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial – PCI. Foi 
aprovada na 32ª Conferência da UNESCO, em 2003 e entrou em vigor na 
esfera internacional em 20 de abril de 2006. No Brasil, foi aprovada na 
íntegra no Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 22 de 01 de 
fevereiro de 2006 e promulgada pelo Decreto 5753 de 12 de abril de 2006.

Tem se por finalidades a salvaguarda e o respeito ao patrimônio cul-
tural imaterial das comunidades, grupos e indivíduos envolvidos; a conscien-
tização a nível nacional e internacional da importância do patrimônio cultu-
ral imaterial e o reconhecimento recíproco entre os Estados, e a cooperação e 
a assistência internacionais para que essa troca de experiências ocorra.

O segundo artigo da Convenção conceitua o patrimônio cultural 
imaterial – PCI. Há inúmeras críticas e debates existentes a respeito do ter-
mo ´imaterial´, como se ele fizesse uma oposição à patrimônio cultural 
material, teoricamente reduzindo o seu valor e tornando-o desconexo e 
transmitindo uma impressão de que sua existência é irrelevante. Todavia, 
para fins da Convenção esse debate foi superado e foi adotada uma abor-
dagem bem flexível para trabalhar o conceito, considerando que tal cate-
goria é muito ampla e que uma lista taxativa poderia ser restritiva e cercear 
as diferentes visões dos Estados partes com suas diversidades culturais. A 
definição dada pela Convenção para ´patrimônio cultural imaterial´ con-
sidera tais fatores, apresentando o patrimônio cultural imaterial como prá-
ticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados 
- que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reco-
nhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural.

A Convenção também trata da necessidade da transmissão da 
PCI de uma geração para a outra, trazendo uma perspectiva de propor-
cionar às comunidades uma noção de continuidade, um limiar mínimo 
de intergeracionalidade, já que o PCI precisa ser praticado ao menos por 
duas gerações para se enquadrar na definição do Comitê Intergoverna-
mental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial – ICHC.
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O artigo 11 determina aos Estados Partes o dever de adotar me-
didas necessárias para garantir a salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial de seu território, identificando-o, e definindo seus elementos 
caracterizadores, inclusive garantindo a participação das comunidades, 
grupos e organizações não governamentais. O maior obstáculo que se 
impõe em relação a esta obrigação é a falta de conhecimento dos Esta-
dos partes acerca dos bens patrimoniais culturais imateriais existentes 
em seus territórios. A Convenção, nesse sentido obriga-os a realizar o 
inventário das manifestações de PCI em seus territórios periodicamente 
para serem entregues ao Comitê de PCI (Art. 29). 

Outras obrigações envolvem medidas destinadas à educação, 
conscientização e capacitação da sociedade. Este componente educacio-
nal é importante na medida em que o PCI está relacionado a elementos 
que se revelam como culturas vivas e que devem se perpetuar pelas gera-
ções, portanto ele se refere à capacitação para que as gerações mais jovens 
se tornem portadoras das tradições de seus territórios.

O artigo 15 distingue-se dos demais, precisamente porque en-
fatiza a importância do papel atribuído às comunidades. Ele determina 
que, em nível nacional, comunidades, grupos e indivíduos interessados 
no PCI devem participar da elaboração de políticas sobre seus próprios 
patrimônios imateriais e sua manutenção. Importante apontar que, para 
efeitos das convenções, comunidades são definidas de forma abrangente. 
O conceito de patrimônio cultural é coletivamente subjetivo e dinâmico 
e de maior amplitude do que lhe conferem os objetos ou bens que lhe 
são incorporados. Dependem de valores que os grupos e a sociedade lhe 
atribuem em cada momento da história. Cada grupo, a partir da própria 
racionalidade interna e de seus valores historicamente assimilados sabe 
o que quer proteger e o que quer conservar. Assim, os modelos de desen-
volvimento têm de partir da compreensão da própria cultura e originar-
-se de dentro do grupo, emergindo deste patrimônio.

Ademais, há previsão da salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial no nível internacional, ficando a encargo do Comitê de PCI as 
previsões sobre a cooperação internacional, incluindo troca de informa-
ções e as iniciativas conjuntas dos Estados-Partes, e outros.

Embora perceba-se um envolvimento comunitário em uma im-
portante parcela do sistema criado pela Convenção de 2003, há uma ênfase 
excessiva da soberania dos Estados pela ICHC, e isto enfraquece substan-
cialmente o alcance deste instrumento. A partir desse modelo estado-cen-
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trista, o patrimônio cultural acaba por se tornar uma questão altamente 
politizada, dificultando os processos de reconhecimento das identidades.

De toda forma é importante lembrar que o sistema criado pela 
Convenção de 2003 é de complementariedade a outros instrumentos in-
ternacionais, prevendo sua relação com outros instrumentos.

Nesse sentido, à luz da matriz teórica adotada, vislumbra-se que 
o etnodesenvolvimento dialoga com os objetivos da Convenção de 2003, 
pois trata-se de uma ação positiva e de inclusão, surgindo em um mo-
vimento que buscava o reconhecimento da diversidade cultural e étni-
ca presente no interior dos distintos estados nacionais, movimento este 
que avança em conjunto com os ideais do desenvolvimento econômico. 
(LITTLE, 2002, p. 36). 

A proteção do patrimônio cultural é essencial nas propostas de 
etnodesenvolvimento, enquanto projeto de um povo fundado em seus 
valores e na possibilidade de autonomia para assumir seu futuro econô-
mico e social de forma complexa, intrínseca a sua experiência histórica, 
usando os recursos potenciais e reais de sua cultura (TARREGA, 2017, 
237). Assim, o patrimônio cultural é base para o projeto de etnodesen-
volvimento, como também o território, na sua perspectiva de territoriali-
dade construtora da identidade de um povo.

REFERÊNCIAS

TARREGA, Maria Cristina Blanco Vidotte, LEHFELD, Neide Aparecida de Sou-
za. Direito ao Etnodesenvolvimento como pressuposto de Cidadania in: Novas 
Perspectivas do Direito: Diálogos ou Disjunções entre o Direito Público e o Di-
reito Privado. Florianópolis: CONPEDI, 2017.

LITTLE, Paul E. Etnodesenvolvimento Local: Autonomia Cultural Na Era Neo-
liberalismo Global. Campo Grande. Tellus, Ano 2, N.3, Out. 2002, pp.32 -52.

INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO. Patrimônio histó-
rico. Disponível em http://www.ilam.org/index.php/es/programas/ilampatrimo-
nio/patrimonio-cultural, acesso em 11/2/2017, 15:40h.



170

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO:

CONVENÇÃO PARA SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL IMATERIAL

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura, doravante denominada “UNESCO”, em 
sua 32a sessão, realizada em Paris do dia 29 de setembro ao dia 17 de 
outubro de 2003, 

Referindo-se aos instrumentos internacionais existentes em 
matéria de direitos humanos, em particular à Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948, ao Pacto Internacional dos Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais, de 1966, e ao Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos, de 1966,

Considerando a importância do patrimônio cultural imaterial 
como fonte de diversidade cultural e garantia de desenvolvimento sus-
tentável, conforme destacado na Recomendação da UNESCO sobre a sal-
vaguarda da cultura tradicional e popular, de 1989, bem como na Decla-
ração Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural, de 2001, e na 
Declaração de Istambul, de 2002, aprovada pela Terceira Mesa Redonda 
de Ministros da Cultura, 

Considerando a profunda interdependência que existe entre o 
patrimônio cultural imaterial e o patrimônio material cultural e natural,

Reconhecendo que os processos de globalização e de transfor-
mação social, ao mesmo tempo em que criam condições propícias para 
um diálogo renovado entre as comunidades, geram também, da mesma 
forma que o fenômeno da intolerância, graves riscos de deterioração, de-
saparecimento e destruição do patrimônio cultural imaterial, devido em 
particular à falta de meios para sua salvaguarda,

Consciente da vontade universal e da preocupação comum de 
salvaguardar o patrimônio cultural imaterial da humanidade,

Reconhecendo que as comunidades, em especial as indígenas, os 
grupos e, em alguns casos, os indivíduos desempenham um importante 
papel na produção, salvaguarda, manutenção e recriação do patrimônio 
cultural imaterial, assim contribuindo para enriquecer a diversidade cul-
tural e a criatividade humana,

Observando o grande alcance das atividades da UNESCO na 
elaboração de instrumentos normativos para a proteção do patrimônio 
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cultural, em particular a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mun-
dial, Cultural e Natural de 1972,

Observando também que não existe ainda um instrumento 
multilateral de caráter vinculante destinado a salvaguardar o patrimô-
nio cultural imaterial,

Considerando que os acordos, recomendações e resoluções in-
ternacionais existentes em matéria de patrimônio cultural e natural de-
veriam ser enriquecidos e complementados mediante novas disposições 
relativas ao patrimônio cultural imaterial,

Considerando a necessidade de conscientização, especialmente 
entre as novas gerações, da importância do patrimônio cultural imaterial 
e de sua salvaguarda,

Considerando que a comunidade internacional deveria contri-
buir, junto com os Estados Partes na presente Convenção, para a salva-
guarda desse patrimônio, com um espírito de cooperação e ajuda mútua,

Recordando os programas da UNESCO relativos ao patrimônio 
cultural imaterial, em particular a Proclamação de Obras Primas do Pa-
trimônio Oral e Imaterial da Humanidade,

Considerando a inestimável função que cumpre o patrimônio 
cultural imaterial como fator de aproximação, intercâmbio e entendi-
mento entre os seres humanos,

Aprova neste dia dezessete de outubro de 2003 a presente 
Convenção.

I. Disposições gerais

ARTIGO 1: FINALIDADES DA CONVENÇÃO
A presente Convenção tem as seguintes finalidades:
a) a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial;
b) o respeito ao patrimônio cultural imaterial das comunidades, 

grupos e indivíduos envolvidos;
c) a conscientização no plano local, nacional e internacional 

da importância do patrimônio cultural imaterial e de seu reconheci-
mento recíproco;

d) a cooperação e a assistência internacionais.

ARTIGO 2: DEFINIÇÕES
Para os fins da presente Convenção,
1. Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as práticas, re-

presentações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instru-
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mentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que 
as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem 
como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultu-
ral imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente 
recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua 
interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de 
identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respei-
to à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os fins da presente 
Convenção, será levado em conta apenas o patrimônio cultural imaterial 
que seja compatível com os instrumentos internacionais de direitos hu-
manos existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre comuni-
dades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento sustentável.

2. O “patrimônio cultural imaterial”, conforme definido no pará-
grafo 1 acima, se manifesta em particular nos seguintes campos:

a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como veículo 
do patrimônio cultural imaterial;

b) expressões artísticas;
c) práticas sociais, rituais e atos festivos;
d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo;
e) técnicas artesanais tradicionais.
3. Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam garantir a 

viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais como a identificação, a 
documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a promoção, a va-
lorização, a transmissão – essencialmente por meio da educação formal e 
não-formal - e revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos.

4. A expressão “Estados Partes” designa os Estados vinculados pela 
presente Convenção e entre os quais a presente Convenção esteja em vigor.

5. Esta Convenção se aplicará mutatis mutandis aos territórios 
mencionados no Artigo 33 que se tornarem Partes na presente Conven-
ção, conforme as condições especificadas no referido Artigo. A expressão 
“Estados Partes” se refere igualmente a esses territórios.

ARTIGO 3: RELAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONAIS

Nenhuma disposição da presente Convenção poderá ser inter-
pretada de tal maneira que:

a) modifique o estatuto ou reduza o nível de proteção dos bens 
declarados patrimônio mundial pela Convenção para a Proteção do Pa-
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trimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972, as quais esteja diretamente 
associado um elemento do patrimônio cultural imaterial; ou

b) afete os direitos e obrigações dos Estados Partes em virtude de 
outros instrumentos internacionais relativos aos direitos de propriedade 
intelectual ou à utilização de recursos biológicos e ecológicos dos quais 
sejam partes.

II. Órgãos da Convenção

ARTIGO 4: ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTADOS PARTES
1. Fica estabelecida uma assembleia Geral dos Estados Partes, 

doravante denominada “assembleia Geral”, que será o órgão soberano da 
presente Convenção.

2. A assembleia Geral realizará uma sessão ordinária a cada dois 
anos. Poderá reunir-se em caráter extraordinário quando assim o decidir, 
ou quando receber uma petição em tal sentido do Comitê Intergoverna-
mental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial ou de, no 
mínimo, um terço dos Estados Partes.

3. A assembleia Geral aprovará seu próprio Regulamento Interno.

ARTIGO 5: COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL PARA A SALVA-
GUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL

1. Fica estabelecido junto à UNESCO um Comitê Intergoverna-
mental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, doravante 
denominado “o Comitê”. O Comitê será integrado por representantes de 
18 Estados Partes, a serem eleitos pelos Estados Partes constituídos em 
assembleia Geral, tão logo a presente Convenção entrar em vigor, confor-
me o disposto no Artigo 34.

2. O número de Estados membros do Comitê aumentará para 24, 
tão logo o número de Estados Partes na Convenção chegar a 50.

ARTIGO 6: ELEIÇÃO E MANDATO DOS ESTADOS MEMBROS 
DO COMITÊ

1. A eleição dos Estados membros do Comitê deverá obedecer 
aos princípios de distribuição geográfica e rotação equitativas.

2. Os Estados Partes na Convenção, reunidos em assembleia Geral, 
elegerão os Estados membros do Comitê para um mandato de quatro anos.

3. Contudo, o mandato da metade dos Estados membros do Co-
mitê eleitos na primeira eleição será somente de dois anos. Os referidos 
Estados serão designados por sorteio no curso da primeira eleição.
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4. A cada dois anos, a assembleia Geral renovará a metade dos 
Estados membros do Comitê.

5. A assembleia Geral elegerá também quantos Estados membros 
do Comitê sejam necessários para preencher vagas existentes.

6. Um Estado membro do Comitê não poderá ser eleito por dois 
mandatos consecutivos.

7. Os Estados membros do Comitê designarão, para seus repre-
sentantes no Comitê, pessoas qualificadas nos diversos campos do patri-
mônio cultural imaterial.

ARTIGO 7: FUNÇÕES DO COMITÊ
Sem prejuízo das demais atribuições conferidas pela presente 

Convenção, as funções do Comitê serão as seguintes:
a) promover os objetivos da Convenção, fomentar e acompanhar 

sua aplicação;
b) oferecer assessoria sobre as melhores práticas e formular re-

comendações sobre medidas que visem a salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial;

c) preparar e submeter à aprovação da assembleia Geral um proje-
to de utilização dos recursos do Fundo, em conformidade com o Artigo 25;

d) buscar meios de incrementar seus recursos e adotar as medi-
das necessárias para tanto, em conformidade com o Artigo 25;

e) preparar e submeter à aprovação da assembleia Geral diretri-
zes operacionais para a aplicação da Convenção;

f) em conformidade com o Artigo 29, examinar os relatórios dos 
Estados Partes e elaborar um resumo destes relatórios, destinado à as-
sembleia Geral;

g) examinar as solicitações apresentadas pelos Estados Partes e 
decidir, de acordo com critérios objetivos de seleção estabelecidos pelo 
próprio Comitê e aprovados pela assembleia Geral, sobre:

i) inscrições nas listas e propostas mencionadas nos Artigos 16, 
17 e 18;

ii) prestação de assistência internacional, em conformidade com 
o Artigo 22.

ARTIGO 8: MÉTODOS DE TRABALHO DO COMITÊ 
1. O Comitê será responsável perante a assembleia Geral, diante 

da qual prestará contas de todas as suas atividades e decisões.
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2. O Comitê aprovará seu Regulamento Interno por uma maioria 
de dois terços de seus membros.

3. O Comitê poderá criar, em caráter temporário, os órgãos con-
sultivos ad hoc que julgue necessários para o desempenho de suas funções.

4. O Comitê poderá convidar para suas reuniões qualquer or-
ganismo público ou privado, ou qualquer pessoa física de comprovada 
competência nos diversos campos do patrimônio cultural imaterial, para 
consultá-los sobre questões específicas.

ARTIGO 9: CERTIFICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DE CARÁTER 
CONSULTIVO

1. O Comitê proporá à assembleia Geral a certificação de orga-
nizações não-governamentais de comprovada competência no campo do 
patrimônio cultural imaterial. As referidas organizações exercerão fun-
ções consultivas perante o Comitê.

2. O Comitê também proporá à assembleia Geral os critérios e 
modalidades pelos quais essa certificação será regida.

ARTIGO 10: SECRETARIADO
1. O Comitê será assessorado pelo Secretariado da UNESCO.
2. O Secretariado preparará a documentação da assembleia Geral 

e do Comitê, bem como o projeto da ordem do dia de suas respectivas 
reuniões, e assegurará o cumprimento das decisões de ambos os órgãos.

III. Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no plano nacional

ARTIGO 11: FUNÇÕES DOS ESTADOS PARTES
Caberá a cada Estado Parte:
a) adotar as medidas necessárias para garantir a salvaguarda do 

patrimônio cultural imaterial presente em seu território;
b) entre as medidas de salvaguarda mencionadas no parágrafo 

3 do Artigo 2, identificar e definir os diversos elementos do patrimônio 
cultural imaterial presentes em seu território, com a participação das co-
munidades, grupos e organizações não-governamentais pertinentes.

ARTIGO 12: INVENTÁRIOS
1. Para assegurar a identificação, com fins de salvaguarda, cada 

Estado Parte estabelecerá um ou mais inventários do patrimônio cultural 
imaterial presente em seu território, em conformidade com seu próprio 
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sistema de salvaguarda do patrimônio. Os referidos inventários serão 
atualizados regularmente.

2. Ao apresentar seu relatório periódico ao Comitê, em confor-
midade com o Artigo 29, cada Estado Parte prestará informações perti-
nentes em relação a esses inventários.

ARTIGO 13: OUTRAS MEDIDAS DE SALVAGUARDA
Para assegurar a salvaguarda, o desenvolvimento e a valorização 

do patrimônio cultural imaterial presente em seu território, cada Estado 
Parte empreenderá esforços para: 

a) adotar uma política geral visando promover a função do pa-
trimônio cultural imaterial na sociedade e integrar sua salvaguarda em 
programas de planejamento;

b) designar ou criar um ou vários organismos competentes para a 
salvaguarda do patrimônio cultural imaterial presente em seu território;

c) fomentar estudos científicos, técnicos e artísticos, bem como 
metodologias de pesquisa, para a salvaguarda eficaz do patrimônio cul-
tural imaterial, e em particular do patrimônio cultural imaterial que se 
encontre em perigo;

d) adotar as medidas de ordem jurídica, técnica, administrativa e 
financeira adequadas para:

i) favorecer a criação ou o fortalecimento de instituições de for-
mação em gestão do patrimônio cultural imaterial, bem como a trans-
missão desse patrimônio nos foros e lugares destinados à sua manifesta-
ção e expressão;

ii) garantir o acesso ao patrimônio cultural imaterial, respeitando 
ao mesmo tempo os costumes que regem o acesso a determinados aspec-
tos do referido patrimônio;

iii) criar instituições de documentação sobre o patrimônio cultu-
ral imaterial e facilitar o acesso a elas.

ARTIGO 14: EDUCAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E FORTALECI-
MENTO DE CAPACIDADES

Cada Estado Parte se empenhará, por todos os meios oportunos, 
no sentido de:

a) assegurar o reconhecimento, o respeito e a valorização do pa-
trimônio cultural imaterial na sociedade, em particular mediante:

i) programas educativos, de conscientização e de disseminação 
de informações voltadas para o público, em especial para os jovens;
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ii) programas educativos e de capacitação específicos no interior 
das comunidades e dos grupos envolvidos;

iii) atividades de fortalecimento de capacidades em matéria de 
salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, e especialmente de gestão 
e de pesquisa científica; e

iv) meios não-formais de transmissão de conhecimento;
b) manter o público informado das ameaças que pesam sobre 

esse patrimônio e das atividades realizadas em cumprimento da presente 
Convenção;

c) promover a educação para a proteção dos espaços naturais e 
lugares de memória, cuja existência é indispensável para que o patrimô-
nio cultural imaterial possa se expressar.

ARTIGO 15: PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES, GRUPOS E 
INDIVÍDUOS

No quadro de suas atividades de salvaguarda do patrimônio cul-
tural imaterial, cada Estado Parte deverá assegurar a participação mais 
ampla possível das comunidades, dos grupos e, quando cabível, dos in-
divíduos que criam, mantém e transmitem esse patrimônio e associá-los 
ativamente à gestão do mesmo.
IV. Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no plano internacional

ARTIGO 16: LISTA REPRESENTATIVA DO PATRIMÔNIO CUL-
TURAL IMATERIAL DA HUMANIDADE 

1. Para assegurar maior visibilidade do patrimônio cultural imate-
rial, aumentar o grau de conscientização de sua importância, e propiciar for-
mas de diálogo que respeitem a diversidade cultural, o Comitê, por proposta 
dos Estados Partes interessados, criará, manterá atualizada e publicará uma 
Lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade.

2. O Comitê elaborará e submeterá à aprovação da assembleia 
Geral os critérios que regerão o estabelecimento, a atualização e a publi-
cação da referida Lista representativa.

ARTIGO 17: LISTA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL 
QUE REQUER MEDIDAS URGENTES DE SALVAGUARDA

1. Com vistas a adotar as medidas adequadas de salvaguarda, o 
Comitê criará, manterá atualizada e publicará uma Lista do patrimônio 
cultural imaterial que necessite medidas urgentes de salvaguarda, e inscre-
verá esse patrimônio na Lista por solicitação do Estado Parte interessado.
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2. O Comitê elaborará e submeterá à aprovação da assembleia 
Geral os critérios que regerão o estabelecimento, a atualização e a publi-
cação dessa Lista.

3. Em casos de extrema urgência, assim considerados de acordo 
com critérios objetivos aprovados pela assembleia Geral, por proposta do 
Comitê, este último, em consulta com o Estado Parte interessado, poderá 
inscrever um elemento do patrimônio em questão na lista mencionada 
no parágrafo 1.

ARTIGO 18: PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE SAL-
VAGUARDA DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL

1. Com base nas propostas apresentadas pelos Estados Partes, e 
em conformidade com os critérios definidos pelo Comitê e aprovados 
pela assembleia Geral, o Comitê selecionará periodicamente e promo-
verá os programas, projetos e atividades de âmbito nacional, sub-regio-
nal ou regional para a salvaguarda do patrimônio que, no seu entender, 
reflitam de modo mais adequado os princípios e objetivos da presente 
Convenção, levando em conta as necessidades especiais dos países em 
desenvolvimento.

2. Para tanto, o Comitê receberá, examinará e aprovará as solici-
tações de assistência internacional formuladas pelos Estados Partes para 
a elaboração das referidas propostas.

3. O Comitê acompanhará a execução dos referidos programas, 
projetos e atividades por meio da disseminação das melhores práticas, 
segundo modalidades por ele definidas.

V. Cooperação e assistência internacionais

ARTIGO 19: COOPERAÇÃO
1. Para os fins da presente Convenção, a cooperação internacio-

nal compreende em particular o intercâmbio de informações e de expe-
riências, iniciativas comuns, e a criação de um mecanismo para apoiar os 
Estados Partes em seus esforços para a salvaguarda do patrimônio cultu-
ral imaterial.

2. Sem prejuízo para o disposto em sua legislação nacional nem 
para seus direitos e práticas consuetudinárias, os Estados Partes reconhe-
cem que a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial é uma questão 
de interesse geral para a humanidade e neste sentido se comprometem a 
cooperar no plano bilateral, sub-regional, regional e internacional.
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ARTIGO 20: OBJETIVOS DA ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL
A assistência internacional poderá ser concedida com os seguin-

tes objetivos:
a) salvaguardar o patrimônio que figure na lista de elemen-

tos do patrimônio cultural imaterial que necessite medidas urgentes de 
salvaguarda;

b) realizar inventários, em conformidade com os Artigos 11 e 12;
c) apoiar programas, projetos e atividades de âmbito nacional, 

sub-regional e regional destinados à salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial;

d) qualquer outro objetivo que o Comitê julgue necessário.

ARTIGO 21: FORMAS DE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL
A assistência concedia pelo Comitê a um Estado Parte será re-

gulamentada pelas diretrizes operacionais previstas no Artigo 7 e pelo 
acordo mencionado no Artigo 24, e poderá assumir as seguintes formas:

a) estudos relativos aos diferentes aspectos da salvaguarda;
b) serviços de especialistas e outras pessoas com experiência prá-

tica em patrimônio cultural imaterial;
c) capacitação de todo o pessoal necessário;
d) elaboração de medidas normativas ou de outra natureza;
e) criação e utilização de infraestruturas;
f) aporte de material e de conhecimentos especializados;
g) outras formas de ajuda financeira e técnica, podendo incluir, 

quando cabível, a concessão de empréstimos com baixas taxas de juros 
e doações.

ARTIGO 22: REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊN-
CIA INTERNACIONAL

1. O Comitê definirá o procedimento para examinar as solicita-
ções de assistência internacional e determinará os elementos que deverão 
constar das solicitações, tais como medidas previstas, intervenções neces-
sárias e avaliação de custos.

2. Em situações de urgência, a solicitação de assistência será exa-
minada em caráter de prioridade pelo Comitê.

3. Para tomar uma decisão, o Comitê realizará os estudos e as 
consultas que julgar necessários.
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ARTIGO 23: SOLICITAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
INTERNACIONAL

1. Cada Estado Parte poderá apresentar ao Comitê uma solicita-
ção de assistência internacional para a salvaguarda do patrimônio cultu-
ral imaterial presente em seu território.

2. Uma solicitação no mesmo sentido poderá também ser apre-
sentada conjuntamente por dois ou mais Estados Partes. 

3. Na solicitação, deverão constar as informações mencionados 
no parágrafo 1 do Artigo 22, bem como a documentação necessária.

ARTIGO 24: PAPEL DOS ESTADOS PARTES BENEFICIÁRIOS
1. Em conformidade com as disposições da presente Convenção, 

a assistência internacional concedida será regida por um acordo entre o 
Estado Parte beneficiário e o Comitê.

2. Como regra geral, o Estado Parte beneficiário deverá, na me-
dida de suas possibilidades, compartilhar os custos das medidas de salva-
guarda para as quais a assistência internacional foi concedida.

3. O Estado Parte beneficiário apresentará ao Comitê um relató-
rio sobre a utilização da assistência concedida com a finalidade de salva-
guarda do patrimônio cultural imaterial.

VI. Fundo do patrimônio cultural imaterial

ARTIGO 25: NATUREZA E RECURSOS DO FUNDO
1. Fica estabelecido um “Fundo para a Salvaguarda do Patrimô-

nio Cultural Imaterial”, doravante denominado “o Fundo”.
2. O Fundo será constituído como fundo fiduciário, em confor-

midade com as disposições do Regulamento Financeiro da UNESCO.
3. Os recursos do Fundo serão constituídos por:
a) contribuições dos Estados Partes;
b) recursos que a Conferência Geral da UNESCO alocar para 

esta finalidade;
c) aportes, doações ou legados realizados por:
i) outros Estados;
ii) organismos e programas do sistema das Nações Unidas, em 

especial o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ou ou-
tras organizações internacionais;

iii) organismos públicos ou privados ou pessoas físicas;
d) quaisquer juros devidos aos recursos do Fundo;
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e) produto de coletas e receitas aferidas em eventos organizados 
em benefício do Fundo;

f) todos os demais recursos autorizados pelo Regulamento do 
Fundo, que o Comitê elaborará.

4. A utilização dos recursos por parte do Comitê será decidida 
com base nas orientações formuladas pela assembleia Geral.

5. O Comitê poderá aceitar contribuições ou assistência de outra 
natureza oferecidos com fins gerais ou específicos, vinculados a projetos 
concretos, desde que os referidos projetos tenham sido por ele aprovados.

6. As contribuições ao Fundo não poderão ser condicionadas a 
nenhuma exigência política, econômica ou de qualquer outro tipo que 
seja incompatível com os objetivos da presente Convenção.

ARTIGO 26: CONTRIBUIÇÕES DOS ESTADOS PARTES AO 
FUNDO

1. Sem prejuízo de outra contribuição complementar de caráter 
voluntário, os Estados Partes na presente Convenção se obrigam a de-
positar no Fundo, no mínimo a cada dois anos, uma contribuição cuja 
quantia, calculada a partir de uma porcentagem uniforme aplicável a to-
dos os Estados, será determinada pela assembleia Geral. Esta decisão da 
assembleia Geral será tomada por maioria dos Estados Partes presentes e 
votantes, que não tenham feito a declaração mencionada no parágrafo 2 
do presente Artigo. A contribuição de um Estado Parte não poderá, em 
nenhum caso, exceder 1% da contribuição desse Estado ao Orçamento 
Ordinário da UNESCO.

2. Contudo, qualquer dos Estados a que se referem o Artigo 32 
ou o Artigo 33 da presente Convenção poderá declarar, no momento 
em que depositar seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação 
ou adesão, que não se considera obrigado pelas disposições do pará-
grafo 1 do presente Artigo.

3. Qualquer Estado Parte na presente Convenção que tenha for-
mulado a declaração mencionada no parágrafo 2 do presente Artigo se 
esforçará para retirar tal declaração mediante uma notificação ao Diretor 
Geral da UNESCO. Contudo, a retirada da declaração só terá efeito sobre 
a contribuição devida pelo Estado a partir da data da abertura da sessão 
subsequente da assembleia Geral.

4. Para que o Comitê possa planejar com eficiência suas ativida-
des, as contribuições dos Estados Partes nesta Convenção que tenham 
feito a declaração mencionada no parágrafo 2 do presente Artigo deverão 
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ser efetuadas regularmente, no mínimo a cada dois anos, e deverão ser de 
um valor o mais próximo possível do valor das contribuições que esses 
Estados deveriam se estivessem obrigados pelas disposições do parágrafo 
1 do presente Artigo.

5. Nenhum Estado Parte na presente Convenção, que esteja com 
pagamento de sua contribuição obrigatória ou voluntária para o ano em 
curso e o ano civil imediatamente anterior em atraso, poderá ser eleito 
membro do Comitê. Essa disposição não se aplica à primeira eleição do 
Comitê. O mandato de um Estado Parte que se encontre em tal situação 
e que já seja membro do Comitê será encerrado quando forem realizadas 
quaisquer das eleições previstas no Artigo 6 da presente Convenção.

ARTIGO 27: CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS SUPLEMENTA-
RES AO FUNDO

Os Estados Partes que desejarem efetuar contribuições voluntárias, 
além das contribuições previstas no Artigo 26, deverão informar o Comitê 
tão logo seja possível, para que este possa planejar suas atividades de acordo.

ARTIGO 28: CAMPANHAS INTERNACIONAIS PARA ARRECA-
DAÇÃO DE RECURSOS

Na medida do possível, os Estados Partes apoiarão as campanhas 
internacionais para arrecadação de recursos organizadas em benefício do 
Fundo sob os auspícios da UNESCO.

VII. Relatórios

ARTIGO 29: RELATÓRIOS DOS ESTADOS PARTES
Os Estados Partes apresentarão ao Comitê, na forma e com pe-

riodicidade a serem definidas pelo Comitê, relatórios sobre as disposi-
ções legislativas, regulamentares ou de outra natureza que tenham adota-
do para implementar a presente Convenção.

ARTIGO 30: RELATÓRIOS DO COMITÊ
1. Com base em suas atividades e nos relatórios dos Estados Par-

tes mencionados no Artigo 29, o Comitê apresentará um relatório em 
cada sessão da assembleia Geral.

2. O referido relatório será levado ao conhecimento da Confe-
rência Geral da UNESCO.
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VIII. Cláusula transitória

ARTIGO 31: RELAÇÃO COM A PROCLAMAÇÃO DAS 
OBRAS PRIMAS DO PATRIMÔNIO ORAL E IMATERIAL DA 

HUMANIDADE
1. O Comitê incorporará à Lista representativa do patrimônio 

cultural imaterial da humanidade os elementos que, anteriormente à en-
trada em vigor desta Convenção, tenham sido proclamados “Obras Pri-
mas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade”.

2. A inclusão dos referidos elementos na Lista representativa do 
patrimônio cultural imaterial da humanidade será efetuada sem prejuí-
zo dos critérios estabelecidos para as inscrições subsequentes, segundo o 
disposto no parágrafo 2 do Artigo 16.

3. Após a entrada em vigor da presente Convenção, não será feita 
mais nenhuma outra Proclamação.

IX. Disposições finais

ARTIGO 32: RATIFICAÇÃO, ACEITAÇÃO OU APROVAÇÃO
1. A presente Convenção estará sujeita à ratificação, aceitação ou 

aprovação dos Estados Membros da UNESCO, em conformidade com 
seus respectivos dispositivos constitucionais.

2. Os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação serão 
depositados junto ao Diretor Geral da UNESCO.

ARTIGO 33: ADESÃO
1. A presente Convenção estará aberta à adesão de todos os Esta-

dos que não sejam membros da UNESCO e que tenham sido convidados 
a aderir pela Conferência Geral da Organização.

2. A presente Convenção também estará aberta à adesão dos ter-
ritórios que gozem de plena autonomia interna, reconhecida como tal pe-
las Nações Unidas, mas que não tenham alcançado a plena independên-
cia, em conformidade com a Resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral, 
e que tenham competência sobre as matérias regidas por esta Convenção, 
inclusive a competência reconhecida para subscrever tratados relaciona-
dos a essas matérias.

3. O instrumento de adesão será depositado junto ao Diretor Ge-
ral da UNESCO.



184

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

ARTIGO 34: ENTRADA EM VIGOR
A presente Convenção entrará em vigor três meses após a data do 

depósito do trigésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação 
ou adesão, mas unicamente para os Estados que tenham depositado seus 
respectivos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão 
naquela data ou anteriormente. Para os demais Estados Partes, entrará 
em vigor três meses depois de efetuado o depósito de seu instrumento de 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.

ARTIGO 35: REGIMES CONSTITUCIONAIS FEDERAIS OU 
NÃO-UNITÁRIOS

Aos Estados Partes que tenham um regime constitucional federal 
ou não-unitário aplicar-se-ão as seguintes disposições:

a) com relação às disposições desta Convenção cuja aplicação es-
teja sob a competência do poder legislativo federal ou central, as obriga-
ções do governo federal ou central serão idênticas às dos Estados Partes 
que não constituem Estados federais;

b) com relação às disposições da presente Convenção cuja aplica-
ção esteja sob a competência de cada um dos Estados, países, províncias 
ou cantões constituintes, que em virtude do regime constitucional da fe-
deração não estejam obrigados a tomar medidas legislativas, o governo 
federal as comunicará, com parecer favorável, às autoridades competen-
tes dos Estados, países, províncias ou cantões, com sua recomendação 
para que estes as aprovem.

ARTIGO 36: DENÚNCIA
1. Todos os Estados Partes poderão denunciar a presente 

Convenção.
2. A denúncia será notificada por meio de um instrumento escri-

to, que será depositado junto ao Diretor Geral da UNESCO.
3. A denúncia surtirá efeito doze meses após a recepção do ins-

trumento de denúncia. A denúncia não modificará em nada as obriga-
ções financeiras assumidas pelo Estado denunciante até a data em que a 
retirada se efetive.

ARTIGO 37: FUNÇÕES DO DEPOSITÁRIO
O Diretor Geral da UNESCO, como depositário da presente 

Convenção, informará aos Estados Membros da Organização e aos Es-
tados não-membros aos quais se refere o Artigo 33, bem como às Na-
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ções Unidas, acerca do depósito de todos os instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão mencionados nos Artigos 32 e 33 e das 
denúncias previstas no Artigo 36.

ARTIGO 38: EMENDAS
1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas a esta Conven-

ção, mediante comunicação dirigida por escrito ao Diretor Geral. Este 
transmitirá a comunicação a todos os Estados Partes. Se, nos seis meses 
subsequentes à data de envio da comunicação, pelo menos a metade dos 
Estados Partes responder favoravelmente a essa petição, o Diretor Geral 
submeterá a referida proposta ao exame e eventual aprovação da sessão 
subsequente da assembleia Geral.

2. As emendas serão aprovadas por uma maioria de dois terços 
dos Estados Partes presentes e votantes.

3. Uma vez aprovadas, as emendas a esta Convenção deverão ser 
objeto de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão dos Estados Partes.

4. As emendas à presente Convenção, para os Estados Partes que 
as tenham ratificado, aceito, aprovado ou aderido a elas, entrarão em vi-
gor três meses depois que dois terços dos Estados Partes tenham depo-
sitado os instrumentos mencionados no parágrafo 3 do presente Artigo. 
A partir desse momento a emenda correspondente entrará em vigor para 
cada Estado Parte ou território que a ratifique, aceite, aprove ou adira 
a ela três meses após a data do depósito do instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão do Estado Parte.

5. O procedimento previsto nos parágrafos 3 e 4 não se aplicará 
às emendas que modifiquem o Artigo 5, relativo ao número de Estados 
membros do Comitê. As referidas emendas entrarão em vigor no mo-
mento de sua aprovação.

6. Um Estado que passe a ser Parte nesta Convenção após a en-
trada em vigor de emendas conforme o parágrafo 4 do presente Artigo e 
que não manifeste uma intenção em sentido contrário será considerado:

a) parte na presente Convenção assim emendada; e
b) parte na presente Convenção não emendada com relação a 

todo Estado Parte que não esteja obrigado pelas emendas em questão.

ARTIGO 39: TEXTOS AUTÊNTICOS
A presente Convenção está redigida em árabe, chinês, espanhol, 

francês, inglês e russo, sendo os seis textos igualmente autênticos.
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ARTIGO 40: REGISTRO
Em conformidade com o disposto no Artigo 102 da Carta das 

Nações Unidas, a presente Convenção será registrada na Secretaria das 
Nações Unidas por solicitação do Diretor Geral da UNESCO.

Feito em Paris neste dia três de novembro de 2003, em duas có-
pias autênticas que levam a assinatura do Presidente da 32a sessão da 
Conferência Geral e do Diretor Geral da UNESCO. Estas duas cópias 
serão depositadas nos arquivos da UNESCO. Cópias autenticadas serão 
remetidas a todos os Estados a que se referem os Artigos 32 e 33, bem 
como às Nações Unidas.

Aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 22/06 e 
promulgada pelo Decreto Presidencial nº 5.753/06.

Comentário: A referida Convenção tem como proposito como 
o próprio nome sugere, a salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 
que é tão importante quando o Patrimônio material, pois os povos se re-
conhecem através de suas tradições como a língua, as crenças e as diver-
sas manifestações artísticas que se manifestam. Nisso a convenção dispõe 
sobre os meios de proteção, para que assim sejam preservados, garan-
tindo a sua perpetuação, pois sabemos que são muitas as tentativas que 
afetam os modos culturais dos povos tradicionais no mundo, que com a 
globalização e a influência do capitalismo visam atingir e desvalorizar o 
patrimônio cultural e imaterial desses povos.
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CONVENÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO E 
PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE DAS 
EXPRESSÕES CULTURAIS

A Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade 
das Expressões Culturais foi instituída durante a Conferência Geral da 
UNESCO em sua 33ª reunião, celebrada em Paris, de 3 a 21 de outubro de 
2005. No Brasil, a Convenção foi aprovada por meio do Decreto Legislati-
vo n. 485, de 20 de dezembro de 2006, e após o depósito do Instrumento 
de Ratificação em 16 de janeiro de 2007, teve sua entrada em vigor no 
território nacional em 18 de março de 2007.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cul-
tura (UNESCO), através deste documento internacional, após uma série 
de discussões, celebrou o reconhecimento universal da cultura como fer-
ramenta indispensável ao desenvolvimento humano. Embora ela já fosse 
priorizada em documentos de diversos países, só em 2005 apareceu como 
protagonista do progresso ético da humanidade, afigurando-se a inequívo-
ca necessidade de proteção e promoção da diversidade das manifestações 
culturais como um dos meios de se garantir direitos humanos.

Promulgada pelo Decreto n. 6.177, de 1º de agosto de 2007, a Con-
venção reconhece a proteção e a promoção da diversidade das expressões 
culturais, da igual dignidade e o respeito por todas as culturas, incluindo as 
das pessoas pertencentes aos grupos minoritários e as dos povos indígenas. 

Os dispositivos da Convenção merecem atenção à luz da Cons-
tituição Federal de 1988, pois, em consonância com os artigos 215 e 216, 
tratam da proteção do patrimônio cultural dos povos originários e demais 
grupos étnicos que se destacam no país por suas formas de organização 
social e culturas distintas do restante da comunidade nacional. O artigo 
215 da CF/88 determina ao Estado Brasileiro e à sociedade, a proteção 
das manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, bem 
como de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, 
que se constituem em patrimônio cultural nacional.

A Convenção destaca o caráter cultural e econômico dos bens 
e serviços culturais, que, enquanto portadores de identidades, valores e 
significados, não devem ser considerados como mercadorias ou bens de 
consumo como os demais. Ressalta ainda o potencial regulador a capaci-
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dade de mobilização de atores políticos, institucionais e sociais para pre-
servarem as questões culturais.

Os objetivos da Convenção norteiam-se pelos seguintes princí-
pios: respeito aos direitos humanos e  às  liberdades  fundamentais;  sobe-
rania;  igual  dignidade  e  do  respeito  por  todas as  culturas;  solidarieda-
de  e  cooperação  internacionais;  da  complementaridade  dos  aspectos  
econômicos  e  culturais  do  desenvolvimento;  desenvolvimento  susten-
tável;  acesso  equitativo;  abertura  e  equilíbrio,  confundindo-se  com  a  
própria  intenção  de  construção  de  um  mundo  tolerante, fraterno e 
democrático, em vários outros documentos internacionais impressa. 

Nota-se a noção de etnodesenvolvimento inserida nos objetivos 
da Convenção, que são precipuamente os de proteger e promover a di-
versidade das expressões culturais, enquanto portadoras de identidades, 
valores e significados (Artigo 1). Ademais, a tutela aos direitos culturais 
partilhada pela UNESCO e OIT enseja a proteção a projetos comunitários 
próprios, definidos por seus valores e aspirações para o futuro, com base 
em sua experiência histórica e nos reais potenciais das culturas tradicio-
nais, com a Convenção da UNESCO reafirmando em seu preâmbulo to-
das essas disposições presentes no ordenamento brasileiro, ao considerar

a importância da vitalidade das culturas para todos, incluindo as 
pessoas que pertencem a minorias e povos indígenas, tal como se 
manifesta em sua liberdade de criar, difundir e distribuir as suas 
expressões culturais tradicionais, bem como de ter acesso a elas, 
de modo a favorecer o seu próprio desenvolvimento (...).

Ao suscitar que todas as culturas do mundo podem comungar 
de uma convivência cordial e amistosa, a Convenção oportuniza o reco-
nhecimento da existência de diversos grupos, raças, etnias, que, além de 
invisibilizados, estavam recolhidos em seus espaços específicos. O reco-
nhecimento de tal posição social desses sujeitos de direitos é o primeiro 
passo para o respeito a essas manifestações culturais e o reconhecimento 
de que tais expressões possuem igual valor às demais. Nesse contexto o 
papel da Convenção denota grande relevância ao reafirmar o vínculo en-
tre cultura e desenvolvimento para todos os países, além de fortalecer o 
interesse pela cultura local, protegendo-a do influxo da importação.

A Convenção representa apenas o início da luta contra as desi-
gualdades sociais políticas e culturais encontradas entre países desenvol-
vidos, em desenvolvimento e pobres, se constitui como um passo signifi-
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cativo para uma tomada de consciência.  O documento surgiu como uma 
oportunidade para os países em desenvolvimento e em transição no que 
tange aos seus direitos culturais, possibilitando que adquiram a capaci-
dade de produzirem e disseminarem suas próprias expressões culturais. 
Isso pode ser identificado em previsões como as formas de assistência 
para a implementação das políticas culturais como o “auxílio oficial go-
vernamental”, os empréstimos a juros baixos fornecidos pelo “Fundo”, 
o tratamento especial para os produtores da cultura, reconhecidos no 
documento como aqueles diretamente ligados às indústrias culturais, a 
exemplo dos artistas e profissionais da cultura dos países em desenvolvi-
mento e em transição. Tais mecanismos servem como incentivo para que 
os países em desenvolvimento lutem contra as desigualdades econômicas 
e sociais que prejudicam suas sociedades nacionais, além de promover 
uma participação ativa das forças políticas destes Estados, promovendo 
máxima mobilização de atores advindos dos mais diversos âmbitos so-
ciais, institucionais e políticos.

Todos estes fatores pretendem o respeito aos direitos humanos e 
às liberdades fundamentais, a pensar na livre circulação de ideias e das 
informações que representam todas as variadas formas de expressão cul-
tural. O resultado que se espera é que através dessa circulação os direitos 
culturais sejam levados para as pautas governamentais, acarretando ini-
ciativas que promovam melhorias de vida desses grupos sociais e minori-
tários, respeitadas as suas autonomias.

O desafio é que a Convenção funcione como viabilizadora de 
contatos múltiplos e difusora da diversidade de conhecimentos, acarre-
tando novas e ricas experiências que podem ser transferidas indepen-
dente das distâncias geográficas ou das diferenças étnicas, abrindo-se um 
caminho de harmonia e enriquecimento de todos os povos.
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COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO:

CONVENÇÃO SOBRE A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA 
DIVERSIDADE DAS EXPRESSÕES CULTURAIS

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para 
Educação, a Ciência e a Cultura, em sua 33ª reunião, celebrada em Paris, 
de 03 a 21 de outubro de 2005,

Afirmando que a diversidade cultural é uma característica essen-
cial da humanidade, 

Ciente de que a diversidade cultural constitui patrimônio co-
mum da humanidade, a ser valorizado e cultivado em benefício de todos,

Sabendo que a diversidade cultural cria um mundo rico e variado 
que aumenta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores 
humanos, constituindo, assim, um dos principais motores do desenvolvi-
mento sustentável das comunidades, povos e nações,

Recordando que a diversidade cultural, ao florescer em um am-
biente de democracia, tolerância, justiça social e mútuo respeito entre 
povos e culturas, é indispensável para a paz e a segurança no plano local, 
nacional e internacional,

Celebrando a importância da diversidade cultural para a plena 
realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais procla-
mados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e outros instru-
mentos universalmente reconhecidos,

Destacando a necessidade de incorporar a cultura como elemen-
to estratégico das políticas de desenvolvimento nacionais e internacio-
nais, bem como da cooperação internacional para o desenvolvimento, e 
tendo igualmente em conta a Declaração do Milênio das Nações Unidas 
(2000), com sua ênfase na erradicação da pobreza,

Considerando que a cultura assume formas diversas através do 
tempo e do espaço, e que esta diversidade se manifesta na originalidade e 
na pluralidade das identidades, assim como nas expressões culturais dos 
povos e das sociedades que formam a humanidade,

Reconhecendo a importância dos conhecimentos tradicionais 
como fonte de riqueza material e imaterial, e, em particular, dos sistemas 
de conhecimento das populações indígenas, e sua contribuição positiva 
para o desenvolvimento sustentável, assim como a necessidade de asse-
gurar sua adequada proteção e promoção,
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Reconhecendo a necessidade de adotar medidas para proteger a 
diversidade das expressões culturais incluindo seus conteúdos, especial-
mente nas situações em que expressões culturais possam estar ameaçadas 
de extinção ou de grave deterioração,

Enfatizando a importância da cultura para a coesão social em 
geral, e, em particular, o seu potencial para a melhoria da condição da 
mulher e de seu papel na sociedade,

Ciente de que a diversidade cultural se fortalece mediante a livre cir-
culação de ideias e se nutre das trocas constantes e da interação entre culturas,

Reafirmando que a liberdade de pensamento, expressão e infor-
mação, bem como a diversidade da mídia, possibilitam o florescimento 
das expressões culturais nas sociedades,

Reconhecendo que a diversidade das expressões culturais, in-
cluindo as expressões culturais tradicionais, é um fator importante, que 
possibilita aos indivíduos e aos povos expressarem e compartilharem 
com outros as suas ideias e valores,

Recordando que a diversidade linguística constitui elemento fun-
damental da diversidade cultural, e reafirmando o papel fundamental que 
a educação desempenha na proteção e promoção das expressões culturais,

Tendo em conta a importância da vitalidade das culturas para 
todos, incluindo as pessoas que pertencem a minorias e povos indígenas, 
tal como se manifesta em sua liberdade de criar, difundir e distribuir as 
suas expressões culturais tradicionais, bem como de ter acesso a elas, de 
modo a favorecer o seu próprio desenvolvimento,

Sublinhando o papel essencial da interação e da criatividade cul-
turais, que nutrem e renovam as expressões culturais, e fortalecem o pa-
pel desempenhado por aqueles que participam no desenvolvimento da 
cultura para o progresso da sociedade como um todo,

Reconhecendo a importância dos direitos da propriedade intelec-
tual para a manutenção das pessoas que participam da criatividade cultural,

Convencida de que as atividades, bens e serviços culturais pos-
suem dupla natureza, tanto econômica quanto cultural, uma vez que são 
portadores de identidades, valores e significados, não devendo, portanto, 
ser tratados como se tivessem valor meramente comercial,

Constatando que os processos de globalização, facilitado pela rá-
pida evolução das tecnologias de comunicação e informação, apesar de 
proporcionarem condições inéditas para que se intensifique a interação 
entre culturas, constituem também um desafio para a diversidade cultu-
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ral, especialmente no que diz respeito aos riscos de desequilíbrios entre 
países ricos e pobres,

Ciente do mandato específico confiado à UNESCO para asse-
gurar o respeito à diversidade das culturas e recomendar os acordos in-
ternacionais que julgue necessários para promover a livre circulação de 
ideias por meio da palavra e da imagem,

Referindo-se às disposições dos instrumentos internacionais 
adotados pela UNESCO relativos à diversidade cultural e ao exercício 
dos direitos culturais, em particular a Declaração Universal sobre a Di-
versidade Cultural, de 2001,

Adota, em 20 de outubro de 2005, a presente Convenção.
I. Objetivos e princípios diretores

ARTIGO 1 – OBJETIVOS
Os objetivos da presente Convenção são: 

a) proteger e promover a diversidade das expressões culturais; 
b) criar condições para que as culturas floresçam e interajam li-

vremente em benefício mútuo;
c)  encorajar o diálogo entre culturas a fim de assegurar inter-

câmbios culturais mais amplos e equilibrados no mundo em favor do res-
peito intercultural e de uma cultura da paz; 

d) fomentar a interculturalidade de forma a desenvolver a intera-
ção cultural, no espírito de construir pontes entre os povos; 

e) promover o respeito pela diversidade das expressões culturais e 
a conscientização de seu valor nos planos local, nacional e internacional; 

f) reafirmar a importância do vínculo entre cultura e desenvol-
vimento para todos os países, especialmente para países em desenvolvi-
mento, e encorajar as ações empreendidas no plano nacional e interna-
cional para que se reconheça o autêntico valor desse vínculo;

g)  reconhecer natureza específica das atividades, bens e serviços 
culturais enquanto portadores de identidades, valores e significados; 

h) reafirmar o direito soberano dos Estados de conservar, adotar e 
implementar as políticas e medidas que considerem apropriadas para a pro-
teção e promoção da diversidade das expressões culturais em seu território; 

i) fortalecer a cooperação e a solidariedade internacionais em um 
espírito de parceria visando, especialmente, o aprimoramento das capaci-
dades dos países em desenvolvimento de protegerem e de promoverem a 
diversidade das expressões culturais.
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ARTIGO 2 - PRINCÍPIOS DIRETORES
1. Princípio do respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais
A diversidade cultural somente poderá ser protegida e promo-

vida se estiverem garantidos os direitos humanos e as liberdades funda-
mentais, tais como a liberdade de expressão, informação e comunicação, 
bem como a possibilidade dos indivíduos de escolherem expressões cul-
turais. Ninguém poderá invocar as disposições da presente Convenção 
para atentar contra os direitos do homem e as liberdades fundamentais 
consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e garantidos 
pelo direito internacional, ou para limitar o âmbito de sua aplicação.

2. Princípio da soberania
De acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios 

do direito internacional, os Estados têm o direito soberano de adotar me-
didas e políticas para a proteção e promoção da diversidade das expres-
sões culturais em seus respectivos territórios.

3.Princípio da igual dignidade e do respeito por todas as culturas
A proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais 

pressupõem o reconhecimento da igual dignidade e o respeito por todas 
as culturas, incluindo as das pessoas pertencentes a minorias e as dos 
povos indígenas.

4.Princípio da solidariedade e cooperação internacionais
A cooperação e a solidariedade internacionais devem permitir a 

todos os países, em particular os países em desenvolvimento, criarem e 
fortalecerem os meios necessários à sua expressão cultural – incluindo as 
indústrias culturais, sejam elas nascentes ou estabelecidas – nos planos 
local, nacional e internacional.

5. Princípio da complementaridade dos aspectos econômicos e 
culturais do desenvolvimento

Sendo a cultura um dos motores fundamentais do desenvolvi-
mento, os aspectos culturais deste são tão importantes quanto os seus 
aspectos econômicos, e os indivíduos e povos têm o direito fundamental 
de dele participarem e se beneficiarem.

6. Princípio do desenvolvimento sustentável
A diversidade cultural constitui grande riqueza para os indiví-

duos e as sociedades. A proteção, promoção e manutenção da diversidade 
cultural é condição essencial para o desenvolvimento sustentável em be-
nefício das gerações atuais e futuras.

7. Princípio do acesso equitativo
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O acesso equitativo a uma rica e diversificada gama de expressões 
culturais provenientes de todo o mundo e o acesso das culturas aos meios 
de expressão e de difusão constituem importantes elementos para a va-
lorização da diversidade cultural e o incentivo ao entendimento mútuo.

8. Princípio da abertura e do equilíbrio 
Ao adotarem medidas para favorecer a diversidade das expressões 

culturais, os Estados buscarão promover, de modo apropriado, a abertura 
a outras culturas do mundo e garantir que tais medidas estejam em con-
formidade com os objetivos perseguidos pela presente Convenção.

II. Campo de aplicação

ARTIGO 3 - CAMPO DE APLICAÇÃO
A presente Convenção aplica-se a políticas e medidas adotadas 

pelas Partes relativas à proteção e promoção da diversidade das expres-
sões culturais.

III. Definições

ARTIGO 4 – DEFINIÇÕES
Para os fins da presente Convenção, fica entendido que:
1. Diversidade Cultura
“Diversidade cultural” refere-se à multiplicidade de formas pelas 

quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais 
expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. 

A diversidade cultural se manifesta não apenas nas variadas for-
mas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio 
cultural da humanidade mediante a variedade das expressões culturais, 
mas também através dos diversos modos de criação, produção, difusão, 
distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam os 
meios e tecnologias empregados.

2. Conteúdo Cultural
“Conteúdo cultural” refere-se ao caráter simbólico, dimensão artísti-

ca e valores culturais que têm por origem ou expressam identidades culturais.
3. Expressões culturais
“Expressões culturais” são aquelas expressões que resultam da criati-

vidade de indivíduos, grupos e sociedades e que possuem conteúdo cultural.
4. Atividades, bens e serviços culturais
“Atividades, bens e serviços culturais” refere-se às atividades, 

bens e serviços que, considerados sob o ponto de vista da sua qualida-
de, uso ou finalidade específica, incorporam ou transmitem expressões 
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culturais, independentemente do valor comercial que possam ter. As ati-
vidades culturais podem ser um fim em si mesmas, ou contribuir para a 
produção de bens e serviços culturais.

5. Indústrias culturais
“Indústrias culturais” refere-se às indústrias que produzem e distri-

buem bens e serviços culturais, tais como definidos no parágrafo 4 acima.
6. Políticas e medidas culturais 
“Políticas e medidas culturais” refere-se às políticas e medidas 

relacionadas à cultura, seja no plano local, regional, nacional ou interna-
cional, que tenham como foco a cultura como tal, ou cuja finalidade seja 
exercer efeito direto sobre as expressões culturais de indivíduos, grupos 
ou sociedades, incluindo a criação, produção, difusão e distribuição de 
atividades, bens e serviços culturais, e o acesso aos mesmos.

7. Proteção
“Proteção” significa a adoção de medidas que visem à preserva-

ção, salvaguarda e valorização da diversidade das expressões culturais. 
“Proteger” significa adotar tais medidas.

8. Interculturalidade
“Interculturalidade” refere-se à existência e interação equitativa 

de diversas culturas, assim como à possibilidade de geração de expressões 
culturais compartilhadas por meio do diálogo e respeito mútuos.

IV. Direitos e obrigações das partes

ARTIGO 5 - REGRA GERAL EM MATÉRIA DE DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES

1. As Partes, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, 
os princípios do direito internacional e os instrumentos universalmente 
reconhecidos em matéria de direitos humanos, reafirmam seu direito so-
berano de formular e implementar as suas políticas culturais e de adotar 
medidas para a proteção e a promoção da diversidade das expressões cul-
turais, bem como para o fortalecimento da cooperação internacional, a 
fim de alcançar os objetivos da presente Convenção.

2. Quando uma Parte implementar políticas e adotar medidas 
para proteger e promover a diversidade das expressões culturais em seu 
território, tais políticas e medidas deverão ser compatíveis com as dispo-
sições da presente Convenção.
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ARTIGO 6 - DIREITOS DAS PARTES NO ÂMBITO NACIONAL
1. No marco de suas políticas e medidas culturais, tais como de-

finidas no artigo 4.6, e levando em consideração as circunstâncias e ne-
cessidades que lhe são particulares, cada Parte poderá adotar medidas 
destinadas a proteger e promover a diversidade das expressões culturais 
em seu território.

2. Tais medidas poderão incluir
a) medidas regulatórias que visem à proteção e promoção da di-

versidade das expressões cultuais; 
b) medidas que, de maneira apropriada, criem oportunidades 

às atividades, bens e serviços culturais nacionais – entre o conjunto das 
atividades, bens e serviços culturais disponíveis no seu território –, para 
a sua criação, produção, difusão, distribuição e fruição, incluindo dispo-
sições relacionadas à língua utilizada nessas atividades, bens e serviços; 

c) medidas destinadas a fornecer às indústrias culturais nacionais 
independentes e às atividades no setor informal acesso efetivo aos meios de 
produção, difusão e distribuição das atividades, bens e serviços culturais; 

d) medidas voltadas para a concessão de apoio financeiro público;
e) medidas com o propósito de encorajar organizações de fins 

não-lucrativos, e também instituições públicas e privadas, artistas e ou-
tros profissionais de cultura, a desenvolver e promover o livre intercâm-
bio e circulação de ideias e expressões culturais, bem como de atividades, 
bens e serviços culturais, e a estimular tanto a criatividade quanto o espí-
rito empreendedor em suas atividades; 

f) medidas com vistas a estabelecer e apoiar, de forma adequada, 
as instituições pertinentes de serviço público; 

g) medidas para encorajar e apoiar os artistas e todos aqueles en-
volvidos na criação de expressões culturais; 

h) medidas objetivando promover a diversidade da mídia, inclu-
sive mediante serviços públicos de radiodifusão.

ARTIGO 7 - MEDIDAS PARA A PROMOÇÃO DAS EXPRESSÕES 
CULTURAIS

1. As partes procurarão criar em seu território um ambiente que 
encoraje indivíduos e grupos sociais a: 

a) criar, produzir, difundir, distribuir suas próprias expressões 
culturais, e a elas ter acesso, conferindo a devida atenção às circunstân-
cias e necessidades especiais da mulher, assim como dos diversos grupos 
sociais, incluindo as pessoas pertencentes às minorias e povos indígenas; 
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b) ter acesso às diversas expressões culturais provenientes do seu 
território e dos demais países do mundo;

2. As Partes buscarão também reconhecer a importante contri-
buição dos artistas, de todos aqueles envolvidos no processo criativo, das 
comunidades culturais e das organizações que os apoiam em seu traba-
lho, bem como o papel central que desempenham ao nutrir a diversidade 
das expressões culturais.

ARTIGO 8 - MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DAS EXPRESSÕES 
CULTURAIS

1. Sem prejuízo das disposições dos artigos 5 e 6, uma Parte po-
derá diagnosticar a existência de situações especiais em que expressões 
culturais em seu território estejam em risco de extinção, sob séria ameaça 
ou necessitando de urgente salvaguarda.

2. As Partes poderão adotar todas as medidas apropriadas para 
proteger e preservar as expressões culturais nas situações referidas no pa-
rágrafo 1, em conformidade com as disposições da presente Convenção.

3. As partes informarão ao Comitê Intergovernamental mencio-
nado no Artigo 23 todas as medidas tomadas para fazer face às exigências 
da situação, podendo o Comitê formular recomendações apropriadas.

ARTIGO 9 – INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E 
TRANSPARÊNCIA

1. As Partes: 
a) fornecerão, a cada quatro anos, em seus relatórios à UNES-

CO, informação apropriada sobre as medidas adotadas para proteger 
e promover a diversidade das expressões culturais em seu território e 
no plano internacional; 

b) designarão um ponto focal, responsável pelo compartilha-
mento de informações relativas à presente Convenção; 

c) compartilharão e trocarão informações relativas à proteção e 
promoção da diversidade das expressões culturais.

ARTIGO 10 - EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PÚBLICA
1. As Partes deverão: 
a) propiciar e desenvolver a compreensão da importância da pro-

teção e promoção da diversidade das expressões culturais, por intermédio, 
entre outros, de programas de educação e maior sensibilização do público; 
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b) cooperar com outras Partes e organizações regionais e interna-
cionais para alcançar o objetivo do presente artigo; 

c) esforçar-se por incentivar a criatividade e fortalecer as capa-
cidades de produção, mediante o estabelecimento de programas de edu-
cação, treinamento e intercâmbio na área das indústrias culturais. Tais 
medidas deverão ser aplicadas de modo a não terem impacto negativo 
sobre as formas tradicionais de produção.

ARTIGO 11 - PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
1. As Partes reconhecem o papel fundamental da sociedade ci-

vil na proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. As 
Partes deverão encorajar a participação ativa da sociedade civil em seus 
esforços para alcançar os objetivos da presente Convenção.

ARTIGO 12 - PROMOÇÃO DA COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

1. As Partes procurarão fortalecer sua cooperação bilateral, re-
gional e internacional, a fim de criar condições propícias à promoção da 
diversidade das expressões culturais, levando especialmente em conta as 
situações mencionadas nos Artigos 8 e 17, em particular com vistas a: 

a) facilitar o diálogo entre as Partes sobre política cultural; 
b) reforçar as capacidades estratégicas e de gestão do setor público 

nas instituições públicas culturais, mediante intercâmbios culturais profissio-
nais e internacionais, bem como compartilhamento das melhores práticas; 

c) reforçar as parcerias com a sociedade civil, organizações não-
-governamentais e setor privado, e entre essas entidades, para favorecer e 
promover a diversidade das expressões culturais; 

d) promover a utilização das novas tecnologias e encorajar par-
cerias para incrementar o compartilhamento de informações, aumentar a 
compreensão cultural e fomentar a diversidade das expressões culturais; 

e) encorajar a celebração de acordos de coprodução e de 
codistribuição.

ARTIGO 13 - INTEGRAÇÃO DA CULTURA NO DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL

1. As Partes envidarão esforços para integrar a cultura nas suas po-
líticas de desenvolvimento, em todos os níveis, a fim de criar condições pro-
pícias ao desenvolvimento sustentável e, nesse marco, fomentar os aspectos 
ligados à proteção e promoção da diversidade das expressões culturais.
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ARTIGO 14 - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
1. As Partes procurarão apoiar a cooperação para o desenvol-

vimento sustentável e a redução da pobreza, especialmente em relação 
às necessidades específicas dos países em desenvolvimento, com vistas 
a favorecer a emergência de um setor cultural dinâmico pelos seguintes 
meios, entre outros:

a) o fortalecimento das indústrias culturais em países em 
desenvolvimento:

i) criando e fortalecendo as capacidades de produção e distribui-
ção culturais nos países em desenvolvimento;

ii) facilitando um maior acesso de suas atividades, bens e serviços 
culturais ao mercado global e aos circuitos internacionais de distribuição;

iii) permitindo a emergência de mercados regionais e locais viáveis;
iv) adotando, sempre que possível, medidas apropriadas nos paí-

ses desenvolvidos com vistas a facilitar o acesso ao seu território das ati-
vidades, bens e serviços culturais dos países em desenvolvimento;

v) apoiando o trabalho criativo e facilitando, na medida do possí-
vel, a mobilidade dos artistas dos países em desenvolvimento;

vi) encorajando uma apropriada colaboração entre países desenvol-
vidos e em desenvolvimento, em particular nas áreas da música e do cinema.

b) o fortalecimento das capacidades por meio do intercâmbio de 
informações, experiências e conhecimentos especializados, assim como 
pela formação de recursos humanos nos países em desenvolvimento, nos 
setores púbico e privado, no que concerne notadamente as capacidades 
estratégicas e gerenciais, a formulação e implementação de políticas, a 
promoção e distribuição das expressões culturais, o desenvolvimento das 
médias, pequenas e micro empresas, e a utilização das tecnologias e de-
senvolvimento e transferência de competências;

c) a transferência de tecnologias e conhecimentos mediante a in-
trodução de medidas apropriadas de incentivo, especialmente no campo 
das indústrias e empresas culturais;

d) o apoio financeiro mediante:
i) o estabelecimento de um Fundo Internacional para a Diversi-

dade Cultural conforme disposto no artigo 18;
ii) a concessão de assistência oficial ao desenvolvimento, segun-

do proceda, incluindo a assistência técnica, a fim de estimular e incenti-
var a criatividade;

iii) outras formas de assistência financeira, tais como empréstimos 
com baixas taxas de juros, subvenções e outros mecanismos de financiamento.
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ARTIGO 15 – MODALIDADES DE COLABORAÇÃO
1. As Partes incentivarão o desenvolvimento de parcerias entre 

o setor público, o setor privado e organizações de fins não-lucrativos, e 
também no interior dos mesmos, a fim de cooperar com os países em de-
senvolvimento no fortalecimento de suas capacidades de proteger e pro-
mover a diversidade das expressões culturais. Essas parcerias inovadoras 
enfatizarão, de acordo com as necessidades concretas dos países em de-
senvolvimento, a melhoria da infraestrutura, dos recursos humanos e po-
líticos, assim como o intercâmbio de atividades, bens e serviços culturais.

ARTIGO 16 - TRATAMENTO PREFERENCIAL PARA PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO

1. Os países desenvolvidos facilitarão intercâmbios culturais com 
os países em desenvolvimento garantindo, por meio dos instrumentos 
institucionais e jurídicos apropriados, um tratamento preferencial aos 
seus artistas e outros profissionais e praticantes da cultura, assim como 
aos seus bens e serviços culturais.

ARTIGO 17 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM SITUAÇÕES 
DE GRAVE AMEAÇA ÀS EXPRESSÕES CULTURAIS
1. As Partes cooperarão para mutuamente se prestarem assistên-

cia, conferindo especial atenção aos países em desenvolvimento, nas si-
tuações referidas no Artigo 8.

ARTIGO 18 - FUNDO INTERNACIONAL PARA A DIVERSIDADE 
CULTURAL

1. Fica instituído um Fundo Internacional para a Diversidade 
Cultural, doravante denominado o “Fundo”

2. O Fundo estará constituído por fundos fiduciários, em confor-
midade com o Regulamento Financeiro da UNESCO.

3. Os recursos do Fundo serão constituídos por: 
a) contribuições voluntárias das Partes; 
b) recursos financeiros que a Conferência-Geral da UNESCO as-

signe para tal fim; 
c) contribuições, doações ou legados feitos por outros Estados, 

organismos e programas do sistema das Nações Unidas, organizações re-
gionais ou internacionais; entidades públicas ou privadas e pessoas físicas; 

d) juros sobre os recursos do Fundo; 
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e) o produto das coletas e receitas de eventos organizados em 
benefício do Fundo; 

f) quaisquer outros recursos autorizados pelo regulamento do 
Fundo. A utilização dos recursos do Fundo será decidida pelo Comitê 
Intergovernamental, com base nas orientações da Conferência das Partes 
mencionada no Artigo 22. 

4. O Comitê Intergovernamental poderá aceitar contribuições, 
ou outras formas de assistência com finalidade geral ou específica que 
estejam vinculadas a projetos concretos, desde que os mesmos contem 
com a sua aprovação.

5. As contribuições ao Fundo não poderão estar vinculadas a 
qualquer condição política, econômica ou de outro tipo que seja incom-
patível com os objetivos da presente Convenção.

6. As Partes farão esforços para prestar contribuições voluntárias, 
em bases regulares, para a implementação da presente Convenção.

ARTIGO 19 - INTERCÂMBIO, ANÁLISE E DIFUSÃO DE 
INFORMAÇÕES

1. As Partes comprometem-se a trocar informações e compar-
tilhar conhecimentos especializados relativos à coleta de dados e esta-
tísticas sobre a diversidade das expressões culturais, bem como sobre as 
melhores práticas para a sua proteção e promoção.

2. A UNESCO facilitará, graças aos mecanismos existentes no 
seu Secretariado, a coleta, análise e difusão de todas as informações, esta-
tísticas e melhores práticas sobre a matéria.

3. Adicionalmente, a UNESCO estabelecerá e atualizará um ban-
co de dados sobre os diversos setores e organismos governamentais, pri-
vados e de fins não-lucrativos, que estejam envolvidos no domínio das 
expressões culturais.

4. A fim de facilitar a coleta de dados, a UNESCO dará atenção 
especial à capacitação e ao fortalecimento das competências das Partes 
que requisitarem assistência na matéria.

5. A coleta de informações definida no presente artigo comple-
mentará as informações a que fazem referência as disposições do artigo 9.

V. Relações com outros instrumentos 
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ARTIGO 20 - RELAÇÕES COM OUTROS INSTRUMEN-
TOS: APOIO MÚTUO, COMPLEMENTARIDADE E 

NÃO-SUBORDINAÇÃO
1. As Partes reconhecem que deverão cumprir de boa-fé suas 

obrigações perante a presente Convenção e todos os demais tratados dos 
quais sejam parte. Da mesma forma, sem subordinar esta Convenção a 
qualquer outro tratado:

a) fomentarão o apoio mútuo entre esta Convenção e os outros tra-
tados dos quais são parte; e b) ao interpretarem e aplicarem os outros trata-
dos dos quais são parte ou ao assumirem novas obrigações internacionais, 
as Partes levarão em conta as disposições relevantes da presente Convenção.

2. Nada na presente Convenção será interpretado como modifi-
cando os direitos e obrigações das Partes decorrentes de outros tratados 
dos quais sejam parte.

ARTIGO 21 – CONSULTA E COORDENAÇÃO INTERNACIONAL
1. As Partes comprometem-se a promover os objetivos e prin-

cípios da presente Convenção em outros foros internacionais. Para esse 
fim, as Partes deverão consultar-se, quando conveniente, tendo em mente 
os mencionados objetivos e princípios. VI. Órgãos da Convenção

ARTIGO 22 – CONFERÊNCIA DAS PARTES
1. Fica estabelecida uma Conferência das Partes. A Conferência 

das Partes é o órgão plenário e supremo da presente Convenção.
2. A Conferência das Partes se reúne em sessão ordinária a cada 

dois anos, sempre que possível no âmbito da Conferência-Geral da 
UNESCO. A Conferência das Partes poderá reunir-se em sessão extraor-
dinária, se assim o decidir, ou se solicitação for dirigida ao Comitê Inter-
governamental por ao menos um terço das Partes.

3. A Conferência das Partes adotará o seu próprio Regimento 
interno.

4. As funções da Conferência das Partes são, entre outras:
a) eleger os Membros do Comitê Intergovernamental; 
b) receber e examinar relatórios das Partes da presente Conven-

ção transmitidos pelo Comitê Intergovernamental;
c) aprovar as diretrizes operacionais preparadas, a seu pedido, 

pelo Comitê Intergovernamental;
d) adotar quaisquer outras medidas que considere necessárias 

para promover os objetivos da presente Convenção.
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ARTIGO 23 – COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL
1. Fica instituído junto à UNESCO um Comitê Intergovernamen-

tal para a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, 
doravante referido como “Comitê Intergovernamental”. Ele é composto 
por representantes de 18 Estados-Partes da Convenção, eleitos pela Con-
ferência das Partes para um mandato de quatro anos, a partir da entrada 
em vigor da presente Convenção, conforme o artigo 29.

2. O Comitê Intergovernamental se reúne em sessões anuais.
3. O Comitê Intergovernamental funciona sob a autoridade e 

em conformidade com as diretrizes da Conferência das Partes, à qual 
presta contas.

4. O número de membros do Comitê Intergovernamental será 
elevado para 24 quando o número de membros da presente Convenção 
chegar a 50.

5. A eleição dos membros do Comitê Intergovernamental é basea-
da nos princípios da representação geográfica equitativa e da rotatividade.

6. Sem prejuízo de outras responsabilidades a ele conferidas pela 
presente Convenção, o Comitê Intergovernamental tem as seguintes funções:

a) promover os objetivos da presente Convenção, incentivar e mo-
nitorar a sua implementação; b) preparar e submeter à aprovação da Con-
ferência das Partes, mediante solicitação, as diretrizes operacionais relati-
vas à implementação e aplicação das disposições da presente Convenção;

c) transmitir à Conferência das Partes os relatórios das Partes da 
Convenção acompanhados de observações e um resumo de seus conteúdos;

d) fazer recomendações apropriadas para situações trazidas à sua 
atenção pelas Partes da Convenção, de acordo com as disposições perti-
nentes da Convenção, em particular o Artigo 8;

e) estabelecer os procedimentos e outros mecanismos de consul-
ta que visem à promoção dos objetivos e princípios da presente Conven-
ção em outros foros internacionais;

f) realizar qualquer outra tarefa que lhe possa solicitar a Confe-
rência das Partes.

7. O Comitê Intergovernamental, em conformidade com o seu 
Regimento interno, poderá, a qualquer momento, convidar organismos 
públicos ou privados ou pessoas físicas a participarem das suas reuniões 
para consultá-los sobre questões específicas.

8. O Comitê Intergovernamental elaborará o seu próprio Regi-
mento interno e o submeterá à aprovação da Conferências das Partes.
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ARTIGO 24 – SECRETARIADO DA UNESCO
1. Os órgãos da presente Convenção serão assistidos pelo Secre-

tariado da UNESCO.
2. O Secretariado preparará a documentação da Conferência das 

Partes e do Comitê Intergovernamental, assim como o projeto de agenda 
de suas reuniões, prestando auxílio na implementação de suas decisões e 
informando sobre a aplicação das mesmas.

VII. Disposições finais 

ARTIGO 25 - SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
1. Em caso de controvérsia acerca da interpretação ou aplicação da 

presente Convenção, as Partes buscarão resolvê-la mediante negociação.
2. Se as Partes envolvidas não chegarem a um acordo por nego-

ciação, poderão recorrer conjuntamente aos bons ofícios ou à mediação 
de uma terceira parte.

3. Se os bons ofícios ou a mediação não forem adotados, ou se 
não for possível superar a controvérsia pela negociação, bons ofícios ou 
mediação, uma Parte poderá recorrer à conciliação, em conformidade 
com o procedimento constante do Anexo à presente Convenção. As Par-
tes considerarão de boa-fé a proposta de solução da controvérsia apresen-
tada pela Comissão de Conciliação.

4. Cada Parte poderá, no momento da ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão, declarar que não reconhece o procedimento de 
conciliação acima disposto. Toda Parte que tenha feito tal declaração po-
derá, a qualquer momento, retirá-la mediante notificação ao Diretor-Ge-
ral da UNESCO.

ARTIGO 26 - RATIFICAÇÃO, ACEITAÇÃO, APROVAÇÃO OU 
ADESÃO POR ESTADOS-MEMBROS

1. A presente Convenção estará sujeita à ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão dos Estados membros da UNESCO, em conformi-
dade com os seus respectivos procedimentos constitucionais.

2. Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão 
serão depositados junto ao Diretor-Geral da UNESCO.

ARTIGO 27 - ADESÃO
1. A presente Convenção estará aberta à adesão de qualquer Estado 

não-membro da UNESCO, desde que pertença à Organização das Nações 



205

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

Unidas ou a algum dos seus organismos especializados e que tenha sido 
convidado pela Conferência-Geral da Organização a aderir à Convenção.

2. A presente Convenção estará também aberta à adesão de terri-
tórios que gozem de plena autonomia interna reconhecida como tal pelas 
Nações Unidas, mas que não tenham alcançado a total independência em 
conformidade com a Resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral, e que 
tenham competência nas matérias de que trata a presente Convenção, 
incluindo a competência para concluir tratados relativos a essas matérias.

3. As seguintes disposições aplicam-se a organizações regionais 
de integração econômica:

a) a presente Convenção ficará também aberta à adesão de toda 
organização regional de integração econômica, que estará, exceto confor-
me estipulado abaixo, plenamente vinculada às disposições da Conven-
ção, da mesma maneira que os Estados Parte;

b) se um ou mais Estados membros dessas organizações forem 
igualmente Partes da presente Convenção, a organização e o Estado ou 
Estados membros decidirão sobre suas respectivas responsabilidades no 
que tange ao cumprimento das obrigações decorrentes da presente Con-
venção. Tal divisão de responsabilidades terá efeito após o término do 
procedimento de notificação descrito no inciso (c) abaixo. A organização 
e seus Estados membros não poderão exercer, concomitantemente, os 
direitos que emanam da presente Convenção. Além disso, nas matérias 
de sua competência, as organizações regionais de integração econômi-
ca poderão exercer o direito de voto com um número de votos igual ao 
número de seus Estados membros que sejam Partes da Convenção. Tais 
organizações não poderão exercer o direito a voto se qualquer dos seus 
membros o fizer, e vice-versa; 

c) a organização regional de integração econômica e seu Estado 
ou Estados membros que tenham acordado a divisão de responsabilidades 
prevista no inciso (b) acima, o informarão às Partes do seguinte modo:

i) em seu instrumento de adesão, tal organização declarará, de 
forma precisa, a divisão de suas responsabilidades com respeito às maté-
rias regidas pela Convenção; 

ii) em caso de posterior modificação das respectivas responsa-
bilidades, a organização regional de integração econômica informará ao 
depositário de toda proposta de modificação dessas responsabilidades; 
o depositário deverá, por sua vez, informar as Partes de tal modificação; 

d) os Estados membros de uma organização regional de integra-
ção econômica que se tenham tornado Partes da presente Convenção são 
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supostos manter a competência sobre todas as matérias que não tenham 
sido, mediante expressa declaração ou informação ao depositário, objeto 
de transferência competência à organização; 

e) entende-se por “organização regional de integração econômi-
ca” toda organização constituída por Estados soberanos, membros das 
Nações Unidas ou de um de seus organismos especializados, à qual tais 
Estados tenham transferido suas competências em matérias regidas pela 
presente Convenção, e que haja sido devidamente autorizada, de acordo 
com seus procedimentos internos, a tornar-se Parte da Convenção.

4. O instrumento de adesão será depositado junto ao Diretor-Ge-
ral da UNESCO.

ARTIGO 28 - PONTO FOCAL
Ao aderir à presente Convenção, cada Parte designará o “ponto 

focal” referido no artigo 9.

ARTIGO 29 - ENTRADA EM VIGOR
1. A presente Convenção entrará em vigor três meses após a data 

de depósito do trigésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação 
ou adesão, mas unicamente em relação aos Estados ou organizações re-
gionais de integração econômica que tenham depositado os seus respec-
tivos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão naquela 
data ou anteriormente. Para as demais Partes, a Convenção entrará em 
vigor três meses após a data do depósito de seu instrumento de ratifica-
ção, aceitação, aprovação ou adesão.

2. Para os fins do presente artigo, nenhum instrumento depositado 
por organização regional de integração econômica será contado como adi-
cional àqueles depositados pelos Estados membros da referida organização.

ARTIGO 30 - SISTEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO-UNITÁRIOS 
OU FEDERATIVOS

1. Reconhecendo que os acordos internacionais vinculam de 
mesmo modo as Partes, independentemente de seus sistemas constitu-
cionais, as disposições a seguir aplicam-se às Partes com regime constitu-
cional federativo ou não-unitário: 

a) no que se refere às disposições da presente Convenção cuja 
aplicação seja da competência do poder legislativo federal ou central, as 
obrigações do governo federal ou central serão as mesmas das Partes que 
não são Estados federativos; 
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b) no que se refere às disposições desta Convenção cuja aplica-
ção seja da competência de cada uma das unidades constituintes, sejam 
elas Estados, condados, províncias ou cantões que, em virtude do sistema 
constitucional da federação, não tenham a obrigação de adotar medidas 
legislativas, o governo federal comunicará, quando necessário, essas dis-
posições às autoridades competentes das unidades constituintes, sejam 
elas Estados, condados, províncias ou cantões, com a recomendação de 
que sejam aplicadas.

ARTIGO 31 - DENÚNCIA
1. Cada uma das Partes poderá denunciar a presente Convenção.
2. A denúncia será notificada em instrumento escrito depositado 

junto ao Diretor-Geral da UNESCO.
3. A denúncia terá efeito doze meses após a recepção do respectivo 

instrumento. A denúncia não modificará em nada as obrigações financei-
ras que a Parte denunciante assumiu até a data de efetivação da retirada.

ARTIGO 32 - FUNÇÕES DE DEPOSITÁRIO
1. O Diretor-Geral da UNESCO, na condição de depositário da 

presente Convenção, informará aos Estados membros da Organização, 
aos Estados não-membros e às organizações regionais de integração eco-
nômica a que se refere o Artigo 27, assim como às Nações Unidas, sobre o 
depósito de todos os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão mencionados nos artigos 26 e 27, bem como sobre as denúncias 
previstas no Artigo 31.

ARTIGO 33 – EMENDAS
1. Toda Parte poderá, por comunicação escrita dirigida ao Di-

retor-Geral, propor emendas à presente Convenção. O Diretor-Geral 
transmitirá essa comunicação às demais Partes. Se, no prazo de seis me-
ses a partir da data da transmissão da comunicação, pelo menos metade 
dos Estados responder favoravelmente a essa demanda, o Diretor-Geral 
apresentará a proposta à próxima sessão da Conferência das Partes para 
discussão e eventual adoção.

2. As emendas serão adotadas por uma maioria de dois terços das 
Partes presentes e votantes.

3. Uma vez adotadas, as emendas à presente Convenção serão 
submetidas às Partes para ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
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4. Para as Partes que as tenham ratificado, aceitado, aprovado ou 
a elas aderido, as emendas à presente Convenção entrarão em vigor três 
meses após o depósito dos instrumentos referidos no parágrafo 3 deste 
Artigo por dois terços das Partes. Subsequentemente, para cada Parte que 
a ratifique, aceite, aprove ou a ela adira, a emenda entrará em vigor três 
meses após a data do depósito por essa Parte do respectivo instrumento 
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.

5. O procedimento estabelecido nos parágrafos 3 e 4 não se apli-
carão às emendas ao artigo 23 relativas ao número de membros do Co-
mitê Intergovernamental. Tais emendas entrarão em vigor no momento 
em que forem adotadas.

6. Um Estado, ou uma organização regional de integração eco-
nômica definida no artigo 27, que se torne Parte da presente Convenção 
após a entrada em vigor de emendas conforme o parágrafo 4 do presente 
Artigo, e que não manifeste uma intenção diferente, será considerado:

a) parte da presente Convenção assim emendada; e 
b) parte da presente Convenção não-emendada relativamente a 

toda Parte que não esteja vinculada a essa emenda.

ARTIGO 34 - TEXTOS AUTÊNTICOS
A presente Convenção está redigida em árabe, chinês, espanhol, 

francês, inglês e russo, sendo os seis textos igualmente autênticos.
Artigo 35 – Registro

Em conformidade com o disposto no artigo 102 da Carta das 
Nações Unidas, a presente Convenção será registrada no Secretariado das 
Nações Unidas por petição do Diretor-Geral da UNESCO.

ANEXO
Procedimento de conciliação

ARTIGO 1 – COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO
Por solicitação de uma das Partes da controvérsia, uma Comissão 

de Conciliação será criada. Salvo se as Partes decidirem de outra manei-
ra, a Comissão será composta de 5 membros, sendo que cada uma das 
Partes envolvidas indicará dois membros e o Presidente será escolhido de 
comum acordo pelos 4 membros assim designados.

ARTIGO 2 – MEMBROS DA COMISSÃO
Em caso de controvérsia entre mais de duas Partes, as Partes que 

tenham o mesmo interesse designarão seus membros da Comissão em 



209

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

comum acordo. Se ao menos duas Partes tiverem interesses independen-
tes ou houver desacordo sobre a questão de saber se têm os mesmos inte-
resses, elas indicarão seus membros separadamente.

ARTIGO 3 – NOMEAÇÕES
Se nenhuma indicação tiver sido feita pelas Partes dentro do prazo 

de dois meses a partir da data de pedido de criação da Comissão de Conci-
liação, o Diretor-Geral da UNESCO fará as indicações dentro de um novo 
prazo de dois meses, caso solicitado pela Parte que apresentou o pedido.

ARTIGO 4 – PRESIDENTE DA COMISSÃO
Se o Presidente da Comissão não tiver sido escolhido no prazo de 

dois meses após a designação do último membro da Comissão, o Diretor-
-Geral da UNESCO designará o Presidente dentro de um novo prazo de 
dois meses, caso solicitado por uma das Partes.

ARTIGO 5 – DECISÕES
A Comissão de Conciliação tomará as suas decisões pela maioria 

de seus membros. A menos que as Partes na controvérsia decidam de outra 
maneira, a Comissão estabelecerá o seu próprio procedimento. Ela proporá 
uma solução para a controvérsia, que as Partes examinarão de boa-fé.

ARTIGO 6 – DISCORDÂNCIA
Em caso de desacordo sobre a competência da Comissão de Con-

ciliação, a mesma decidirá se é ou não competente.
Aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 485/06 e 

promulgada pelo Decreto Presidencial nº 6.177/2007.
Comentário: Esta Convenção reafirma que a discriminação por 

raça ou cor fere os direitos humanos, ressaltando que existe esse tipo de 
violação em todas as partes do mundo. Afirma que os Estados-membro 
repudiam a discriminação racial e se comprometem a adotar adequada-
mente política contra esse tipo de discriminação, além de abster-se de 
tomar medidas discriminatórias.
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DECLARAÇÃO AMERICANA SOBRE OS 
DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS

A Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
- DADPI, é um importante documento de renovação de compromissos 
políticos dos Estados membros da Organização dos Estados America-
nos - OEA no tocante à Declaração da Organização das Nações Unidas 
- ONU proferida na Conferência Mundial sobre Povos Indígenas, reali-
zada em setembro de 2014. O documento é o primeiro instrumento da 
história da OEA que promove e protege os direitos dos povos indígenas 
das Américas. A aprovação ocorreu por aclamação pelos Estados Mem-
bros no dia 15 de junho de 2016, em Santo Domingo, capital da Repú-
blica Dominicana. A Declaração Americana oferece proteção específica 
para os povos indígenas na América do Norte, México, América Central, 
América do Sul, e o Caribe.

A DADPI é 30% mais extensa que aDeclaração dos Direitos dos 
Povos Indígenas da Organização das Nações Unidas (ONU) e trata de 
quatro temas não contemplados pela ONU naquele documento ou pela 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Os no-
vos temas estão nos artigos II, IX, XVII e XXVI, todos com respaldo na 
legislação brasileira. 

O Artigo II segundo reconhece o caráter pluricultural e multilín-
gue dos povos indígenas, como parte integral das sociedades e está rela-
cionado com o disposto na Constituição brasileira (Art. 209 § 2º, 215 § 
1º, 231), assim como em outras normas infraconstitucionais. O artigo IX 
reconhece a possibilidade de reconhecimento de personalidade jurídica 
para as formas de organização indígenas, e relaciona-se com o disposto 
nos artigos 230 e 231 da CF/88. Por sua vez, o artigo XVII, guardando 
relação com o artigo 6º do Estatuto do Índio, Lei 6.003/1973, trata sobre 
o direito dos povos indígenas de manter e promover seus próprios siste-
mas de família, determinando que os Estados respeitarão e protegerão as 
distintas formas indígenas de família, assim como suas formas de união 
matrimonial, de filiação, de descendência e de nome familiar. E, por fim, 
o artigo XXVI assegura o direito aos povos indígenas em isolamento vo-
luntário ou em contato inicial, de permanecerem nessa condição e de 
viver livremente e de acordo com suas culturas, estabelecendo também 
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aos Estados o dever de reconhecer, respeitar e proteger as terras, os terri-
tórios, o meio ambiente e as culturas desses povos.

A declaração também cita o direito à consulta e ao consenti-
mento prévio, livre e informado em qualquer tipo de ação de Estados 
da região que tenham impacto sobre os povos indígenas, ratificando o 
compromisso com as disposições da Convenção 169 da Organização In-
ternacional do Trabalho. 

COMPILAÇÃO

DECLARAÇÃO AMERICANA SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS 
INDÍGENAS

A ASSEMBLEIA GERAL, 
RECORDANDO o conteúdo da resolução AG/RES. 2867 (XLI-

V-O/14), “Projeto de Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas”, bem como de todas as resoluções anteriores relacionadas a 
esse tema; 

RECORDANDO TAMBÉM a “Declaração sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas nas Américas” [AG/ DEC. 79 (XLIV-O/14)], que reafir-
ma como prioridade da Organização dos Estados Americanos avançar 
na promoção e na proteção efetiva dos direitos dos povos indígenas das 
Américas; 

RECONHECENDO o valioso apoio ao processo no âmbito do 
Grupo de Trabalho Encarregado de Elaborar um Projeto de Declaração 
Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, por parte dos Estados 
membros, Estados Observadores e órgãos, organismos e entidades da 
Organização dos Estados Americanos; 

RECONHECENDO TAMBÉM a importante participação dos 
povos indígenas das Américas no processo de elaboração desta Decla-
ração; e LEVANDO EM CONTA a significativa contribuição dos povos 
indígenas das Américas para a humanidade, 

RESOLVE: Aprovar a seguinte Declaração Americana sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas:

PREÂMBULO
Os Estados membros da Organização dos Estados Americanos 

(doravante os “Estados”), 
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RECONHECENDO: Que os direitos dos povos indígenas consti-
tuem um aspecto fundamental e de importância histórica para o presente 
e o futuro das Américas; 

A importante presença de povos indígenas nas Américas e sua 
imensa contribuição para o desenvolvimento, a pluralidade e a diversida-
de cultural de nossas sociedades, e reiterando nosso compromisso com 
seu bem-estar econômico e social, bem como a obrigação de respeitar 
seus direitos e sua identidade cultural; e 

A importância da existência dos povos e das culturas indígenas 
das Américas para a humanidade; 

REAFIRMANDO que os povos indígenas são sociedades origi-
nárias, diversas e com identidade própria, que fazem parte integrante das 
Américas; 

PREOCUPADOS com o fato de que os povos indígenas sofreram 
injustiças históricas como resultado, entre outros aspectos, da coloniza-
ção e de terem sido despojados de suas terras, territórios e recursos, o que 
os impediu de exercer, em especial, seu direito ao desenvolvimento, de 
acordo com suas próprias necessidades e interesses; 

RECONHECENDO a urgente necessidade de respeitar e pro-
mover os direitos intrínsecos dos povos indígenas que decorrem de suas 
estruturas políticas, econômicas e sociais, e de suas culturas, de suas tra-
dições espirituais, de sua história e de sua filosofia, especialmente os di-
reitos a suas terras, territórios e recursos; 

RECONHECENDO TAMBÉM que o respeito aos conhecimen-
tos, às culturas e às práticas tradicionais indígenas contribui para o de-
senvolvimento sustentável e equitativo e para a ordenação adequada do 
meio ambiente; 

TENDO PRESENTES os avanços obtidos no âmbito internacio-
nal no reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, em especial a 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e a Declara-
ção das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas; 

TENDO PRESENTE TAMBÉM o progresso nacional constitu-
cional, legislativo e jurisprudencial alcançado nas Américas na garantia, 
promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas, bem como a von-
tade política dos Estados de continuar avançando no reconhecimento 
dos direitos dos povos indígenas das Américas; 

RECORDANDO os compromissos assumidos pelos Estados 
membros para garantir, promover e proteger os direitos e instituições dos 
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povos indígenas, inclusive os assumidos na Terceira e na Quarta Cúpula 
das Américas; 

RECORDANDO TAMBÉM a universalidade, a indivisibilida-
de e interdependência dos direitos humanos reconhecidos pelo direito 
internacional; 

CONVENCIDOS de que o reconhecimento dos direitos dos po-
vos indígenas na presente Declaração promoverá relações harmoniosas e 
de cooperação entre os Estados e os povos indígenas, baseadas nos prin-
cípios da justiça, da democracia, do respeito aos direitos humanos, da 
não discriminação e da boa-fé; 

CONSIDERANDO a importância de se eliminar todas as formas 
de discriminação que possam afetar os povos indígenas e levando em 
conta a responsabilidade dos Estados de combatê-las; e 

INCENTIVANDO os Estados a que respeitem e cumpram efi-
cazmente todas as obrigações para com os povos indígenas decorrentes 
dos instrumentos internacionais, em especial as relativas aos direitos hu-
manos, em consulta e cooperação com os povos interessados, 

DECLARAM: 

PRIMEIRA SEÇÃO
Povos indígenas. Âmbito de aplicação e alcance

Artigo I 
1. A Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indíge-

nas aplica-se aos povos indígenas das Américas. 
2. A autoidentificação como povo indígena será um critério fun-

damental para determinar a quem se aplica a presente Declaração. Os 
Estados respeitarão o direito a essa autoidentificação como indígena, de 
forma individual ou coletiva, conforme as práticas e instituições próprias 
de cada povo indígena. 

Artigo II 
Os Estados reconhecem e respeitam o caráter pluricultural e mul-

tilíngue dos povos indígenas que fazem parte integrante de suas sociedades.
Artigo III 
Os povos indígenas têm direito à livre determinação. Em virtude 

desse direito, definem livremente sua condição política e buscam livre-
mente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Artigo IV 
Nenhuma disposição da presente Declaração será interpretada 

no sentido de que se confere a um Estado, povo, grupo ou pessoa di-
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reito algum de participar de atividade ou realizar ato contrários à Carta 
da Organização dos Estados Americanos e à Carta das Nações Unidas, 
nem se entenderá no sentido de que se autoriza ou promove ação alguma 
destinada a prejudicar ou depreciar, total ou parcialmente, a integridade 
territorial ou a unidade política de Estados soberanos e independentes.

SEGUNDA SEÇÃO
Direitos humanos e direitos coletivos

Artigo V
Plena vigência dos direitos humanos 
Os povos e as pessoas indígenas têm direito ao gozo pleno de 

todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos na 
Carta das Nações Unidas, na Carta da Organização dos Estados Ameri-
canos e no Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Artigo VI
Direitos coletivos 
Os povos indígenas têm os direitos coletivos indispensáveis para 

sua existência, bem-estar e desenvolvimento integral como povos. Nes-
se sentido, os Estados reconhecem e respeitam o direito dos povos indí-
genas à ação coletiva; a seus sistemas ou instituições jurídicos, sociais, 
políticos e econômicos; às próprias culturas; a professar e praticar suas 
crenças espirituais; a usar suas próprias línguas e idiomas; e a suas terras, 
territórios e recursos. Os Estados promoverão, com a participação plena 
e efetiva dos povos indígenas, a coexistência harmônica dos direitos e 
sistemas dos grupos populacionais e culturas.

Artigo VII
Igualdade de gênero 
1. As mulheres indígenas têm direito ao reconhecimento, proteção 

e gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais constan-
tes do Direito Internacional, livres de todas as formas de discriminação. 

2. Os Estados reconhecem que a violência contra as pessoas e os 
povos indígenas, especialmente contra as mulheres, impede ou anula o 
gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 

3. Os Estados adotarão as medidas necessárias, em conjunto com 
os povos indígenas, para prevenir e erradicar todas as formas de violência 
e discriminação, em especial contra as mulheres e crianças indígenas. 

Artigo VIII 
Direito de pertencer a povos indígenas
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As pessoas e comunidades indígenas têm o direito de pertencer 
a um ou a vários povos indígenas, de acordo com a identidade, tradições, 
costumes e sistemas de pertencimento de cada povo. Do exercício desse 
direito não pode decorrer discriminação de nenhum tipo. 

Artigo IX 
Personalidade jurídica 
Os Estados reconhecerão plenamente a personalidade jurídi-

ca dos povos indígenas, respeitando as formas de organização indíge-
nas e promovendo o exercício pleno dos direitos reconhecidos nesta 
Declaração. 

Artigo X 
Repúdio à assimilação 
1. Os povos indígenas têm o direito de manter, expressar e de-

senvolver livremente sua identidade cultural em todos os seus aspectos, 
livre de toda intenção externa de assimilação.  2. Os Estados não deverão 
desenvolver, adotar, apoiar ou favorecer política alguma de assimilação 
dos povos indígenas nem de destruição de suas culturas. 

Artigo XI
Proteção contra o genocídio.
Os povos indígenas têm o direito de não ser objeto de forma al-

guma de genocídio ou intenção de extermínio. 
Artigo XII 
Garantias contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e 

outras formas conexas de intolerância
Os povos indígenas têm o direito de não ser objeto de racismo, 

discriminação racial, xenofobia ou outras formas conexas de intolerân-
cia. Os Estados adotarão as medidas preventivas e corretivas necessárias 
para a plena e efetiva proteção desse direito.

TERCEIRA SEÇÃO
Identidade Cultural

Artigo XIII
Direito à identidade e à integridade cultural 
1. Os povos indígenas têm direito a sua própria identidade e inte-

gridade cultural e a seu patrimônio cultural, tangível e intangível, inclu-
sive o histórico e ancestral, bem como à proteção, preservação, manuten-
ção e desenvolvimento desse patrimônio cultural para sua continuidade 
coletiva e a de seus membros, e para transmiti-lo às gerações futuras. 
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2. Os Estados oferecerão reparação por meio de mecanismos efi-
cazes, que poderão incluir a restituição, estabelecidos juntamente com 
os povos indígenas, a respeito dos bens culturais, intelectuais, religiosos 
e espirituais de que tenham sido privados sem seu consentimento livre, 
prévio e informado, ou em violação de suas leis, tradições e costumes. 

3. Os povos indígenas têm direito a que se reconheçam e respei-
tem todas as suas formas de vida, cosmovisões, espiritualidade, usos e 
costumes, normas e tradições, formas de organização social, econômica 
e política, formas de transmissão do conhecimento, instituições, práticas, 
crenças, valores, indumentária e línguas, reconhecendo sua inter-relação, 
tal como se dispõe nesta Declaração. 

Artigo XIV 
Sistemas de conhecimento, linguagem e comunicação 
1. Os povos indígenas têm o direito de preservar, usar, desen-

volver, revitalizar e transmitir a gerações futuras suas próprias histórias, 
línguas, tradições orais, filosofias, sistemas de conhecimento, escrita e 
literatura; e a designar e manter seus próprios nomes para suas comuni-
dades, indivíduos e lugares. 

2. Os Estados adotarão medidas adequadas e eficazes para prote-
ger o exercício desse direito com a participação plena e efetiva dos povos 
indígenas. 

3. Os povos indígenas têm direito de promover e desenvolver 
todos os seus sistemas e meios de comunicação, inclusive seus próprios 
programas de rádio e televisão, e de ter acesso, em pé de igualdade, a to-
dos os demais meios de comunicação e informação. Os Estados tomarão 
medidas para promover a transmissão de programas de rádio e televisão 
em língua indígena, especialmente em regiões de presença indígena. Os 
Estados apoiarão e promoverão a criação de empresas de rádio e televisão 
indígenas, bem como outros meios de informação e comunicação. 

4. Os Estados, em conjunto com os povos indígenas, envidarão 
esforços para que esses povos possam compreender e se fazer compreen-
der em suas próprias línguas em processos administrativos, políticos e 
judiciais, providenciando-lhes, caso seja necessário, intérpretes ou outros 
meios eficazes. 

Artigo XV 
Educação
1. Os povos e pessoas indígenas, em especial as crianças indígenas, 

têm direito a todos os níveis e formas de educação, sem discriminação. 
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2. Os Estados e os povos indígenas, em concordância com o prin-
cípio de igualdade de oportunidades, promoverão a redução das dispari-
dades na educação entre os povos indígenas e não indígenas. 

3. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer e controlar 
seus sistemas e instituições docentes que ministrem educação em seus 
próprios idiomas, em consonância com seus métodos culturais de ensino 
e aprendizagem. 

4. Os Estados, em conjunto com os povos indígenas, adotarão 
medidas eficazes para que as pessoas indígenas, em especial as crianças, 
que vivam fora de suas comunidades, possam ter acesso à educação em 
suas próprias línguas e culturas. 

5. Os Estados promoverão relações interculturais harmônicas, 
assegurando nos sistemas educacionais estatais currículos com conteúdo 
que reflita a natureza pluricultural e multilíngue de suas sociedades, e que 
incentivem o respeito e o conhecimento das diversas culturas indígenas. 
Os Estados, em conjunto com os povos indígenas, incentivarão a educa-
ção intercultural que reflita as cosmovisões, histórias, línguas, conheci-
mentos, valores, culturas, práticas e formas de vida desses povos. 

6. Os Estados, em conjunto com os povos indígenas, tomarão as me-
didas necessárias e eficazes para o exercício e cumprimento desses direitos. 

Artigo XVI
Espiritualidade indígena 
1. Os povos indígenas têm o direito de exercer livremente sua 

própria espiritualidade e crenças e, em virtude disso, de praticar, desen-
volver, transmitir e ensinar suas tradições, costumes e cerimônias, e a rea-
lizá-las tanto em público como privadamente, individual e coletivamente. 

2. Nenhum povo ou pessoa será sujeito a pressões ou imposições, 
ou a qualquer outro tipo de medida coercitiva que afete ou limite seu 
direito de exercer livremente sua espiritualidade e suas crenças indígenas. 

3. Os povos indígenas têm o direito de preservar e proteger seus 
lugares sagrados e de ter acesso a eles, inclusive seus lugares de sepulta-
mento, a usar e controlar suas relíquias e objetos sagrados e a recuperar 
seus restos humanos. 

4. Os Estados, em conjunto com os povos indígenas, adotarão 
medidas eficazes para promover o respeito à espiritualidade e às crenças 
indígenas e proteger a integridade dos símbolos, práticas, cerimônias, ex-
pressões e formas espirituais dos povos indígenas, em conformidade com 
o Direito Internacional. 

Artigo XVII 
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Família indígena 
1. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade. 

Os povos indígenas têm o direito de preservar, manter e promover seus 
próprios sistemas de família. Os Estados reconhecerão, respeitarão e pro-
tegerão as diferentes formas indígenas de família, em especial a família 
extensa, bem como suas formas de união matrimonial, filiação, descen-
dência e nome familiar. Em todos os casos, se reconhecerá e respeitará a 
igualdade de gênero e geracional. 

2. Em assuntos relativos à custódia, adoção, ruptura do vínculo 
familiar e assuntos similares, o interesse superior da criança será consi-
derado primordial. Na determinação do interesse superior da criança, os 
tribunais e outras instituições relevantes terão presente o direito de toda 
criança indígena, em comum com membros de seu povo, de desfrutar de 
sua própria cultura, de professar e praticar sua própria religião ou de falar 
sua própria língua e, nesse sentido, será considerado o direito indígena 
do povo respectivo e seu ponto de vista, direitos e interesses, inclusive as 
posições dos indivíduos, da família e da comunidade.

Artigo XVIII 
Saúde
1. Os povos indígenas têm o direito, de forma coletiva e individual, 

de desfrutar do mais alto nível possível de saúde física, mental e espiritual. 
2. Os povos indígenas têm direito a seus próprios sistemas e prá-

ticas de saúde, bem como ao uso e à proteção das plantas, animais e mi-
nerais de interesse vital, e de outros recursos naturais de uso medicinal 
em suas terras e territórios ancestrais. 

3. Os Estados tomarão medidas para prevenir e proibir que os 
povos e as pessoas indígenas sejam objeto de programas de pesquisa, ex-
perimentação biológica ou médica, bem como de esterilização, sem seu 
consentimento prévio livre e fundamentado. Os povos e as pessoas indí-
genas também têm o direito, conforme seja o caso, de acesso a seus pró-
prios dados, prontuários médicos e documentos de pesquisa conduzida 
por pessoas e instituições públicas ou privadas. 

4. Os povos indígenas têm o direito de utilizar, sem discriminação 
alguma, todas as instituições e serviços de saúde e atendimento médico 
acessíveis à população em geral. Os Estados, em consulta e coordenação 
com os povos indígenas, promoverão sistemas ou práticas interculturais 
nos serviços médicos e sanitários prestados nas comunidades indígenas, 
inclusive a formação de técnicos e profissionais indígenas de saúde. 
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5. Os Estados garantirão o exercício efetivo dos direitos constan-
tes deste artigo. 

Artigo XIX
Direito à proteção do meio ambiente sadio 
1. Os povos indígenas têm direito a viver em harmonia com a 

natureza e a um meio ambiente sadio, seguro e sustentável, condições 
essenciais para o pleno gozo do direito à vida, a sua espiritualidade e cos-
movisão e ao bem-estar coletivo.

2. Os povos indígenas têm direito a conservar, restaurar e proteger o 
meio ambiente e ao manejo sustentável de suas terras, territórios e recursos. 

3. Os povos indígenas têm direito a proteção contra a introdução, 
abandono, dispersão, trânsito, uso indiscriminado ou depósito de qual-
quer material perigoso que possa afetar negativamente as comunidades, 
terras, territórios e recursos indígenas. 

4. Os povos indígenas têm direito à conservação e proteção do 
meio ambiente e da capacidade produtiva de suas terras ou territórios e 
recursos. Os Estados deverão estabelecer e executar programas de assis-
tência aos povos indígenas para assegurar essa conservação e proteção, 
sem discriminação.

QUARTA SEÇÃO
Direitos de organização e políticos

Artigo XX
Direitos de associação, reunião, liberdade de expressão e 

pensamento 
1. Os povos indígenas têm os direitos de associação, reunião, or-

ganização e expressão, e a exercê-los sem interferências e de acordo com, 
entre outros, sua cosmovisão, seus valores, usos, costumes, tradições an-
cestrais, crenças, espiritualidade e outras práticas culturais. 

2. Os povos indígenas têm direito de se reunir em seus lugares 
e espaços sagrados e cerimoniais. Para essa finalidade, terão o direito de 
usá-los e de a eles ter livre acesso. 

3. Os povos indígenas, em especial os que estejam divididos por 
fronteiras internacionais, têm direito a transitar, manter, desenvolver 
contatos, relações e cooperação direta, inclusive atividades de caráter es-
piritual, cultural, político, econômico e social, com os membros de seu 
povo e com outros povos. 
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4. Os Estados adotarão, em consulta e cooperação com os povos 
indígenas, medidas efetivas para facilitar o exercício e assegurar a aplicação 
desses direitos. ▶ Artigo XXI Direito à autonomia ou à auto governança 

1. Os povos indígenas, no exercício de seu direito à livre determi-
nação, têm direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacio-
nadas com seus assuntos internos e locais, bem como a dispor de meios 
para financiar suas funções autônomas. 

2. Os povos indígenas têm direito a manter e desenvolver suas 
próprias instituições indígenas de decisão. Têm também direito de par-
ticipar da tomada de decisões nas questões que afetam seus direitos. Po-
derão fazê-lo diretamente ou por meio de seus representantes, de acordo 
com suas próprias normas, procedimentos e tradições. Têm ainda direito 
à igualdade de oportunidades de participar plena e efetivamente, como 
povos, de todas as instituições e foros nacionais, e a eles ter acesso, inclu-
sive os órgãos deliberativos.

Artigo XXII 
Direito e jurisdição indígena 
1. Os povos indígenas têm direito a promover, desenvolver e 

manter suas estruturas institucionais e seus próprios costumes, espiritua-
lidade, tradições, procedimentos, práticas e, quando existam, costumes 
ou sistemas jurídicos, em conformidade com as normas internacionais 
de direitos humanos. 

2. O direito e os sistemas jurídicos indígenas serão reconhecidos 
e respeitados pela ordem jurídica nacional, regional e internacional. 

3. Os assuntos referentes a pessoas indígenas ou a seus direitos 
ou interesses na jurisdição de cada Estado serão conduzidos de manei-
ra a proporcionar aos indígenas o direito de plena representação com 
dignidade e igualdade perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem 
discriminação, à igual proteção e benefício da lei, inclusive ao uso de in-
térpretes linguísticos e culturais. 

4. Os Estados tomarão medidas eficazes, em conjunto com os po-
vos indígenas, para assegurar a implementação deste Artigo. 

Artigo XXIII
Participação dos povos indígenas e contribuições dos sistemas 

legais e de organização indígenas
1. Os povos indígenas têm direito à participação plena e efetiva, por 

meio de representantes por eles eleitos, em conformidade com suas próprias 
instituições, na tomada de decisões nas questões que afetem seus direitos e 
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que tenham relação com a elaboração e execução de leis, políticas públicas, 
programas, planos e ações relacionadas com os assuntos indígenas.

2. Os Estados realizarão consultas e cooperarão de boa-fé com os 
povos indígenas interessados por meio de suas instituições representati-
vas antes de adotar e aplicar medidas legislativas ou administrativas que 
os afetem, a fim de obter seu consentimento livre, prévio e informado.

Artigo XXIV 
Tratados, acordos e outros pactos construtivos 
1. Os povos indígenas têm direito ao reconhecimento, observân-

cia e aplicação dos tratados, acordos e outros pactos construtivos concer-
tados com os Estados, e seus sucessores, em conformidade com seu ver-
dadeiro espírito e intenção, de boa-fé, e a fazer com que sejam respeitados 
e acatados pelos Estados. Os Estados dispensarão a devida consideração 
ao entendimento que os povos indígenas tenham dos tratados, acordos e 
outros pactos construtivos. 

2. Quando as controvérsias não puderem ser resolvidas entre as 
partes em relação a esses tratados, acordos e outros pactos construtivos, 
serão submetidas aos órgãos competentes, inclusive os órgãos regionais e 
internacionais, pelos Estados ou pelos povos indígenas interessados. 

3. Nenhuma disposição desta Declaração será interpretada de 
maneira que prejudique ou suprima os direitos dos povos indígenas que 
figurem em tratados, acordos e outros pactos construtivos.

QUINTA SEÇÃO
Direitos sociais, econômicos e de propriedade

Artigo XXV
Formas tradicionais de propriedade e sobrevivência cultural. Di-

reito a terras, territórios e recursos 
1. Os povos indígenas têm direito a manter e fortalecer sua pró-

pria relação espiritual, cultural e material com suas terras, territórios e 
recursos, e a assumir suas responsabilidades para conservá-los para eles 
mesmos e para as gerações vindouras. 

2. Os povos indígenas têm direito às terras e territórios bem 
como aos recursos que tradicionalmente tenham ocupado, utilizado ou 
adquirido, ou de que tenham sido proprietários. 

3. Os povos indígenas têm direito à posse, utilização, desenvol-
vimento e controle das terras, territórios e recursos de que sejam pro-
prietários, em razão da propriedade tradicional ou outro tipo tradicional 
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de ocupação ou utilização, bem como àqueles que tenham adquirido de 
outra forma.

4. Os Estados assegurarão o reconhecimento e a proteção jurí-
dica dessas terras, territórios e recursos. Esse reconhecimento respeitará 
devidamente os costumes, as tradições e os sistemas de posse da terra dos 
povos indígenas de que se trate. 

5. Os povos indígenas têm direito ao reconhecimento legal das 
modalidades e formas diversas e particulares de propriedade, posse ou 
domínio de suas terras, territórios e recursos, de acordo com o ordena-
mento jurídico de cada Estado e os instrumentos internacionais perti-
nentes. Os Estados estabelecerão os regimes especiais apropriados para 
esse reconhecimento e sua efetiva demarcação ou titulação.

Artigo XXVI
Povos indígenas em isolamento voluntário ou em contato inicial 
1. Os povos indígenas em isolamento voluntário ou em contato 

inicial têm direito a permanecer nessa condição e a viver livremente e de 
acordo com suas culturas. 

2. Os Estados adotarão políticas e medidas adequadas, com o co-
nhecimento e a participação dos povos e das organizações indígenas, para 
reconhecer, respeitar e proteger as terras, territórios, o meio ambiente e as 
culturas desses povos, bem como sua vida e integridade individual e coletiva. 

Artigo XXVII 
Direitos trabalhistas 
1. Os povos e as pessoas indígenas têm os direitos e as garantias 

reconhecidas pela legislação trabalhista nacional e pelo direito trabalhis-
ta internacional. Os Estados adotarão todas as medidas especiais para 
prevenir, punir e reparar a discriminação de que os povos e as pessoas 
indígenas sejam objeto. 

2. Os Estados, em conjunto com os povos indígenas, deverão 
adotar medidas imediatas e eficazes para eliminar práticas de exploração 
do trabalho com respeito aos povos indígenas, em especial as crianças, as 
mulheres e os idosos indígenas. 

3. Caso os povos indígenas não estejam protegidos eficazmente 
pelas leis aplicáveis aos trabalhadores em geral, os Estados, em conjunto 
com os povos indígenas, tomarão todas as medidas que possam ser ne-
cessárias para: 

a) proteger os trabalhadores e empregados indígenas no que se 
refere à contratação em condições de emprego justas e igualitárias, tanto 
nos sistemas de trabalho formais como nos informais;
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b) estabelecer, aplicar ou melhorar a inspeção do trabalho e 
a aplicação de normas com especial atenção, entre outros, a regiões, 
empresas ou atividades laborais de que participem trabalhadores ou 
empregados indígenas; 

c) estabelecer, aplicar ou fazer cumprir as leis de maneira que 
tanto trabalhadoras como trabalhadores indígenas: 

i) gozem de igualdade de oportunidades e de tratamento em to-
dos os termos, condições e benefícios de emprego, inclusive formação e 
capacitação, de acordo com a legislação nacional e o Direito Internacional;

ii) gozem do direito de associação, do direito de estabelecer or-
ganizações sindicais e de participar de atividades sindicais, bem como 
do direito de negociar de forma coletiva com empregadores, por meio de 
representantes de sua escolha ou organizações de trabalhadores, inclusive 
suas autoridades tradicionais;

iii) não estejam sujeitos a discriminação ou assédio por motivos 
de, entre outros, raça, sexo, origem ou identidade indígena; 

iv) não estejam sujeitos a sistemas de contratação coercitivos, 
inclusive a escravidão por dívidas ou qualquer outra forma de trabalho 
forçado ou obrigatório, caso este acordo trabalhista tenha origem na lei, 
no costume ou em um pacto individual ou coletivo, caso em que o acordo 
trabalhista será absolutamente nulo e sem valor; 

v) não sejam forçados a condições de trabalho nocivas para sua 
saúde e segurança pessoal; e que estejam protegidos de trabalhos que não 
cumpram as normas de saúde ocupacional e de segurança; e 

vi) recebam proteção legal plena e efetiva, sem discriminação, 
quando prestem serviços como trabalhadores sazonais, eventuais ou mi-
grantes, bem como quando sejam contratados por empregadores, de ma-
neira que recebam os benefícios da legislação e da prática nacionais, os 
quais devem ser compatíveis com o direito e as normas internacionais de 
direitos humanos para essa categoria de trabalhador. 

d) assegurar que os trabalhadores indígenas e seus empregadores 
estejam informados sobre os direitos dos trabalhadores indígenas segun-
do as normas nacionais e o Direito Internacional e as normas indígenas, 
e sobre os recursos e ações de que disponham para proteger esses direitos. 

4. Os Estados adotarão medidas para promover o emprego das 
pessoas indígenas. 

Artigo XXVIII 
Proteção do patrimônio cultural e da propriedade intelectual 
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1. Os povos indígenas têm direito ao pleno reconhecimento e 
respeito à propriedade, domínio, posse, controle, desenvolvimento e pro-
teção de seu patrimônio cultural material e imaterial, e propriedade in-
telectual, inclusive sua natureza coletiva, transmitidos por milênios, de 
geração a geração. 

2. A propriedade intelectual coletiva dos povos indígenas com-
preende, entre outros, os conhecimentos e expressões culturais tradicio-
nais entre os quais se encontram os conhecimentos tradicionais associados 
aos recursos genéticos, aos desenhos e aos procedimentos ancestrais, as 
manifestações culturais, artísticas, espirituais, tecnológicas e científicas, o 
patrimônio cultural material e imaterial, bem como os conhecimentos e 
desenvolvimentos próprios relacionados com a biodiversidade e a utilidade 
e qualidades das sementes, das plantas medicinais, da flora e da fauna. 

3. Os Estados, com a participação plena e efetiva dos povos in-
dígenas, adotarão as medidas necessárias para que os acordos e regimes 
nacionais ou internacionais disponham o reconhecimento e a proteção 
adequada do patrimônio cultural e da propriedade intelectual associada 
a esse patrimônio dos povos indígenas. Para a adoção dessas medidas, se-
rão realizadas consultas destinadas a obter o consentimento livre, prévio 
e informado dos povos indígenas. 

Artigo XXIX
Direito ao desenvolvimento 
1. Os povos indígenas têm direito a manter e determinar suas 

próprias prioridades em relação ao seu desenvolvimento político, econô-
mico, social e cultural, em conformidade com sua própria cosmovisão. 
Têm também direito à garantia do desfrute de seus próprios meios de 
subsistência e desenvolvimento e a dedicar-se livremente a todas as suas 
atividades econômicas. 

2. Esse direito inclui a elaboração das políticas, planos, progra-
mas e estratégias para o exercício de seu direito ao desenvolvimento e à 
implementação de acordo com sua organização política e social, normas 
e procedimentos, e suas próprias cosmovisões e instituições. 

3. Os povos indígenas têm direito a participar ativamente da 
elaboração e determinação dos programas de desenvolvimento que lhes 
digam respeito e, na medida do possível, administrar esses programas 
mediante suas próprias instituições. 

4. Os Estados realizarão consultas e cooperarão de boa-fé com 
os povos indígenas interessados por meio de suas próprias instituições 
representativas a fim de obter seu consentimento livre e fundamentado 
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antes de aprovar qualquer projeto que afete suas terras ou territórios e ou-
tros recursos, especialmente em relação ao desenvolvimento, à utilização 
ou à exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro tipo.

5. Os povos indígenas têm direito a medidas eficazes para redu-
zir os impactos adversos ecológicos, econômicos, sociais, culturais ou 
espirituais decorrentes da execução de projetos de desenvolvimento que 
afetem seus direitos. Os povos indígenas que tenham sido despojados de 
seus próprios meios de subsistência e desenvolvimento têm direito à res-
tituição e, quando não seja possível, à indenização justa e equitativa, o 
que inclui o direito à compensação por qualquer dano que lhes tenha sido 
causado pela execução de planos, programas ou projetos do Estado, de 
organismos financeiros internacionais ou de empresas privadas. 

Artigo XXX
Direito à paz, à segurança e à proteção 
1. Os povos indígenas têm direito à paz e à segurança. 
2. Os povos indígenas têm direito ao reconhecimento e ao respei-

to de suas próprias instituições para a manutenção de sua organização e 
controle de suas comunidades e povos. 

3. Os povos indígenas têm direito à proteção e segurança em 
situações ou períodos de conflito armado interno ou internacional, em 
conformidade com o Direito Internacional Humanitário. 

4. Os Estados, em cumprimento aos acordos internacionais em 
que são Partes, em especial o Direito Internacional Humanitário e o Di-
reito Internacional dos Direitos Humanos, inclusive a Quarta Convenção 
de Genebra, de 1949, relativa à proteção devida às pessoas civis em tempo 
de guerra, e o Protocolo II de 1977, relativo à proteção das vítimas dos 
conflitos armados sem caráter internacional, em caso de conflitos arma-
dos, tomarão medidas adequadas para proteger os direitos humanos, as 
instituições, as terras, os territórios e os recursos dos povos indígenas e 
suas comunidades. Os Estados: 

a) não recrutarão crianças e adolescentes indígenas para servir 
nas forças armadas em nenhuma circunstância; 

b) tomarão medidas de reparação efetiva devido a prejuízos ou da-
nos ocasionados por um conflito armado, juntamente com os povos indí-
genas afetados, e proporcionarão os recursos necessários a essas medidas; e 

c) tomarão medidas especiais e efetivas, em colaboração com os 
povos indígenas, para garantir que as mulheres e crianças indígenas vi-
vam livres de toda forma de violência, especialmente sexual, e garantirão 
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o direito de acesso à justiça, à proteção e à reparação efetiva dos danos 
causados às vítimas. 

5. Não serão realizadas atividades militares nas terras ou nos ter-
ritórios dos povos indígenas, salvo se justificado por uma razão de in-
teresse público pertinente ou se tiver sido acordado livremente com os 
povos indígenas interessados ou se estes o tiverem solicitado.

SEXTA SEÇÃO
Disposições gerais

Artigo XXXI
1. Os Estados garantirão o pleno gozo dos direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais e culturais dos povos indígenas, bem como seu direito 
de manter sua identidade cultural e espiritual, sua tradição religiosa e sua 
cosmovisão, seus valores e a proteção de seus lugares sagrados e de culto, 
além de todos os direitos humanos constantes da presente Declaração. 

2. Os Estados promoverão, com a participação plena e efetiva 
dos povos indígenas, a adoção das medidas legislativas e de outra natu-
reza que sejam necessárias para tornar efetivos os direitos reconhecidos 
nesta Declaração. 

Artigo XXXII
Todos os direitos e liberdades reconhecidos na presente Decla-

ração serão garantidos igualmente às mulheres e aos homens indígenas. 
Artigo XXXIII 
Os povos e pessoas indígenas têm direito a recursos efetivos e 

adequados, inclusive os recursos judiciais expeditos, para a reparação de 
toda violação de seus direitos coletivos e individuais. Os Estados, com a 
participação plena e efetiva dos povos indígenas, disporão os mecanis-
mos necessários para o exercício desse direito. 

Artigo XXXIV 
No caso de conflitos e controvérsias com os povos indígenas, os 

Estados disporão, com a participação plena e efetiva desses povos, me-
canismos e procedimentos justos, equitativos e eficazes para sua pron-
ta solução. Para essa finalidade, se dispensará a devida consideração e 
reconhecimento aos costumes, às tradições, às normas ou aos sistemas 
jurídicos dos povos indígenas interessados. 

Artigo XXXV
Nada nesta Declaração pode ser interpretado no sentido de li-

mitar, restringir ou negar de maneira alguma os direitos humanos, ou no 
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sentido de autorizar ação alguma que não esteja de acordo com o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. 

Artigo XXXVI
No exercício dos direitos enunciados na presente Declaração, se-

rão respeitados os direitos humanos e as liberdades fundamentais de to-
dos. O exercício dos direitos estabelecidos na presente Declaração estará 
sujeito exclusivamente às limitações determinadas por lei e em conformi-
dade com as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. 
Essas limitações não serão discriminatórias e serão somente as estrita-
mente necessárias para garantir o reconhecimento e o respeito devidos 
aos direitos e às liberdades dos demais e para atender às justas e mais 
prementes necessidades de uma sociedade democrática. 

As disposições enunciadas na presente Declaração serão inter-
pretadas de acordo com os princípios da justiça, da democracia, do res-
peito aos direitos humanos, da igualdade, da não discriminação, da boa 
governança e da boa-fé. 

Artigo XXXVII 
Os povos indígenas têm direito a receber assistência financeira e 

técnica dos Estados e por meio da cooperação internacional para o gozo 
dos direitos enunciados nesta Declaração.

Artigo XXXVIII 
A Organização dos Estados Americanos, seus órgãos, organis-

mos e entidades tomarão as medidas necessárias para promover o pleno 
respeito, a proteção e a aplicação das disposições constantes desta Decla-
ração e zelarão por sua eficácia. 

Artigo XXXIX
A natureza e o alcance das medidas a serem tomadas para dar 

cumprimento à presente Declaração serão determinadas de acordo com 
seu espírito e propósito. 

Artigo XL 
Nenhuma disposição da presente Declaração será interpretada 

no sentido de limitar ou prejudicar os direitos de que gozam os povos 
indígenas na atualidade, ou que possam vir a gozar no futuro.

Artigo XLI
Os direitos reconhecidos nesta Declaração e na Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas constituem as nor-
mas mínimas para a sobrevivência, dignidade e bem-estar dos povos in-
dígenas das Américas
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OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos In-
dígenas é um dos documentos mais importantes já produzidos reconhe-
cendo os direitos dos povos indígenas, como vertente dos direitos huma-
nos a nível internacional. Os trabalhos para sua elaboração se iniciaram 
entre as décadas de 80 e 90, mas foi aprovado somente em 13 de setembro 
de 2007, na Assembleia Geral das Nações Unidas, na cidade de Nova Ior-
que, com 143 votos a favor e 4 contra (Canadá, Estados Unidos, Nova 
Zelândia e Austrália), e 11 abstenções. Todos os países da América do Sul, 
com exceção da Colômbia deram voto favorável. Se constitui como um 
marco dos Direitos Humanos Coletivos.

O documento possui 46 artigos relacionados à afirmação e pro-
teção dos povos indígenas, dos valores a serem preservados, do papel dos 
Estados partes e as metas a serem atingidas.  

No âmbito do Direito Internacional a questão indígena costu-
mava ser evitada em função de as potências dominantes rejeitarem a 
ideia de autodeterminação de um povo específico dentro em um terri-
tório soberano. Em nome da soberania, por muito tempo, evitou-se o 
reconhecimento da possibilidade de que as comunidades indígenas se 
organizassem e ditassem as suas próprias regras, definindo seus modos 
de ser e, sobretudo, defendessem juridicamente a permanência em seus 
territórios. Os indígenas, tradicionalmente, eram tidos pelas potências 
colonizadoras como povos não civilizados, cujo processo de assimilação 
e transformação deveria ser urgente e estimulado.

Em meados do século XX, precisamente na década de 50, os 
organismos internacionais começaram a se interessar pelo processo de 
miscigenação brasileira, em função de uma crença na suposta democra-
cia racial brasileira e, no fenômeno de assimilação dos povos indígenas, 
que, após se fundirem na “civilização”, tornavam-se brasileiros indiferen-
ciáveis. Estudos encomendados pela recém-criada UNESCO, em 1952, à 
cargo do antropólogo Darcy Ribeiro, demonstraram que, na verdade, as 
comunidades indígenas eram extremamente resistentes às formas de vio-
lência a que eram submetidas, e mesmo após inseridas no meio urbano, 
mantinham vivos os corpos de saberes que caracterizam as suas etnias.
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Naquela época, concluiu-se que, a menos que as comunidades fos-
sem fisicamente destruídas ou seus membros fossem isolados um dos outros, 
o processo de assimilação não se aperfeiçoaria como se acreditava. A partir 
dessa conclusão, foi proposta a famosa tese da transfiguração étnica, ou seja, 
a compreensão de que as culturas, embora imperativamente transformadas 
no confronto uma com as outras, especificamente no caso dos povos indíge-
nas, conservavam resistentes suas identificações étnicas originais.

Pouco tempo depois, já no fim do século XX, com os movimen-
tos de reivindicação indígenas no âmbito dos órgãos internacionais, em 
razão das violentas políticas assimilacionistas, essa tendência foi sendo 
deixada de lado e esforços para a formação de grupos de trabalho e pro-
dução de materiais jurídicos que reconhecessem a autodeterminação 
das comunidades indígenas foram iniciados. Essa necessidade foi sen-
do evidenciada pelo fato de que, mesmo nas poucas exceções em que 
as comunidades indígenas conseguiam firmar pactos em defesa de suas 
propriedades e cultura com os Estados soberanos, os acordos eram cons-
tantemente violados e não havia dispositivos, nem sequer espaço de fala, 
para que houvesse reivindicações nos organismos internacionais. Neste 
contexto, a resistência dos povos indígenas na reivindicação dos seus di-
reitos no âmbito internacional, depois de 22 (vinte e dois) anos de deba-
tes, chegou a bom termo, aprovando-se a Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas em 2007.

A Declaração reconhece direitos coletivos concretos dos povos 
indígenas, destacando a autonomia/autogoverno no que se refere às ques-
tões internas e locais (artigo 4º), o direito de conservar e reforçar suas 
próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais 
(artigo 5º), direito de determinar as responsabilidades dos indivíduos 
para com as suas comunidades (artigo 35), direito de pertencer a uma 
comunidade ou nação indígenas, em conformidade com as tradições e 
costumes da comunidade, ou nação de que se trate, sem se submeterem a 
nenhuma discriminação de qualquer nenhum tipo por conta do exercício 
desse direito (artigo 9º), enfim, uma série de direitos voltados a garantir 
que as comunidades indígenas se desenvolvam conforme as próprias ne-
cessidades e interesses.

Outros pontos a serem destacados na Declaração são os que con-
cernem à obrigatoriedade dos Estados de consultarem as comunidades an-
tes da adoção de medidas que possam afetar o território em que estão esta-
belecidas (artigos 18, 30, 32), e quando da edição de legislação e promoção 
de políticas públicas para a proteção e desenvolvimento da comunidade 
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indígena (artigos 15, 17, 19, 36), inclusive no que se refere ao cumprimento 
e efetividade do disposto na própria Declaração (artigo 38).

Em suma, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas é tida como o auge na luta dessas comunidades no reco-
nhecimento internacional do direito de autodeterminação, uma vez que, 
do ponto de vista de aplicabilidade, representa o consenso das comuni-
dades internacionais a respeito da questão indígena, servindo tanto como 
fonte de produção das normas internas de cada Estado como parâmetro 
de avaliação na análise internacional de casos envolvendo violações aos 
direitos indígenas.

Não obstante, ainda há dificuldades a serem enfrentadas, tais 
como a resistência das grandes potências em garantir a satisfação do di-
reito indígena à terra e a autodeterminação, em nome de uma suposta 
defesa da soberania; os resquícios da crença da necessidade de assimi-
lação e construção de um único povo e; ainda, a representatividade dos 
indígenas na defesa dos próprios direitos, inclusive em juízo, coletiva e 
individualmente, uma vez que, atualmente, incumbe ao Estado articular, 
manter e subsidiar os órgãos responsáveis para tal, nem sempre o fazendo 
a contento.
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DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DOS 
POVOS INDÍGENAS

A Assembleia Geral,
Guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas 

e pela boa-fé no cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados de 
acordo com a Carta,

Afirmando que os povos indígenas são iguais a todos os demais po-
vos e reconhecendo ao mesmo tempo o direito de todos os povos a serem 
diferentes, a se considerarem diferentes e a serem respeitados como tais,

Afirmando também que todos os povos contribuem para a diver-
sidade e a riqueza das civilizações e culturas, que constituem patrimônio 
comum da humanidade,

Afirmando ainda que todas as doutrinas, políticas e práticas ba-
seadas na superioridade de determinados povos ou indivíduos, ou que 
a defendem alegando razões de origem nacional ou diferenças raciais, 
religiosas, étnicas ou culturais, são racistas, cientificamente falsas, juridi-
camente inválidas, moralmente condenáveis e socialmente injustas,

Reafirmando que, no exercício de seus direitos, os povos indíge-
nas devem ser livres de toda forma de discriminação,

Preocupada com o fato de os povos indígenas terem sofrido in-
justiças históricas como resultado, entre outras coisas, da colonização e 
da subtração de suas terras, territórios e recursos, o que lhes tem impedi-
do de exercer, em especial, seu direito ao desenvolvimento, em conformi-
dade com suas próprias necessidades e interesses,

Reconhecendo a necessidade urgente de respeitar e promover os 
direitos intrínsecos dos povos indígenas, que derivam de suas estrutu-
ras políticas, econômicas e sociais e de suas culturas, de suas tradições 
espirituais, de sua história e de sua concepção da vida, especialmente os 
direitos às suas terras, territórios e recursos,

Reconhecendo também a necessidade urgente de respeitar e pro-
mover os direitos dos povos indígenas afirmados em tratados, acordos e 
outros arranjos construtivos com os Estados,

Celebrando o fato de os povos indígenas estarem organizando-se 
para promover seu desenvolvimento político, econômico, social e cultu-
ral, e para pôr fim a todas as formas de discriminação e de opressão, onde 
quer que ocorram,

Convencida de que o controle, pelos povos indígenas, dos acon-
tecimentos que os afetam e as suas terras, territórios e recursos lhes per-
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mitirá manter e reforçar suas instituições, culturas e tradições e promover 
seu desenvolvimento de acordo com suas aspirações e necessidades,

Reconhecendo que o respeito aos conhecimentos, às culturas e às 
práticas tradicionais indígenas contribui para o desenvolvimento susten-
tável e equitativo e para a gestão adequada do meio ambiente,

Enfatizando a contribuição da desmilitarização das terras e ter-
ritórios dos povos indígenas para a paz, o progresso e o desenvolvimento 
econômico e social, a compreensão e as relações de amizade entre as na-
ções e os povos do mundo,

Reconhecendo, em particular, o direito das famílias e comuni-
dades indígenas a continuarem compartilhando a responsabilidade pela 
formação, a educação e o bem-estar dos seus filhos, em conformidade 
com os direitos da criança,

Considerando que os direitos afirmados nos tratados, acordos e 
outros arranjos construtivos entre os Estados e os povos indígenas são, 
em algumas situações, assuntos de preocupação, interesse e responsabili-
dade internacional, e têm caráter internacional,

Considerando também que os tratados, acordos e demais arran-
jos construtivos, e as relações que estes representam, servem de base para 
o fortalecimento da associação entre os povos indígenas e os Estados,  

Reconhecendo que a Carta das Nações Unidas, o Pacto Interna-
cional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos, assim como a Declaração e o Programa de 
Ação de Viena afirmam a importância fundamental do direito de todos 
os povos à autodeterminação, em virtude do qual estes determinam livre-
mente sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento 
econômico, social e cultural,

Tendo em mente que nada do disposto na presente Declaração 
poderá ser utilizado para negar a povo algum seu direito à autodetermi-
nação, exercido em conformidade com o direito internacional,

Convencida de que o reconhecimento dos direitos dos povos 
indígenas na presente Declaração fomentará relações harmoniosas e de 
cooperação entre os Estados e os povos indígenas, baseadas nos prin-
cípios da justiça, da democracia, do respeito aos direitos humanos, da 
não-discriminação e da boa-fé,

Incentivando os Estados a cumprirem e aplicarem eficazmente 
todas as suas obrigações para com os povos indígenas resultantes dos ins-
trumentos internacionais, em particular as relativas aos direitos huma-
nos, em consulta e cooperação com os povos interessados,
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Enfatizando que corresponde às Nações Unidas desempenhar 
um papel importante e contínuo de promoção e proteção dos direitos 
dos povos indígenas,

Considerando que a presente Declaração constitui um novo pas-
so importante para o reconhecimento, a promoção e a proteção dos di-
reitos e das liberdades dos povos indígenas e para o desenvolvimento de 
atividades pertinentes ao sistema das Nações Unidas nessa área,

Reconhecendo e reafirmando que os indivíduos indígenas têm 
direito, sem discriminação, a todos os direitos humanos reconhecidos no 
direito internacional, e que os povos indígenas possuem direitos coletivos 
que são indispensáveis para sua existência, bem-estar e desenvolvimento 
integral como povos,

Reconhecendo também que a situação dos povos indígenas varia 
conforme as regiões e os países e que se deve levar em conta o significado 
das particularidades nacionais e regionais e das diversas tradições histó-
ricas e culturais,

Proclama solenemente a Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas, cujo texto figura à continuação, como ideal 
comum que deve ser perseguido em um espírito de solidariedade e de 
respeito mútuo:

ARTIGO 1
Os indígenas têm direito, a título coletivo ou individual, ao pleno 

desfrute de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reco-
nhecidos pela Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Di-
reitos Humano e o direito internacional dos direitos humanos.

ARTIGO 2
Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais 

povos e indivíduos e têm o direito de não serem submetidos a nenhuma 
forma de discriminação no exercício de seus direitos, que esteja fundada, 
em particular, em sua origem ou identidade indígena.

ARTIGO 3
Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude 

desse direito determinam livremente sua condição política e buscam li-
vremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

ARTIGO 4
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Os povos indígenas, no exercício do seu direito à autodetermina-
ção, têm direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relaciona-
das a seus assuntos internos e locais, assim como a disporem dos meios 
para financiar suas funções autônomas.

ARTIGO 5
Os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas 

próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, 
mantendo ao mesmo tempo seu direito de participar plenamente, caso o 
desejem, da vida política, econômica, social e cultural do Estado.

ARTIGO 6
Todo indígena tem direito a uma nacionalidade.

ARTIGO 7
1. Os indígenas têm direito à vida, à integridade física e mental, à 

liberdade e à segurança pessoal.
2. Os povos indígenas têm o direito coletivo de viver em liber-

dade, paz e segurança, como povos distintos, e não serão submetidos a 
qualquer ato de genocídio ou a qualquer outro ato de violência, incluída 
a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo.

ARTIGO 8
1. Os povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer assimila-

ção forçada ou a destruição de sua cultura.
2. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a preven-

ção e a reparação de:
a) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência privar os 

povos e as pessoas indígenas de sua integridade como povos distintos, ou 
de seus valores culturais ou de sua identidade étnica.

b) Todo ato que tenha por objetivo ou consequência subtrair-lhes 
suas terras, territórios ou recursos.

c) Toda forma de transferência forçada de população que tenha 
por objetivo ou consequência a violação ou a diminuição de qualquer 
dos seus direitos.

d) Toda forma de assimilação ou integração forçadas.
e) Toda forma de propaganda que tenha por finalidade promover 

ou incitar a discriminação racial ou étnica dirigida contra eles.
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ARTIGO 9
Os povos e pessoas indígenas têm o direito de pertencerem a 

uma comunidade ou nação indígena, em conformidade com as tradições 
e costumes da comunidade ou nação em questão. Nenhum tipo de discri-
minação poderá resultar do exercício desse direito.

ARTIGO 10
Os povos indígenas não serão removidos à força de suas terras 

ou territórios. Nenhum traslado se realizará sem o consentimento livre, 
prévio e informado dos povos indígenas interessados e sem um acordo 
prévio sobre uma indenização justa e equitativa e, sempre que possível, 
com a opção do regresso.

ARTIGO 11
1. Os povos indígenas têm o direito de praticar e revitalizar suas 

tradições e costumes culturais. Isso inclui o direito de manter, proteger e 
desenvolver as manifestações passadas, presentes e futuras de suas cul-
turas, tais como sítios arqueológicos e históricos, utensílios, desenhos, 
cerimônias, tecnologias, artes visuais e interpretativas e literaturas.

2. Os Estados proporcionarão reparação por meio de mecanis-
mos eficazes, que poderão incluir a restituição, estabelecidos conjunta-
mente com os povos indígenas, em relação aos bens culturais, intelec-
tuais, religiosos e espirituais de que tenham sido privados sem o seu 
consentimento livre, prévio e informado, ou em violação às suas leis, tra-
dições e costumes.

ARTIGO 12
1. Os povos indígenas têm o direito de manifestar, praticar, de-

senvolver e ensinar suas tradições, costumes e cerimônias espirituais e 
religiosas; de manter e proteger seus lugares religiosos e culturais e de 
ter acesso a estes de forma privada; de utilizar e dispor de seus objetos de 
culto e de obter a repatriação de seus restos humanos.

2. Os Estados procurarão facilitar o acesso e/ou a repatriação de 
objetos de culto e restos humanos que possuam, mediante mecanismos 
justos, transparentes e eficazes, estabelecidos conjuntamente com os po-
vos indígenas interessados.
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ARTIGO 13
1. Os povos indígenas têm o direito de revitalizar, utilizar, desen-

volver e transmitir às gerações futuras suas histórias, idiomas, tradições 
orais, filosofias, sistemas de escrita e literaturas, e de atribuir nomes às 
suas comunidades, lugares e pessoas e de mantê-los.

2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir a proteção 
desse direito e também para assegurar que os povos indígenas possam 
entender e ser entendidos em atos políticos, jurídicos e administrativos, 
proporcionando para isso, quando necessário, serviços de interpretação 
ou outros meios adequados.

ARTIGO 14
1. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer e controlar 

seus sistemas e instituições educativos, que ofereçam educação em seus 
próprios idiomas, em consonância com seus métodos culturais de ensino 
e de aprendizagem.

2. Os indígenas, em particular as crianças, têm direito a todos os 
níveis e formas de educação do Estado, sem discriminação.

3. Os Estados adotarão medidas eficazes, junto com os povos in-
dígenas, para que os indígenas, em particular as crianças, inclusive as que 
vivem fora de suas comunidades, tenham acesso, quando possível, à edu-
cação em sua própria cultura e em seu próprio idioma.

ARTIGO 15
1. Os povos indígenas têm direito a que a dignidade e a diversida-

de de suas culturas, tradições, histórias e aspirações sejam devidamente 
refletidas na educação pública e nos meios de informação públicos.

2. Os Estados adotarão medidas eficazes, em consulta e cooperação 
com os povos indígenas interessados, para combater o preconceito e elimi-
nar a discriminação, e para promover a tolerância, a compreensão e as boas 
relações entre os povos indígenas e todos os demais setores da sociedade.

ARTIGO 16
1. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer seus próprios 

meios de informação, em seus próprios idiomas, e de ter acesso a todos os 
demais meios de informação não- indígenas, sem qualquer discriminação.

2. Os Estados adotarão medidas eficazes para assegurar que os 
meios de informação públicos reflitam adequadamente a diversidade cul-
tural indígena. Os Estados, sem prejuízo da obrigação de assegurar plena-
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mente a liberdade de expressão, deverão incentivar os meios de comunica-
ção privados a refletirem adequadamente a diversidade cultural indígena.

ARTIGO 17
1. Os indivíduos e povos indígenas têm o direito de desfrutar ple-

namente de todos os direitos estabelecidos no direito trabalhista interna-
cional e nacional aplicável.

2. Os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, 
adotarão medidas específicas para proteger as crianças indígenas contra 
a exploração econômica e contra todo trabalho que possa ser perigoso ou 
interferir na educação da criança, ou que possa ser prejudicial à saúde ou 
ao desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social da criança, 
tendo em conta sua especial vulnerabilidade e a importância da educação 
para o pleno exercício dos seus direitos.

3. As pessoas indígenas têm o direito de não serem submetidas 
a condições discriminatórias de trabalho, especialmente em matéria de 
emprego ou de remuneração.

ARTIGO 18
Os povos indígenas têm o direito de participar da tomada de de-

cisões sobre questões que afetem seus direitos, por meio de representantes 
por eles eleitos de acordo com seus próprios procedimentos, assim como 
de manter e desenvolver suas próprias instituições de tomada de decisões.

ARTIGO 19
Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos in-

dígenas interessados, por meio de suas instituições representativas, a fim 
de obter seu consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e 
aplicar medidas legislativas e administrativas que os afetem.

ARTIGO 20
1. Os povos indígenas têm o direito de manter e desenvolver seus 

sistemas ou instituições políticas, econômicas e sociais, de que lhes seja 
assegurado o desfrute de seus próprios meios de subsistência e desenvol-
vimento e de dedicar-se livremente a todas as suas atividades econômi-
cas, tradicionais e de outro tipo.

2. Os povos indígenas privados de seus meios de subsistência e 
desenvolvimento têm direito a uma reparação justa e equitativa.
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ARTIGO 21
1. Os povos indígenas têm direito, sem qualquer discriminação, à 

melhora de suas condições econômicas e sociais, especialmente nas áreas 
da educação, emprego, capacitação e reconversão profissionais, habita-
ção, saneamento, saúde e seguridade social.

2. Os Estados adotarão medidas eficazes e, quando couber, me-
didas especiais para assegurar a melhoria contínua das condições econô-
micas e sociais dos povos indígenas. Particular atenção será prestada aos 
direitos e às necessidades especiais de idosos, mulheres, jovens, crianças 
e portadores de deficiência indígenas.

ARTIGO 22
1. Particular atenção será prestada aos direitos e às necessidades 

especiais de idosos, mulheres, jovens, crianças e portadores de deficiência 
indígenas na aplicação da presente Declaração.

2. Os Estados adotarão medidas, junto com os povos indígenas, para 
assegurar que as mulheres e as crianças indígenas desfrutem de proteção e 
de garantias plenas contra todas as formas de violência e de discriminação.

ARTIGO 23
Os povos indígenas têm o direito de determinar e elaborar prio-

ridades e estratégias para o exercício do seu direito ao desenvolvimento. 
Em especial, os povos indígenas têm o direito de participar ativamente da 
elaboração e da determinação dos programas de saúde, habitação e demais 
programas econômicos e sociais que lhes afetem e, na medida do possível, 
de administrar esses programas por meio de suas próprias instituições.

ARTIGO 24
1. Os povos indígenas têm direito a seus medicamentos tradicio-

nais e a manter suas práticas de saúde, incluindo a conservação de suas 
plantas, animais e minerais de interesse vital do ponto de vista médico. As 
pessoas indígenas têm também direito ao acesso, sem qualquer discrimi-
nação, a todos os serviços sociais e de saúde.

2. Os indígenas têm o direito de usufruir, por igual, do mais alto 
nível possível de saúde física e mental. Os Estados tomarão as medidas 
que forem necessárias para alcançar progressivamente a plena realização 
deste direito.
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ARTIGO 25
Os povos indígenas têm o direito de manter e de fortalecer sua 

própria relação espiritual com as terras, territórios, águas, mares costei-
ros e outros recursos que tradicionalmente possuam ou ocupem e utili-
zem, e de assumir as responsabilidades que a esse respeito incorrem em 
relação às gerações futuras.

ARTIGO 26 
1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos 

que possuem e ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma 
utilizado ou adquirido.

2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, desenvol-
ver e controlar as terras, territórios e recursos que possuem em razão da 
propriedade tradicional ou de outra forma tradicional de ocupação ou 
de utilização, assim como aqueles que de outra forma tenham adquirido.

3. Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos 
a essas terras, territórios e recursos. Tal reconhecimento respeitará ade-
quadamente os costumes, as tradições e os regimes de posse da terra dos 
povos indígenas a que se refiram.

ARTIGO 27
Os Estados estabelecerão e aplicarão, em conjunto com os povos 

indígenas interessados, um processo equitativo, independente, imparcial, 
aberto e transparente, no qual sejam devidamente reconhecidas as leis, 
tradições, costumes e regimes de posse da terra dos povos indígenas, para 
reconhecer e adjudicar os direitos dos povos indígenas sobre suas ter-
ras, territórios e recursos, compreendidos aqueles que tradicionalmente 
possuem, ocupam ou de outra forma utilizem. Os povos indígenas terão 
direito de participar desse processo.

ARTIGO 28
1. Os povos indígenas têm direito à reparação, por meios que po-

dem incluir a restituição ou, quando isso não for possível, uma indeni-
zação justa, imparcial e equitativa, pelas terras, territórios e recursos que 
possuíam tradicionalmente ou de outra forma ocupavam ou utilizavam, 
e que tenham sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados ou danifi-
cados sem seu consentimento livre, prévio e informado.

2. Salvo se de outro modo livremente decidido pelos povos inte-
ressados, a indenização se fará sob a forma de terras, territórios e recursos 
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de igual qualidade, extensão e condição jurídica, ou de uma indenização 
pecuniária ou de qualquer outra reparação adequada.

ARTIGO 29
1. Os povos indígenas têm direito à conservação e à proteção do 

meio ambiente e da capacidade produtiva de suas terras ou territórios e 
recursos. Os Estados deverão estabelecer e executar programas de assis-
tência aos povos indígenas para assegurar essa conservação e proteção, 
sem qualquer discriminação.

2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir que não se 
armazenem, nem se eliminem materiais perigosos nas terras ou territórios 
dos povos indígenas, sem seu consentimento livre, prévio e informado.

3. Os Estados também adotarão medidas eficazes para garantir, 
conforme seja necessário, que programas de vigilância, manutenção e res-
tabelecimento da saúde dos povos indígenas afetados por esses materiais, 
elaborados e executados por esses povos, sejam devidamente aplicados.

ARTIGO 30
1. Não se desenvolverão atividades militares nas terras ou territó-

rios dos povos indígenas, a menos que essas atividades sejam justificadas 
por um interesse público pertinente ou livremente decididas com os po-
vos indígenas interessados, ou por estes solicitadas.

2. Os Estados realizarão consultas eficazes com os povos indíge-
nas interessados, por meio de procedimentos apropriados e, em particu-
lar, por intermédio de suas instituições representativas, antes de utilizar 
suas terras ou territórios para atividades militares.

ARTIGO 31
1. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar, proteger 

e desenvolver seu patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, 
suas expressões culturais tradicionais e as manifestações de suas ciências, 
tecnologias e culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, 
as sementes, os medicamentos, o conhecimento das propriedades da fau-
na e da flora, as tradições orais, as literaturas, os desenhos, os esportes 
e jogos tradicionais e as artes visuais e interpretativas. Também têm o 
direito de manter, controlar, proteger e desenvolver sua propriedade in-
telectual sobre o mencionado patrimônio cultural, seus conhecimentos 
tradicionais e suas expressões culturais tradicionais.
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2.Em conjunto com os povos indígenas, os Estados adotarão me-
didas eficazes para reconhecer e proteger o exercício desses direitos.

ARTIGO 32
1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e de elaborar 

as prioridades e estratégias para o desenvolvimento ou a utilização de 
suas terras ou territórios e outros recursos.

2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé com 
os povos indígenas interessados, por meio de suas próprias instituições 
representativas, a fim de obter seu consentimento livre e informado antes 
de aprovar qualquer projeto que afete suas terras ou territórios e outros 
recursos, particularmente em relação ao desenvolvimento, à utilização ou 
à exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro tipo.

3. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a repara-
ção justa e equitativa dessas atividades, e serão adotadas medidas apro-
priadas para mitigar suas consequências nocivas nos planos ambiental, 
econômico, social, cultural ou espiritual.

ARTIGO 33
1. Os povos indígenas têm o direito de determinar sua própria iden-

tidade ou composição conforme seus costumes e tradições. Isso não prejudi-
ca o direito dos indígenas de obterem a cidadania dos Estados onde vivem.

2. Os povos indígenas têm o direito de determinar as estruturas 
e de eleger a composição de suas instituições em conformidade com seus 
próprios procedimentos.

ARTIGO 34
Os povos indígenas têm o direito de promover, desenvolver e 

manter suas estruturas institucionais e seus próprios costumes, espiritua-
lidade, tradições, procedimentos, práticas e, quando existam, costumes 
ou sistema jurídicos, em conformidade com as normas internacionais de 
direitos humanos.

ARTIGO 35
Os povos indígenas têm o direito de determinar as responsabili-

dades dos indivíduos para com suas comunidades.
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ARTIGO 36
1. Os povos indígenas, em particular os que estão divididos por 

fronteiras internacionais, têm o direito de manter e desenvolver contatos, 
relações e cooperação, incluindo atividades de caráter espiritual, cultural, 
político, econômico e social, com seus próprios membros, assim como 
com outros povos através das fronteiras.

2. Os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, 
adotarão medidas eficazes para facilitar o exercício e garantir a aplicação 
desse direito.

ARTIGO 37
1. Os povos indígenas têm o direito de que os tratados, acordos e 

outros arranjos construtivos concluídos com os Estados ou seus sucesso-
res sejam reconhecidos, observados e aplicados e de que os Estados hon-
rem e respeitem esses tratados, acordos e outros arranjos construtivos.

2. Nada do disposto na presente Declaração será interpretado de 
forma a diminuir ou suprimir os direitos dos povos indígenas que figu-
rem em tratados, acordos e outros arranjos construtivos.

ARTIGO 38
Os Estados, em consulta e cooperação com os povos indígenas, 

adotarão as medidas apropriadas, incluídas medidas legislativas, para al-
cançar os fins da presente Declaração.

ARTIGO 39
Os povos indígenas têm direito a assistência financeira e técnica 

dos Estados e por meio da cooperação internacional para o desfrute dos 
direitos enunciados na presente Declaração.

ARTIGO 40
Os povos indígenas têm direito a procedimentos justos e equita-

tivos para a solução de controvérsias com os Estados ou outras partes e a 
uma decisão rápida sobre essas controvérsias, assim como a recursos efi-
cazes contra toda violação de seus direitos individuais e coletivos. Essas 
decisões tomarão devidamente em consideração os costumes, as tradi-
ções, as normas e os sistemas jurídicos dos povos indígenas interessados 
e as normas internacionais de direitos humanos.
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ARTIGO 41
Os órgãos e organismos especializados do sistema das Nações 

Unidas e outras organizações intergovernamentais contribuirão para a 
plena realização das disposições da presente Declaração mediante a mo-
bilização, especialmente, da cooperação financeira e da assistência técni-
ca. Serão estabelecidos os meios para assegurar a participação dos povos 
indígenas em relação aos assuntos que lhes afetem.

ARTIGO 42
As Nações Unidas, seus órgãos, incluindo o Fórum Permanente 

sobre questões Indígenas, e organismos especializados, particularmente 
em nível local, bem como os Estados, promoverão o respeito e a plena 
aplicação das disposições da presente Declaração e zelarão pela eficácia 
da presente Declaração.

ARTIGO 43
Os direitos reconhecidos na presente Declaração constituem as 

normas mínimas para a sobrevivência, a dignidade e o bem-estar dos 
povos indígenas do mundo.

ARTIGO 44
Todos os direitos e as liberdades reconhecidos na presente De-

claração são garantidos igualmente para o homem e a mulher indígenas.

ARTIGO 45
Nada do disposto na presente Declaração será interpretado no 

sentido de reduzir ou suprimir os direitos que os povos indígenas têm na 
atualidade ou possam adquirir no futuro.

ARTIGO 46
1. Nada do disposto na presente Declaração será interpretado no 

sentido de conferir a um Estado, povo, grupo ou pessoa qualquer direito 
de participar de uma atividade ou de realizar um ato contrário à Carta 
das Nações Unidas ou será entendido no sentido de autorizar ou de fo-
mentar qualquer ação direcionada a desmembrar ou a reduzir, total ou 
parcialmente, a integridade territorial ou a unidade política de Estados 
soberanos e independentes.

2. No exercício dos direitos enunciados na presente Declaração, 
serão respeitados os diretos humanos e as liberdades fundamentais de to-
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dos. O exercício dos direitos estabelecidos na presente Declaração estará 
sujeito exclusivamente às limitações previstas em lei e em conformidade 
com as obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. Essas 
limitações não serão discriminatórias e serão somente aquelas estrita-
mente necessárias para garantir o reconhecimento e o respeito devidos 
aos direitos e às liberdades dos demais e para satisfazer as justas e mais 
urgentes necessidades de uma sociedade democrática.

3. As disposições enunciadas na presente Declaração serão inter-
pretadas em conformidade com os princípios da justiça, da democracia, 
do respeito aos direitos humanos, da igualdade, da não-discriminação, da 
boa governança e da boa-fé.

O Brasil assinou essa Declaração. Não necessita aprovação pelo 
Congresso Nacional e promulgação.

Comentário: Essa Declaração traduz as reivindicações atuais dos 
povos indígenas no tocante a melhoria de suas reações com os Estados. 
Além disso, estabelece requisitos mínimos para os demais documentos 
nacionais e internacionais sobre o tema. Contém princípios fundamen-
tais para os povos indígenas, como a autodeterminação e a necessidade 
de consentimento nas relações entre os povos indígenas e os Estados.
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ACORDO CONSTITUTIVO DO FUNDO PARA 
DESENVOLVIMENTO DOS POVOS INDÍGENAS 
DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE

O Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América 
Latina e do Caribe (Fundo Indígena) é um organismo internacional criado 
na II Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, no âmbito 
de Acordo Constitutivo concluído em Madri, em 24 de julho de 1992. 

O Decreto nº 3.108/1999 promulgou o Acordo Constitutivo do 
Fundo Indígena, que já estava em vigor desde 17 de junho de 1998, quan-
do o governo brasileiro depositou o instrumento de sua Ratificação.

Configura objetivo do Fundo Indígena “estabelecer um mecanismo 
destinado a apoiar os processos de autodesenvolvimento de povos, comuni-
dades e organizações indígenas da América Latina e do Caribe”. Adota, re-
metendo à Convenção nº 169 da OIT, o critério de autoidentificação como 
orientador para a caracterização dos sujeitos a que o Acordo se aplica.

Para cumprir o objetivo proposto, o Fundo se constituirá como 
espaço de diálogo entre governos e povos e também como entidade de 
captação de recursos financeiros para projetos e programas de interesse 
dos Povos Indígenas, bem como atuará no sentido de promover forma-
ção e assistência técnica para fortalecer e aprimorar capacidade de gestão, 
pesquisa e organização autônoma dos Povos Indígenas e suas instituições. 

Estrutura-se o Fundo Indígena em dois órgãos, a Assembleia-Ge-
ral e o Conselho Diretivo, que devem contar, ambos, com representação 
indígena na sua composição. As decisões também devem contar com a 
participação dos Povos Indígenas, por meio de delegados/as escolhidos/
as por suas representações legítimas. 

O Fundo Indígena tem por objetivo apoiar programas e projetos 
destinados apenas aos “Povos Indígenas dos Estados da América Latina 
e do Caribe que sejam Membros do Fundo Indígena ou tenham assinado 
um acordo especial com o Fundo”.  

Nos termos do Acordo Constitutivo, o Fundo Indígena, com sede 
na cidade de La Paz, na Bolívia, possui personalidade e plena capacidade 
para uma série de atos e negócios jurídicos, tais como celebração de con-
tratos; compra e venda; ingresso com medidas em processos judiciais ou 
administrativos etc. 
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Trata-se, sem dúvida, de importante instância internacional de me-
diação para a captação de recursos e centralização de financiamentos de inte-
resse dos Povos Indígenas e para o incentivo e fortalecimento de iniciativas, 
ações, projetos e programas protagonizados e destinados a esses grupos, de 
modo a viabilizar a plena autonomia na gestão de valores econômicos. 

Em parceria com outras agências internacionais, como a Comis-
são Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e a Organiza-
ção das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Fun-
do Indígena tem atuado no sentido da promoção do desenvolvimento 
sustentável e do etnodesenvolvimento dos Povos Indígenas. 

Com a FAO firmou acordo em 2018 para combate à fome e po-
breza entre povos indígenas, fomentando a criação de uma Rede Cen-
tro-Americana de Pescadores Indígenas, buscando a implementação da 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o 
empoderamento das mulheres e jovens indígenas e realizando a forma-
ção de lideranças para cumprimento das metas dos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS).

No ano de 2020, em conjunto com inúmeras entidades e organi-
zações indígenas, o Fundo coordenou a construção da Plataforma Indí-
gena Regional de enfrentamento da Covid-19. O esforço resultou na pro-
dução de Relatório que apresentou um diagnóstico da situação, expondo 
gargalos e problemas para a proteção da saúde dos Povos Indígenas, iden-
tificados na falta de acesso a água e a saneamento básico, insegurança 
alimentar, desigualdade social e racismo, recomendando também ações 
e respostas adequadas para salvar vidas e proteger referidos grupos em 
condição de vulnerabilidade. A Plataforma também desenvolveu um sis-
tema de registro, análise e informação para monitoramento da situação 
dos Povos Indígenas diante da crise pandêmica sem precedentes. 

Por derradeiro, merece menção o envolvimento do Fundo In-
dígena no trabalho sobre Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais e 
a Governança Florestal, em parceria com a (FAO). O Relatório de 2021 
revisou mais de 300 estudos publicados nas últimas duas décadas sobre 
territórios e conservação das florestas, demonstrando que os Povos Indí-
genas, de maneira geral, protegem melhor a biodiversidade até mesmo do 
que as Unidades de Conservação. 

Apesar da importância do documento, que reconhece oficial-
mente um dado que é de conhecimento notório e intuitivo, ou seja, de 
que Povos Indígenas são guardiões da floresta, necessário se faz um olhar 
crítico para a ausência de problematização a respeito dos mecanismos 
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de financeirização da natureza, que se constituem como graves ameaças 
aos territórios e modos de vida indígenas, somando-se a outros conflitos 
socioambientais crônicos. 

COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO:

ACORDO CONSTITUTIVO DO FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO 
DOS POVOS INDÍGENAS DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE

As Altas Partes Contratantes:
Convocadas na cidade de Madri, Espanha, por ocasião da Segunda 

Reunião de Cúpula dos Estados Ibero-Americanos, em 24 de julho de 1992;
Recordando os termos da Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Cultu-
rais e do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos;

Considerando as normas internacionais enunciadas no Convê-
nio da Organização Internacional do Trabalho sobre Povos Indígenas e 
Tribais, adotado pela Conferência Internacional do Trabalho em 1989;

Adotam, na presença de representantes de povos indígenas da re-
gião, o seguinte Acordo Constitutivo do Fundo para o Desenvolvimento 
dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe:

ARTIGO 1
Objetivos e Funções

1.1 Objetivo: O Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indí-
genas da América Latina e do Caribe (doravante “Fundo Indígena”) tem 
por objetivo estabelecer um mecanismo destinado a apoiar os processos 
de autodesenvolvimento de povos, comunidades e organizações indíge-
nas da América Latina e do Caribe (doravante “Povos Indígenas”).

A expressão “Povos Indígenas” compreenderá os povos indíge-
nas descendentes de populações que habitavam o país ou a região geo-
gráfica à qual pertence o país na época da conquista ou da colonização ou 
do estabelecimento das atuais fronteiras e que, qualquer que seja sua si-
tuação jurídica, conservam todas as suas instituições sociais, econômicas, 
culturais e políticas próprias, ou parte delas. Além disso, a consciência de 
sua identidade indígena será considerada um critério fundamental para 
determinar os grupos aos quais se aplicam as disposições do presente 
Acordo Constitutivo.
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A utilização do termo Povos neste Acordo não deverá ser inter-
pretada no sentido de qualquer implicação no que se refere aos direitos 
que lhe possam ser conferidos no Direito Internacional.

1.2 Funções: Para alcançar o objetivo enunciado no parágrafo 1.1 
deste Artigo, o Fundo Indígena terá as seguintes funções básicas:

a) proporcionar uma instância de diálogo para obter a formulação 
coordenada de políticas de desenvolvimento, operações, assistência técni-
ca, programas e projetos de interesse para os Povos Indígenas, com a parti-
cipação dos Governos dos Estados da região, Governos de outros Estados, 
organismos fornecedores de recursos e os próprios Povos Indígenas;

b) canalizar recursos financeiros e técnicos para os projetos e os 
programas prioritários coordenados com os Povos Indígenas, asseguran-
do que contribuam para criar as condições para o autodesenvolvimento 
desses Povos;

c) proporcionar recursos de capacitação e assistência técnica para 
apoiar o fortalecimento institucional, a capacidade de gestão, a formação 
de recursos humanos, de informação e de pesquisa dos Povos Indígenas 
e de suas organizações.

ARTIGO 2
Membros e Recursos

2.1 Membros: Serão Membros do Fundo Indígena os Estados que 
depositarem na Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas o 
instrumento de ratificação, de conformidade com seus requisitos cons-
titucionais internos e com o parágrafo 14.1 do Artigo 14 deste Acordo.

2.2 Recursos: Constituirão recursos do Fundo Indígena as Con-
tribuições dos Estados-Membros, aportes de outros Estados, organismos 
multilaterais, bilaterais e nacionais de caráter público ou privado e doa-
dores institucionais, bem como a renda líquida gerada pelas atividades e 
investimentos do Fundo Indígena.

2.3 Instrumentos de Contribuição: Os Instrumentos de Contribui-
ção serão protocolos assinados por cada Estado-Membro para estabelecer 
seus respectivos compromissos de fornecer ao Fundo Indígena recursos 
para a composição do patrimônio desse Fundo, de conformidade com o pa-
rágrafo 2.4. Outros aportes serão regidos pelo quinto Artigo deste Acordo.

2.4 Natureza das Contribuições: As Contribuições ao Fundo In-
dígena poderão ser efetuadas em divisas, moeda local, assistência técnica 
e espécie, conforme os regulamentos aprovados pela Assembleia-Geral. 
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As Contribuições em moeda local estarão sujeitas a condições de manu-
tenção de valor e taxa de câmbio.

ARTIGO 3
Estrutura Organizacional

3.1 Órgãos do Fundo Indígena: São órgãos do Fundo Indígena a 
Assembleia-Geral e o Conselho Diretivo.

3.2 Assembleia-Geral.
a) Composição; A Assembleia-Geral estará composta de:
i) um delegado credenciado pelo Governo de cada um dos Esta-

dos-Membros; e
ii) um delegado dos Povos Indígenas de cada Estado da região 

Membro do Fundo Indígena, credenciado por seu respectivo Governo, 
após consulta efetuada junto às organizações indígenas desse Estado.

b) Decisões:
i) as decisões serão tomadas pela unanimidade dos votos afirma-

tivos dos delegados dos Estados da região Membros do Fundo Indígena, 
bem como pela maioria dos votos afirmativos dos representantes de ou-
tros Estados-Membros e pela maioria dos votos afirmativos dos delega-
dos dos Povos Indígenas.

ii) em assuntos que afetem os Povos Indígenas de um ou mais 
países, será necessário o voto afirmativo de seus delegados.

c) Regulamento: A Assembleia-Geral aprovará seu Regulamen-
to e outras normas que considere necessárias para o funcionamento do 
Fundo Indígena.

d) Funções: As funções da Assembleia-Geral incluem, entre 
outras:

i) formular a política geral do Fundo Indígena e adotar as medi-
das necessárias para a consecução de seus objetivos;

ii) aprovar os critérios básicos para a elaboração dos planos, pro-
jetos e programas a serem apoiados pelo Fundo Indígena;

iii) aprovar a condição de Membro, conforme as disposições des-
te Acordo e as regras estabelecidas pela Assembleia-Geral;

iv) aprovar o programa, o orçamento anual e as prestações de 
contas periódicas dos recursos do Fundo Indígena;

v) eleger os Membros do Conselho Diretivo a que se refere o pa-
rágrafo 3.3 e delegar a esse Conselho as faculdades necessárias para o 
funcionamento do Fundo Indígena;
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vi) aprovar a estrutura técnica e administrativa do Fundo Indíge-
na e nomear o Secretário Técnico.

vii) aprovar acordos especiais para possibilitar a Estados que não 
sejam membros, assim como a organizações públicas e privadas, que coo-
perem com o Fundo Indígena ou dele participem;

viii) aprovar eventuais modificações do Acordo Constitutivo e 
submetê-las à ratificação dos Estados-Membros, quando for necessário;

ix) terminar as operações do Fundo Indígena e nomear liquidantes.
e) Reuniões: A Assembleia-Geral se reunirá ordinariamente uma 

vez por ano e extraordinariamente quantas vezes forem necessárias, por 
iniciativa própria ou a pedido do Conselho Diretivo, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos no regulamento da Assembleia-Geral.

3.3 Conselho Diretivo.
a) Composição: O Conselho Diretivo será composto de nove 

membros eleitos pela Assembleia-Geral que representem em partes 
iguais os Governos dos Estados da região Membros do Fundo Indígena, 
os Povos Indígenas desses Estados-Membros e os Governos dos outros 
Estados-Membros. O mandato dos Membros do Conselho Diretivo será 
de dois anos, devendo-se procurar sua alternância.

b) Decisões:
i) as decisões serão tomadas pela unanimidade dos votos afirma-

tivos dos delegados dos Estados da região Membros do Fundo Indígena, 
bem como pela maioria dos votos afirmativos dos representantes de ou-
tros Estados-Membros e pela maioria dos votos afirmativos dos delega-
dos dos Povos Indígenas;

ii) as decisões do Conselho Diretivo que envolvam um determi-
nado país requererão também, para sua validade, a aprovação do Gover-
no do Estado de que se trate e do Povo Indígena beneficiário, por meio 
dos mecanismos mais apropriados.

c) Funções: De conformidade com as normas, regulamento e orien-
tações aprovados pela Assembleia-Geral, são funções do Conselho Diretivo:

i) propor à Assembleia-Geral os regulamentos e as normas com-
plementares para o cumprimento dos objetivos do Fundo Indígena, in-
clusive o regulamento do Conselho;

ii) designar entre seus Membros o Presidente, mediante os meca-
nismos de voto estabelecidos no item 3.3(b);

iii) adotar as disposições necessárias para o cumprimento deste 
Acordo e das decisões da Assembleia-Geral;
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iv) avaliar as necessidades técnicas e administrativas do Fundo 
Indígena e propor as medidas correspondentes à Assembleia-Geral;

v) administrar os recursos do Fundo Indígena e autorizar a con-
tratação de créditos;

vi) submeter à consideração da Assembleia-Geral as propostas 
de programa e de orçamento anuais e as prestações de contas periódicas 
dos recursos do Fundo Indígena;

vii) considerar e aprovar programas e projetos qualificados para re-
ceber o apoio do Fundo Indígena, conforme seus objetivos e regulamentos;

viii) promover ou prestar assistência técnica e apoio necessário 
para a preparação dos projetos e programas;

ix) promover e estabelecer mecanismos de coordenação entre os 
Membros do Fundo Indígena, entidades cooperantes e beneficiários;

x) propor à Assembleia-Geral a nomeação do Secretário Técnico 
do Fundo Indígena;

xi) suspender temporariamente as operações do Fundo Indígena 
até que a Assembleia-Geral tenha a oportunidade de examinar a situação 
e tomar as medidas pertinentes;

xii) exercer as demais atribuições que lhe confere este Acordo e as 
funções que lhe sejam atribuídas pela Assembleia-Geral.

d) Reuniões: O Conselho-Diretivo se reunirá pelo menos três ve-
zes ao ano, em abril, agosto e dezembro, e extraordinariamente quando 
considere necessário.

ARTIGO 4
Administração

4.1 Estrutura Técnica e Administrativa
a) A Assembleia-Geral e o Conselho Diretivo determinarão e esta-

belecerão a estrutura de gestão técnica e administrativa do Fundo Indíge-
na, de acordo com os artigos 3.2 (d) (vi) e 3.3 (c) (iv) e (x). Essa estrutura, 
doravante denominada Secretariado Técnico, será integrada por pessoal 
altamente qualificado em termos de formação profissional e experiência, 
cujo número não excederá a 10 funcionários, seis profissionais e quatro ad-
ministrativos. As necessidades adicionais de pessoal para projetos poderão 
ser atendidas mediante a contratação de pessoal temporário.

b) Se o considerar necessário, a Assembleia-Geral poderá am-
pliar ou modificar a composição do Secretariado Técnico.
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c) o Secretariado Técnico funcionará sob a direção de um Secre-
tário Técnico designado de conformidade com as disposições menciona-
das na alínea (a) precedente.

4.2 Contratos de Administração: A Assembleia-Geral poderá 
autorizar a assinatura de contratos de administração com entidades que 
contem com os recursos e a experiência necessários para efetuar a gestão 
técnica, financeira e administrativa dos recursos e das atividades do Fun-
do Indígena.

ARTIGO 5
Entidades Cooperantes

5.1 Cooperação com Entidades que não Sejam Membros do Fun-
do Indígena: O Fundo Indígena poderá assinar contratos especiais, apro-
vados pela Assembleia-Geral para possibilitar aos Estados que não sejam 
Membros, bem como às organizações locais, nacionais e internacionais, 
públicas e privadas, que contribuam com o patrimônio do Fundo Indíge-
na e que participem de suas atividades, ou ambos.

ARTIGO 6
Operações e Atividades

6.1 Organização das Operações: O Fundo Indígena organizará 
suas operações mediante uma classificação por áreas de programas e de 
projetos, para facilitar a concentração de esforços administrativos e finan-
ceiros e a programação por meio de gestões periódicas de recursos, que 
permitam o cumprimento dos objetivos concretos do Fundo Indígena.

6.2 Beneficiários: Os programas e os projetos apoiados pelo Fun-
do Indígena beneficiarão direta e exclusivamente os Povos Indígenas dos 
Estados da América Latina e do Caribe que sejam Membros do Fundo 
Indígena ou tenham assinado um acordo especial com o Fundo para per-
mitir a participação dos Povos Indígenas de seu país nas atividades do 
mesmo, de acordo com o Artigo 5.

6.3 Critérios de Qualificação e Prioridade: A Assembleia-Geral 
adotará critérios específicos que permitam, de maneira interdependente 
e considerando a diversidade dos beneficiários, determinar a qualificação 
dos solicitantes e beneficiários das operações do Fundo Indígena e esta-
belecer a prioridade dos programas e projetos.

6.4 Condições de Financiamento:
a) Considerando as características diversas e particulares dos even-

tuais beneficiários dos programas e projetos, a Assembleia-Geral estabelece-
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rá parâmetros flexíveis a serem utilizados pelo Conselho Diretivo para de-
terminar as modalidades de financiamento e para estabelecer as condições 
de execução de cada programa e projeto, em consulta com os interessados.

b) De acordo com esses critérios, o Fundo Indígena concederá 
recursos não-reembolsáveis, créditos, garantias e outras modalidades 
apropriadas de financiamento.

ARTIGO 7
Avaliação e Acompanhamento

7.1 Avaliação do Fundo Indígena: A Assembleia-Geral avaliará 
periodicamente o funcionamento do Fundo Indígena em seu conjunto, 
de acordo com os critérios e meios que considere adequados.

7.2 Avaliação dos Programas e Projetos: A execução dos progra-
mas e dos projetos será avaliada pelo Conselho Diretivo, considerando 
especialmente os pedidos apresentados pelos beneficiários dos mencio-
nados programas e projetos.

ARTIGO 8
Retirada de Membros

8.1 Direito de Retirada: Qualquer Estado-Membro poderá reti-
rar-se do Fundo Indígena mediante comunicação escrita dirigida ao Pre-
sidente do Conselho Diretivo, que notificará à Secretaria-Geral da Orga-
nização das Nações Unidas. A retirada terá efeito definitivo um ano após 
a data em que se tenha recebido a notificação.

8.2 Liquidação de Contas:
a) as Contribuições dos Estados-Membros ao Fundo Indígena 

não serão devolvidas em caso de retirada do Estado-Membro;
b) O Estado-Membro que se tenha retirado do Fundo Indígena 

continuará sendo responsável pelas quantias devidas ao Fundo Indígena 
e pelas obrigações assumidas com o mesmo antes do término de suas 
condições de Membro.

ARTIGO 9
Término das Operações

9.1 Término das Operações: O Fundo Indígena poderá terminar 
suas operações por decisão da Assembleia-Geral, que nomeará liquidan-
tes e determinará o pagamento de dívidas e a distribuição dos ativos de 
maneira proporcional entre seus Membros.
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ARTIGO 10
Situação Jurídica

10.1 Situação Jurídica:
a) O Fundo Indígena terá personalidade jurídica e plena capa-

cidade para:
i) celebrar contratos;
ii) adquirir e alienar bens móveis e imóveis;
iii) aceitar e conceder empréstimos e doações, dar garantias, 

comprar e vender valores, investir fundos não comprometidos em suas 
operações e realizar transações financeiras necessárias para o cumpri-
mento de seu objetivo e suas funções;

iv) iniciar procedimentos judiciais ou administrativos e compa-
recer em juízo;

v) realizar todas as demais ações necessárias para a execução de 
suas funções e o cumprimento dos objetivos deste Acordo.

b) O Fundo deverá exercer essa capacidade de conformidade 
com os requisitos legais do Estado-Membro em cujo território realize 
suas operações e atividades.

ARTIGO 11
Imunidades, Isenções e Privilégios

11.1 Concessão de Imunidades: Os Estados-Membros adotarão, 
de acordo com seu regime jurídico, as disposições necessárias a fim de 
conferir ao Fundo Indígena imunidades, isenções e privilégios necessá-
rios para o cumprimento de seus objetivos e a realização de suas funções.

ARTIGO 12
Modificações

12.1 Modificação do Acordo: O presente Acordo só poderá ser 
modificado por aprovação unânime da Assembleia-Geral, sujeita, quan-
do necessária, à ratificação dos Estados-Membros.

ARTIGO 13
Disposições Gerais

13.1 Sede do Fundo: O Fundo Indígena terá sua sede na cidade 
de La Paz, Bolívia.

13.2 Depositários: Cada Estado-Membro designará seu Banco 
Central como depositário para que o Fundo Indígena possa manter suas 
disponibilidades na moeda desse Estado-Membro e outros ativos da ins-
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tituição. Se o Estado-Membro não tiver Banco Central, deverá designar, 
de acordo com o Fundo Indígena, outra instituição para esse fim.

ARTIGO 14
Disposições Finais

14.1 Assinatura e Aceitação: O presente Acordo será depositado 
na Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas, onde permanecerá 
aberto para a assinatura dos representantes dos Governos dos Estados da 
região e de outros Estados que desejem ser Membros do Fundo Indígena.

14.2 Entrada em Vigor: O presente Acordo entrará em vigor 
quando o instrumento de ratificação tenha sido depositado conforme o 
parágrafo 14.1 deste Artigo, pelo menos por três Estados da região.

14.3 Denúncia: Todo Membro que tenha ratificado este Acordo 
poderá denunciá-lo mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral da 
Organização das Nações Unidas. A denúncia somente terá efeito um ano 
depois da data de seu registro.

14.4 Início das Operações:
a) O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas convo-

cará a primeira reunião da Assembleia-Geral do Fundo Indígena tão logo 
este Acordo entre em vigor, conforme o parágrafo 14.2.

b) Em sua primeira reunião, a Assembleia-Geral adotará as me-
didas necessárias para a designação do Conselho Diretivo, conforme dis-
põe a alínea 3.3 (a) do Artigo 3, e para a determinação da data em que o 
Fundo Indígena iniciará suas operações.

ARTIGO 15
Disposições Transitórias

15.1 Comitê Interino: Desde que o presente Acordo seja firmado 
por cinco Estados da região, e sem que isso gere obrigações para os Esta-
dos que não o tenham ratificado, será estabelecido um Comitê Interino 
com funções e composição similares às descritas relativamente ao Conse-
lho Diretivo no parágrafo 3.3 do Artigo 3 deste Acordo.

15.2 Sob a direção do Comitê Interino, será formado um Secreta-
riado Técnico com as características indicadas no parágrafo 4.1 do Artigo 
4 do presente Acordo.

15.3 As atividades do Comitê Interino e do Secretariado Técnico 
serão financiadas mediante contribuições voluntárias dos Estados que te-
nham assinado este Acordo, bem como mediante contribuições de outros 
Estados e entidades, por meio de cooperação técnica e outras formas de 



assistência que os Estados e outras entidades possam obter junto a orga-
nizações internacionais.

Feito na cidade de Madri, Espanha, em apenas um original, da-
tado de 24 de julho de 1992, cujos textos em espanhol, português e inglês 
são igualmente autênticos.
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DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE OS DIREITOS DOS CAMPONESES E 
OUTRAS PESSOAS QUE TRABALHAM EM 
ÁREAS RURAIS

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Campo-
neses, Camponesas e Outras Pessoas que trabalham nas Áreas Rurais foi 
aprovada pela Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, 
em 17 de dezembro de 2018, e procura garantir a proteção dos direitos 
de camponesas e camponesas e outras pessoas que trabalham em áreas 
rurais. O artigo 1º além de definir quem é o camponês para os efeitos da 
Declaração, também apresenta quais são essas “outras pessoas que tra-
balham em áreas rurais”, incluindo-se no conceito qualquer pessoa en-
volvida em agricultura artesanal ou de pequena escala, em plantação de 
culturas, em criação de gado, pastoreio, pesca, silvicultura, caça ou reco-
lha, e artesanato relacionado com a agricultura ou uma ocupação relacio-
nada numa área rural. Também estão incluídos os familiares dependentes 
de camponeses, povos indígenas, comunidades locais que trabalham na 
terra, comunidades transumantes, nômadas e seminômadas, e sem-terra 
envolvidos nas atividades rurais retromencionadas.

O texto e conteúdo da Declaração foram articulados e baseados, 
em grande parte, nas lutas e resistências camponesas, nos debates de vá-
rios territórios em luta, nas reflexões políticas e nas discussões da Via 
Campesina iniciadas em 1996 na II Conferência Internacional da Via 
Campesina em Tlaxcla, México. O panorama de problemas comuns à po-
pulação mundial era a fome e a insegurança alimentar nas áreas rurais, a 
de não reconhecimento de posse da terra, o enfrentamento às empresas 
transnacionais que saqueiam os bens naturais, e a falta de recursos para 
a produção de alimento. A partir desse cenário, os debates entre povos 
e comunidades da Indonésia, conduzidos pelo Serikat Petani Indonésia, 
Movimento de base da Via Campesina tomaram proporções regionais e 
depois mundiais, refletindo sobre quais poderiam ser os direitos como 
seres humanos e como camponesas e camponeses e por que Estados e 
governos não protegiam as vidas em nível nacional e internacional. 

Nenhum outro documento internacional, incluindo as grandes 
Declarações de Direitos Humanos, reconhece expressamente os direitos 
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das camponesas e camponeses. Desse modo, o documento expressa pro-
cessos de luta pelo reconhecimento do campesinato, para além dos con-
flitos históricos estabelecidos pelos projetos hegemônicos.

O principal objetivo da Declaração é contribuir com a melhora 
das condições de vida de todas as pessoas envolvidas com o trabalho agrí-
cola de forma não monetizada de organização do trabalho, e que vivem 
em situações desvantajosas de níveis de qualidade de vida, realçados os 
altos níveis de pobreza e carência de necessidades básicas que atingem 
grande parte desse grupo da população mundial.

A Declaração contém 28 artigos, um compêndio de direitos ab-
solutamente essenciais para as resistências camponesas, pois além de 
consubstanciarem-se em garantias ao desenvolvimento, direito humano 
inalienável, também garantem aos camponeses e outros trabalhadores 
rurais os direitos de discutirem e construírem políticas sociais que real-
mente lhes beneficiem. A primeira parte da Declaração contém os artigos 
que definem quem são os beneficiários dos direitos, as obrigações gerais 
dos Estados, os princípios da não discriminação e da igualdade entre os 
sexos. Em seguida, são abordados os direitos civis e políticos básicos sob 
o ponto de vista do campesinato, como o direito de associação e a liberda-
de. Segue-se a parte que contém os artigos sobre os direitos mais recentes: 
direito a posse da terra, sementes, biodiversidade. E a última parte é dedi-
cada aos direitos econômicos, sociais e culturais.

O documento recorda vários documentos internacionais, e rea-
firma todos os direitos humanos já reconhecidos. Importante marco des-
se documento é o reconhecimento da especial interação existente entre 
camponesas e camponeses e a terra, ao desenvolvimento e conservação 
da biodiversidade, bem como à garantia da alimentação adequada e à 
segurança alimentar. Todavia, o direito à terra, talvez seja o ponto central 
da Declaração. O artigo 17, em seus 7 parágrafos aponta a terra como 
principal bem natural das famílias camponesas, e, portanto, o direito de 
posse da terra deve ser considerado antes de tudo, pois se constitui como 
o meio de vida, condição essencial para realização das atividades agrá-
rias, para a própria existência. O artigo 17, portanto, destaca a função 
social como meio de garantir o direito à terra, e a obrigação dos Estados 
a se inclinarem para o verdadeiro uso da terra em seus territórios, sobre-
pondo esse interesse sobre a propriedade privada e o funcionamento do 
mercado. E, para tanto, devem intervir, conforme solicitado pelos cam-
poneses, no direito à reforma agrária, reconhecimento dos direitos cole-
tivos à terra, segurança da ocupação, proteção contra despejos forçados, 
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retorno aos seus territórios em caso de descolamentos, e o uso duradouro 
da terra para a prática da agroecologia. O artigo 17 reconhece ainda, a 
organização popular e luta pela terra. 

Em geral, as Declarações das Nações Unidas não têm força jurí-
dica obrigatória, mas representam a elaboração dinâmica de normas jurí-
dicas internacionais e refletem o compromisso dos Estados de caminhar 
em uma determinada direção e respeitar certos princípios. Nesse sentido, 
a Declaração tem um efeito vinculante na promoção, respeito e cumpri-
mento dos direitos dos camponeses e outras pessoas que trabalham nas 
áreas rurais. Dessa forma ela é um instrumento significativo para preve-
nir a violação dos direitos humanos dos camponeses e outras populações 
agrícolas em todo o mundo, e para prestar assistência às comunidades 
camponesas e aos produtores de alimentos de pequena escala e “incluir” 
os Estados na luta contra a discriminação e a marginalização camponesa.

A apropriação por parte dos sujeitos sociais camponesas e cam-
poneses de tal marco normativo pode servir de alavanca para as lutas po-
líticas que visem proteger os territórios rurais do avanço do agronegócio, 
do mineral e do hidronegócio também em nível local e global, bem como 
servir de base para a reivindicação de políticas de reforma agrária que 
democratizem o acesso à terra. Reconhecer que camponeses são sujeitos 
de direito internacional é um importante passo da humanidade. 
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COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO:

DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS 
DOS CAMPONESES E OUTRAS PESSOAS QUE TRABALHAM 
EM ÁREAS RURAIS

A Assembleia Geral, 
Congratulando-se com a adoção pelo Conselho de Direitos Hu-

manos, em sua resolução 39/12 de 28 de setembro de 2018 da Declaração 
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Camponeses e Outras Pessoas 
que trabalham em Áreas Rurais. 

1. Adota a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Camponeses e Outras Pessoas que trabalham em Áreas Rurais, conforme 
consta do anexo à presente resolução. 

2. Convida governos, agências e organizações do sistema das Na-
ções Unidas e organizações intergovernamentais e não governamentais a 
divulgar a Declaração e a promover o respeito e a compreensão univer-
sais da mesma. 

3. Solicita ao Secretário-Geral que inclua o texto da Declaração 
na próxima edição dos Direitos Humanos: Uma compilação de instru-
mentos internacionais. 

55º Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Campo-
neses e Outras Pessoas que Trabalham em Áreas Rurais 

A assembleia Geral, 
Recordando os princípios proclamados na Carta das Nações 

Unidas, que reconhecem a dignidade, valor inerente, direitos iguais e ina-
lienáveis de todos os membros da família humana como fundamento da 
liberdade, da justiça e da paz no mundo. 

Tendo em conta os princípios proclamados na Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem, na Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, no Pacto In-
ternacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, na Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, 
a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção Internacional 
sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 
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Membros das suas Famílias, convenções relevantes da Organização In-
ternacional do Trabalho e outros instrumentos internacionais relevantes 
que tenham sido adotados a nível universal ou regional. 

Reafirmando a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, 
em que o direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável 
em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos têm o direito de 
participar, contribuir e desfrutar do desenvolvimento econômico, social, 
cultural e político, no qual todos os direitos humanos e liberdades funda-
mentais podem ser plenamente realizados. 

Reafirmando também a Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas. 

Reafirmando ainda que todos os direitos humanos são univer-
sais, indivisíveis, inter-relacionados, interdependentes e reforçam-se 
mutuamente e devem ser tratados de forma justa e equitativa, em pé de 
igualdade e com a mesma ênfase, recordando que a promoção e proteção 
de uma categoria de direitos nunca deve isentar os Estados da promoção 
e proteção dos outros direitos. 

Reconhecendo a relação e interação especial entre os campone-
ses e outras pessoas que trabalham nas áreas rurais e a terra, água e na-
tureza a que estão ligados e das quais dependem para a sua subsistência. 

Reconhecendo também as contribuições passadas, presentes e 
futuras dos camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
em todas as regiões do mundo ao desenvolvimento e à conservação e me-
lhoria da biodiversidade, que constituem a base da produção alimentar e 
agrícola em todo o mundo. Sua contribuição para garantir o direito à ali-
mentação adequada e à segurança alimentar, que são fundamentais para 
alcançar os objetivos de desenvolvimento acordados internacionalmente, 
incluindo a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Preocupados com os camponeses e outras pessoas que trabalham em 
áreas rurais sofram desproporcionalmente de pobreza, fome e desnutrição. 

Preocupados também que os camponeses e outras pessoas que 
trabalham em áreas rurais sofram com os encargos causados pela degra-
dação ambiental e pela mudança climática. 

Preocupados ainda mais com o envelhecimento dos camponeses 
em todo o mundo, com a crescente migração dos jovens para as áreas 
urbanas que viram costas à agricultura, devido à falta de incentivos e ao 
cansaço da vida rural, reconhecendo a necessidade de melhorar a diver-
sificação econômica das áreas rurais e a criação de oportunidades não 
agrícolas, especialmente para a juventude rural. 
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Alarmados com o número crescente de camponeses e outras 
pessoas que trabalham em áreas rurais, todos os anos são despejados ou 
deslocados à força. 

Alarmados também pela alta incidência de suicídio de campone-
ses em vários países. 

Salientando que as mulheres camponesas e outras mulheres ru-
rais desempenham um papel significativo na sobrevivência econômica de 
suas famílias e na contribuição para a economia rural e nacional, inclusi-
ve por meio de seu trabalho nos setores não monetizados da economia, 
mas muitas vezes são privadas da posse e propriedade da terra, da igual-
dade de acesso à terra, dos recursos produtivos, dos serviços financeiros, 
da informação, do emprego ou da proteção social, e são frequentemente 
vítimas de violência e discriminação em diversas formas e manifestações. 

Salientando igualmente a importância de promover e proteger os 
direitos da criança nas zonas rurais, nomeadamente através da erradica-
ção da pobreza, da fome e da subnutrição, da promoção de uma educação 
e saúde de qualidade, da proteção contra a exposição a produtos quími-
cos e resíduos e da eliminação do trabalho infantil, em conformidade 
com as obrigações pertinentes em matéria de direitos humanos. 

Salientando ainda que vários fatores dificultam que os campone-
ses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais, incluindo pescadores 
de pequena escala, pecuaristas, silvicultores e outras comunidades locais, 
façam ouvir suas vozes, defendam seus direitos humanos e de posse e 
garantam o uso sustentável dos recursos naturais dos quais dependem. 

Reconhecendo que o acesso à terra, água, sementes e outros re-
cursos naturais é um desafio cada vez maior para as populações rurais, 
salientando a importância de melhorar o acesso aos recursos produtivos 
e o investimento no desenvolvimento rural adequado. 

Convencidos de que os camponeses e outras pessoas que traba-
lham em áreas rurais devem ser apoiados em seus esforços para promo-
ver e empreender práticas sustentáveis de produção agrícola que apoiem 
e estejam em harmonia com a natureza, também chamada de Mãe Terra 
em vários países e regiões, inclusive respeitando a capacidade biológica e 
natural dos ecossistemas de se adaptar e regenerar através de processos e 
ciclos naturais. 

Considerando as condições perigosas e exploratórias que exis-
tem em muitas partes do mundo, nas quais muitos camponeses e outras 
pessoas que trabalham em áreas rurais têm de trabalhar, muitas vezes é 
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negada a oportunidade de exercer os seus direitos fundamentais no tra-
balho e sem salários dignos e proteção social. 

Preocupados com indivíduos, grupos e instituições que pro-
movem e protegem os direitos humanos daqueles que trabalham em 
questões de terra e recursos naturais enfrentem um alto risco de serem 
submetidos a diferentes formas de intimidação e de violações de sua in-
tegridade física. Observando que os camponeses e outras pessoas que 
trabalham em áreas rurais muitas vezes enfrentam dificuldades no aces-
so aos tribunais, policiais, promotores e advogados, na medida em que 
são incapazes de buscar reparação imediata ou proteção contra violência, 
abuso e exploração. 

Preocupados com a especulação sobre os produtos alimentares, 
a crescente concentração e distribuição desequilibrada dos sistemas ali-
mentares e as relações de poder desiguais ao longo das cadeias de valor, 
que prejudicam o exercício dos direitos humanos. 

Reafirmando que o direito ao desenvolvimento é um direito hu-
mano inalienável, em virtude do qual toda a pessoa humana e todos os 
povos têm o direito de participar, contribuir e desfrutar do desenvolvi-
mento econômico, social, cultural e político, no qual todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais podem ser plenamente realizados. 

Recordando o direito dos povos a exercerem, sob reserva das dispo-
sições pertinentes dos dois Pactos Internacionais sobre Direitos Humanos, a 
plena e total soberania sobre todas as suas riquezas e recursos naturais. 

Reconhecendo que o conceito de soberania alimentar tem sido 
usado em muitos Estados e regiões para designar o direito de definir seus 
sistemas de alimentação e agricultura e a direito à alimentação saudável e 
culturalmente apropriada produzida através de métodos ecologicamente 
corretos e sustentáveis que respeitem os direitos humanos. 

Percebendo que o indivíduo, tendo deveres para com outros in-
divíduos e para com a comunidade a que pertence, tem a responsabili-
dade de lutar pela promoção e observância dos direitos reconhecidos na 
presente Declaração e na legislação nacional. 

Reafirmando a importância de respeitar a diversidade das cultu-
ras e de promover a tolerância, o diálogo e a cooperação. 

Recordando o extenso conjunto de convenções e recomendações 
da Organização Internacional do Trabalho sobre proteção do trabalho e 
trabalho digno. 

Recordando igualmente a Convenção sobre a Diversidade Bioló-
gica e o Protocolo de Nagoia relativo ao acesso aos recursos genéticos e à 
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partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização à 
Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

Recordando ainda os extensos trabalhos da Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação e a Agricultura e do Comité para a Se-
gurança Alimentar Mundial sobre o direito à alimentação, os direitos de 
posse, o acesso aos recursos naturais e outros direitos dos camponeses, 
em especial o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para 
a Alimentação e a Agricultura, e as orientações voluntárias da Organiza-
ção sobre a governação responsável da posse da terra, Pescas e Florestas 
no Contexto da Segurança Alimentar Nacional, as Orientações Voluntá-
rias para Assegurar a Pesca Sustentável em Pequena Escala no Contexto 
da Segurança Alimentar e Erradicação da Pobreza e as Orientações Vo-
luntárias para Apoiar a Realização Progressiva do Direito à Alimentação 
Adequada no Contexto da Segurança Alimentar Nacional. 

Recordando os resultados da Conferência Mundial sobre a Re-
forma Agrária e o Desenvolvimento Rural, bem como a Carta dos Cam-
poneses adotada nessa ocasião, em que foi salientada a necessidade de 
formular estratégias nacionais adequadas para a reforma agrária e o de-
senvolvimento rural e de as integrar nas estratégias nacionais globais de 
desenvolvimento. 

Reafirmando que a presente declaração e os acordos internacio-
nais pertinentes se apoiarão mutuamente com vista a reforçar a proteção 
dos direitos humanos. 

Determinados a dar novos passos em frente no empenhamento 
da comunidade internacional com vista a alcançar progressos substan-
ciais nos esforços em matéria de direitos humanos através de um esforço 
acrescido e sustentado de cooperação e solidariedade internacionais. 

Convencidos da necessidade de uma maior proteção dos direitos 
humanos dos camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas ru-
rais e de uma interpretação e aplicação coerentes das normas e padrões 
internacionais de direitos humanos existentes nesta matéria. 

Declara o seguinte: 

Artigo 1º Os Estados-Membros são os destinatários da 
presente decisão. 

1. Para os propósitos da presente Declaração, camponês é qualquer 
pessoa que se envolve ou procura se envolver, sozinha ou em associação 
com outros ou como comunidade, na produção agrícola em pequena esca-
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la para subsistência e/ou para o mercado, e que depende significativamen-
te, embora não necessariamente exclusivamente, do trabalho familiar ou 
doméstico e de outras formas não monetizadas de organização do trabalho, 
e que tem uma especial dependência e ligação à terra. 

2. A presente Declaração aplica-se a qualquer pessoa envolvida 
em agricultura artesanal ou de pequena escala, plantação de culturas, 
criação de gado, pastoreio, pesca, silvicultura, caça ou recolha, e artesa-
nato relacionado com a agricultura ou uma ocupação relacionada numa 
área rural. Também se aplica a familiares dependentes de camponeses. 

3. A presente Declaração aplica-se igualmente aos povos indí-
genas e às comunidades locais que trabalham na terra, às comunidades 
transumantes, nômadas e seminômadas e aos sem-terra envolvidos nas 
atividades acima referidas. 

4. A presente Declaração aplica-se ainda aos trabalhadores 
contratados, incluindo todos os trabalhadores migrantes, independen-
temente do seu estatuto de migração, e aos trabalhadores sazonais, em 
plantações, explorações agrícolas, florestas e explorações agrícolas em 
aquicultura e em empresas agroindustriais. 

Artigo 2º Os Estados-Membros são os destinatários 
da presente decisão. 

1. Os Estados devem respeitar, proteger e cumprir os direitos dos 
camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais. Tomarão pron-
tamente as medidas legislativas, administrativas e outras medidas adequadas 
para alcançar progressivamente a plena realização dos direitos enunciados na 
presente declaração que não possam ser imediatamente garantidos. 

2. Na implementação da presente Declaração será dada especial 
atenção aos direitos e necessidades especiais dos camponeses e outras 
pessoas que trabalham em áreas rurais, incluindo idosos, mulheres, jo-
vens, crianças e pessoas com deficiência, levando em conta a necessidade 
de abordar múltiplas formas de discriminação. 

3. Sem desconsiderar a legislação específica sobre povos indígenas, 
antes de adotar e implementar legislação e políticas, acordos internacio-
nais e outros processos decisórios que possam afetar os direitos dos cam-
poneses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais, os Estados devem 
consultar e cooperar de boa-fé com os camponeses e outras pessoas que 
trabalham em áreas rurais através de suas próprias instituições representa-
tivas, engajar-se e buscar o apoio dos camponeses e outras pessoas que tra-
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balham em áreas rurais que poderiam ser afetadas por decisões antes que 
essas decisões sejam tomadas, e responder às suas contribuições, levando 
em consideração os desequilíbrios de poder existentes entre as diferentes 
partes e assegurando a participação ativa, livre, efetiva, significativa e infor-
mada de indivíduos e grupos nos processos decisórios associados. 

4. Os Estados devem elaborar, interpretar e aplicar os acordos e 
normas internacionais relevantes dos quais sejam parte, de forma coe-
rente com suas obrigações em matéria de direitos humanos aplicáveis aos 
camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais. 

5. Os Estados tomarão todas as medidas necessárias para que os 
atores não estatais que estejam em condições de regular, tais como pes-
soas e organizações privadas, empresas transnacionais e outras empresas 
comerciais, respeitem e fortaleçam os direitos dos camponeses e outras 
pessoas que trabalham em áreas rurais. 

6. Estados, reconhecendo a importância da cooperação interna-
cional em apoio aos esforços nacionais para a realização dos propósitos e 
objetivos da presente Declaração, tomarão medidas apropriadas e efica-
zes a esse respeito, entre e entre Estados, conforme apropriado, em parce-
ria com organizações internacionais e regionais relevantes e a sociedade 
civil, em particular organizações de camponeses e outras pessoas que tra-
balham em áreas rurais, entre outras. 

Tais medidas poderiam incluir: 
(a) Garantir que a cooperação internacional relevante, incluindo os 

programas de desenvolvimento internacional, seja inclusiva, acessível e per-
tinente para os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais; 

(b) Facilitar e apoiar o reforço das capacidades, nomeadamente 
através do intercâmbio e partilha de informações, experiências, progra-
mas de formação e boas práticas; 

(c) Facilitar a cooperação na investigação e no acesso ao conhe-
cimento científico e técnico; 

(d) Fornecer, se for caso disso, assistência técnica e econômica, 
facilitando o acesso e a partilha de tecnologias acessíveis e através da 
transferência de tecnologias, em especial para os países em desenvolvi-
mento, em termos mutuamente acordados; 

(e) Melhorar o funcionamento dos mercados a nível mundial e 
facilitar a disponibilização atempada de informações de profundidade ao 
mercado, nomeadamente sobre as reservas alimentares, a fim de ajudar 
a limitar a extrema volatilidade dos preços dos produtos alimentares e a 
atratividade da especulação. 



271

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

Artigo 3º Os Estados-Membros são os destinatários 
da presente decisão. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito ao pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais reconhecidos na Carta das Nações Unidas, na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e em todos os outros instrumentos in-
ternacionais de direitos humanos, livres de qualquer tipo de discrimina-
ção no exercício de seus direitos com base em qualquer motivo, como 
origem, nacionalidade, raça, cor, ascendência, sexo, língua, cultura, esta-
do civil, propriedade, deficiência, idade, opinião política, religião, nasci-
mento ou situação econômica, social ou outra. 

2. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de determinar e desenvolver prioridades e estratégias para 
exercer seu direito ao desenvolvimento. 

3. Os Estados deverão tomar medidas apropriadas para elimi-
nar as condições que causam ou ajudam a perpetuar a discriminação, 
incluindo formas múltiplas e intersectadas de discriminação, contra os 
camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais. Artigo 4º Os 
Estados-Membros são os destinatários da presente decisão. 

1. Os Estados deverão tomar todas as medidas apropriadas para 
eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres campo-
nesas e outras mulheres que trabalham em áreas rurais e para promover 
seu empoderamento, a fim de assegurar, com base na igualdade entre ho-
mens e mulheres, que elas gozem plena e igualmente de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais e que sejam capazes de buscar, par-
ticipar e se beneficiar livremente do desenvolvimento econômico, social, 
político e cultural rural. 

2. Os Estados deverão assegurar que as mulheres camponesas e 
outras mulheres que trabalham em áreas rurais gozem sem discrimina-
ção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais estabeleci-
dos na presente Declaração e em outros instrumentos internacionais de 
direitos humanos, incluindo os direitos: 

(a) Participar equitativa e eficazmente na formulação e imple-
mentação do planeamento do desenvolvimento a todos os níveis; 

(b) Ter igual acesso ao mais alto nível possível de saúde física e 
mental, incluindo instalações adequadas de cuidados de saúde, informa-
ção, aconselhamento e serviços de planeamento familiar; 

(c) Beneficiar diretamente dos programas de segurança social; 
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(d) Receber todos os tipos de formação e educação, formal ou 
não formal, incluindo formação e educação relacionadas com a literacia 
funcional, e beneficiar de todos os serviços comunitários e de extensão a 
fim de aumentar a sua proficiência técnica; 

(e) Organizar grupos de autoajuda, associações e cooperativas, a 
fim de obter acesso igualitário às oportunidades econômicas através do 
emprego ou autoemprego; 

(f) Participar de todas as atividades comunitárias; 
(g) Ter igual acesso a serviços financeiros, crédito e empréstimos 

agrícolas, facilidades de comercialização e tecnologia apropriada;
(h) A igualdade de acesso, uso e gestão da terra e dos recursos 

naturais, e a igualdade ou prioridade de tratamento na reforma agrária e 
agrária e nos programas de reassentamento fundiário; 

(i) A um emprego digno, à igualdade de remuneração e às presta-
ções de proteção social e ao acesso a atividades geradoras de rendimentos; 

(j) Ser livre de todas as formas de violência. 

Artigo 5º Os Estados-Membros são os destinatários 
da presente decisão. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de ter acesso e de utilizar de forma sustentável os recursos 
naturais presentes em suas comunidades que são necessários para des-
frutar de condições de vida adequadas, em conformidade com o artigo 
28 da presente Declaração. Têm também o direito de participar na gestão 
destes recursos. 

2. Os Estados devem tomar medidas para assegurar que qual-
quer exploração que afete os recursos naturais que os camponeses e ou-
tras pessoas que trabalham em áreas rurais tradicionalmente possuem ou 
utilizam seja permitida com base, entre outros: 

(a) Uma avaliação de impacto social e ambiental devidamente 
conduzida; 

(b) Consultas de boa-fé, nos termos do n.º 3 do artigo 2; 
(c) Modalidades para o compartilhamento justo e equitativo dos 

benefícios de tal exploração que tenham sido estabelecidas em termos 
mutuamente acordados entre aqueles que exploram os recursos naturais 
e os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais. 
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Artigo 6º Os Estados-Membros são os destinatários 
da presente decisão. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito à vida, integridade física e mental, liberdade e segurança pessoal. 

2. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
não devem ser submetidos à prisão ou detenção arbitrárias, tortura ou 
outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos ou degradantes, não 
devem ser mantidos em escravidão ou servidão. 

Artigo 7º O presente regulamento entra em vigor no vigésimo 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas ru-
rais têm o direito de ser reconhecidos em todos os lugares como pessoas 
perante a lei. 

2. Os Estados tomarão as medidas adequadas para facilitar a livre 
circulação dos camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais. 

3. Os Estados tomarão, quando necessário, as medidas apropria-
das para cooperar com vistas a tratar das questões transfronteiriças de 
posse que afetam os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas 
rurais que cruzam fronteiras internacionais, de acordo com o artigo 28 da 
presente Declaração. 

Artigo 8º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito à liberdade de pensamento, crença, consciência, religião, 
opinião, expressão e reunião pacífica. Têm o direito de exprimir a sua 
opinião, oralmente, por escrito ou em letra de imprensa, na forma de arte, 
ou através de qualquer outro meio da sua escolha, a nível local, regional, 
nacional e internacional. 

2. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito, individual e/ou coletivamente, em associação com outros 
ou como comunidade, de participar de atividades pacíficas contra viola-
ções dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. 
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3. O exercício dos direitos previstos no presente artigo implica de-
veres e responsabilidades especiais. Por conseguinte, pode estar sujeita a 
certas restrições, mas estas só podem ser previstas na lei e são necessárias: 

(a) Por respeito aos direitos ou reputações dos outros; 
(b) Para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública, 

da saúde ou da moral públicas. 
4. Os Estados devem tomar todas as medidas necessárias para 

assegurar a proteção por parte das autoridades competentes de todos, in-
dividualmente e em associação com outros, contra qualquer violência, 
ameaça, retaliação, discriminação de jure ou de facto, pressão ou qual-
quer outra ação arbitrária como consequência do seu exercício legítimo e 
defesa dos direitos descritos na presente Declaração. 

Artigo 9º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de formar e aderir a organizações, sindicatos, cooperativas 
ou qualquer outra organização ou associação de sua própria escolha para 
a proteção de seus interesses e para negociar coletivamente. Tais organi-
zações devem ser independentes e de caráter voluntário, e permanecer 
livres de qualquer interferência, coerção ou repressão. 

2. Não podem ser impostas restrições ao exercício deste direito 
para além das previstas na lei e necessárias numa sociedade democrática, 
no interesse da segurança nacional ou da segurança pública, da ordem 
pública, da proteção da saúde ou da moral públicas ou da proteção dos 
direitos e liberdades de terceiros. 

3. Os Estados tomarão as medidas apropriadas para incentivar a 
criação de organizações de camponeses e outras pessoas que trabalham 
em áreas rurais, incluindo sindicatos, cooperativas ou outras organiza-
ções, particularmente com vistas a eliminar obstáculos ao seu estabeleci-
mento, crescimento e realização de atividades lícitas, incluindo qualquer 
discriminação legislativa ou administrativa contra tais organizações e 
seus membros, e lhes darão apoio para fortalecer sua posição ao negociar 
acordos contratuais a fim de assegurar que condições e preços sejam jus-
tos e estáveis e não violem seus direitos à dignidade e a uma vida decente. 
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Artigo 10º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito à participação ativa e livre, diretamente e/ou através de suas or-
ganizações representativas, na preparação e implementação de políticas, pro-
gramas e projetos que possam afetar suas vidas, terras e meios de subsistência. 

2. Os Estados promoverão a participação, diretamente e/ou atra-
vés de suas organizações representativas, dos camponeses e outras pes-
soas que trabalham em áreas rurais nos processos de tomada de decisões 
que possam afetar suas vidas, terras e meios de subsistência; isto inclui o 
respeito ao estabelecimento e crescimento de uma sociedade forte e in-
dependente. organizações de camponeses e outras pessoas que trabalham 
em áreas rurais e promovem sua participação na preparação e implemen-
tação de normas de segurança alimentar, trabalhistas e ambientais que 
possam afetá-las. 

Artigo 11ºA presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de buscar, receber, desenvolver e transmitir informações, 
incluindo informações sobre fatores que podem afetar a produção, pro-
cessamento, comercialização e distribuição de seus produtos. 

2. Os Estados devem tomar medidas apropriadas para assegu-
rar que os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
tenham acesso a informações relevantes, transparentes, oportunas e ade-
quadas, em linguagem e forma e através de meios adequados aos seus 
métodos culturais, de modo a promover seu empoderamento e assegurar 
sua participação efetiva na tomada de decisões em assuntos que possam 
afetar suas vidas, terras e meios de subsistência. 

3. Os Estados tomarão as medidas apropriadas para promover o 
acesso dos camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
a um sistema justo, imparcial e apropriado de avaliação e certificação da 
qualidade de seus produtos nos níveis local, nacional e internacional, e 
para promover sua participação em sua formulação. 
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Artigo 12º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito ao acesso efetivo e não discriminatório à justiça, incluindo 
o acesso a procedimentos justos para a resolução de disputas e a soluções 
eficazes para todas as violações de seus direitos humanos. Essas decisões 
devem ter devidamente em conta os seus costumes, tradições, regras e 
sistemas jurídicos, em conformidade com as obrigações pertinentes do 
direito internacional em matéria de direitos humanos. 

2. Os Estados devem prever o acesso não discriminatório, através 
de órgãos judiciais e administrativos imparciais e competentes, a meios rá-
pidos, econômicos e eficazes de resolução de litígios na língua das pessoas 
em causa, bem como a vias de recurso eficazes e rápidas, que podem incluir 
o direito de recurso, restituição, indemnização, compensação e reparação. 

3. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm direito a assistência jurídica. Os Estados devem considerar medidas 
adicionais, incluindo assistência jurídica, para apoiar os camponeses e 
outras pessoas que trabalham em áreas rurais que, de outra forma, não 
teriam acesso a serviços administrativos e judiciais. 

4. Os Estados devem considerar medidas para fortalecer as ins-
tituições nacionais relevantes para a promoção e proteção de todos os 
direitos humanos, incluindo os direitos descritos na presente Declaração. 

5. Os Estados proporcionarão aos camponeses e outras pessoas 
que trabalham em áreas rurais mecanismos eficazes para a prevenção e 
reparação de qualquer ação que tenha por objetivo ou efeito violar seus 
direitos humanos, despojá-los arbitrariamente de suas terras e recursos 
naturais ou privá-los de seus meios de subsistência e integridade, e para 
qualquer forma de sedentarização forçada ou deslocamento populacional. 

Artigo 13º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de trabalhar, o que inclui o direito de escolher livremente a 
forma como ganham a vida. 

2. Os filhos de camponeses e outras pessoas que trabalham em 
áreas rurais têm o direito de ser protegidos de qualquer trabalho que pos-
sa ser perigoso ou interferir com a segurança do trabalho e educação da 
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criança, ou ser prejudicial à sua saúde ou ao seu desenvolvimento físico, 
mental, espiritual, moral ou social. 

3. Os Estados devem criar um ambiente propício com oportuni-
dades de trabalho para os camponeses e outras pessoas que trabalham em 
áreas rurais e suas famílias, que proporcionem remuneração que permita 
um padrão de vida adequado. 

4. Nos Estados que enfrentam elevados níveis de pobreza rural e 
na ausência de oportunidades de emprego noutros sectores, os Estados 
devem tomar medidas adequadas para estabelecer e promover sistemas 
alimentares sustentáveis que sejam suficientemente intensivos em mão de 
obra para contribuir para a criação de emprego digno. 

5. Os Estados, tendo em conta as características específicas da 
agricultura camponesa e da pequena pesca, fiscalizam o cumprimento da 
legislação laboral, afetando, se necessário, recursos adequados para asse-
gurar o funcionamento eficaz das inspeções do trabalho nas zonas rurais. 

6. Ninguém pode ser obrigado a realizar trabalho forçado, escra-
vo ou obrigatório, estar sujeito ao risco de se tornar vítima de tráfico de 
seres humanos ou ser mantido em qualquer outra forma de escravatura 
contemporânea. Os Estados, em consulta e cooperação com os campone-
ses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais e suas organizações 
representativas, tomarão medidas apropriadas para protegê-los da explo-
ração econômica, do trabalho infantil e de todas as formas de escravidão 
contemporânea, tais como a servidão por dívidas de mulheres, homens 
e crianças, e do trabalho forçado, inclusive de pescadores e pescadores, 
trabalhadores florestais ou trabalhadores sazonais ou migrantes. 

Artigo 14º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas ru-
rais, independentemente de serem trabalhadores temporários, sazonais 
ou migrantes, têm o direito de trabalhar em condições de trabalho se-
guras e saudáveis, de participar da aplicação e revisão das medidas de 
segurança e saúde, de selecionar representantes e representantes de segu-
rança e saúde em comitês de segurança e saúde, de implementar medidas 
para prevenir, reduzir e controlar riscos e riscos, ter acesso a vestuário 
e equipamento de proteção adequados e apropriados e a informação e 
formação adequadas em matéria de segurança no trabalho, trabalhar sem 
violência e assédio, incluindo assédio sexual, comunicar condições de 
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trabalho inseguras e insalubres e afastar-se dos perigos resultantes da sua 
atividade profissional quando razoavelmente acreditarem que existe um 
risco iminente e grave para a sua segurança ou saúde, sem serem sujeitos 
a qualquer retaliação no trabalho pelo exercício desses direitos. 

2. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas ru-
rais têm o direito de não usar ou ser expostos a substâncias perigosas 
ou produtos químicos tóxicos, incluindo agroquímicos ou poluentes 
agrícolas ou industriais. 

3. Os Estados tomarão medidas apropriadas para assegurar con-
dições de trabalho seguras e saudáveis favoráveis aos camponeses e ou-
tras pessoas que trabalham em áreas rurais e, em particular, designarão 
autoridades competentes apropriadas responsáveis e estabelecerão meca-
nismos de coordenação intersetorial para a implementação de políticas e 
aplicação de leis e regulamentos nacionais sobre segurança e saúde ocu-
pacional na agricultura, na agroindústria e na pesca, preverão medidas 
corretivas e sanções apropriadas e estabelecerão e apoiarão sistemas ade-
quados e apropriados de inspeção dos locais de trabalho rurais. 

4. Os Estados devem tomar todas as medidas necessárias para 
garantir que assim seja: 

A) A prevenção de riscos para a saúde e a segurança derivados 
de tecnologias, produtos químicos e práticas agrícolas, nomeadamente 
através da sua proibição e restrição; 

B) Um sistema nacional adequado ou qualquer outro sistema 
aprovado pela autoridade competente que estabeleça critérios específicos 
para a importação, classificação, embalagem, distribuição, rotulagem e 
utilização de produtos químicos utilizados na agricultura e para a sua 
proibição ou restrição; 

C) Que as pessoas que produzem, importam, fornecem, vendem, 
vendem, transferem, armazenam ou eliminam produtos químicos utili-
zados na agricultura cumpram as normas nacionais ou outras normas 
de segurança e saúde reconhecidas e forneçam informações adequadas 
e apropriadas aos utilizadores na língua ou línguas oficiais adequadas do 
país e, a pedido, à autoridade competente; 

D) Que exista um sistema adequado para a recolha, reciclagem e 
eliminação segura de resíduos químicos, produtos químicos obsoletos e 
embalagens vazias de produtos químicos, de modo a evitar a sua utiliza-
ção para outros fins e a eliminar ou minimizar os riscos para a segurança 
e saúde e para o ambiente; 
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E) Desenvolvimento e execução de programas educativos e de 
sensibilização do público sobre os efeitos na saúde e no ambiente dos 
produtos químicos geralmente utilizados nas zonas rurais e sobre as al-
ternativas a esses produtos. 

Artigo 15º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito à alimentação adequada e o direito fundamental de estar li-
vres da fome. Isto inclui o direito de produzir alimentos e o direito a uma 
alimentação adequada, o que garante a possibilidade de desfrutar do mais 
alto grau de desenvolvimento físico, emocional e intelectual. 

2. Os Estados deverão assegurar que os camponeses e outras 
pessoas que trabalham em áreas rurais tenham sempre acesso físico e 
econômico a alimentos suficientes e adequados que sejam produzidos e 
consumidos de forma sustentável e equitativa, respeitando suas culturas, 
preservando o acesso à alimentação para as gerações futuras, e que garan-
tam uma vida física e mentalmente gratificante e digna para eles, indivi-
dual e/ou coletivamente, respondendo às suas necessidades. 

3. Os Estados devem tomar medidas apropriadas para combater 
a desnutrição nas crianças rurais, inclusive no âmbito dos cuidados pri-
mários de saúde, através, entre outros, da aplicação de tecnologia pron-
tamente disponível e do fornecimento de alimentos nutritivos adequa-
dos e assegurando que as mulheres tenham nutrição adequada durante a 
gravidez e a lactação. Os Estados devem também assegurar que todos os 
segmentos da sociedade, em particular os pais e as crianças, sejam infor-
mados, tenham acesso à educação nutricional e sejam apoiados na utili-
zação de conhecimentos básicos sobre nutrição infantil e as vantagens do 
aleitamento materno. 

4. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de determinar seus próprios sistemas alimentares e agríco-
las, reconhecidos por muitos Estados e regiões como o direito à soberania 
alimentar. Isto inclui o direito de participar nos processos de tomada de 
decisão sobre a política alimentar e agrícola e o direito à alimentação sau-
dável e adequada produzida através de métodos ecologicamente corretos 
e sustentáveis que respeitem as suas culturas. 

5. Os Estados formularão, em parceria com os camponeses e ou-
tras pessoas que trabalham em áreas rurais, políticas públicas em nível lo-
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cal, nacional, regional e internacional para promover e proteger o direito 
à alimentação adequada, à segurança alimentar e à soberania alimentar e 
a sistemas alimentares sustentáveis e equitativos que promovam e prote-
jam os direitos contidos na presente Declaração. Os Estados devem esta-
belecer mecanismos para assegurar a coerência de suas políticas agríco-
las, econômicas, sociais, culturais e de desenvolvimento com a realização 
dos direitos contidos na presente Declaração. 

Artigo 16º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas ru-
rais têm direito a um padrão de vida adequado para si mesmos e suas 
famílias e a um acesso facilitado aos meios de produção necessários para 
alcançá-los, incluindo ferramentas de produção, assistência técnica, cré-
dito, seguro e outros serviços financeiros. Eles também têm o direito de 
se engajar livremente, individualmente e/ou coletivamente, em associa-
ção com outros ou como uma comunidade, nas formas tradicionais de 
agricultura, pesca, pecuária e silvicultura e de desenvolver sistemas de 
comercialização baseados na comunidade. 

2. Os Estados tomarão as medidas adequadas para favorecer o 
acesso dos camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
aos meios de transporte e às instalações de processamento, secagem e 
armazenamento necessárias para vender seus produtos nos mercados lo-
cais, nacionais e regionais a preços que lhes garantam um rendimento e 
uma subsistência decentes.

3. Os Estados devem tomar medidas apropriadas para fortalecer 
e apoiar os mercados locais, nacionais e regionais de forma a facilitar 
e garantir que os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas 
rurais tenham pleno e equitativo acesso e participação nesses mercados 
para vender seus produtos a preços que permitam que eles e suas famílias 
atinjam um padrão de vida adequado. 

4. Os Estados devem tomar todas as medidas adequadas para as-
segurar que as suas políticas e programas de desenvolvimento rural, agri-
cultura, ambiente, comércio e investimento contribuam eficazmente para 
proteger e reforçar as opções locais de subsistência e para a transição para 
modos de produção agrícola sustentáveis. Os Estados devem estimular a 
produção sustentável, incluindo a produção agroecológica e orgânica, sem-
pre que possível, e facilitar as vendas diretas do agricultor ao consumidor. 
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5. Os Estados devem tomar medidas adequadas para reforçar a 
resiliência dos camponeses e outras pessoas que trabalham em zonas ru-
rais contra catástrofes naturais e outras perturbações graves, tais como 
deficiências do mercado. 

6. Os Estados devem tomar as medidas adequadas para garantir 
salários justos e remuneração igual para trabalho de igual valor, sem dis-
tinção de qualquer natureza. 

Artigo 17º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que vivem em áreas rurais têm o 
direito à terra, individualmente e/ou coletivamente, de acordo com o artigo 
28 da presente Declaração, incluindo o direito de ter acesso, uso sustentável 
e gestão da terra e dos corpos de água, mares costeiros, pesca, pastagens e 
florestas, para alcançar um padrão de vida adequado, ter um lugar para 
viver em segurança, paz e dignidade e desenvolver suas culturas. 

2. Os Estados devem tomar medidas apropriadas para eliminar e 
proibir todas as formas de discriminação relacionadas ao direito à terra, 
incluindo aquelas resultantes da mudança do estado civil, da falta de ca-
pacidade jurídica ou da falta de acesso a recursos econômicos. 

3. Os Estados devem tomar medidas apropriadas para propor-
cionar o reconhecimento legal dos direitos de posse de terra, incluindo 
os direitos consuetudinários de posse de terra não protegidos por lei, re-
conhecendo a existência de diferentes modelos e sistemas. Os Estados 
devem proteger a posse legítima e assegurar que os camponeses e outras 
pessoas que trabalham em áreas rurais não sejam arbitrariamente ou ile-
galmente despejados e que seus direitos não sejam de outra forma extin-
tos ou violados. Os Estados devem reconhecer e proteger os bens comuns 
naturais e seus sistemas relacionados de uso e gestão coletiva. 

4. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de ser protegidos contra o deslocamento arbitrário e ilegal 
de sua terra ou local de residência habitual, ou de outros recursos natu-
rais usados em suas atividades e necessários para o gozo de condições de 
vida adequadas. Os Estados devem incorporar proteções contra o deslo-
camento na legislação nacional que sejam consistentes com os direitos 
humanos internacionais e o direito humanitário. Os Estados devem proi-
bir o despejo forçado arbitrário e ilegal, a destruição de áreas agrícolas e 
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o confisco ou expropriação de terras e outros recursos naturais, inclusive 
como medida punitiva ou como meio ou método de guerra. 

5. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
que tenham sido arbitrariamente ou ilegalmente privados de suas terras 
têm o direito, individual e/ou coletivamente, em associação com outros 
ou como comunidade, de retornar a suas terras das quais foram arbitra-
riamente ou ilegalmente privados, inclusive em casos de desastres natu-
rais e/ou conflitos armados, e de ter restaurado seu acesso aos recursos 
naturais usados em suas atividades e necessários para o gozo de condi-
ções de vida adequadas, sempre que possível, ou de receber remuneração 
justa, justa e legítima quando seu retorno não for possível. 

6. Quando apropriado, os Estados tomarão as medidas apropria-
das para realizar reformas agrárias a fim de facilitar o acesso amplo e equi-
tativo à terra e a outros recursos naturais necessários para assegurar que 
os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais tenham 
condições de vida adequadas, e para limitar a concentração excessiva e o 
controle da terra, levando em conta sua função social. Camponeses sem 
terra, jovens, pescadores de pequena escala e outros trabalhadores rurais 
devem ter prioridade na alocação de terras públicas, pesca e florestas. 

7. Os Estados tomarão medidas destinadas à conservação e utiliza-
ção sustentável das terras e outros recursos naturais utilizados na sua pro-
dução, incluindo através da agroecologia, e assegurarão as condições para a 
regeneração das capacidades e ciclos biológicos e outros recursos naturais. 

Artigo 18º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm direito à conservação e proteção do meio ambiente e da capacidade 
produtiva de suas terras, dos recursos que utilizam e administram. 

2. Os Estados tomarão as medidas apropriadas para assegurar 
que os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais des-
frutem, sem discriminação, de um ambiente seguro, limpo e saudável. 

3. Os Estados devem cumprir as respectivas obrigações inter-
nacionais de combate às alterações climáticas. Os camponeses e outras 
pessoas que trabalham em áreas rurais têm o direito de contribuir para a 
concepção e implementação de políticas nacionais e locais de adaptação 
e mitigação da mudança climática, inclusive através do uso de práticas e 
conhecimentos tradicionais. 
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4. Os Estados tomarão medidas eficazes para assegurar que ne-
nhum material, substância ou resíduo perigoso seja armazenado ou eli-
minado nas terras dos camponeses e outras pessoas que trabalham em 
áreas rurais, e cooperarão para enfrentar as ameaças ao exercício de seus 
direitos que resultem de danos ambientais transfronteiriços. 

5. Os Estados deverão proteger os camponeses e outras pessoas 
que trabalham em áreas rurais contra abusos por parte de atores não es-
tatais, inclusive pela aplicação de leis ambientais que contribuam, direta 
ou indiretamente, para a proteção dos direitos dos camponeses e outras 
pessoas que trabalham em áreas rurais. 

Artigo 19º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas 
rurais têm direito a sementes, de acordo com o artigo 28 da presente 
Declaração, inclusive: 

A) O direito à proteção dos conhecimentos tradicionais relevan-
tes para os recursos fitogenéticos para a alimentação e a agricultura; 

B) O direito de participar equitativamente na partilha dos bene-
fícios decorrentes da utilização dos recursos fitogenéticos para a alimen-
tação e a agricultura; 

C) O direito de participar na tomada de decisões sobre questões 
relativas à conservação e utilização sustentável dos recursos fitogenéticos 
para a alimentação e a agricultura; 

D) O direito de guardar, utilizar, trocar e vender as suas sementes 
ou material de propagação poupados na exploração agrícola. 

2. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de manter, controlar, proteger e desenvolver suas próprias 
sementes e conhecimentos tradicionais. 

3. Os Estados tomarão medidas para respeitar, proteger e cum-
prir o direito às sementes dos camponeses e outras pessoas que traba-
lham em áreas rurais. 

4. Os Estados devem assegurar que os camponeses disponham de 
sementes de qualidade e quantidade suficientes no momento mais ade-
quado para a plantação e a um preço acessível. 

5. Os Estados reconhecerão os direitos dos camponeses de de-
penderem de suas próprias sementes ou de outras sementes localmente 
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disponíveis de sua escolha e de decidirem sobre as culturas e espécies que 
desejam cultivar. 

6. Os Estados tomarão medidas adequadas para apoiar sistemas 
de sementes camponesas e promover o uso de sementes camponesas e a 
agrobiodiversidade. 

7. Os Estados devem tomar medidas apropriadas para assegurar 
que a pesquisa e desenvolvimento agrícola integre as necessidades dos 
camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais e para asse-
gurar sua participação ativa na definição de prioridades e no empreendi-
mento de pesquisa e desenvolvimento, levando em conta sua experiência, 
e aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de culturas 
órfãs e sementes que respondam às necessidades dos camponeses e ou-
tras pessoas que trabalham em áreas rurais.

8. Os Estados devem assegurar que as políticas de sementes, a 
proteção de variedades vegetais e outras leis de propriedade intelectual, 
esquemas de certificação e leis de comercialização de sementes respeitem 
e levem em conta os direitos, necessidades e realidades dos camponeses e 
outras pessoas que trabalham em áreas rurais. 

Artigo 20º A presente decisão entra em vigor na data da sua pu-
blicação no Jornal Oficial da União Europeia. 

1. Os Estados tomarão as medidas apropriadas, de acordo com 
suas obrigações internacionais pertinentes, para prevenir o esgotamento 
e assegurar a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, a fim de 
promover e proteger o pleno gozo dos direitos dos camponeses e outras 
pessoas que trabalham em áreas rurais. 

2. Os Estados devem tomar medidas apropriadas para promo-
ver e proteger o conhecimento tradicional, a inovação e as práticas dos 
camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais, incluindo 
os sistemas agrários, pastoris, florestais, pesqueiros, pecuários e agroeco-
lógicos tradicionais relevantes para a conservação e o uso sustentável da 
diversidade biológica. 

3. Os Estados deverão prevenir riscos de violação dos direitos dos 
camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais decorrentes 
do desenvolvimento, manejo, transporte, uso, transferência ou liberação 
de quaisquer organismos vivos modificados. 
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Artigo 21º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm os direitos humanos à água potável segura e limpa e ao saneamento, 
que são essenciais para o pleno gozo da vida e de todos os direitos humanos 
e dignidade humana. Estes direitos incluem sistemas de provisão de água e 
instalações de saneamento de boa qualidade, económicos e fisicamente aces-
síveis, e não discriminatórios e aceitáveis em termos culturais e de gênero. 

2. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito à água para uso pessoal e doméstico, agricultura, pesca e 
criação de gado e para garantir outros meios de subsistência relacionados 
com a água, assegurando a conservação, restauração e uso sustentável da 
água. Têm o direito a um acesso equitativo aos sistemas de gestão da água 
e dos recursos hídricos e a não serem vítimas de desconexões arbitrárias 
ou da contaminação do abastecimento de água. 

3. Os Estados devem respeitar, proteger e assegurar o acesso à 
água, inclusive nos sistemas de gestão de água tradicionais e comunitá-
rios, de forma não discriminatória, e devem tomar medidas para garan-
tir água a preços acessíveis para usos pessoais, domésticos e produtivos, 
e saneamento melhorado, em particular para homens e meninas rurais 
e pessoas pertencentes a grupos desfavorecidos ou marginalizados, tais 
como pastores nômades, trabalhadores em plantações, todos os migran-
tes, independentemente de sua situação migratória e pessoas vivendo em 
assentamentos irregulares ou informais. Os Estados devem promover 
tecnologias adequadas e acessíveis, incluindo tecnologias de irrigação, e 
tecnologias para a reutilização das águas residuais tratadas e para a reco-
lha e armazenamento de água. 

4. Os Estados devem proteger e restaurar os ecossistemas relacio-
nados com a água, incluindo montanhas, florestas, zonas húmidas, rios, 
aquíferos e lagos, contra a utilização excessiva e a contaminação por subs-
tâncias nocivas, em especial por efluentes industriais e minerais concentra-
dos e produtos químicos que resultam em envenenamento lento e rápido. 

5. Os Estados impedirão que terceiros prejudiquem o gozo do direi-
to à água dos camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais. 
Os Estados devem priorizar a água para as necessidades humanas antes de 
outros usos, promovendo sua conservação, restauração e uso sustentável. 
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Artigo 22º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em zonas ru-
rais têm direito à segurança social, incluindo a segurança social. 

2. Os Estados devem, de acordo com as suas circunstâncias na-
cionais, tomar as medidas adequadas para promover o gozo do direito à 
segurança social de todos os trabalhadores migrantes nas zonas rurais. 

3. Os Estados devem reconhecer os direitos dos camponeses e ou-
tras pessoas que trabalham em áreas rurais à seguridade social, incluindo 
a seguridade social, e, de acordo com as circunstâncias nacionais, devem 
estabelecer ou manter seus pisos de proteção social que incluam garantias 
básicas de seguridade social. As garantias devem assegurar, no mínimo, 
que, ao longo do ciclo de vida, todos os necessitados tenham acesso aos 
cuidados de saúde essenciais e à segurança do rendimento básico, que, 
em conjunto, asseguram o acesso efetivo a bens e serviços definidos como 
necessários a nível nacional. 

4. As garantias básicas de segurança social devem ser estabele-
cidas por lei. Procedimentos de reclamação e recurso imparciais, trans-
parentes, eficazes, acessíveis e econômicos também devem ser especifi-
cados. Devem ser criados sistemas para melhorar o cumprimento dos 
quadros jurídicos nacionais. 

Artigo 23º A presente decisão entra em vigor na data da sua pu-
blicação no Jornal Oficial da União Europeia. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de desfrutar do mais alto nível possível de saúde física e 
mental. Têm também o direito de ter acesso, sem qualquer discrimina-
ção, a todos os serviços sociais e de saúde. 

2. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas ru-
rais têm o direito de usar e proteger seus medicamentos tradicionais e de 
manter suas práticas de saúde, incluindo acesso e conservação de suas 
plantas, animais e minerais para uso medicinal. 

3. Os Estados devem garantir o acesso a instalações, bens e ser-
viços de saúde nas zonas rurais numa base não discriminatória, especial-
mente para os grupos em situação vulnerável, o acesso a medicamentos 
essenciais, a imunização contra as principais doenças infecciosas, a saúde 
reprodutiva, a informação relativa aos principais problemas de saúde que 
afetam a comunidade, incluindo métodos de prevenção e controlo, os 
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cuidados de saúde materna e infantil, bem como a formação do pessoal 
de saúde, incluindo a educação para a saúde e os direitos humanos. 

Artigo 24º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito à habitação adequada. Eles têm o direito de sustentar um lar 
e uma comunidade seguros, nos quais possam viver em paz e dignidade, 
e o direito à não discriminação neste contexto. 

2. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de ser protegidos contra despejos forçados de suas casas, 
assédio e outras ameaças. 

3. Os Estados não devem, arbitrariamente ou ilegalmente, tem-
porária ou permanentemente, retirar os camponeses ou outras pessoas 
que trabalham em áreas rurais contra a sua vontade das casas ou terras 
que ocupam sem fornecer ou dar acesso a formas adequadas de proteção 
legal ou outra. Quando o despejo é inevitável, o Estado deve prever ou 
assegurar uma compensação justa e equitativa por quaisquer prejuízos 
materiais ou outros. 

Artigo 25º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm direito a uma formação adequada e adaptada aos ambientes agroeco-
lógicos, socioculturais e econômicos específicos em que se encontram. As 
questões abrangidas pelos programas de formação deveriam incluir, entre 
outras, a melhoria da produtividade, a comercialização e a capacidade de 
lidar com pragas, agentes patogénicos, choques sistêmicos, efeitos dos pro-
dutos químicos, alterações climáticas e eventos relacionados com o clima. 

2. Todas as crianças de camponeses e outras pessoas que traba-
lham em áreas rurais têm direito à educação de acordo com sua cultura 
e com todos os direitos contidos nos instrumentos de direitos humanos. 

3. Os Estados devem incentivar parcerias equitativas e participa-
tivas entre agricultores e cientistas, tais como escolas de campo, criação 
participativa de plantas e clínicas de saúde vegetal e animal, para res-
ponder mais adequadamente aos desafios imediatos e emergentes que os 
camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais enfrentam. 
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4. Os Estados devem investir na prestação de formação, informa-
ção sobre o mercado e serviços de aconselhamento a nível das explora-
ções agrícolas. 

Artigo 26º A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito de desfrutar de sua própria cultura e de buscar livremente seu 
desenvolvimento cultural, sem interferência ou qualquer forma de discri-
minação. Eles também têm o direito de manter, expressar, controlar, prote-
ger e desenvolver seus conhecimentos tradicionais e locais, tais como mo-
dos de vida, métodos de produção ou tecnologia, ou costumes e tradições. 
Ninguém pode invocar direitos culturais para violar os direitos humanos 
garantidos pelo direito internacional ou para limitar o seu alcance. 

2. Os camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais 
têm o direito, individual e/ou coletivamente, em associação com outros 
ou como uma comunidade, de expressar seus costumes, idiomas, cultura, 
religiões, literatura e arte locais, em conformidade com os padrões inter-
nacionais de direitos humanos. 

3. Os Estados deverão respeitar e tomar medidas para reconhecer 
e proteger os direitos dos camponeses e outras pessoas que trabalham em 
áreas rurais em relação aos seus conhecimentos tradicionais e eliminar 
a discriminação contra os conhecimentos, práticas e tecnologias tradi-
cionais dos camponeses e outras pessoas que trabalham em áreas rurais. 

Artigo 27.o A presente decisão entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. 

1. As agências, fundos e programas especializados do sistema 
das Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais, incluindo 
organizações financeiras internacionais e regionais, contribuirão para a 
plena realização da presente Declaração, nomeadamente através da mo-
bilização da ajuda e da cooperação para o desenvolvimento. Serão con-
sideradas formas e meios de assegurar a participação dos camponeses e 
outras pessoas que trabalham em áreas rurais nas questões que os afetam. 

2. As Nações Unidas e suas agências especializadas, fundos e 
programas, e outras organizações intergovernamentais, incluindo orga-
nizações financeiras internacionais e regionais, promoverão o respeito e a 
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plena aplicação da Declaração previamente enviada e darão seguimento 
à sua eficácia. 

Artigo 28º A presente decisão entra em vigor na data da sua pu-
blicação no Jornal Oficial da União Europeia. 

1. Nada na presente Declaração pode ser interpretado como di-
minuindo, prejudicando ou anulando os direitos que os camponeses e 
outras pessoas que trabalham em áreas rurais e povos indígenas têm ou 
poderão vir a ter no futuro. 

2. Os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos, 
sem qualquer tipo de discriminação, devem ser respeitados no exercício 
dos direitos enunciados na presente Declaração. O exercício dos direitos 
estabelecidos na presente Declaração estará sujeito apenas às limitações 
determinadas por lei e que estejam em conformidade com as obrigações 
internacionais de direitos humanos. Tais limitações devem ser não discri-
minatórias e necessárias apenas para assegurar o devido reconhecimento 
e respeito pelos direitos e liberdades de terceiros e para satisfazer os re-
quisitos justos e mais prementes de uma sociedade democrática.
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CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE 
BIOLÓGICA

A Convenção Sobre Diversidade Biológica - CDB é um instru-
mento normativo internacional, cujo texto foi aprovado durante a Con-
ferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1992. O acordo foi 
assinado por diversos países, dentre eles o Brasil, aprovado pelo Decreto 
Legislativo nº 02 de 03 de fevereiro de 1994, promulgada a Convenção 
através do Decreto nº 2.519 de 16 de março de 1998. Seus principais obje-
tivos são a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável 
de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios deri-
vados da utilização dos recursos genéticos. 

Dentre os deveres impostos aos contratantes destaca-se o dever 
de cooperação mútua para que seja efetivada a preservação e a utiliza-
ção sustentável da diversidade biológica. Nestes termos, todos os países 
que ratificaram a CDB devem, em conformidade com suas capacidades, 
contribuir para a consecução dos objetivos supracitados, adaptando suas 
normas internas ao teor da normativa internacional, no sentido de garan-
tir a proteção da biodiversidade.

A diversidade biológica abrange toda a variabilidade de organis-
mos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossis-
temas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e também os 
complexos ecológicos de que fazem parte; e ainda a diversidade dentro 
de espécies, entre espécies e de ecossistemas. A amplitude deste conceito 
demonstra a importância de proteger a diversidade biológica, tendo em 
vista que abrange todo o acervo que compõe a vida na terra, e ainda justi-
fica a necessidade de proteção em nível local, regional e global. 

Atualmente, como consequência da ampla visão mercadológica 
imposta pelo capitalismo, a diversidade ambiental enfrenta grandes de-
safios no que se refere a sua manutenção. Não raro, são constantemente 
ampliados os números de espécies classificadas sob a ameaça de extinção. 
Em outras situações, ecossistemas inteiros são negativamente impactados 
por ações humanas que privilegiam o desenvolvimento econômico em 
detrimento da preservação ambiental. 

O desenvolvimento da agricultura convencional, com predomínio 
de produção de monoculturas é um exemplo de conduta humana respon-
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sável pela degeneração intensa dos diversidade biológica, pois emprega 
técnicas produtivas e insumos agrícolas que desprezam a sustentabilida-
de ambiental e foca exclusivamente na produtividade, desconsiderando os 
prejuízos iminentes e os riscos futuros impostos ao meio ambiente.

Nesse contexto, onde a perda da diversidade biológica representa 
uma questão fundamental e de urgente discussão, a Convenção da Diver-
sidade Biológica, se apresenta como o marco normativo que ultrapassa 
as fronteiras nacionais, tendo com escopo a proteção das mais variadas 
formas de vida no planeta. Assim, propõe às nações um posicionamento 
concreto na busca pela proteção da biodiversidade, em nível global, cada 
qual contribuindo em conformidade com suas possibilidades 

Em que pese todo esforço direcionado desde sua aprovação, 
bem como o objetivo precípuo de preservação da diversidade biológica, 
a Convenção também merece críticas, uma vez que possui em seu texto 
dispositivos que possibilitam a mercantilização da natureza. Este posicio-
namento está evidenciado nas disposições que permitem a apropriação 
da natureza pelo homem, a exemplo da possibilidade de comercialização 
de recursos genéticos, de espécies de interesse comercial e ainda dos co-
nhecimentos tradicionais. 

No mesmo sentido pode ser mencionada a biotecnologia, que 
consta na Convenção como um instrumento passível de utilização para 
conservação e utilização sustentável da diversidade biológica, todavia 
tem sido utilizada com objetivos completamente opostos a este pois pri-
vilegia o implemento da produção de sementes como capital de um mer-
cado econômico que, apesar de depender de sementes nativas e crioulas, 
impõe aos agricultores o dever de consumo de sementes certificadas, au-
mentando o risco de extinção das sementes conservadas e reproduzidas 
por meio processos e conhecimentos tradicionais.

A Convenção trouxe grande contribuição no que se refere ao de-
bate acerca da biodiversidade, contemplando diversos temas relevantes 
para a manutenção da vida no planeta. Em contrapartida, trouxe para o 
âmbito da normatização da diversidade biológica o caráter econômico e 
mercadológico que, por diversas vezes, se sobrepõe ao interesse primário 
que se refere à preservação da vida na Terra. 

Considerando que a diversidade biológica também inclui a in-
teração com a vida humana, é importante mencionar o papel desempe-
nhado pelas comunidades tradicionais, bem como a previsão contida na 
Convenção acerca do dever de respeito, preservação e manutenção do 
conhecimento e das práticas emanadas das comunidades locais e popu-
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lações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes para a conser-
vação e utilização sustentável da diversidade biológica. Por consequência, 
o texto reconhece que formas tradicionais de viver e de relacionamento 
com a natureza são fundamentais à preservação ambiental, caracterizan-
do-se como possíveis alternativas sustentáveis em oposição aos modelos 
produtivos convencionais.

Embora tenha sustentado o respeito aos conhecimentos tradicionais, 
a Convenção sujeitou tais conhecimentos aos desígnios do mercado, estabe-
lecendo regras para o compartilhamento e intercâmbio dos conhecimentos 
indígenas e tradicionais, facilitando o acesso dos setores industriais sobre es-
tes conhecimentos, em detrimento da autodeterminação desses povos e da 
proteção aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.

Neste sentido, tendo por referência a ponderação de Guillermo 
Bonfil Batalla, quando discorre sobre etnodesenvolvimento e defende a 
capacidade autônoma de uma sociedade culturalmente diferenciada se 
guiar em seu próprio desenvolvimento, a Convenção vai de encontro com 
essa perspectiva, pois ao tratar da repartição de benefícios, o fez com a 
imposição do reconhecimento de patentes sobre a natureza, restringindo 
a diversidade biológica a interesses econômicos e mercadológicos. Nesse 
sentido, reforça-se a presença de conteúdo debilitante no bojo da referi-
da Convenção, uma vez que, por meio de suas disposições, estabelece a 
mercantilização da natureza e dos conhecimentos tradicionais associados 
à diversidade biológica. Por consequência, fragiliza e interfere no desen-
volvimento próprio e autônomo dos povos tradicionais e indígenas de-
tentores de saberes relacionados à diversidade biológica, saberes estes que 
são praticados desde tempos remotos e que antecedem a outras formas de 
intervenção humana sobre a natureza.  

Portanto, reafirma-se o caráter da Convenção sobre Diversida-
de Biológica como marco normativo que possibilitou o debate sobre a 
relevância da biodiversidade no planeta, trazendo inclusive disposições 
que demonstram a importância de se proteger conhecimentos das comu-
nidades tradicionais e dos povos indígenas. Todavia, registra-se também 
o paradoxo existente neste instrumento, na medida em que submete a 
natureza a uma condição de propriedade, regulamentando a apropriação 
mercantil sobre recursos biológicos e conhecimentos tradicionais. 
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COMPILAÇÃO DO TEXTO NORMATIVO:

CONVENÇÃO SOBRE A DIVERSIDADE BIOLÓGICA

Preâmbulo
As Partes Contratantes,
Conscientes do valor intrínseca da diversidade biológica e dos va-

lores ecológico, genético, social, econômico, científico, educacional, cultu-
ral, recreativo e estético da diversidade biológica e de seus componentes;

Conscientes, também, da importância da diversidade biológica para 
a evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida da biosfera;

Afirmando que a conservação da diversidade biológica é uma 
preocupação comum à humanidade;

Reafirmando que os Estados têm direitos soberanos sobre os seus 
próprios recursos biológicos;

Reafirmando, igualmente, que os Estados são responsáveis pela 
conservação de sua diversidade biológica e pela utilização sustentável de 
seus recursos biológicos, 

Preocupados com a sensível redução da diversidade biológica 
causada por determinadas atividades humanas;

Conscientes da falta geral de informação e de conhecimento 
sobre a diversidade biológica e da necessidade urgente de desenvolver 
capacitarão científica, técnica e institucional que proporcione o conhe-
cimento fundamental necessário ao planejamento e implementação de 
medidas adequadas;

Observando que é vital prever, prevenir e combater na origem as 
causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica;

Observando também que quando exista ameaça de sensível re-
dução ou perda de diversidade biológica, a falta de plena certeza científi-
ca não deve ser usada como razão para postergar medidas para evitar ou 
minimizar essa ameaça, 

Observando igualmente que a exigência fundamental para a con-
servação da diversidade biológica é a conservação in situ dos ecossiste-
mas e dos habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações 
viáveis de espécies no seu meio natural;

Observando ainda que medidas ex situ, preferivelmente no país 
de origem, desempenham igualmente um importante papel;
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Reconhecendo a estreita e tradicional dependência de recursos 
biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas com es-
tilos de vida tradicionais, e que é desejável repartir equitativamente os 
benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de ino-
vações e de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à 
utilização sustentável de seus componentes;

Reconhecendo, igualmente, o papel fundamental da mulher na con-
servação e na utilização sustentável da diversidade biológica e afirmando a 
necessidade da plena participação da mulher em todos os níveis de formu-
lação e execução de políticas para a conservação da diversidade biológica;

Enfatizando a importância e a necessidade de promover a coope-
ração internacional, regional e mundial entre os Estados e as organizações 
intergovernamentais e o setor não-governamental para a conservação da 
diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes;

Reconhecendo que cabe esperar que o aporte de recursos finan-
ceiros novos e, adicionais e o acesso adequado às tecnologias pertinentes 
possam modificar sensivelmente a capacidade mundial de enfrentar a 
perda da diversidade biológica;

Reconhecendo, ademais, que medidas especiais são necessárias 
para, atender as necessidades dos países em desenvolvimento, inclusive o 
aporte de recursos financeiros novos e adicionais e a acesso adequado às 
tecnologias pertinentes;

Observando, nesse sentido, as condições especiais dos países de 
menor desenvolvimento relativo e dos pequenos Estados insulares;

Reconhecendo que investimentos substanciais são necessários para 
conservar a diversidade biológica e que há expectativa de um amplo escopo de 
benefícios ambientais, econômicos e sociais resultantes desses investimentos;

Reconhecendo que o desenvolvimento econômico e social e a 
erradicação da pobreza são as prioridades primordiais e absolutas dos 
países em desenvolvimento;

Conscientes de que a conservação e a utilização sustentável da 
diversidade biológica são de importância absoluta para atender às ne-
cessidades de alimentação, de saúde e de outra natureza da crescente po-
pulação mundial, para o que são essenciais o acesso e a repartição de 
recursos genéticos e tecnologia;

Observando, enfim, que a conservação e a utilização sustentável 
da diversidade biológica fortalecerão as relações de amizade entre os Es-
tados e contribuirão para a paz da humanidade; 
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Desejosas de fortalecer e complementar instrumentos interna-
cionais existentes para a conservação da diversidade biológica e a utiliza-
ção sustentável de componentes, e  

Determinadas a conservar e utilizar de forma sustentável a diver-
sidade biológica para benefício das gerações presentes e futuras.

Convieram no seguinte:

ARTIGO 1
Objetivos

Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de acordo com 
as disposições pertinentes, são a conservação da diversidade biológica, a 
utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa 
dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, 
inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência ade-
quada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre 
tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado

ARTIGO 2
Utilização de Termos

Para os propósitos desta Convenção:
“Área protegida” significa uma área definida geograficamente que 

é destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos 
específicos de conservação.

“Biotecnologia” significa qualquer aplicação tecnológica que uti-
lize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabri-
car ou modificar produtos ou processas para utilização específica.

“Condições in situ” significa as condições em que recursos gené-
ticos existem em ecossistemas e habitats naturais e, no caso de espécies 
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas 
propriedades rurais.

“Conservação ex situ” significa a conservação de componentes 
da diversidade biológica fora de seus habitats naturais.

“Conservação in situ” significa a conservação de ecossistemas e ha-
bitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de es-
pécies em meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, 
nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características.

“Diversidade biológica” significa a variabilidade de organismos 
vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos eco-
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lógicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro 
de espécies, entre espécies e de ecossistemas.

“Ecossistema” significa um complexo dinâmico de comunidades 
vegetais, animais e de micro-organismos e o seu meio inorgânico que 
interagem como uma unidade funcional.

“Espécie domesticada ou cultivada significa espécie em cujo pro-
cesso de evolução influiu o ser humano para atender suas necessidades.

“Habitat” significa o lugar ou tipo de local onde um organismo 
ou população ocorre naturalmente.

“Material genético” significa todo material de origem vege-
tal, animal, microbiana ou outra que contenha unidades funcionais de 
hereditariedade.

“Organização regional de integração econômica” significa uma 
organização constituída de Estados soberanos de uma determinada re-
gião, a que os Estados-Membros transferiram coerência em relação a ti-
pos regidos por esta Convenção, e que foi devidamente autorizada, con-
forme seus procedimentos internos, a assinar, ratificar, aceitar, aprovar a 
mesma e a ela aderir.

“País de origem de recursos genéticos” significa o país que possui 
esses recursos genéticos em condições in situ.

“País provedor de recursos genéticos” significa o país que provê 
recursos genéticos coletados de fontes in situ, incluindo populações de 
espécies domesticadas e silvestres, ou obtidas de fontes ex situ, que pos-
sam ou não ter sido originados nesse país.

“Recursos biológicos” compreende recursos genéticos, orga-
nismos ou partes destes, populações, ou qualquer outro componente 
biótico de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a 
humanidade.

“Recursos genéticos” significa material genético de valor real ou 
potencial.

“Tecnologia” inclui biotecnologia.
“Utilização sustentável” significa a utilização de componentes da 

diversidade biológica de modo e em ritmo tais que não levem no longo pra-
zo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial 
para atender as necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras.
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ARTIGO 3
Princípio

Os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas 
e com os princípios de Direito Internacional, têm o direito soberano de 
explorar seus próprios recursos segundo suas políticas ambientais, e a 
responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou con-
trole não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas 
além dos limites da jurisdição nacional.

ARTIGO 4
Âmbito Jurisdicional

Sujeito aos direitos de outros Estados, e a não ser que de outra 
modo expressamente determinado nesta Convenção, as disposições des-
ta Convenção aplicam-se em relação a cada Parte Contratante:

a) No caso de componentes da diversidade biológica, nas áreas 
dentro dos limites de sua jurisdição nacionais, e

b) No caso de processos e atividades realizadas sob sua jurisdição 
ou controle- independentemente de- onde ocorram seus efeitos, dentro da 
área de sua jurisdição nacional ou além dos limites da jurisdição nacional.

ARTIGO 5
Cooperação

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme 
o caso, cooperar com outras Partes Contratantes, diretamente ou, quando 
apropriado, mediante organizações internacionais competentes, no que res-
peita a áreas além da jurisdição nacional e em outros assuntos de mútuo in-
teresse, para a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica.

ARTIGO 6
Medidas Gerais para a Conservação e a Utilização Sustentável

Cada Parte Contratante deve, de acordo com suas próprias con-
dições e capacidades:

a) Desenvolver estratégias, planos ou programas para a conser-
vação e a utilização sustentável da diversidade biológica ou adaptar para 
esse fim estratégias, planos ou programas existentes que devem refletir, 
entre outros aspectos, as medidas estabelecidas nesta Convenção concer-
nentes à Parte, interessada; e
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b) integrar, na medida do possível e conforme o caso, a conserva-
ção e a utilização sustentável da diversidade biológica em planos, progra-
mas e políticas setoriais ou Inter setoriais pertinentes.

ARTIGO 7
Identificação e Monitoramento

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme 
o caso, em especial para os propósitos dos Arts. 8 a 10:

a) Identificar componentes da diversidade biológica importantes 
para sua conservação e sua utilização sustentável, levando em conta a 
lista indicativa de categorias constante no anexo I; 

b) Monitorar, por meio de levantamento de amostras e outras 
técnicas, os componentes da diversidade biológica identificados em con-
formidade com a alínea (a) acima, prestando especial atenção aos que 
requeiram urgentemente medidas de conservação e aos que ofereçam o 
maior potencial de utilização sustentável; 

c) Identificar processos e categorias de atividades que tenham ou 
possam ter sensíveis efeitos negativos na conservação e na utilização sus-
tentável da diversidade biológica, e monitorar seus efeitos por meio de 
levantamento de amostras e outras técnicas; e d) Manter e organizar, por 
qualquer sistema, dados derivados de atividades de identificação e moni-
toramento em conformidade com as alíneas a, b e c acima.

ARTIGO 8
Conservação In situ

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme 
o caso:

a) Estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde 
medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade 
biológica, 

b) Desenvolver, se necessário, diretrizes para a seleção, estabe-
lecimento e administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas 
especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica, 

c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos importan-
tes para a conservação da diversidade biológica, dentro ou fora de áreas 
protegidas, a fim de assegurar sua conservação e. utilização sustentável, 

d) Promover a proteção de ecossistemas, habitats naturais e ma-
nutenção de populações viáveis de espécies em seu meio natural, 
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e) Promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente 
sadio em áreas, adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção 
dessas áreas, 

f) Recuperar e restaurar ecossistemas degradados e promover a 
recuperação de espécies ameaçadas, mediante, entre outros meios, a ela-
boração e implementação de planos e outras estratégias de gestão, 

g) Estabelecer ou manter meios para regulamentar, administrar 
ou controlar os riscos associados à utilização e liberação de organismos 
vivos modificados resultantes, da biotecnologia que provavelmente pro-
voquem impacto ambiental negativo que possa afetar a conservação e a 
utilização sustentável da diversidade biológica, levando também em con-
ta os riscos para a saúde humana, 

h) Impedir que se introduzam, controlar ou erradicar espécies 
exóticas que ameacem os ecossistemas, habitats ou espécies, 

i) Procurar proporcionar as condições necessárias para compati-
bilizar as utilizações atuais com a conservação da diversidade biológica e 
a utilização sustentável de seus componentes, 

j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, pre-
servar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades 
locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes 
à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica, e in-
centivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos 
detentores desse conhecimento inovações e práticas; e encorajar a repar-
tição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimen-
to, inovações e práticas, 

k) Elaborar ou manter em vigor a legislação necessária e/ou ou-
tras disposições regulamentares para a proteção de espécies e populações 
ameaçadas, 

l) Quando se verifique um sensível efeito negativo à diversidade 
biológica, em conformidade com o Art. 7, regulamentar ou administrar 
os processos e as categorias de atividades em causal, e 

m) Cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra nature-
za para a conservação in situ a que se referem as alíneas acima, particu-
larmente aos países em desenvolvimento.

ARTIGO 9 - CONSERVAÇÃO EX SITU
Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme 

o caso, e principalmente a fim de complementar medidas de conservação 
in situ:
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a) Adotar medidas para a conservação ex situ de componen-
tes da diversidade biológica, de preferência no país de origem desses 
componentes; 

b) Estabelecer e manter instalações para a conservação ex situ e 
pesquisa de vegetais, animais e micro-organismos, de preferência no país 
de origem dos recursos genéticos; 

c) Adotar medidas para a recuperação e regeneração de espécies 
ameaçadas e para sua reintrodução em seu habitat natural em condições 
adequadas; 

d) Regulamentar e administrar a coleta de recursos biológicos de 
habitats naturais com a finalidade de conservação ex situ de maneira a 
não ameaçar ecossistemas e populações in situ de espécies, exceto quan-
do forem necessárias medidas temporárias especiais ex situ de acordo 
com a alínea; (c) acima; e 

e) Cooperar com o aporte de apoio financeiro e de outra natureza 
para a conservação ex situ a que se referem as alíneas “a” a “d” acima e 
com o estabelecimento e a manutenção de instalações de conservação ex 
situ em países em desenvolvimento.

ARTIGO 10
Utilização Sustentável de Componentes da Diversidade Biológica

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme 
o caso:

a) Incorporar o exame da conservação e utilização sustentável de 
recursos biológicos no processo decisório nacional; 

b) Adotar medidas relacionadas à utilização de recursos biológi-
cos para evitar ou minimizar impactos negativos na diversidade biológica; 

c) Proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos bio-
lógicos de acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis com as 
exigências de conservação ou utilização sustentável; 

d) Apoiar populações locais na elaboração e aplicação de medi-
das corretivas em áreas degradadas ande a diversidade biológica tenha 
sido reduzida; e 

e) Estimular a cooperação entre suas autoridades governamen-
tais e seu setor privado na elaboração de métodos de utilização sustentá-
vel de recursos biológicos.
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ARTIGO 11
Incentivos

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme 
a caso, adotar medidas econômica e socialmente racionais que sirvam 
de incentivo à conservação e utilização sustentável de componentes da 
diversidade biológica.

ARTIGO 12
Pesquisa e Treinamento

As Partes Contratantes, levando em conta as necessidades espe-
ciais dos países em desenvolvimento, devem:

a) Estabelecer e manter programas de educação e treinamento 
científico e técnico sobre medidas para a identificação, conservação e uti-
lização sustentável da diversidade biológica e seus componentes, e pro-
porcionar apoio a esses programas de educação e treinamento destinados 
às necessidades específicas dos países em desenvolvimento;

b) Promover e estimular pesquisas que contribuam para a conser-
vação e a utilização sustentável da diversidade biológica especialmente nos 
países em desenvolvimento, conforme, entre outras, as decisões da Confe-
rência das Partes tomadas em consequência das recomendações do Órgão 
Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e Tecnológico; e

c) Em conformidade com as disposições dos Arts. 16, 18 e 20, 
promover e cooperar na utilização de avanços científicos da pesquisa so-
bre diversidade biológica para elaborar métodos de conservação e utili-
zação sustentável de recursos biológicos.

ARTIGO 13
Educação e Conscientização Pública

As Partes Contratantes devem:
a) Promover e estimular a compreensão da importância da con-

servação da diversidade biológica e das medidas necessárias a esse fim, 
sua divulgação pelos meios de comunicação, e a inclusão desses temas 
nos programas educacionais; e b) Cooperar, conforme o caso, com outros 
Estados e organizações internacionais na elaboração de programas edu-
cacionais de conscientização pública no que concerne à conservação e à 
utilização sustentável da diversidade biológica.



303

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

ARTIGO L4
Avaliação de Impacto e Minimização de Impactos Negativos

1. Cada Parte Contratante, na medida do possível e conforme a 
caso, deve:

a) Estabelecer procedimentos adequados que exijam a avaliação 
de impacto ambiental de seus projetos propostos que possam ter sensí-
veis efeitos negativos na diversidade biológica, a fim de evitar ou minimi-
zar tais efeitos e, conforme o caso, permitir a participação pública nesses 
procedimentos; 

b) Tomar providências adequadas para assegurar que sejam de-
vidamente levadas em conta as consequências ambientais de seus progra-
mas e políticas que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade 
biológica; 

c) Promover, com base em reciprocidade, notificação, intercâm-
bio de informação e consulta sobre atividades sob sua jurisdição ou con-
trole que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica 
de outros Estados ou áreas além dos limites da jurisdição nacional, es-
timulando-se a adoção de acordos bilaterais, regionais ou multilaterais, 
conforme o caso; 

d) Notificar imediatamente. no caso em que se originem sob sua 
jurisdição ou controle, perigo ou dano iminente ou grave à diversidade 
biológica em área sob jurisdição de outros Estados ou em áreas além dos 
limites da jurisdição nacional, os Estados que possam ser afetados por 
esse perigo ou dano, assim como tomar medidas para prevenir ou míni-
ma asse perigo ou dano; e 

e) Estimular providências nacionais sobre medidas de emergên-
cia para o caso de atividades ou acontecimentos de origem natural ou 
outra que representem perigo grave e iminente à diversidade biológica 
e promover a cooperação internacional para complementar tais esforços 
nacionais e, conforme o caso e, em acordo com os Estados ou organiza-
ções regionais de integração econômica interessados, estabelecer planos 
conjuntos de contingência 

2. A Conferência das Partes deve examinar, com base em estudos 
a serem efetuados, as questões de responsabilidade e reparação, inclusive 
restauração e indenização, por danos causados à diversidade biológica, 
exceto quando essa responsabilidade for de ardem estritamente Interna.
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ARTIGO 15
Acesso a Recursos Genéticos

1. Em reconhecimento dos direitos soberanos dos Estados sobre 
seus recursos naturais, a autoridade para determinar o acesso a recursos ge-
néticos pertence aos governos nacionais e está sujeita à legislação nacional. 

2. Cada Parte Contratante deve procurar criar condições para 
permitir o acesso a recursos genéticos para utilização ambientalmente 
saudável por outras Partes Contratantes e não impor restrições contrárias 
aos objetivos desta Convenção. 

3. Para os propósitos desta Convenção, os recursos genéticos 
providos por uma Parte Contratante, a que se referem este artigo e os 
artigos 16 e 19, são apenas aqueles providos por Partes Contratantes que 
sejam países de origem desses recursos ou por Partes que os tenham ad-
quirido em conformidade com esta Convenção 

4. O acesso, quando concedido, deverá sê-lo de comum acordo e 
sujeito ao disposto no presente artigo.

5. O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao consenti-
mento prévio fundamentado da Parte Contratante provedora desses re-
cursos, a menos que de outra forma determinado por essa Parte.

6. Cada Parte Contratante deve procurar conceber e realizar pes-
quisas científicas baseadas em recursos genéticos providos por outras 
Partes Contratantes com sua plena participação e, na medida do possível, 
no território dessas Partes Contratantes.

7. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, 
administrativas ou políticas, conforme o caso e em conformidade com 
os Arts. 16 e 19 e, quando necessário, mediante o mecanismo financei-
ro estabelecido pelos Arts. 20 e 21, para compartilhar de forma justa e 
equitativa os resultados da pesquisa e do desenvolvimento de recursos 
genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial e de outra 
natureza com a Parte Contratante provedora desses recursos. Essa parti-
lha deve dar-se de comum acordo.

ARTIGO 16
Acesso à Tecnologia e Transferência de Tecnologia

1. Cada Parte Contratante, reconhecendo que a tecnologia inclui 
biotecnologia, e que tanto o acesso à tecnologia quanto sua transferência 
entre Partes Contratantes são elementos essenciais para a realização dos 
objetivos desta Convenção, compromete-se, sujeito ao disposto neste ar-
tigo, a permitir e/ou facilitar a outras Partes Contratantes acesso a tecno-
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logias que sejam pertinentes à conservação e utilização sustentável da di-
versidade biológica ou que utilizem recursos genéticos e não causem dano 
sensível ao meio ambiente, assim como a transferência dessas tecnologias.

2. O acesso à tecnologia e sua transferência a países em desen-
volvimento, a que se refere o § l acima, devem ser permitidos e/ou faci-
litados em condições justas e as mais favoráveis, inclusive em condições 
concessionais e preferenciais quando de comum acordo, e, caso neces-
sário, em conformidade com o mecanismo financeiro estabelecido nos 
Arts. 20 e 21. No caso de tecnologia sujeita a patentes e outros direitos de 
propriedade intelectual, o acesso à tecnologia e sua transferência devem 
ser permitidos em condições que reconheçam e sejam compatíveis com 
a adequada e efetiva proteção dos direitos de propriedade intelectual. A 
aplicação deste parágrafo deve ser compatível com os §§ 3, 4 e 5 abaixo.

3. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, ad-
ministrativas ou políticas, conforme o caso, para que as Partes Contra-
tantes, em particular as que são países em desenvolvimento, que provêm 
recursos genéticos, tenham garantido o acesso à tecnologia que utilize 
esses recursos e sua transferência, de comum acordo, incluindo tecno-
logia protegida por patentes e outros direitos de propriedade intelectual, 
quando necessário, mediante as disposições dos Arts. 20 e 21, de acordo 
com o direito internacional e conforme os §§ 4 e 5 abaixo.

4. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, ad-
ministrativas ou políticas, conforme o caso, para que o setor privado 
permita o acesso à tecnologia a que se refere o § l acima, seu desenvol-
vimento conjunto e sua transferência em benefício das instituições go-
vernamentais e do setor privado de países em desenvolvimento, e a esse 
respeito deve observar as obrigações constantes dos §§ 1, 2 e 3 acima.

5. As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros 
direitos de propriedade intelectual podem influir na implementação des-
ta Convenção, devem cooperar a esse respeito em conformidade com a 
legislação nacional e o direito internacional para garantir que esses direi-
tos oponham e não se oponham aos objetivos desta Convenção.

ARTIGO 17
Intercâmbio de Informações

1. As Partes Contratantes devem proporcionar o intercâmbio 
de Informações, de todas as fontes disponíveis do público, pertinentes à 
conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica, levando 
em conta as necessidades especiais dos países em desenvolvimento.
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2. Esse intercâmbio de Informações deve incluir o intercâmbio 
dos resultados de pesquisas técnicas, científicas, e socioeconômicas, 
como também informações sobre programas de treinamento e de pes-
quisa, conhecimento especializado, conhecimento indígena e tradicional 
como tais e associados às tecnologias a que se refere o § l do Art. 16. Deve 
também, quando possível, incluir a repatriação das Informações.

ARTIGO 18
Cooperação Técnica e Científica

1. As Partes Contratantes devem promover a cooperação técnica 
e científica internacional no campo da conservação e utilização susten-
tável da diversidade biológica, caso necessário, por meio de instituições 
nacionais e internacionais competentes.

2. Cada Parte Contratante deve, ao implementar esta Convenção, 
promover a cooperação técnica e científica com outras Partes Contra-
tantes, em particular países em desenvolvimento, por meio, entre outros, 
da elaboração e implementação de políticas nacionais. Ao promover essa 
cooperação, deve ser dada especial atenção ao desenvolvimento e fortale-
cimento dos meios nacionais mediante a capacitação de recursos huma-
nos e fortalecimento institucional.

3. A Conferência das Partes, em sua primeira sessão, deve de-
terminar a forma de estabelecer um mecanismo de intermediação para 
promover e facilitar a cooperação técnica e científica.

4. As Partes Contratantes devem, em conformidade com sua le-
gislação e suas políticas nacionais, elaborar e estimular modalidades de 
cooperação para o desenvolvimento e utilização de tecnologias, inclusive 
tecnologias indígenas e tradicionais, para alcançar os objetivos desta Con-
venção. Com esse fim, as Partes Contratantes devem também promover a 
cooperação para a capacitação de pessoal e o intercâmbio de técnicos.

5. As Partes Contratantes devem, no caso de comum acordo, 
promover o estabelecimento de programas de pesquisa conjuntos e, em-
presas conjuntas, para o desenvolvimento de tecnologias relevantes aos 
objetivos desta Convenção.

ARTIGO 19
Gestão da Biotecnologia e Distribuição de seus Benefícios
1. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, ad-

ministravas ou políticas, conforme o caso, para permitir a participação 
efetiva, em atividades de pesquisa biotecnológica, das Partes Contratan-
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tes, especialmente países em desenvolvimento, que provêm os recursos 
genéticos para essa pesquisa, e se possível nessas Partes Contratantes.

2. Cada Parte Contratante deve adotar todas as medidas pos-
síveis para promover e antecipar acesso prioritário, em base justa e 
equitativa das Partes Contratantes, especialmente países em desenvol-
vimento, aos resultados e benefícios derivados de biotecnologias basea-
das em recursos genéticos providos por essas Partes Contratantes. Esse 
acesso deve ser de comum acordo.

3. As Partes devem examinar a necessidade e as modalidades de 
um protocolo que estabeleça procedimentos adequados, inclusive, em 
especial, a concordância prévia fundamentada, no que respeita a transfe-
rência, manipulação e utilização seguras de todo organismo vivo modifi-
cado pela biotecnologia, que possa ter efeito negativo para a conservação 
e utilização sustentável da diversidade biológica. 

4. Cada Parte Contratante deve proporcionar, diretamente ou 
por solicitação, a qualquer pessoa física ou jurídica sob sua jurisdição 
provedora dos organismos a que se refere o § 3 acima, à Parte Contratante 
em que esses organismos devam ser introduzidos, todas as Informações 
disponíveis sobre a utilização e as normas de segurança exigidas por essa 
Parte Contratante para a manipulação desses organismos, bem como to-
das as Informações disponíveis sobre os potenciais efeitos negativos des-
ses organismos específicos.

ARTIGO 20
Recursos Financeiros

1. Cada Parte Contratante compromete-se a proporcionar, de 
acordo com a sua capacidade, apoio financeiro e incentivos respectivos às 
atividades nacionais destinadas a alcançar os objetivos desta Convenção 
em conformidade com seus planos, prioridades e programas nacionais.

2. As Partes países desenvolvidos devem prover recursos finan-
ceiros novos e adicionais para que as Partes países em desenvolvimento 
possam cobrir integralmente os custos adicionais por elas concordados 
decorrentes da implementação de medidas em cumprimento das obriga-
ções desta Convenção, bem como para que se beneficiem de seus disposi-
tivos. Estes custos devem ser determinados de comum acordo entre cada 
Parte país em desenvolvimento e o mecanismo institucional previsto no 
Art. 21, de acordo com políticas, estratégias, prioridades programáticas 
e critérios de aceitabilidade, segundo uma lista indicativa de custos adi-
cionais estabelecida pela Conferência das Partes. Outras Partes, inclusive 
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países em transição para uma economia de mercado, podem assumir vo-
luntariamente as obrigações das Partes países desenvolvidos. Para os fins 
deste artigo, a Conferência das Partes deve estabelecer, em sua primeira 
sessão, uma lista de Partes países desenvolvidos e outras Partes que vo-
luntariamente assumam as obrigações das Partes países desenvolvidos. 
A Conferência das Partes deve periodicamente revisar e, se necessário, 
alterar a lista. Contribuições voluntárias de outros países e fontes podem 
ser também estimuladas. Para o cumprimento desses compromissos deve 
ser levada em conta a necessidade de que o fluxo de recursos seja adequa-
do, previsível e oportuno, e a importância de distribuir os custos entre as 
Partes contribuintes incluídas na citada lista.

3. As Partes países desenvolvidos podem também prover recur-
sos financeiros relativos à implementação desta Convenção por canais 
bilaterais, regionais e outros multilaterais.

4. O grau de efetivo cumprimento dos compromissos assumidos 
sob esta Convenção das Partes países em desenvolvimento dependerá 
do cumprimento efetivo dos compromissos assumidos sob esta Con-
venção pelas Partes países desenvolvidos, no que se refere a recursos fi-
nanceiros e transferência de tecnologia, e levará plenamente em conta 
o fato de que o desenvolvimento econômico e social e a erradicação da 
pobreza são as prioridades primordiais e absolutas das Partes países em 
desenvolvimento.

5. As Partes devem levar plenamente em conta as necessidades es-
pecíficas e a situação especial dos países de menor desenvolvimento relati-
vo em suas medidas relativas a financiamento e transferência de tecnologia.

6. As Partes Contratantes devem também levar em conta as con-
dições especiais decorrentes da dependência da diversidade biológica, 
sua distribuição e localização nas Partes países em desenvolvimento, em 
particular os pequenos estados insulares.

7. Deve-se também levar em consideração a situação especial dos 
países em desenvolvimento, inclusive os que são ecologicamente mais 
vulneráveis, como os que possuem regiões áridas e semiáridas, zonas 
costeiras e montanhosas,

ARTIGO 21
Mecanismos Financeiros

1. Deve ser estabelecido um mecanismo para prover, por meio 
de doação, ou em bases concessionais, recursos financeiros para os fins 
desta Convenção, às Partes países em desenvolvimento, cujos elementos 
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essenciais são descritos neste artigo. O mecanismo deve operar, para os 
fins desta Convenção, sob a autoridade e a orientação da Conferência das 
Partes, e a ela responder. As operações do mecanismo devem ser realiza-
das por estrutura institucional a ser decidida pela Conferência das Partes 
em sua primeira sessão. A Conferência das Partes deve determinar, para 
os fins desta Convenção, políticas, estratégicas, prioridades programáti-
cas e critérios de aceitabilidade relativos ao acesso e à utilização desses 
recursos. As Contribuições devem levar em conta a necessidade mencio-
nada no Artigo 20 de que o fluxo de recursos seja previsível, adequado e 
oportuno, de acordo com o montante de recursos necessários, a ser de-
cidido periodicamente pela Conferência das Partes, bem como a impor-
tância da distribuição de custos entre as partes contribuintes incluídas na 
lista a que se refere o parágrafo 2 do Artigo 20. Contribuições voluntárias 
podem também ser feitas pelas Partes, países desenvolvidos e por outros 
países e fontes. O mecanismo deve operar sob um sistema de administra-
ção democrático e transparente.

2. Em conformidade com os objetivos desta Convenção, a Con-
ferência das partes deve determinar, em usa primeira sessão, políticas, 
estratégias e prioridades programáticas, bem como diretrizes e critérios 
detalhados de aceitabilidade para acesso e utilização dos recursos finan-
ceiros, inclusive o acompanhamento e a avaliação periódica de sua utili-
zação. A Conferência das Partes deve decidir sobre as providências para a 
implementação do parágrafo l acima após consulta à estrutura institucio-
nal encarregada da operação do mecanismo financeiro.

3. A Conferência das Partes deve examinar a eficácia do meca-
nismo estabelecido neste Artigo, inclusive os critérios e as diretrizes refe-
ridas no Parágrafo 2 acima, em não menos que dois anos da entrada em 
vigor desta Convenção, e a partir de então periodicamente. Com base 
nesse exame, deve, se necessário, tomar medidas adequadas para melho-
rar a eficácia do mecanismo.

4. As Partes Contratantes devem estudar a possibilidade de forta-
lecer as instituições financeiras existentes para prover recursos financei-
ros para a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica.

ARTIGO 22
Relação com Outras Convenções Internacionais

1. As disposições desta Convenção não devem afetar os direitos e 
obrigações de qualquer Parte Contratante decorrentes de qualquer acordo 
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internacional existente, salvo se o exercício desses direitos e o cumprimen-
to dessas obrigações cause grave dano ou ameaça à diversidade biológica.

2. As Partes Contratantes devem implementar esta Convenção, 
no que se refere ao meio ambiente marinho em conformidade com os 
direitos e obrigações dos Estados decorrentes do Direito do mar.

ARTIGO 23
Conferência das Partes

1. Uma Conferência das Partes é estabelecida por esta Conven-
ção. A primeira sessão da Conferência das Partes deve ser convocada pelo 
Diretor Executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambien-
te no mais tardar dentro de um ano da entrada em vigor desta Conven-
ção. Subsequentemente, sessões ordinárias da Conferência das Partes de-
vem ser realizadas em intervalos a serem determinados pela Conferência 
em sua primeira sessão.

2. Sessões extraordinárias da Conferência das Partes devem ser 
realizadas quando for considerado necessário pela Conferência, ou por 
solicitação escrita de qualquer Parte, desde que, dentro de seis meses após 
a solicitação ter sido comunicada às Partes pelo Secretariado, seja apoia-
da por pelo menos um terço das Partes.

3. A Conferência das Partes deve aprovar e adotar por consenso 
suas regras de procedimento e as de qualquer organismo subsidiário que 
estabeleça, bem como as normas de administração financeira do Secreta-
riado. Em cada sessão ordinária, a Conferência das Partes deve adotar um 
orçamento para o exercício até a seguinte sessão ordinária. 

4. A Conferência das partes deve manter sob exame a implemen-
tação desta Convenção, e, com esse fim, deve:

a) Estabelecer a forma e a periodicidade da comunicação das In-
formações a serem apresentadas em conformidade com o Artigo 26, e 
examinar essas Informações, bem como os relatórios apresentados por 
qualquer órgão subsidiário;

b) Examinar os pareceres científicos, técnicos e tecnológicos 
apresentados de acordo com o Artigo 25,

c) Examinar e adotar protocolos, caso necessário, em conformi-
dade com o Artigo 28,

d) Examinar e adotar, caso necessário, emendas a esta Conven-
ção e a seus anexos, em conformidade com os Artigos 29 e 30;
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e) Examinar emendas a qualquer protocolo, bem como a quais-
quer de seus anexos e, se assim decidir, recomendar sua adoção às partes 
desses protocolos,

f) Examinar e adotar caso necessário, anexos adicionais a esta 
Convenção, em conformidade com o Artigo 30;

g) Estabelecer os órgãos subsidiários, especialmente de consulta-
ria científica e técnica, considerados necessários à implementação desta 
Convenção;

h) Entrar em contato, por meio do Secretariado, com os órgãos 
executivos de Convenções que tratem de assuntos objeto desta Conven-
ção, para com eles estabelecer formas adequadas de cooperação; e

i) Examinar e tomar todas as demais medidas que possam ser 
necessárias para alcançar os fins desta Convenção, à luz da experiência 
adquirida na sua implementação.

5. As Nações Unidas, seus organismos especializados e a Agência 
Internacional de Energia Atômica, bem como qualquer Estado que não 
seja Parte desta Convenção, podem se fazer representar como observa-
dores nas sessões da Conferência das Partes. Qualquer outro órgão ou 
organismo governamental ou não-governamental competente no cam-
po da conservação e da utilização sustentável da diversidade biológica, 
que informe ao Secretariado do seu desejo de se fazer representar como 
observador numa sessão da Conferência das Partes, pode ser admitido, 
a menos que um terço das Partes apresente objeção. A admissão e a par-
ticipação de observadores devem sujeitar-se às regras de procedimento 
adotadas pela Conferência das Partes.

ARTIGO 24
Secretariado

1. Fica estabelecido um Secretariado com as seguintes funções:
a) Organizar as sessões da Conferência das Partes prevista no Ar-

tigo 23 e prestar-lhes serviço;
b) Desempenhar as funções que lhe atribuam os protocolos;
c) Preparar relatórios sobre o desempenho de suas funções sob 

esta convenção e apresentá-los à Conferência das Partes;
d) Assegurar a coordenação com outros organismos internacio-

nais pertinentes e, em particular, tomar as providências administrativas e 
contratuais necessárias para o desempenho eficaz de suas funções, e

e) Desempenhar as demais funções que lhe forem atribuídas pela 
Conferência das Partes.
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2. Em sua primeira sessão ordinária, a Conferência das Partes 
deve designar o Secretariado dentre as organizações internacionais com-
petentes que se tenham demonstrado dispostas a desempenhar as fun-
ções de secretariado previstas nesta Convenção.

ARTIGO 25
O Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico, Técnico e 

Tecnológico
1. Fica estabelecido um órgão subsidiário de assessoramen-

to científico, técnico e tecnológico para prestar, em tempo oportuno, à 
Conferência das Partes e, conforme o caso, aos seus demais órgãos sub-
sidiários, assessoramento sobre a implementação desta Convenção. Este 
órgão deve estar aberto à participação de todas as Partes e deve ser mul-
tidisciplinar. Deve ser composto por representantes governamentais com 
competências nos campos de especialização pertinentes. Deve apresentar 
relatórios regularmente à Conferência das Partes sobre todos os aspectos 
de seu trabalho.

2. Sob a autoridade da Conferência das Partes e de acordo com as 
diretrizes por ela estabelecidas, e a seu pedido, o órgão deve:

a) Apresentar avaliações científicas e técnicas da situação da di-
versidade biológica;

b) Preparar avaliações científicas e técnicas dos efeitos dos tipos 
de medidas adotadas, em conformidade com o previsto nesta Convenção;

c) Identificar tecnologias e conhecimentos técnicos inovadores, 
eficientes e avançados relacionados à conservação e à utilização susten-
tável da diversidade biológica e prestar assessoramento sobre as formas 
e meios de promover o desenvolvimento e/ou a transferência dessas 
tecnologias;

d) Prestar assessoramento sobre programas científicos e coope-
ração internacional em pesquisa e desenvolvimento, relativos à conserva-
ção e a utilização sustentável da diversidade biológica: e

e) Responder a questões científicas, técnicas, tecnológicas e metodo-
lógicas que lhe formulem a Conferência das Partes e seus órgãos subsidiários.

3. As funções, mandato, organização e funcionamento deste órgão 
podem ser posteriormente melhor definidos pela Conferência das Partes.
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ARTIGO 26
Relatórios

Cada Parte Contratante deve, com a periodicidade a ser estabele-
cida pela Conferência das Partes, apresentar-lhe relatórios sobre medidas 
que tenha adotado para a implementação dos dispositivos desta Conven-
ção e sobre sua eficácia para alcançar os seus objetivos.

ARTIGO 27
Solução de Controvérsias

1. No caso de controvérsia entre Partes Contratantes no que res-
peita à interpretação ou aplicação desta Convenção, as Partes envolvidas 
devem procurar resolvê-la por meio de negociação.

2. Se as Partes envolvidas não conseguirem chegar a um acordo 
por meio de negociação, podem conjuntamente solicitar os bons ofícios 
ou a mediação de uma terceira Parte.

3. Ao ratificar, aceitar, ou aprovar esta Convenção ou a ela ade-
rir, ou em qualquer momento posterior, um Estado ou organização de 
integração econômica regional pode declarar por escrito ao Depositário 
que, no caos de controvérsia não resolvida de acordo com o § 10 ou o § 
2 acima, aceita como compulsórios um ou ambos dos seguintes meios de 
solução de controvérsias:

a) arbitragem de acordo com o procedimento estabelecido na 
Parte l do Anexo II;

b) submissão da controvérsia à Corte Internacional de Justiça.
4. Se as Partes na controvérsia não tiverem aceito, de acordo com 

o parágrafo 3o acima, aquele ou qualquer outro procedimento, a con-
trovérsia deve ser submetida à conciliação de acordo com a Parte 2 do 
Anexo II, a menos que as Partes concordem de outra maneira.

5. O disposto neste artigo aplica-se a qualquer protocolo salvo se 
de outra maneira disposto nesse protocolo.

ARTIGO 28
Adoção dos Protocolos

1. As Partes Contratantes devem cooperar na formulação e ado-
ção de protocolos desta Convenção.

2. Os protocolos devem ser adotados em sessão da Conferência 
das Partes.
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3. O texto de qualquer protocolo proposto deve ser comunica-
do pelo Secretariado às Partes Contratantes pelo menos seis meses antes 
dessa sessão.

ARTIGO 29
Emendas à Convenção ou Protocolos

1. Qualquer Parte Contratante pode propor emendas a esta Con-
venção. Emendas a qualquer protocolo podem ser propostas por quais-
quer Partes dos mesmos.

2. Emendas a esta Convenção devem ser adotadas em sessão da 
Conferência das Partes. Emendas a qualquer protocolo devem ser adota-
das em sessão das Partes dos protocolos pertinentes. O texto de qualquer 
emenda proposta a esta Convenção ou a qualquer protocolo, salvo se de 
outro modo disposto no protocolo, deve ser comunicado às Partes do 
instrumento pertinente pelo Secretariado pelo menos seis meses antes 
da sessão na qual será proposta sua adoção. Propostas de emenda devem 
também ser comunicadas pelo Secretariado aos signatários desta Con-
venção, para informação.

3. As Partes devem fazer todo o possível para chegar a acordo por 
consenso sobre as emendas propostas a esta Convenção ou a qualquer 
protocolo. Uma vez exauridos todos os esforços para chegar a um con-
senso sem que se tenha chegado a um acordo a emenda deve ser adotada, 
em última instância, por maioria de dois terços das Partes do instrumen-
to pertinente presentes e votantes nessa sessão, e deve ser submetida pelo 
Depositário a todas as Partes para ratificação, aceitação ou aprovação.

4. A ratificação, aceitação ou aprovação de emendas deve ser no-
tificada por escrito ao Depositário. As emendas adotadas em conformi-
dade com o parágrafo 30 acima devem entrar em vigor entre as Partes 
que as tenham aceitado no nonagésimo dia após o depósito dos instru-
mentos de ratificação, aceitação ou aprovação de pelo menos dois ter-
ços das Partes Contratantes desta Convenção ou das Partes do protocolo 
pertinente, salvo se de outro modo disposto nesse protocolo. A partir de 
então, as emendas devem entrar em vigor para qualquer outra Parte no 
nonagésimo dia após a Parte ter depositado seu instrumento de ratifica-
ção, aceitação ou aprovação das emendas.

5. Para os fins deste artigo, “Partes presentes e votantes” significa 
Partes presentes e que emitam voto afirmativo ou negativo.
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ARTIGO 30
Adoção de Anexos e Emendas a Anexos

1. Os anexos a esta Convenção ou a seus protocolos constituem 
parte integral da Convenção ou do protocolo pertinente, conforme o 
caso, e, salvo se expressamente disposto de outro modo, qualquer refe-
rência a esta Convenção e a seus protocolos constitui ao mesmo tempo 
referência a quaisquer de seus anexos. Esses anexos devem restringir-se a 
assuntos processuais, científicos, técnicos e administrativos.

2. Salvo se disposto de outro modo em qualquer protocolo no 
que se refere a seus anexos, para a proposta, adoção e entrada em vigor de 
anexos suplementares a esta Convenção ou de anexos a quaisquer de seus 
protocolos, deve-se obedecer ao seguinte procedimento:

a) os anexos a esta Convenção ou a qualquer protocolo devem 
ser propostos e adotados de acordo com o procedimento estabelecido no 
artigo. 29;

b) qualquer Parte que não possa aceitar um anexo suplementar a 
esta Convenção ou um anexo a qualquer protocolo do qual é Parte o deve 
notificar, por escrito, ao Depositário, dentro de um ano da data da comu-
nicação de sua adoção pelo Depositário. O Depositário deve comunicar 
sem demora a todas as Partes qualquer notificação desse tipo recebida. 
Uma Parte pode a qualquer momento retirar uma declaração anterior de 
objeção, e, assim, os anexos devem entrar em vigor para aquela Parte de 
acordo com o disposto na alínea c abaixo;

c) um ano após a data da comunicação pelo Depositário de sua 
adoção, o anexo deve entrar em vigor para todas as Partes desta Conven-
ção ou de qualquer protocolo pertinente que não tenham apresentado 
uma notificação de acordo com o disposto na alínea b acima.

3. A proposta, adoção e entrada em vigor de emendas aos anexos 
a esta Convenção ou a qualquer protocolo devem estar sujeitas ao proce-
dimento obedecido no caso da proposta, adoção e entrada em vigor de 
anexos a esta Convenção ou anexos a qualquer protocolo.

4. Se qualquer anexo suplementar ou uma emenda a um anexo 
for relacionada a uma emenda a esta Convenção ou qualquer protocolo, 
este anexo suplementar ou esta emenda somente deve entrar em vigor 
quando a referida emenda à Convenção ou protocolo estiver em vigor.
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ARTIGO 31
Direito de Voto

1. Salvo o disposto no parágrafo 20 abaixo, cada Parte Contratan-
te desta Convenção ou de qualquer protocolo deve ter um voto.

2. Em assuntos de sua competência, organizações de integração 
econômica regional devem exercer seu direito ao voto com um número 
de votos igual ao número de seus Estados-Membros que sejam Partes 
Contratantes desta Convenção ou de protocolo pertinente. Essas organi-
zações não devem exercer seu direito de voto se seus Estados-Membros 
exercerem os seus, e vice-versa.

ARTIGO 32
Relações entre esta Convenção e seus Protocolos

1. Um Estado ou uma organização de integração econômica re-
gional não pode ser Parte de um protocolo salvo se for, ou se tornar si-
multaneamente, Parte Contratante desta Convenção.

2. Decisões decorrentes de qualquer protocolo devem ser tomadas 
somente pelas Partes do protocolo pertinente. Qualquer Parte Contratante 
que não tenha ratificado, aceito ou aprovado um protocolo pode participar 
como observadora em qualquer sessão das Partes daquele protocolo.

ARTIGO 33
Assinatura

Esta Convenção está aberta a assinatura por todos os Estados e 
qualquer organização de integração econômica regional na cidade do Rio 
de Janeiro de 5 de junho de 1992 a 14 de junho de 1992, e na sede das 
Nações Unidas em Nova Iorque, de 15 de junho de 1992 a 4 de junho de 
1993.

ARTIGO 34
Ratificação, Aceitação ou Aprovação

1. Esta Convenção e seus protocolos estão sujeitos a ratificação, 
aceitação ou aprovação, pelos Estados e por organizações de integração 
econômica regional. Os Instrumentos de ratificação, aceitação ou aprova-
ção devem ser depositados junto ao Depositário.

2. Qualquer organização mencionada no parágrafo 1o acima que 
se torne Parte Contratante desta Convenção ou de quaisquer de seus pro-
tocolos, sem que seja Parte contratante nenhum de seus Estados-Mem-
bros, deve ficar sujeita a todas as obrigações da Convenção ou do proto-
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colo, conforme o caso. No caso dessas organizações, se um ou mais de 
seus Estados-Membros for uma Parte Contratante desta Convenção ou 
de protocolo pertinente, a organização e seus Estados-Membros devem 
decidir sobre suas respectivas responsabilidades para o cumprimento de 
suas obrigações previstas nesta Convenção ou no protocolo, conforme o 
caso. Nesses casos, a organização e os Estados Membros não devem exer-
cer simultaneamente direitos estabelecidos por esta Convenção ou pelo 
protocolo pertinente.

3. Em seus instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação, 
as organizações mencionadas no parágrafo 1o acima devem declarar o 
âmbito de sua competência no que respeita a assuntos regidos por esta 
Convenção ou por protocolo pertinente. Essas organizações devem tam-
bém informar ao Depositário de qualquer modificação pertinente no 
âmbito de sua competência.

ARTIGO 35
Adesão

1. Esta Convenção e quaisquer de seus protocolos está aberta a 
adesão de Estados e organizações de integração econômica regional a 
partir da data em que expire o prazo para a assinatura da Convenção ou 
do protocolo pertinente. Os instrumentos de adesão devem ser deposita-
dos junto ao Depositário. 

2. Em seus instrumentos de adesão, as organizações menciona-
das no § 1o acima devem declarar o âmbito de suas competências no que 
respeita aos assuntos regidos por esta Convenção ou pelos protocolos. 
Essas organizações devem também informar ao Depositário qualquer 
modificação pertinente no âmbito de suas competências. 

3. O disposto no artigo 34, parágrafo 20, deve aplicar-se a orga-
nizações de integração econômica regional que adiram a esta Convenção 
ou a quaisquer de seus protocolos.

ARTIGO 36
Entrada em Vigor

1. Esta Convenção entra em vigor no nonagésimo dia após a data 
de depósito do trigésimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação 
ou adesão.

2. Um protocolo deve entrar em vigor no nonagésimo dia após 
a data do depósito do número de instrumentos de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão estipulada nesse protocolo.
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3. Para cada Parte Contratante que ratifique, aceite ou aprove esta 
Convenção ou a ela adira após o depósito do trigésimo instrumento de 
ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, esta Convenção entra em vi-
gor no nonagésimo dia após a data de depósito pela Parte Contratante do 
seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.

4. Um protocolo, salvo se disposto de outro modo nesse proto-
colo, deve entrar em vigor para uma Parte Contratante que o ratifique, 
aceite ou aprove ou a ele adira após sua entrada em vigor de acordo com 
o parágrafo 2o acima, no nonagésimo dia após a data do depósito do 
instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão por essa Parte 
Contratante, ou na data em que esta Convenção entre em vigor para essa 
Parte Contratante, a que for posterior.

5. Para os fins dos parágrafos l e 2 acima, os instrumentos deposi-
tados por uma organização de Integração econômica regional não devem 
ser contados como adicionais àqueles depositados por Estados-Membros 
dessa organização.

ARTIGO 37
Reservas

Nenhuma reserva pode ser feita a esta Convenção.

ARTIGO 38
Denúncias

1. Após dois anos da entrada em vigor desta Convenção para 
uma Parte Contratante, essa Parte Contratante pode a qualquer momen-
to a denunciar por meio de notificação escrita ao Depositário.

2. Essa denúncia tem efeito um ano após a data de seu recebi-
mento pelo Depositário, ou em data posterior se assim for estipulado na 
notificação de denúncia.

3. Deve ser considerado que qualquer Parte Contratante que de-
nuncie esta Convenção denuncia também os protocolos de que é Parte.

ARTIGO 39
Disposições Financeiras Provisórias

Desde que completamente reestruturado, em conformidade com 
o disposto no Artigo 21, o Fundo para o Meio Ambiente Mundial, do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, e do Banco Internacional para 
a Reconstrução e o Desenvolvimento, deve ser a estrutura institucional 
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provisória a que se refere o Artigo 21, no período entre a entrada em 
vigor desta Convenção e a primeira sessão da Conferência das Partes ou 
até que a Conferência das Partes designe uma estrutura institucional em 
conformidade com o Artigo 21.

ARTIGO 40
Disposições Transitórias para o Secretariado

O Secretariado a ser provido pelo Diretor Executivo do Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente deve ser o Secretariado a que se 
refere o Artigo 24, parágrafo 2, provisoriamente pelo período entre a entra-
da em vigor desta Convenção e a primeira sessão da conferência das Partes.

ARTIGO 41
Depositário

O Secretário-Geral das Nações Unidas deve assumir as funções 
de Depositário desta Convenção e de seus protocolos.

ARTIGO 42
Textos Autênticos

O original desta Convenção, cujos textos em árabe, chinês, espa-
nhol, francês, inglês e russo são igualmente autênticos, deve ser deposita-
do junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para 
esse fim, firmam esta Convenção.

Feita no Rio de Janeiro, aos S dias de junho de mil novecentos e 
noventa e dois.

ANEXO I
Identificação e Monitoramento

1. Ecossistemas e habitats compreendendo grande diversidade, 
grande número de espécies endêmicas ou ameaçadas, ou vida silvestre, 
os necessários às espécies migratórias; de importância social, econômica, 
cultural ou científica, ou que sejam representativos, únicos ou associados 
a processos evolutivos ou outros processos biológicos essenciais;

2. Espécies e imunidades que estejam ameaçadas, sejam espécies 
silvestres aparentadas de espécies domesticadas ou cultivadas; tenham 
valor medicinal, agrícola ou qualquer outro valor econômico; sejam de 
importância social, científica ou cultural, ou sejam de importância para 
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a pesquisa sobre a conservação e a utilização sustentável da diversidade 
biológica, como as espécies de referência; e

3. Genomas e genes descritos como tendo importância social, 
científica ou econômica.

ANEXO II
PARTE l

Arbitragem

ARTIGO L
A Parte demandante deve notificar o Secretariado de que as Partes 

estão submetendo uma controvérsia a arbitragem em conformidade com o 
Artigo 27. A notificação deve expor o objeto em questão a ser arbitrado, e 
incluir, em particular, os artigos da Convenção ou do Protocolo de cuja in-
terpretação ou aplicação se tratar a questão. Se as Partes não concordarem 
no que respeita o objeto da controvérsia, antes de ser o Presidente do tribu-
nal designado, o tribunal de arbitragem deve definir o objeto em questão. O 
Secretariado deve comunicar a informação assim recebida a todas as Partes 
Contratantes desta Convenção ou do protocolo pertinente.

ARTIGO 2
1. Em controvérsias entre duas Partes, o tribunal de arbitragem 

deve ser composto de três membros. Cada uma das Partes da contro-
vérsia deve nomear um árbitro e os dois árbitros assim nomeados de-
vem designar de comum acordo um terceiro árbitro que deve presidir o 
tribunal. Este último não pode ser da mesma nacionalidade das Partes 
em controvérsia, nem ter residência fixa em território de uma das Partes, 
tampouco deve estar a serviço de nenhuma delas, nem ter tratado do caso 
a qualquer título.

2. Em controvérsias entre mais de duas Partes, as Partes que te-
nham o mesmo interesse devem nomear um árbitro de comum acordo.

3. Qualquer vaga no tribunal deve ser preenchida de acordo com 
o procedimento previsto para a nomeação Inicial.

ARTIGO 3 
1. Se o Presidente do tribunal de arbitragem não for designado 

dentro de dois meses após a nomeação do segundo árbitro, o Secretário-
-Geral das Nações Unidas, a pedido de uma das partes, deve designar o 
Presidente no prazo adicional de dois meses.
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2. Se uma das Partes em controvérsia não nomear um árbitro no 
prazo de dois meses após o recebimento da demanda, a outra parte pode 
disso informar o Secretário-Geral, que deve designá-lo no prazo adicio-
nal de dois meses.

ARTIGO 4 
O tribunal de arbitragem deve proferir suas decisões de acordo 

com o disposto nesta Convenção, em qualquer protocolo pertinente, e 
com o direito internacional.

ARTIGO 5
Salvo se as Partes em controvérsia de outra modo concordarem, o 

tribunal de arbitragem deve adotar suas próprias regras de procedimento.

ARTIGO 6
O tribunal de arbitragem pode, a pedido de uma das Partes, reco-

mendar medidas provisórias indispensáveis de proteção.

ARTIGO 7
As Partes em controvérsia devem facilitar os trabalhos do tribunal 

de arbitragem e, em particular, utilizando todos os meios a sua disposição: 
a) Apresentar-lhe todos os documentos, informações e meios 

pertinentes; e 
b) Permitir-lhe, se necessário, convocar testemunhas ou especia-

listas e ouvir seus depoimentos.

ARTIGO 8
As Partes e os árbitros são obrigados a proteger a confidenciali-

dade de qualquer informação recebida com esse caráter durante os traba-
lhos do tribunal de arbitragem.

ARTIGO 9
Salvo se decidido de outro modo pelo tribunal de arbitragem de-

vido a circunstâncias particulares do raso, os custos do tribunal devem 
ser cobertos em proporções iguais pelas Partes em controvérsia. O tribu-
nal deve manter um registro de todos os seus gastos, e deve apresentar 
uma prestação de contas final às Partes.
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ARTIGO 10
Qualquer Parte Contratante que tenha interesse de natureza jurídi-

ca no objeto em questão da controvérsia, que possa ser afetado pela decisão 
sobre o caso, pode intervir no processo com o consentimento do tribunal.

ARTIGO 11
O tribunal pode ouvir e decidir sobre contra argumentações di-

retamente relacionadas ao objeto em questão da controvérsia.

ARTIGO 12
As decisões do tribunal de arbitragem tanto em matéria proces-

sual quanto sobre o fundo da questão devem ser tomadas por maioria de 
seus membros.

ARTIGO 13
Se uma das Partes em controvérsia não comparecer perante o tri-

bunal de arbitragem ou não apresentar defesa de sua causa, a outra Parte 
pode solicitar ao tribunal que continue o processo e profira seu laudo. 
A ausência de uma das Partes ou a abstenção de uma parte de apresen-
tar defesa de sua causa não constitui impedimento ao processo. Antes de 
proferir sua decisão final, o tribunal de arbitragem deve certificar-se de 
que a demanda está bem fundamentada de fato e de direito.

ARTIGO 14
O tribunal deve proferir sua decisão final em cinco meses a partir 

da data em que for plenamente constituindo, salvo se considerar neces-
sário prorrogar esse prazo por um período não superior a cinco meses.

ARTIGO 15
A decisão final do tribunal de arbitragem deve se restringir ao 

objeto da questão em controvérsia e deve ser fundamentada. Nela de-
vem constar os nomes dos membros que a adotaram e na data. Qualquer 
membro do tribunal pode anexar à decisão final um parecer em separado 
ou um parecer divergente.

ARTIGO 16
A decisão é obrigatória para as Partes em controvérsia. Dela não 

há recurso, salvo se as Partes em controvérsia houverem concordado com 
antecedência sobre um procedimento de apelação.



323

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

ARTIGO 17
As controvérsias que surjam entre as partes em controvérsia no 

que respeita a interpretação ou execução da decisão final pode ser subme-
tida por quaisquer uma das Partes à decisão do tribunal que a proferiu.

PARTE 2 
Conciliação

ARTIGO L
Uma Comissão de conciliação deve ser criada a pedido de uma 

das Partes em controvérsia. Essa comissão, salvo se as Partes concorda-
rem de outro modo, deve ser composta de cinco membros, dois nomea-
dos por cada Parte envolvida e um Presidente escolhido conjuntamente 
pelos membros.

ARTIGO 2
Em controvérsias entre mais de duas Partes, as Partes com o mes-

mo interesse devem nomear, de comum acordo, seus membros na comis-
são. Quando duas ou mais Partes tiverem interesses independentes ou 
houver discordância sobre o fato de terem ou não o mesmo interesse, as 
Partes devem nomear seus membros separadamente.

ARTIGO 3
Se no prazo de dois meses a partir da data do pedido de criação 

de uma comissão de conciliação, as Partes não houverem nomeado os 
membros da comissão, o Secretário-Geral das Nações Unidas, por solici-
tação da Parte que formulou o pedido, deve nomeá-los no prazo adicio-
nal de dois meses.

ARTIGO 4
Se o Presidente da comissão de conciliação não for escolhido 

nos dois meses seguintes à nomeação do último membro da comissão, o 
Secretário-Geral das Nações Unidas, por solicitação de uma das Partes, 
deve designá-lo no prazo adicional de dois meses.

ARTIGO 5
A comissão de conciliação deverá tomar decisões por maioria de 

seus membros. Salvo se as Partes em controvérsia concordarem de ou-
tro modo, deve definir seus próprios procedimentos. A comissão deve 
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apresentar uma proposta de solução da controvérsia, que as Partes devem 
examinar em boa fé.

ARTIGO 6
Uma divergência quanto à competência da comissão de concilia-

ção deve ser decidida pela comissão.
Aprovada no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2/94 e 

promulgada pelo Decreto Presidencial nº 2.519/98.
Comentário: Esta Convenção é um tratado internacional mul-

tilateral, que trata da proteção e do uso da diversidade biológica, sendo 
também chamado de Convenção da Biodiversidade.
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RECURSOS GENÉTICOS E REPARTIÇÃO JUSTA 
E EQUITATIVA DOS BENEFÍCIOS DERIVADOS 
DE SUA UTILIZAÇÃO À CONVENÇÃO SOBRE 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA

O Protocolo de Nagoia constitui um acordo complementar à 
Convenção sobre Diversidade Biológica, que visa direcionar a imple-
mentação, em nível global, de entendimentos negociados pelos Estados 
signatários em torno do reconhecimento da legitimidade de haver con-
traprestação dos países provedores de recursos genéticos pelos seus atos 
e esforços destinados a conservar a biodiversidade.

De acordo com o artigo 1 do referido protocolo,

“O objetivo do presente Protocolo é a repartição justa e equitativa dos 
benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, 
inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e à transferên-
cia adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os 
direitos sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento 
adequado, contribuindo desse modo para a conservação da diversi-
dade biológica e a utilização sustentável de seus componentes.”

Fruto de discussões por 6 anos, o Protocolo de Nagoia foi final-
mente assinado em 29 de outubro de 2010, em reunião da Conferência 
das Partes, na cidade de Nagoia, no Japão.

Desde a década de 1980 quando se intensificaram as pesquisas 
tecnológicas e por consequência o desenvolvimento de produtos biotec-
nológicos, verificou-se um mercado econômico crescente, contudo de 
outra parte observou-se também que os países mais ricos em biodiver-
sidade e matéria prima para tais explorações, não tinham a mesma pro-
porção em contrapartida. Em outros termos, contribuíam com a matéria 
prima e não recebiam as compensações ou os benefícios.

Nesse sentido, além de outros prejuízos ambientais vivenciados pelo 
Brasil, existem aqueles que dizem respeito às comunidades tradicionais e in-
dígenas, que têm em seus territórios uma experiência diversa do mercado de 
econômico, e consequentemente mantêm viva uma maior diversidade.
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Com o Protocolo de Nagoia, os povos indígenas e os povos e co-
munidades tradicionais podem se fortalecer através do estímulo à adoção 
de protocolos comunitários e dos estabelecimentos de requisitos míni-
mos e transparentes para a autorização de regras mínimas para a conces-
são de consentimento prévio e de termos mutuamente acordados. Tais 
medidas podem contribuir para se adotar uma nova forma de realizar o 
acesso ao patrimônio genético, ao se submeter a pesquisa e o desenvolvi-
mento tecnológico de produtos à responsabilização também da promo-
ção da conservação.

É a afirmação de uma posição estratégica com relação às rique-
zas e o bem comum do povo, sobretudo às comunidades tradicionais, 
haja vista o potencial do Brasil, seguramente como um dos países mais 
ricos em biodiversidade do mundo. Essa biodiversidade está relacionada 
à nossa diversidade cultural e formação originária com a contribuição 
de diversos povos como os indígenas e os africanos que, sequestrados e 
escravizados desde a implantação da colonização, até 1888, mesmo com 
a abolição do sistema escravocrata não foram inseridos na sociedade com 
condições de acessibilidade aos mais variados direitos humanos.

A resistência a esse modelo econômico de intenso extrativismo 
mineral ou produção monocultural (Colônia, Império e República) ge-
rou fuga e defesa de interesses pela própria sobrevivência, proporcionan-
do a criação de um mundo tradicional, que assim é reconhecido pois é 
um mundo onde se 

“[...] vive segundo tradições próprias, anticoloniais, não capitalis-
tas, não individualistas, não modernas, sempre que o moderno 
seja entendido como a profunda separação entre ser humano e 
natureza e produção de mercadorias que visem mercados e a satis-
fação das necessidades da sociedade.” (MARÉS, p.11). 

A proposta do documento pode possibilitar, inclusive, uma repa-
ração a essas camadas da sociedade brasileira, pois pode permitir a um 
número razoável de povos tradicionais e indígenas uma alternativa de 
renda, desde que associada ao uso sustentável da biodiversidade que aju-
dam a manter. Contudo, nessa seara de desenvolvimento econômico pa-
ralelo ao movimento de reconhecimento da diversidade étnica, cultural e 
genéticos pode trazer um outro desafio, que é a implantação de modelos 
de exploração que respeitem as diferenças culturais. A ordem do Estado 
e a lógica do mercado econômico não tem uma mesma razão de existir 
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para esses povos diferenciados, pois quilombolas, ribeirinhos, indígenas 
têm um tempo próprio e muitas vezes não se adaptam ao discurso uni-
versalista do desenvolvimento e da modernização.

Paul Little cita alguns fracassos ou problemas quando da elabo-
ração de estratégias de interação entre autonomia cultural e variadas ins-
tituições, e destaca que 

“talvez a mais difícil interação que um grupo étnico teria que es-
tabelecer é com o mercado. Uma primeira dificuldade reside na 
rigidez dos valores com que o mercado funciona – incessante pro-
cura do lucro; visão de curso prazo; interesses coletivos como ex-
ternalidade; tendência ao monopsônio -, que muitas vezes não se 
compatibilizam com os valores locais.” (LITTLE, p.35)

O etnodesenvolvimento, como linha de estudos e pesquisas, vi-
sando combinar as alternativas da diversidade cultural (e consequente-
mente genética), com o desenvolvimento econômico e de mercado, na 
mesma linha do Protocolo de Nagoia, contribui com o favorecimento 
de reconhecimento dos grupos étnicos para exercerem suas influências, 
controle e receberem suas contraprestações, quando da exploração de re-
cursos genéticos.

Como dito anteriormente é o fortalecimento estratégico en-
quanto Estado-nação e de suas populações reconhecidas como tradi-
cionais ou indígenas.
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PROTOCOLO DE NAGOIA SOBRE ACESSO A RECURSOS 
GENÉTICOS E REPARTIÇÃO JUSTA E EQUITATIVA DOS 
BENEFÍCIOS DERIVADOS DE SUA UTILIZAÇÃO À CONVENÇÃO 
SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA

As Partes do presente Protocolo, 
Sendo Partes na Convenção sobre a Diversidade Biológica, dora-

vante denominada “Convenção”, 
Recordando que a repartição justa e equitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos genéticos é um dos três objetivos 
centrais da Convenção e reconhecendo que este Protocolo busca a imple-
mentação desse objetivo no âmbito da Convenção, 

Reafirmando os direitos soberanos dos Estados sobre seus recur-
sos naturais e de acordo com os dispositivos da Convenção, 

Recordando ainda o Artigo 15 da Convenção, 
Reconhecendo a relevante contribuição da transferência de tec-

nologia e da cooperação ao desenvolvimento sustentável, com vistas à 
capacitação em pesquisa e inovação para agregar valor aos recursos ge-
néticos nos países em desenvolvimento, de acordo com os Artigos 16 e 
19 da Convenção, 

Reconhecendo que a conscientização pública do valor econômi-
co dos ecossistemas e da biodiversidade e a repartição justa e equitativa 
desse valor econômico com os guardiães da biodiversidade são incenti-
vos chave para a conservação da diversidade biológica e a utilização sus-
tentável de seus componentes, 

Reconhecendo o potencial do acesso e da repartição de benefí-
cios em contribuir para a conservação e a utilização sustentável da diver-
sidade biológica, para a erradicação da pobreza e para a sustentabilidade 
ambiental, de modo a contribuir para o alcance dos Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio, 

Reconhecendo a ligação entre o acesso aos recursos genéticos 
e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização 
desses recursos, 

Reconhecendo a importância de proporcionar segurança jurídi-
ca em relação ao acesso aos recursos genéticos e à repartição justa e equi-
tativa dos benefícios derivados de sua utilização, 

Reconhecendo ademais a importância de promover a equidade e a 
justiça na negociação de termos mutuamente acordados entre provedores e 
usuários de recursos genéticos, Reconhecendo igualmente o papel vital que 
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as mulheres desempenham no acesso e repartição de benefícios e afirman-
do a necessidade de participação plena das mulheres em todos os níveis de 
elaboração e implementação de políticas de conservação da biodiversidade, 

Determinadas a seguir apoiando a implementação efetiva dos 
dispositivos sobre acesso e repartição de benefícios da Convenção, 

Reconhecendo a necessidade de uma solução inovadora para tra-
tar da repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização 
dos recursos genéticos e conhecimento tradicional associados a recursos 
genéticos que ocorrem em situações transfronteiriças ou para as quais 
não seja possível conceder ou obter consentimento prévio informado, 

Reconhecendo a importância dos recursos genéticos para a se-
gurança alimentar, a saúde pública, a conservação da biodiversidade e a 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas, 

Reconhecendo a natureza especial da biodiversidade agrícola, suas 
características e problemas peculiares que demandam soluções específicas, 

Reconhecendo a interdependência de todos os países em rela-
ção aos recursos genéticos para alimentação e agricultura, bem como sua 
natureza especial e sua importância para lograr a segurança alimentar 
em escala global e para o desenvolvimento sustentável da agricultura no 
contexto de redução da pobreza e de mudanças climáticas, e reconhecen-
do o papel fundamental do Tratado Internacional sobre Recursos Fito-
genéticos para Alimentação e Agricultura e da Comissão da FAO sobre 
Recursos Genéticos para Alimentação e Agricultura a respeito, 

Conscientes do Regulamento Sanitário Internacional (2005) 
da Organização Mundial da Saúde e da importância de assegurar o 
acesso a patógenos humanos para fins de preparação e resposta no 
âmbito da saúde pública, 

Reconhecendo o trabalho em curso em outros foros internacio-
nais em relação a acesso e repartição de benefícios, Recordando o sistema 
Multilateral de Acesso e Repartição de Benefícios estabelecido no âmbito 
do Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimenta-
ção e a Agricultura desenvolvido em harmonia com a Convenção, 

Reconhecendo que os instrumentos internacionais relativos a 
acesso e repartição de benefícios devem se apoiar mutuamente com vistas 
a atingir os objetivos da Convenção, 

Recordando a importância do Artigo 8 (j) da Convenção no 
que se refere ao conhecimento tradicional associado aos recursos ge-
néticos e à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 
utilização desse conhecimento, 
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Tomando nota da inter-relação entre recursos genéticos e conheci-
mento tradicional, sua natureza inseparável para comunidades indígenas e 
locais, da importância do conhecimento tradicional para a conservação da 
diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes e para 
a sustentabilidade dos meios de subsistência dessas comunidades, 

Reconhecendo a diversidade das circunstâncias nas quais o co-
nhecimento tradicional associado aos recursos genéticos é detido ou pos-
suído pelas comunidades indígenas e locais, Conscientes de que corres-
ponde às comunidades indígenas e locais o direito de identificar, em suas 
comunidades, os detentores legítimos de seu conhecimento tradicional 
associado aos recursos genéticos, 

Reconhecendo ainda as circunstâncias únicas nas quais países 
possuem conhecimento tradicional associado aos recursos genéticos, 
seja oral, documentado ou em outras formas, refletindo um rico patri-
mônio cultural relevante para a conservação e a utilização sustentável 
da diversidade biológica, 

Tomando nota da Declaração das Nações Unidas sobre os Direi-
tos dos Povos Indígenas, e 

Afirmando que nada neste Protocolo deve ser interpretado no 
sentido de reduzir ou extinguir os direitos existentes de comunidades in-
dígenas e locais. Acordaram o seguinte: 

ARTIGO 1
OBJETIVO

O objetivo do presente Protocolo é a repartição justa e equitativa 
dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, median-
te, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e à transferência 
adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos 
sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado, 
contribuindo desse modo para a conservação da diversidade biológica e 
a utilização sustentável de seus componentes. 

ARTIGO 2
UTILIZAÇÃO DE TERMOS

Os termos definidos no Artigo 2 da Convenção serão aplicados a 
este Protocolo. Além disso, para os fins do presente Protocolo: 

(a) “Conferência das Partes” significa a Conferência das Partes 
da Convenção; 

(b) “Convenção” significa a Convenção sobre Diversidade Biológica; 
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(c) “Utilização de recursos genéticos” significa a realização de ati-
vidades de pesquisa e desenvolvimento sobre a composição genética e/ 
ou bioquímica dos recursos genéticos, inclusive por meio da aplicação da 
biotecnologia, conforme definido no Artigo 2 da Convenção; 

(d) “Biotecnologia”, conforme definido no Artigo 2 da Conven-
ção, significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológi-
cos, organismos vivos ou seus derivados para criar ou modificar produtos 
ou processos para utilização específica; 

(e) “Derivado” significa um composto bioquímico de ocorrência 
natural, resultante da expressão genética ou do metabolismo de recursos 
biológicos ou genéticos, mesmo que não contenha unidades funcionais 
de hereditariedade. 

ARTIGO 3
ESCOPO

Este Protocolo aplica-se aos recursos genéticos compreendidos 
no âmbito do Artigo 15 da Convenção e aos benefícios derivados da uti-
lização desses recursos. O Protocolo aplica-se também ao conhecimento 
tradicional associado aos recursos genéticos compreendidos no âmbito da 
Convenção e aos benefícios derivados da utilização desse conhecimento. 

ARTIGO 4
RELACIONAMENTO COM ACORDOS E 

INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS
1. Os dispositivos do presente Protocolo não afetarão os direitos 

e obrigações de qualquer Parte decorrentes de qualquer acordo interna-
cional existente, exceto se o exercício desses direitos e o cumprimento 
dessas obrigações possam causar grave dano ou ameaça à diversidade 
biológica. Este parágrafo não pretende criar uma hierarquia entre este 
Protocolo e outros instrumentos internacionais. 

2. Nada neste Protocolo impedirá as Partes de desenvolverem e 
implementarem outros acordos internacionais pertinentes, inclusive ou-
tros acordos especializados de acesso e repartição de benefícios, desde 
que apoiem e não se oponham aos objetivos da Convenção e do presente 
Protocolo. 

3. Este Protocolo será implementado de modo a apoiar-se mutua-
mente em outros instrumentos internacionais pertinentes ao presente Pro-
tocolo. Deve-se dar devida atenção ao trabalho ou às práticas em curso que 
forem úteis e pertinentes no âmbito dos referidos instrumentos internacio-
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nais e das organizações internacionais pertinentes, desde que eles apoiem e 
não se oponham aos objetivos da Convenção e do presente Protocolo. 

4. Esse Protocolo é o instrumento para a implementação dos 
dispositivos sobre acesso e repartição de benefícios da Convenção. Nos 
casos em que se aplique um instrumento internacional especializado de 
acesso e repartição de benefícios que seja compatível com e não contrá-
rio aos objetivos da Convenção e desse Protocolo, o presente Protocolo 
não se aplica para a Parte ou as Partes do instrumento especializado em 
relação ao recurso genético específico coberto pelo e para o propósito do 
instrumento especializado. 

ARTIGO 5
REPARTIÇÃO JUSTA E EQUITATIVA DE BENEFÍCIOS

1. De acordo com o Artigo 15, parágrafos 3 e 7 da Convenção, os 
benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, bem como as 
aplicações e comercialização subsequentes, serão repartidos de maneira 
justa e equitativa com a Parte provedora desses recursos que seja o país 
de origem desses recursos ou uma Parte que tenha adquirido os recursos 
genéticos em conformidade com a Convenção. Essa repartição ocorrerá 
mediante termos mutuamente acordados. 

2. Cada Parte adotará medidas legislativas, administrativas ou 
políticas, conforme o caso, com vistas a assegurar que os benefícios deri-
vados da utilização dos recursos genéticos detidos por comunidades in-
dígenas e locais, de acordo com a legislação nacional relativa aos direitos 
estabelecidos dessas comunidades indígenas e locais sobre esses recursos 
genéticos, sejam repartidos de maneira justa e equitativa com as comuni-
dades relacionadas, com base em termos mutuamente acordados. 

3. Para implementar o parágrafo 1 acima, cada Parte adotará me-
didas legislativas, administrativas ou políticas, conforme o caso. 

4. Os benefícios podem incluir benefícios monetários e não mo-
netários, incluindo, mas não limitados a aqueles listados no Anexo. 

5. Cada Parte adotará medidas legislativas, administrativas ou 
políticas, conforme o caso, para que os benefícios derivados da utiliza-
ção do conhecimento tradicional associado a recursos genéticos sejam 
repartidos de maneira justa e equitativa com as comunidades indígenas e 
locais que detenham tal conhecimento. 

Essa repartição ocorrerá mediante termos mutuamente acordados. 
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ARTIGO 6
ACESSO A RECURSOS GENÉTICOS

1. No exercício dos direitos soberanos sobre recursos naturais, e 
sujeito à legislação ou requisitos reguladores nacionais de acesso e repar-
tição de benefícios, o acesso a recursos genéticos para sua utilização está 
sujeito ao consentimento prévio informado da Parte provedora desses 
recursos que seja país de origem desses recursos ou uma Parte que tenha 
adquirido os recursos genéticos em conformidade com a Convenção, a 
menos que diferentemente determinado por aquela Parte. 

2. De acordo com a legislação nacional, cada Parte adotará me-
didas, conforme o caso, com vistas a assegurar que se obtenha o consen-
timento prévio informado ou a aprovação e a participação das comuni-
dades indígenas e locais para acesso aos recursos genéticos quando essas 
tiverem o direito estabelecido de conceder acesso a esses recursos. 

3. De acordo com o parágrafo 1 acima, cada Parte que solicitar 
consentimento prévio informado adotará medidas legislativas, adminis-
trativas ou políticas necessárias, conforme o caso, para: 

(a) proporcionar segurança jurídica, clareza e transparência 
em sua legislação ou seus regulamentos nacionais de acesso e repar-
tição de benefícios; 

(b) estabelecer normas e procedimentos justos e não arbitrários 
sobre o acesso a recursos genéticos; 

(c) prestar informação sobre como requerer o consentimento 
prévio informado; 

(d) conceder decisão escrita clara e transparente pela autoridade 
nacional competente, de maneira econômica e em um prazo razoável; 

(e) determinar emissão, no momento do acesso, de licença ou seu 
equivalente como comprovante da decisão de outorgar o consentimento 
prévio informado e do estabelecimento de termos mutuamente acorda-
dos, e notificar o Centro de Intermediação de Informação sobre Acesso e 
Repartição de Benefícios; 

(f) conforme o caso e sujeito à legislação nacional, estabelecer 
critérios e/ou procedimentos para a obtenção do consentimento prévio 
informado ou aprovação e participação de comunidades indígenas e lo-
cais para acesso aos recursos genéticos; e 

(g) estabelecer normas e procedimentos claros para o requeri-
mento e o estabelecimento de termos mutuamente acordados. Tais ter-
mos serão estabelecidos por escrito e podem incluir, entre outros: 

(i) cláusula sobre solução de controvérsias; 
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(ii) cláusulas sobre a repartição de benefícios, inclusive em rela-
ção a direitos de propriedade intelectual; (iii) cláusulas sobre a utilização 
subsequente por terceiros, caso haja; e (iv) cláusulas sobre mudanças de 
intenção, quando aplicável. 

ARTIGO 7
ACESSO AO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO 

AOS RECURSOS GENÉTICOS
Em conformidade com a legislação nacional, cada Parte adotará 

medidas, conforme o caso, com vistas a assegurar que o conhecimento 
tradicional associado a recursos genéticos detido por comunidades indí-
genas e locais seja acessado mediante o consentimento prévio informado 
ou a aprovação e participação dessas comunidades indígenas e locais, e 
que termos mutuamente acordados tenham sido estabelecidos. 

ARTIGO 8
CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS

Ao desenvolver e implementar sua legislação ou seus regulamen-
tos sobre acesso e repartição de benefícios, cada Parte: 

(a) criará condições para promover e estimular pesquisa que 
contribua para a conservação e a utilização sustentável da diversidade 
biológica, particularmente em países em desenvolvimento, inclusive por 
meio de medidas simplificadas de acesso para fins de pesquisa não co-
mercial, levando em conta a necessidade de abordar mudança de inten-
ção dessa pesquisa; 

(b) prestará devida atenção a casos de emergências atuais ou imi-
nentes que ameacem ou causem danos à saúde humana, animal ou vegetal, 
conforme determinado nacionalmente ou internacionalmente. As Partes 
podem considerar a necessidade de acesso expedito a recursos genéticos 
e repartição justa, equitativa e expedita dos benefícios derivados da utili-
zação desses recursos genéticos, inclusive acesso a tratamentos acessíveis 
aos necessitados, especialmente nos países em desenvolvimento; 

(c) considerará a importância dos recursos genéticos para a ali-
mentação e agricultura e seu papel especial para a segurança alimentar. 
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ARTIGO 9
CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO 

E A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL
As Partes encorajarão usuários e provedores a direcionar os be-

nefícios derivados da utilização dos recursos genéticos para a conser-
vação da diversidade biológica e para a utilização sustentável de seus 
componentes. 

ARTIGO 10 MECANISMO MULTILATERAL GLOBAL DE 
REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS

As Partes considerarão a necessidade e as modalidades de um 
mecanismo multilateral global de repartição de benefícios para tratar a 
repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos 
recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado a recursos 
genéticos que ocorram em situações transfronteiriças ou para os quais 
não seja possível outorgar ou obter consentimento prévio informado. Os 
benefícios compartilhados por usuários de recursos genéticos e conheci-
mento tradicional associado a recursos genéticos por meio desse meca-
nismo serão usados para apoiar a conservação da diversidade biológica e 
a utilização sustentável de seus componentes em nível mundial. 

ARTIGO 11
COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA

1. Nos casos em que os mesmos recursos genéticos sejam en-
contrados in situ dentro do território de mais de uma Parte, essas Partes 
empenhar-se-ão em cooperar, conforme o caso, com a participação das 
comunidades indígenas e locais pertinentes, quando aplicável, com vistas 
à implementação do presente Protocolo. 

2. Nos casos em que o mesmo conhecimento tradicional asso-
ciado a recursos genéticos seja compartilhado por uma ou mais comuni-
dades indígenas e locais em diversas Partes, essas Partes empenhar-se-ão 
em cooperar, conforme o caso, com a participação das comunidades in-
dígenas e locais concernentes, com vistas à implementação do objetivo 
do presente Protocolo. 
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ARTIGO 12
CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO 

A RECURSOS GENÉTICOS
1. No cumprimento das obrigações oriundas do presente Proto-

colo, as Partes, de acordo com a lei nacional, levarão em consideração leis 
consuetudinárias, protocolos e procedimentos comunitários das comu-
nidades indígenas e locais, quando apropriado, em relação ao conheci-
mento tradicional associado a recursos genéticos. 

2. As Partes, com a participação efetiva das comunidades indíge-
nas e locais concernentes, estabelecerão mecanismos para informar po-
tenciais usuários de conhecimento tradicional associado a recursos gené-
ticos sobre suas obrigações, incluindo medidas disponibilizadas por meio 
do Centro de Intermediação de Informação sobre Acesso e Repartição de 
Benefícios para acesso a esse conhecimento e repartição justa e equitativa 
dos benefícios derivados de sua utilização. 

3. As Partes empenhar-se-ão em apoiar, conforme o caso, o de-
senvolvimento, pelas comunidades indígenas e locais, incluindo mulhe-
res dessas comunidades, de: 

(a) protocolos comunitários relativos ao acesso a conhecimento 
tradicional associado a recursos genéticos e à repartição justa e equitativa 
dos benefícios derivados da utilização de tal conhecimento; 

(b) requisitos mínimos para termos mutuamente acordados para 
assegurar a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utili-
zação de conhecimento tradicional associado a recursos genéticos; e 

(c) cláusulas contratuais modelo para repartição de benefícios 
derivados da utilização de conhecimento tradicional associado a recur-
sos genéticos. 

4. As Partes, na implementação do presente Protocolo, não res-
tringirão, na medida do possível, a utilização costumeira e a troca de re-
cursos genéticos e conhecimento tradicional associado nas comunidades 
indígenas e locais e entre elas, de acordo com os objetivos da Convenção. 

ARTIGO 13
PONTOS FOCAIS NACIONAIS E AUTORIDADES 

NACIONAIS COMPETENTES
1. Cada Parte designará um ponto focal nacional para acesso e 

repartição de benefícios. O ponto focal nacional disponibilizará informa-
ções da seguinte maneira: 
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(a) para requerentes buscando acesso a recursos genéticos, in-
formações sobre procedimentos para a obtenção de consentimento pré-
vio informado e o estabelecimento de termos mutuamente acordados, 
incluindo repartição de benefícios; 

(b) para requerentes buscando acesso a conhecimento tradicio-
nal associado a recursos genéticos, quando possível, informações sobre 
procedimentos para obtenção de consentimento prévio informado ou 
aprovação e participação, conforme o caso, de comunidades indígenas 
e locais e estabelecimento de termos mutuamente acordados, incluindo 
repartição de benefícios; e 

(c) informações sobre autoridades nacionais competentes, co-
munidades indígenas e locais pertinentes e interessados pertinentes. O 
ponto focal nacional será responsável pela ligação com o Secretariado. 

2. Cada Parte designará uma ou mais autoridades nacionais com-
petentes em acesso e repartição de benefícios. As autoridades nacionais 
competentes serão, de acordo com as medidas legislativas, administrati-
vas ou políticas nacionais aplicáveis, responsáveis por outorgar o acesso 
ou, conforme o caso, fornecer comprovante escrito de que os requisitos 
de acesso foram cumpridos, e serão responsáveis por orientar sobre os 
procedimentos e requisitos aplicáveis para obter o consentimento prévio 
informado e concertar termos mutuamente acordados. 

3. Uma Parte pode designar uma única entidade para exercer as 
funções tanto de ponto focal quanto de autoridade nacional competente. 

4. Cada Parte notificará o Secretariado, até a data de entrada em 
vigor do presente Protocolo para essa Parte, sobre as informações de 
contato de seu ponto focal nacional e de sua autoridade ou autoridades 
nacionais competentes. Quando uma Parte designar mais de uma autori-
dade nacional competente, enviará ao Secretariado, com sua notificação, 
informações pertinentes sobre as respectivas responsabilidades dessas 
autoridades. Quando aplicável, essas informações especificarão, no mí-
nimo, qual autoridade competente é responsável pelos recursos genéticos 
solicitados. Cada Parte notificará imediatamente o Secretariado sobre 
quaisquer mudanças na designação de seu ponto focal nacional ou das 
informações de contato ou responsabilidades de sua autoridade ou auto-
ridades nacionais competentes. 

5. O Secretariado tornará disponíveis as informações recebidas 
de acordo com o parágrafo 4 acima por meio do Centro de Intermedia-
ção de Informação sobre Acesso e Repartição de Benefícios. 
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ARTIGO 14
O CENTRO DE INTERMEDIAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE 
ACESSO E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS E INTERCÂMBIO 

DE INFORMAÇÕES
1. Fica estabelecido um Centro de Intermediação de Informações 

sobre Acesso e Repartição de Benefícios como parte do mecanismo de 
intermediação previsto no Artigo 18, parágrafo 3 da Convenção. O Cen-
tro servirá como meio para compartilhar informações relativas a acesso 
e repartição de benefícios. Em particular, proverá acesso às informações 
pertinentes 23 à implementação do presente Protocolo disponibilizadas 
por cada Parte. 

2. Sem prejuízo da proteção das informações confidenciais, cada 
Parte disponibilizará ao Centro de Intermediação de Informações sobre 
Acesso e Repartição de Benefícios toda informação requerida em virtude 
desse Protocolo, bem como informações requeridas de acordo com as 
decisões tomadas pela Conferência das Partes atuando na qualidade de 
reunião das Partes do presente Protocolo. As informações incluirão: 

(a) medidas legislativas, administrativas e políticas sobre acesso 
e repartição de benefícios; 

(b) informações sobre o ponto focal nacional e a autoridade ou as 
autoridades nacionais competentes; e 

(c) licenças ou seus equivalentes, emitidos no momento do aces-
so, como prova da decisão de outorgar o consentimento prévio informa-
do e do estabelecimento de termos mutuamente acordados. 

3. As informações adicionais, se disponíveis e conforme o caso, 
podem incluir: 

(a) autoridades competentes relevantes de comunidades indíge-
nas e locais e informação que venha a ser decidida; 

(b) cláusulas contratuais modelo; 
(c) métodos e ferramentas desenvolvidas para monitorar os re-

cursos genéticos; e 
(d) códigos de conduta e de boas práticas. 
4. As modalidades de operação do Centro de Intermediação de 

Informações sobre Acesso e Repartição de Benefícios, incluindo relatórios 
sobre suas atividades, serão consideradas e definidas pela Conferência das 
Partes atuando na qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo 
em sua primeira reunião, e mantidas sob revisão a partir de então.  
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ARTIGO 15
CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO OU REQUISITOS 

REGULADORES NACIONAIS DE ACESSO E REPARTIÇÃO 
DE BENEFÍCIOS

1. Cada Parte adotará medidas legislativas, administrativas ou po-
líticas apropriadas, efetivas e proporcionais para assegurar que os recursos 
genéticos utilizados em sua jurisdição tenham sido acessados de acordo 
com o consentimento prévio informado e que termos mutuamente acorda-
dos tenham sido estabelecidos, conforme exigido pela legislação ou pelos 
regulamentos nacionais de acesso e repartição de benefícios da outra Parte. 

2. As Partes tomarão medidas apropriadas, efetivas e proporcio-
nais para tratar de situações de não cumprimento das medidas adotadas 
de acordo com o parágrafo 1 acima. 

3. As Partes, na medida do possível e conforme o caso, cooperarão 
em casos de alegada violação da legislação ou requisitos reguladores nacio-
nais de acesso e repartição de benefícios mencionados no parágrafo 1 acima. 

ARTIGO 16
CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO OU REQUISITOS 

REGULADORES NACIONAIS DE ACESSO E REPARTIÇÃO DE 
BENEFÍCIOS PARA CONHECIMENTO TRADICIONAL 

ASSOCIADO A RECURSOS GENÉTICOS
1. Cada Parte adotará medidas legislativas, administrativas ou 

políticas apropriadas, efetivas e proporcionais, conforme o caso, para 
assegurar que o conhecimento tradicional associado a recursos genéti-
cos utilizados em sua jurisdição tenha sido acessado de acordo com o 
consentimento prévio informado ou com a aprovação e a participação 
de comunidades indígenas e locais e que termos mutuamente acordados 
tenham sido estabelecidos, conforme exigido pela legislação ou pelos re-
gulamentos nacionais de acesso e repartição de benefícios da outra Parte 
onde essas comunidades indígenas e locais estiverem localizadas. 

2. Cada Parte tomará medidas apropriadas, efetivas e proporcio-
nais para tratar situações de não cumprimento das medidas adotadas de 
acordo com o parágrafo 1 acima. 

3. As Partes, na medida do possível e conforme o caso, cooperarão 
em casos de alegada violação da legislação ou dos regulamentos nacionais 
de acesso e repartição de benefícios mencionados no parágrafo 1 acima. 
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ARTIGO 17
MONITORAMENTO DA UTILIZAÇÃO 

DE RECURSOS GENÉTICOS
1. A fim de apoiar o cumprimento, cada Parte adotará medidas, 

conforme o caso, para monitorar e aumentar a transparência sobre a uti-
lização de recursos genéticos. Tais medidas incluirão: (a) designação de 
um ou mais pontos de verificação, da seguinte maneira: 

(i) os pontos de verificação designados coletariam ou receberiam, 
conforme o caso, informações pertinentes relativas ao consentimento 
prévio informado, à fonte dos recursos genéticos, ao estabelecimento de 
termos mutuamente acordados e/ou à utilização de recursos genéticos, 
conforme o caso; 

(ii) cada Parte exigirá, conforme o caso e de acordo com as ca-
racterísticas particulares do ponto de verificação designado, que usuá-
rios de recursos genéticos apresentem as informações especificadas no 
inciso acima em um ponto de verificação designado. Cada Parte adotará 
medidas apropriadas, efetivas e proporcionais para tratar de situações de 
não-cumprimento; 

(iii) essa informação, inclusive a procedente de certificados de 
internacionalmente reconhecidos, quando disponíveis, será, sem prejuí-
zo da proteção de informações confidenciais, apresentada às autorida-
des nacionais pertinentes, à Parte que outorga o consentimento prévio 
informado e ao Centro de Intermediação de Informação sobre Acesso e 
Repartição de Benefícios, conforme o caso; 

(iv) os pontos de verificação serão eficazes e devem ter funções 
concernentes à implementação da alínea (a). Devem ser pertinentes à 
utilização de recursos genéticos ou à coleta de informações pertinentes, 
entre outras coisas, em qualquer etapa de pesquisa, desenvolvimento, 
inovação, pré-comercialização ou comercialização; 

(b) estímulo aos usuários e provedores de recursos genéticos a 
incluir, nos mutuamente acordados, dispositivos sobre compartilhamen-
to de informações acerca da implementação de tais termos, inclusive por 
meio da exigência de relatórios; e 

(c) estímulo ao uso de ferramentas e sistemas de comunicação 
eficiente em relação aos custos. 2. Uma licença, ou seu equivalente, emi-
tida de acordo com o Artigo 6, parágrafo 3 

(e) e disponibilizado ao Centro de Intermediação de Informa-
ções sobre Acesso e Repartição de Benefícios, constituirá um certificado 
de cumprimento internacionalmente reconhecido. 
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3. Um certificado de cumprimento internacionalmente reconhe-
cido servirá como prova de que o recurso genético dele objeto foi aces-
sado de acordo com o consentimento prévio informado e de que termos 
mutuamente acordados foram estabelecidos, conforme exigido pela le-
gislação ou pelos regulamentos nacionais de acesso e repartição de bene-
fícios da Parte que outorga o consentimento prévio informado. 

4. O certificado de cumprimento internacionalmente reconhecido 
conterá as seguintes informações mínimas, quando não forem confidenciais: 

(a) autoridade emitente; 
(b) data de emissão; 
(c) provedor; 
(d) identificador único do certificado; 
(e) pessoa ou entidade para a qual o consentimento prévio infor-

mado foi outorgado; 
(f) assunto ou recursos genéticos objeto do certificado; 
(g) confirmação de que termos mutuamente acordados foram 

estabelecidos; 
(h) confirmação de que o consentimento prévio informado foi 

obtido; e 
(i) utilização comercial e/ou não comercial. 

ARTIGO 18
CUMPRIMENTO DOS TERMOS MUTUAMENTE ACORDADOS

1. Na implementação do Artigo 6, parágrafo 3 (g) (i) e do Artigo 
7, cada Parte estimulará provedores e usuários de recursos genéticos e/
ou conhecimento tradicional associado a recursos genéticos a incluir nos 
termos mutuamente acordados, conforme o caso, dispositivos sobre so-
lução de controvérsias, incluindo: 

(a) a jurisdição à qual submeterão quaisquer processos de solu-
ção de controvérsias; 

(b) a lei aplicável; e/ou 
(c) opções para solução alternativa de controvérsias, tais como 

mediação ou arbitragem. 
2. Cada Parte assegurará a possibilidade de recurso em seus siste-

mas jurídicos, em conformidade com os requisitos jurisdicionais aplicáveis, 
nos casos de controvérsias oriundas dos termos mutuamente acordados. 

3. Cada Parte tomará medidas efetivas, conforme o caso, sobre: 
(a) acesso à justiça; e 
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(b) utilização de mecanismos relativos ao reconhecimento mú-
tuo e execução de sentenças estrangeiras e decisões arbitrais. 

4. A efetividade deste Artigo será revista pela Conferência das 
Partes atuando na qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo, 
de acordo com Artigo 31 do presente Protocolo. 

ARTIGO 19
CLÁUSULAS CONTRATUAIS MODELO

1. Cada Parte estimulará, conforme o caso, o desenvolvimento, a 
atualização e o uso de cláusulas contratuais modelo setoriais e interseto-
riais para termos mutuamente acordados. 

2. A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das 
Partes deste Protocolo avaliará periodicamente o uso de cláusulas contra-
tuais modelo setoriais e intersetoriais. 

ARTIGO 20
CÓDIGOS DE CONDUTA, DIRETRIZES E BOAS PRÁTICAS 

E/OU NORMAS
1. Cada Parte estimulará, conforme o caso, o desenvolvimento, a 

atualização e o uso de códigos voluntários de conduta, diretrizes e boas 
práticas e/ou normas em relação a acesso e repartição de benefícios. 

2. A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das 
Partes do presente Protocolo avaliará periodicamente o uso dos códigos 
voluntários de conduta, as diretrizes e as boas práticas e/ou normas e 
considerar a adoção de códigos de conduta, diretrizes e boas práticas e/
ou normas específicas. 

ARTIGO 21
AUMENTO DA CONSCIENTIZAÇÃO

Cada Parte tomará medidas para elevar a conscientização a res-
peito da importância dos recursos genéticos e do conhecimento tradicio-
nal associado a recursos genéticos, bem como de outras questões relacio-
nadas a acesso e repartição de benefícios. Essas medidas podem incluir, 
entre outras:

a) promoção do presente Protocolo, incluindo seu objetivo; 
b) organização de reuniões das comunidades indígenas e locais e 

dos interessados pertinentes; 
c) estabelecimento e manutenção de um centro de assistência 

para as comunidades indígenas e locais e interessados pertinentes; 



343

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 1

d) difusão de informações por meio de um centro nacional de 
intermediação de informações; 

e) promoção de códigos voluntários de conduta, diretrizes e boas 
práticas e/ou normas, em consulta com as comunidades indígenas e lo-
cais e interessados pertinentes;

f) promoção, conforme o caso, de intercâmbios de experiências 
em nível nacional, regional e internacional; 

g) educação e treinamento de usuários e provedores de recursos 
genéticos e conhecimento tradicional associado a recursos genéticos so-
bre suas obrigações em matéria de acesso e repartição de benefícios; 

h) participação das comunidades indígenas e locais e dos interes-
sados pertinentes na implementação do presente Protocolo; e 

i) conscientização acerca dos protocolos e procedimentos de co-
munidades indígenas e locais. 

ARTIGO 22
CAPACITAÇÃO

1. As Partes cooperarão para a criação e o desenvolvimento de 
capacidades e para o fortalecimento dos recursos humanos e das capaci-
dades institucionais, para implementar efetivamente este Protocolo nos 
países em desenvolvimento Partes, em particular nos países de menor 
desenvolvimento relativo e nos pequenos Estados insulares em desenvol-
vimento entre eles, e nas Partes com economias em transição, inclusive 
por meio de instituições e organizações globais, regionais, sub-regionais 
e nacionais existentes. Nesse contexto, as Partes devem facilitar a partici-
pação das comunidades indígenas e locais e dos interessados pertinentes, 
incluindo as organizações não-governamentais e o setor privado.

2. A necessidade de recursos financeiros dos países em desen-
volvimento Partes, em particular dos países de menor desenvolvimento 
relativo e dos pequenos Estados insulares entre eles, e das Partes com 
economias em transição, de acordo com os dispositivos pertinentes da 
Convenção, será plenamente considerada para a criação e o desenvolvi-
mento de capacidades para a implementação do presente Protocolo. 

3. Como base para as medidas apropriadas relativas à implemen-
tação do presente Protocolo, os países em desenvolvimento Partes, em 
particular os países de menor desenvolvimento e os pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento entre eles, e as Partes com economias em 
transição devem identificar suas necessidades e prioridades nacionais em 
matéria de capacitação por meio de autoavaliações nacionais de capaci-
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dade. Ao fazê-lo, tais Partes devem apoiar as necessidades de capacitação 
e as prioridades das comunidades indígenas e locais e dos interessados 
pertinentes, conforme identificado por elas, enfatizando as necessidades 
de capacitação e as prioridades das mulheres. 

4. Em apoio à implementação do presente Protocolo, a criação 
e o desenvolvimento de capacidades podem abordar, entre outras, as se-
guintes áreas-chave: 

(a) capacidade para implementar e cumprir com as obrigações 
do presente Protocolo; 

(b) capacidade para negociar termos mutuamente acordados; 
(c) capacidade para desenvolver, implementar e fazer cumprir 

medidas legislativas, administrativas ou políticas nacionais sobre acesso 
e repartição de benefício; e

(d) capacidade dos países de desenvolver suas habilidades endó-
genas de pesquisa para agregar valor aos seus próprios recursos genéticos. 

5. As medidas em conformidade com os parágrafos 1 a 4 acima 
podem incluir, entre outras: 

(a) desenvolvimento jurídico e institucional; 
(b) promoção de equidade e justiça nas negociações, tais como 

formação para negociar termos mutuamente acordados; 
(c) monitoramento e imposição do cumprimento; 
(d) emprego das melhores ferramentas de comunicação e siste-

mas baseados na Internet disponíveis para as atividades de acesso e re-
partição de benefícios; 

(e) desenvolvimento e uso de métodos de valoração; 
(f) bioprospecção, pesquisa associada e estudos taxonômicos; 
(g) transferência de tecnologia, e infraestrutura e capacidade téc-

nica para tornar essa transferência de tecnologia sustentável; 
(h) aumento da contribuição das atividades de acesso e reparti-

ção de benefícios para a conservação da diversidade biológica e a utiliza-
ção sustentável de seus componentes; 

(i) medidas especiais para elevar a capacidade dos interessados 
pertinentes em relação ao acesso e à repartição de benefícios; e 

(j) medidas especiais para elevar a capacidade das comunidades 
indígenas e locais, com ênfase no aumento da capacidade das mulheres 
dessas comunidades, em relação ao acesso a recursos genéticos e/ou co-
nhecimento tradicional associado a recursos genéticos. 6. Informações 
sobre iniciativas de criação e desenvolvimento de capacidades em níveis 
nacional, regional e internacional, empreendidas de acordo com os pará-
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grafos 1 a 5 acima, devem ser disponibilizadas ao Centro de Intermedia-
ção de Informação sobre Acesso e Repartição de Benefícios com vistas à 
promoção de sinergia e coordenação quanto à criação e desenvolvimento 
de capacidades para acesso e repartição de benefícios. 

ARTIGO 23
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA, COLABORAÇÃO 

E COOPERAÇÃO
De acordo com os Artigos 15, 16, 18 e 19 da Convenção, as Partes 

colaborarão e cooperarão em programas de pesquisa técnica e científica e 
de desenvolvimento, inclusive em atividades de pesquisa biotecnológica, 
como meio para se atingir o objetivo do presente Protocolo. As Partes 32 
comprometem-se a promover e estimular o acesso à tecnologia por e a 
transferência de tecnologia para países em desenvolvimento Partes, em 
particular países de menor desenvolvimento relativo e pequenos Esta-
dos insulares entre eles e Partes com economias em transição, a fim de 
facilitar o desenvolvimento e o fortalecimento de uma base tecnológica e 
científica sólida e viável para a consecução dos objetivos da Convenção e 
do presente Protocolo. Quando possível e conforme o caso, tais ativida-
des de colaboração ocorrerão em uma Parte ou Partes e com uma Parte 
ou Partes provedoras de recursos genéticos que é o país ou são os países 
de origem desses recursos ou uma Parte ou Partes que tenham adquirido 
os recursos genéticos em conformidade com a Convenção. 

ARTIGO 24
NÃO PARTES

As Partes encorajarão as não-Partes a aderir ao presente Proto-
colo e a aportar informações apropriadas ao Centro de Intermediação de 
Informação sobre Acesso e Repartição de Benefícios. 

ARTIGO 25
MECANISMO FINANCEIRO E RECURSOS FINANCEIROS

1. Ao examinar os recursos financeiros para a implementação do 
presente Protocolo, as Partes levarão em conta os dispositivos do Artigo 
20 da Convenção. 

2. O mecanismo financeiro da Convenção será o mecanismo fi-
nanceiro para o presente Protocolo. 

3. Com relação à criação e desenvolvimento de capacidades re-
feridos no Artigo 22 do presente Protocolo, a Conferência das Partes 
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atuando na qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo, ao 
proporcionar orientações sobre o mecanismo financeiro referido no pa-
rágrafo 2 acima para exame pela Conferência das Partes, levará em con-
ta a necessidade de recursos financeiros dos países em desenvolvimento 
Partes, em particular os países de menor desenvolvimento relativo e os 
pequenos Estados insulares entre eles, e das Partes com economias em 
transição, bem como as necessidades e prioridades em matéria de ca-
pacitação das comunidades 33 indígenas e locais, incluindo as mulheres 
dessas comunidades. 

4. No contexto do parágrafo 1 acima, as Partes também levarão 
em conta as necessidades dos países em desenvolvimento Partes, em par-
ticular dos países de menor desenvolvimento relativo e dos pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento entre eles, e das Partes com eco-
nomias em transição, em seus esforços para determinar e satisfazer suas 
necessidades em matéria de criação e desenvolvimento de capacidades 
para fins de implementação do presente Protocolo. 

5. As orientações dadas ao mecanismo financeiro da Convenção 
nas decisões pertinentes da Conferência das Partes, inclusive aquelas 
acordadas antes da adoção do presente Protocolo, serão aplicadas, muta-
tis mutandis, aos dispositivos do presente Artigo. 

6. Os países desenvolvidos Partes podem também proporcionar 
recursos financeiros e outros recursos, dos quais os países em desenvol-
vimento Partes e as Partes com economias em transição poderão dispor, 
para a implementação dos dispositivos do presente Protocolo por meio 
de canais bilaterais, regionais e multilaterais. 

ARTIGO 26
CONFERÊNCIA DAS PARTES ATUANDO NA QUALIDADE DE 

REUNIÃO DAS PARTES DO PRESENTE PROTOCOLO
1. A Conferência das Partes atuará na qualidade de reunião das 

Partes do presente Protocolo. 
2. As Partes da Convenção que não sejam Partes do presente Proto-

colo podem participar como observadoras durante as deliberações de qual-
quer reunião da Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião 
das Partes do presente Protocolo. Quando a Conferência das Partes atuar na 
qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo, as decisões tomadas 
no âmbito do Protocolo serão feitas apenas pelas Partes do Protocolo.

3. Quando a Conferência das Partes atuar na qualidade de reunião 
das Partes do presente Protocolo, qualquer membro da Mesa da Conferên-
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cia das Partes que represente uma Parte da Convenção, mas que, naquele 
34 momento, não seja Parte do presente Protocolo, será substituído por um 
membro a ser eleito por e entre as Partes do presente Protocolo. 

4. A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das 
Partes do presente Protocolo examinará periodicamente a implementa-
ção do presente Protocolo e tomará, de acordo com seu mandato, as de-
cisões necessárias para promover sua efetiva implementação. Desempe-
nhará as funções a ela designadas pelo presente Protocolo e: 

(a) formulará recomendações sobre quaisquer assuntos necessá-
rios para a implementação do presente Protocolo; 

(b) estabelecerá órgãos subsidiários que se julguem necessários 
para a implementação do presente Protocolo; 

(c) solicitará e utilizará, conforme o caso, serviços, cooperação e 
informações que organizações internacionais e órgãos intergovernamen-
tais e não-governamentais competentes possam proporcionar;

(d) estabelecerá a forma e a periodicidade para transmissão das 
informações a serem submetidas de acordo com o Artigo 29 do presente 
Protocolo e examinar essas informações, bem como relatórios submeti-
dos por qualquer órgão subsidiário; 

(e) examinará e adotará, como apropriado, emendas ao presente 
Protocolo e seu Anexo, bem como a outros Anexos adicionais a esse Protoco-
lo, que se julguem necessários para a implementação do presente Protocolo; e 

(f) exercerá outras funções que sejam necessárias para a imple-
mentação do presente Protocolo. 

5. As regras de procedimento da Conferência das Partes e as re-
gras de administração financeira da Convenção aplicam-se, mutatis mu-
tandis, ao presente Protocolo, salvo se decidido de outra forma, por con-
senso, pela Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das 
Partes do presente Protocolo. 

6. A primeira reunião da Conferência das Partes atuando na quali-
dade de reunião das Partes do presente Protocolo será convocada pelo Se-
cretariado e realizada simultaneamente à primeira reunião da Conferência 
35 das Partes que se preveja realizar após a entrada em vigor do presente 
Protocolo. As subsequentes reuniões ordinárias da Conferência das Partes 
atuando na qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo serão 
realizadas simultaneamente com as reuniões ordinárias da Conferência das 
Partes, salvo se decidido de outra forma pela Conferência das Partes atuan-
do na qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo. 
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7. Reuniões extraordinárias da Conferência das Partes atuando 
na qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo serão realiza-
das quando estimado necessário pela Conferência das Partes atuando na 
qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo, ou quando solici-
tado por escrito por qualquer Parte, desde que, nos seis meses seguintes à 
comunicação da solicitação às Partes pelo Secretariado, seja apoiado por 
pelo menos um terço das Partes. 

8. As Nações Unidas, suas agências especializadas e a Agência 
Internacional de Energia Atômica, assim como os Estados que sejam 
membros ou observadores dessas organizações que não sejam Partes da 
Convenção, podem estar representados como observadores nas reuniões 
da Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das Partes 
do presente Protocolo. Todo órgão ou agência, quer nacional ou inter-
nacional, governamental ou não governamental, habilitado nas matérias 
contempladas pelo presente Protocolo e que tenha informado ao Secre-
tariado seu interesse em se fazer representar como observador em uma 
reunião da Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das 
Partes do presente Protocolo, pode ser admitido, a não ser que pelo me-
nos um terço das Partes presentes se oponham. Salvo se disposto de outra 
forma nesse Artigo, a admissão e a participação de observadores estarão 
sujeitas às regras de procedimento referidas no parágrafo 5 acima. 

ARTIGO 27
ÓRGÃOS SUBSIDIÁRIOS

1. Qualquer órgão subsidiário estabelecido pela Convenção ou 
em virtude dela pode prestar serviços a esse Protocolo, inclusive median-
te decisão da Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião 
das Partes do presente Protocolo. Tais decisões especificarão as funções a 
serem desempenhadas. 

2. As Partes da Convenção que não sejam Partes do presente Pro-
tocolo podem participar, como observadores, dos trabalhos de qualquer 
reunião de qualquer órgão subsidiário do Protocolo. Quando um órgão 
subsidiário da Convenção atuar como um órgão subsidiário do presente 
Protocolo, as decisões tomadas no âmbito do Protocolo serão feitas ape-
nas pelas Partes do Protocolo. 

3. Quando um órgão subsidiário da Convenção desempenhar suas 
funções em relação a matérias afetas ao presente Protocolo, qualquer mem-
bro da mesa desse órgão subsidiário que represente uma Parte da Conven-
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ção que, naquele momento, não seja Parte desse Protocolo, será substituído 
por um membro a ser eleito por e entre as Partes desse Protocolo. 

ARTIGO 28
SECRETARIADO

1. O Secretariado estabelecido pelo Artigo 24 da Convenção 
atuará como Secretariado do presente Protocolo. 

2. O Artigo 24, parágrafo 1 da Convenção sobre as funções do 
Secretariado será aplicado, mutatis mutandis, ao presente Protocolo. 3. 
Na medida em que seja possível diferenciá-los, os custos dos serviços do 
Secretariado para o presente Protocolo serão arcados pelas Partes desse. 
A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das Partes 
do presente Protocolo decidirá, em sua primeira reunião, as disposições 
orçamentárias necessárias para essa finalidade.

ARTIGO 29
MONITORAMENTO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS

Cada Parte monitorará a implementação de suas obrigações 
oriundas do presente Protocolo e, com a periodicidade e o formato de-
terminados pela Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião 
das Partes do presente Protocolo, informará a Conferência das Partes 
atuando na qualidade de reunião das Partes do presente Protocolo sobre 
as medidas tomadas para implementar o presente Protocolo. 

ARTIGO 30
PROCEDIMENTOS E MECANISMOS PARA PROMOVER O CUM-

PRIMENTO DO PRESENTE PROTOCOLO
A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das 

Partes do presente Protocolo examinará e aprovará, em sua primeira re-
união, mecanismos institucionais e procedimentos de cooperação para 
promover o cumprimento dos dispositivos do presente Protocolo e para 
tratar dos casos de não cumprimento. Esses procedimentos e mecanismos 
incluirão dispositivos para prestar assessoria ou assistência, conforme o 
caso. Serão distintos e sem prejuízo dos procedimentos e mecanismos de 
solução de controvérsias previstos no Artigo 27 da Convenção. 
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ARTIGO 31
AVALIAÇÃO E REVISÃO

A Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das 
Partes do presente Protocolo realizará, quatro anos após a entrada em vi-
gor do presente Protocolo e posteriormente em intervalos determinados 
pela Conferência das Partes atuando na qualidade de reunião das Partes 
do presente Protocolo, uma avaliação da efetividade do presente Protocolo. 

ARTIGO 32
ASSINATURA

O presente Protocolo permanecerá aberto à assinatura pelas Par-
tes da Convenção na sede das Nações Unidas em Nova York, de 2 de 
fevereiro de 2011 a 1 de fevereiro de 2012. 

ARTIGO 33
ENTRADA EM VIGOR

1. O presente Protocolo entrará em vigor no nonagésimo dia 
após a data de depósito do quinquagésimo instrumento de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão por Estados ou organizações regionais de 
integração econômica que sejam Partes da Convenção. 

2. O presente Protocolo entrará em vigor para um Estado ou uma 
organização regional de integração econômica que ratifique, aceite ou apro-
ve o presente Protocolo ou a ele adira após o depósito do quinquagésimo 
instrumento, consoante mencionado no parágrafo 1 acima, no nonagésimo 
dia após a data na qual esse Estado ou organização regional de integração 
econômica deposite seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão, ou na data em que a Convenção entre em vigor para esse Estado ou 
organização regional de integração econômica, o que for posterior. 

3. Para os propósitos dos parágrafos 1 e 2 acima, qualquer instru-
mento depositado por uma organização regional de integração econômi-
ca não será considerado como adicional àqueles depositados por Estados 
Membros dessa organização. 

ARTIGO 34
RESERVAS

Nenhuma reserva pode ser feita ao presente Protocolo. 
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ARTIGO 35
DENÚNCIA

1. Após dois anos da entrada em vigor do presente Protocolo 
para uma Parte, essa Parte pode a qualquer momento denunciá-lo por 
meio de notificação escrita ao Depositário. 

2. Essa denúncia terá efeito um ano após a data de seu recebi-
mento pelo Depositário ou em data posterior, se assim for estipulado na 
notificação de denúncia. 

ARTIGO 36
TEXTOS AUTÊNTICOS

O original do presente Protocolo, cujos textos em árabe, chinês, 
espanhol, francês, inglês e russo e são igualmente autênticos, será deposi-
tado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Em fé do que, os abai-
xo assinados, devidamente autorizados para esse fim, firmam o presente 
Protocolo nas datas indicadas. 

FEITO em Nagoia, aos vinte e nove dias de outubro de dois mil 
e dez. 

Anexo
BENEFÍCIOS MONETÁRIOS E NÃO MONETÁRIOS
1. Entre os benefícios monetários podem-se incluir, mas não se 

limitar a: 
(a) taxas de acesso ou taxa por amostra coletada ou de outro 

modo adquirida; 
(b) pagamentos antecipados; 
(c) pagamentos por etapas; 
(d) pagamento de royalties;
(e) taxas de licença em caso de comercialização; 
(f) taxas especiais a serem pagas a fundos fiduciários que apoiem 

a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica; 
(g) salários e condições preferenciais quando mutuamente 

acordados; 
(h) financiamento de pesquisa; 
(i) joint ventures; 
(j) propriedade conjunta dos direitos de propriedade intelectual 

pertinentes.
2. Entre os benefícios não monetários podem-se incluir, mas não 

se limitar a: 
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(a) compartilhamento dos resultados de pesquisa e desenvolvimento; 
(b) colaboração, cooperação e contribuição em programas de 

pesquisa e desenvolvimento científicos, particularmente em atividades 
de pesquisa biotecnológica, quando possível na Parte provedora dos re-
cursos genéticos; 

(c) participação no desenvolvimento de produtos; 
(d) colaboração, cooperação e contribuição à formação e 

capacitação;
(e) admissão às instalações ex situ de recursos genéticos e a ban-

cos de dados; 
(f) transferência, ao provedor dos recursos genéticos, de conhe-

cimento e tecnologia em termos justos e mais favoráveis, inclusive em 
termos concessionais e preferenciais, quando acordados, em particular 
conhecimento e tecnologia que façam uso de recursos genéticos, incluin-
do biotecnologia, ou que sejam pertinentes à conservação e utilização 
sustentável da diversidade biológica; 

(g) fortalecimento das capacidades para transferência de 
tecnologia; 

(h) capacitação institucional; 
(i) recursos humanos e materiais para fortalecer as capacidades 

para a administração e implementação da regulamentação de acesso; 
(j) formação relacionada a recursos genéticos com a plena par-

ticipação de países provedores de recursos genéticos, e quando possível, 
nesses países; 

(k) acesso a informações científicas pertinentes à conservação e 
utilização sustentável da diversidade biológica, incluindo inventários bio-
lógicos e estudos taxonômicos;

(l) contribuições para a economia local; 
(m) pesquisa dirigida a necessidades prioritárias, tais como saú-

de e 41 segurança alimentar, tomando em conta os usos nacionais de re-
cursos genéticos na Parte provedora de recursos genéticos; 

(n) relações institucionais e profissionais que possam surgir de 
um acordo de acesso e repartição de benefícios e das atividades de cola-
boração subsequentes; 

(o) benefícios em matéria de segurança alimentar e dos meios de 
subsistência; 

(p) reconhecimento social; 
(q) propriedade conjunta dos direitos de propriedade intelectual 

pertinentes.









 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Este livro foi impresso sob demanda, sem estoques. A tecnologia 
POD (Print on Demand) utiliza os recursos naturais de forma 

racional e inteligente, contribuindo para a preservação da natureza. 

"Rico é aquele que sabe ter o suficiente" 
(Lao Tze) 


	Capa sem sangria 1
	Coletânea de Legislação Vol 1

