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Prefácio 
A presente obra oferece textos jurídicos dos povos e comunidades tradicionais,  que pode ser 

instrumento de luta daqueles que até pouco tempo eram marcados pela “invisibilidade” e seguem 

reivindicando os direitos que lhes são, de fato, historicamente  negados. 

  



Decreto n.º 80.978 de 12 de dezembro de 1977 

Promulga a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972 

 

O Presidente da República. Havendo a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural sido adotada em Paris a 23 de novembro de 1972, durante a XVII Sessão da 

Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; 

Havendo o Congresso Nacional aprovado a referida Convenção, com reserva ao parágrafo 1 do 

Artigo 16, pelo Decreto Legislativo n.º 74, de 30 de junho de 1977; Havendo o instrumento 

brasileiro de aceitação, com reserva indicada, sido depositado junto à Diretoria-Geral da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 2 de setembro de 1977;  

E Havendo a referida Convenção entrado em vigor, para o Brasil, em 2 de dezembro de 1977, 
decreta: Que a referida Convenção, apensa por cópia ao presente Decreto, seja, com a mesma 
reserva, executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 
 
ERNESTO GEISEL 

Antônio Francisco Azeredo da Silveira 
CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL 
 
A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reunida 

em Paris de 17 de outubro a 21 de novembro de 1972, em sua décima sétima sessão, Verificando que o 

patrimônio cultural e o patrimônio natural são cada vez mais ameaçados de destruição, não somente 

pelas causas tradicionais de degradação, mas também pela evolução da vida social e econômica, que 

se agrava com fenômenos de alteração ou de destruição ainda mais temíveis; 

 

Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um bem do patrimônio cultural e natural 

constitui um empobrecimento nefasto do patrimônio de todos os povos do mundo; 

 

Considerando que a proteção desse patrimônio em escalanacional é freqüentemente 
incompleta, devido à magnitude dos meios de que necessita e à insuficiência dos recursos 

econômicos,  científicos e técnicos do país em cujo território se acha o bem a ser protegido; 

 

Tendo em mente que a Constituição da Organização dispõe que esta última ajudará a conservação, o 

progresso e a difusão do saber, velando pela preservação e proteção do patrimônio universal e 

recomendando aos povos interessados convenções internacionais para esse fim; Considerando que as 

convenções, recomendações e resoluções internacionais existentes relativas aos bens culturais e naturais 

demonstram a importância que representa, para todos os povos do mundo, a salvaguarda desses bens 

incomparáveis e insubstituíveis, qualquer que seja o povo a que pertençam; 

 

Considerando que bens do patrimônio cultural e natural apresentam um interesse excepcional e, 

portanto, devem ser preservados como elementos do patrimônio mundial da humanidade inteira; 

Considerando que, ante a amplitude e a gravidade dos perigos novos que os ameaçam, cabe a toda a 

coletividade internacional tomar parte na proteção do patrimônio cultural e natural de valor universal 

excepcional, mediante a prestação de uma assistência coletiva que, sem substituir a ação do Estado 

interessado, a complete eficazmente; Considerando que é indispensável, para esse fim, adotar novas 

disposições convencionais que estabeleçam um sistema eficaz de proteção coletiva do patrimônio 

cultural e natural de valor universal excepcional, organizado de modo permanente e segundo métodos 

científicos e modernos, e Após haver decidido, quando de sua décima sexta sessão,  que esta questão 



seria objeto de uma convenção internacional, Adota neste dia dezesseis de novembro de mil novecentos 

e setenta e dois a presente Convenção. 
 

 

Definições do Patrimônio Cultural e Natural 

ARTIGO 1 

Para fins da presente Convenção serão considerados como patrimônio cultural: – os monumentos: obras 

arquitetônicas, de escultura ou de pintura monumentais, elementos ou estruturas de natureza  

arqueológica, inscrições, cavernas e grupos de elementos, que tenham um valor universal excepcional 

do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; – os conjuntos: grupos de construções isoladas ou 

reunidas que, em virtude de sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham um valor 

universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; – os lugares notáveis: obras do 

homem ou obras conjugadas do homem e da natureza, bem como as zonas, inclusive lugares 

arqueológicos, que tenham valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, etnológico 

ou antropológico. 

 

ARTIGO 2 

Para os fins da presente Convenção serão considerados como patrimônio natural: – os monumentos 

naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de tais formações, que tenham 

valor universal excepcional do ponto de vista estético ou científico; – as formações geológicas e 

fisiográficas e as áreas nitidamente delimitadas que constituam o de espécies animaise vegetais 

ameaçadas e que tenham valor universal excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação; 

– os lugares notáveis naturais ou as zonas naturais nitidamente delimitadas, que tenham valor universal 

excepcional do ponto de vista da ciência, da conservação ou da beleza natural. 

 

ARTIGO 3 

Caberá a cada Estado Parte na presente Convenção identificar e delimitar os diferentes bens 

mencionados nos Artigos 1 e 2 situados em seu território. 

 
II 

Proteção Nacional e Proteção Internacional do Patrimônio Cultural e Natural 
 

ARTIGO 4 

Cada um dos Estados Partes na presente Convenção reconhece a obrigação de identificar, proteger, 

conservar, valorizar e transmitir às futuras gerações o patrimônio cultural e natural mencionado nos 

Artigos 1 e 2, situado em seu território, lhe incumbe primordialmente. Procurará tudo fazer para esse 

fim, utilizando ao máximo seus recursos disponíveis, e, quando for o caso, mediante assistência e 

cooperação internacional de que possa beneficiar-se, notadamente nos planos financeiro, artístico, 

científico e técnico. 

 

 

ARTIGO 5 

A fim de garantir a adoção de medidas eficazes para a proteção, conservação e valorização do 

patrimônio cultural e natural situado em seu território, os Estados Partes na presente Convenção 

procurarão na medida do possível, e nas condições apropriadas a cada país:  

a) adotar uma política geral que vise a dar ao patrimônio cultural e natural uma função na vida da 

coletividade e a integrar a proteção desse patrimônio nos programas de planificação geral; 

b) instituir em seu território, na medida em que não existam, um ou mais serviços de proteção, 

conservação e valorização do patrimônio cultural e natural, dotados 

de pessoal e meios apropriados que lhes permitam realizar as tarefas a eles confiadas; 

c) desenvolver os estudos e as pesquisas científicas e técnicas e aperfeiçoar os métodos de intervenção 

que permitam a um Estado fazer face aos perigos que ameacem seu patrimônio cultural e natural; 



d) tomar as medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas e financeiras adequadas para a 

identificação, proteção, conservação, revalorização e reabilitação desse patrimônio; e 

e) facilitar a criação ou o desenvolvimento de centros nacionais ou regionais de formação no campo da 

proteção, conservação e revalorização do patrimônio cultural e natural e estimular a pesquisa científica 

nesse campo. 

 

ARTIGO 6 

1. Respeitando plenamente a soberania dos Estados em cujo território esteja situado o patrimônio 

cultural e natural mencionado nos Artigos 1 e 2, e sem prejuízo dos direitos reais previstos pela 

legislação nacional sobre tal patrimônio, os Estados Partes na presente Convenção reconhecem que esse 

constitui um patrimônio universal em cuja proteção a comunidade internacional inteira tem o dever de 

cooperar. 

 

2. Os Estados Partes comprometem-se, conseqüentemente, e de conformidade com as disposições da 

presente Convenção, a prestar o seu concurso para a identificação, proteção, conservação e revalorização 

do patrimônio cultural e natural mencionados nos parágrafos 2 e 4 do Artigo 11, caso solicite o Estado 

em cujo território o mesmo esteja situado. 

3. Cada um dos Estados Partes na presente Convenção obriga-se a não tomar deliberadamente qualquer 

medida suscetível de pôr em perigo, direta ou indiretamente, o patrimônio cultural e natural mencionado 

nos Artigos 1 e 2 que esteja situado no território de outros Estados Partes nesta Convenção. 

 

ARTIGO 7 

Para os fins da presente Convenção, entender-se-á por proteção internacional do patrimônio mundial, 

cultural e natural o estabelecimento de um sistema de cooperação e assistência internacional destinado a 

secundar os Estados Partes na Convenção nos esforços que desenvolvam no sentido de preservar e 

identificar esse patrimônio. 

 
III 

Comitê Intergovernamental da Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 

ARTIGO 8 

1. Fica criado junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura um 

Comitê Intergovernamental da Proteção do Patrimônio Cultural e natural de Valor Universal 

Excepcional, denominado Mundial. Compor-se-á de 15 (quinze) Estados Partes nesta 

Convenção, eleitos pelos Estados na Convenção reuni- dos em Assembléia-Geral durante as sessões 

ordinárias da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura. O número dos Estados- Membros do Comitê será aumentado para 21 (vinte e um) a partir da 

sessão ordinária da Conferência Geral que se seguir à entrada em vigor, para 40 (quarenta) ou mais 

Estados, da presente Convenção. 

2. A eleição dos membros do Comitê deverá garantir uma representação eqüitativa das diferentes regiões 

e culturas do mundo. 

3. Assistirão às reuniões do Comitê, com voto consultivo, um representante do Centro Internacional de 

Estudos para a Conservação e Restauração dos Bens Culturais (Centro de Roma), um representante do 

Conselho Internacional de Monumentos e Lugares de Interesse Artístico e Histórico (icomos) e um 

representante da União Internacional para a Conservação da Natureza e de seus Recursos (uicn), aos 

quais poderão juntar-se, a pedido dos Estados Partes reunidos em Assembléia-Geral durante as sessões 

ordinárias da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, representantes de outras organizações intergovernamentais ou não governamentais que tenham 



objetivos semelhantes. 

 

ARTIGO 9 

1. Os Estados-Membros do Comitê do Patrimônio Mundial exercerão seu mandato a partir do término da 

sessão ordinária da Conferência Geral em que hajam sido eleitos até o término da terceira sessão 

ordinária seguinte. 

2. No entanto, o mandato de um terço dos membros designados por ocasião da primeira eleição expirará 

ao término da primeira sessão ordinária da Conferência Geral que se seguir àquela em que tenham sido 

eleitos, e o mandato de outro terço dos membros designados ao mesmo tempo expirará ao término da 

segunda sessão ordinária da Conferência Geral que se seguir àquela em que hajam sido eleitos. Os 

nomes desses membros serão sorteados pelo Presidente da Conferência Geral após a primeira 

eleição. 

3. Os Estados-Membros do Comitê escolherão para representá- los pessoas qualificadas no campo do 

patrimônio cultural ou do patrimônio natural. 

ARTIGO 10 

1. O Comitê do Patrimônio Mundial aprovará seu regimento interno. 

2. O Comitê poderá a qualquer tempo convidar para suas reuniões organizações públicas ou privadas, 

bem como pessoas físicas, para consultá-las sobre determinadas 

questões. 

3. O Comitê poderá criar órgãos consultivos que julgar necessários para a realização de suas tarefas. 

ARTIGO 11 

1. Cada um dos Estados Partes na presente Convenção apresentará, na medida do possível, ao Comitê do 

Patrimônio Mundial um inventário dos bens do patrimônio cultural e natural situados em seu território 

que possam ser incluídos na lista mencionada no parágrafo 2 do presente artigo. Esse inventário, que não 

será considerado como exaustivo, deverá conter documentação sobre o local onde estão situados esses 

bens e sobre o interesse que apresentem. 

2. Com base no inventário apresentado pelos Estados, em conformidade com o parágrafo 1, o Comitê 

organizará, manterá em dia e publicará, sob o título de, uma lista dos bens do patrimônio cultural e 

natural, tais como definidos nos Artigos 1 e 2 da presente Convenção, que considere como tendo valor 

universal excepcional segundo os critérios que haja estabelecido. Uma lista atualizada será distribuída 

pelo menos uma vez a cada dois anos. 

3. A inclusão de um bem na Lista do Patrimônio Mundial não poderá ser feita sem o consentimento do 

Estado interessado. A inclusão de um bem situado num território que seja objeto de reivindicação de 

soberania ou jurisdição por parte de vários Estados não prejudicará em absoluto os direitos das partes em 

litígio. 

 

4. O Comitê organizará, manterá em dia e publicará, quando o exigirem as circunstâncias, sob o título , 

uma lista dos bens constantes da Lista do Patrimônio Mundial para cuja salvaguarda sejam necessários 

grandes trabalhos e para os quais haja sido pedida assistência, nos termos da presente Convenção. Nessa 

lista será indicado o custo aproximado das operações. Em tal lista somente poderão ser incluídos os bens 

do patrimônio cultural e natural que estejam ameaçados de perigos sérios e concretos, tais como ameaça 

de desaparecimento devido a degradação acelerada, projetos de grandes obras públicas ou privadas, 

rápido 

desenvolvimento urbano e turístico, destruição devida a mudança de utilização ou de propriedade de 

terra, alterações profundas devidas a uma causa desconhecida, abandono por quaisquer razões, conflito 

armado que haja irrompido ou ameaçe irromper, catástrofes e cataclismas, grandes incêndios, 

terremotos, deslizamentos de terreno, erupções vulcânicas, alteração do nível das águas, inundações 



e maremotos. Em caso de urgência, poderá o Comitê, a qualquer tempo, incluir novos bens na Lista do 

Patrimônio Mundial e dar a tal inclusão uma difusão imediata. 

 

5. O Comitê definirá os critérios com base nos quais um bem do patrimônio cultural ou natural poderá 

ser incluído em uma ou outra das listas mencionadas nos parágrafos 2 e 4 do presente Artigo. 

 

6. Antes de recusar um pedido de inclusão de um bem numa das duas listas mencionadas nos parágrafos 

2 e 4 do presente artigo, o Comitê consultará o Estado Parte em cujo território se encontrar o bem do 

patrimônio cultural ou natural em causa. 

 

7. O Comitê, com as concordâncias dos Estados interessados, coordenará e estimulará os estudos e 

pesquisas necessários para a composição das listas mencionadas nos parágrafos 2 e 4 do presente 

Artigo. 

 

ARTIGO 12 

O fato de que um bem do patrimônio cultural ou natural não haja sido incluído numa ou outra das duas 

listas mencionadas nos parágrafos 2 e 4 do Artigo 11 não significará, em absoluto, que ele não tenha 

valor universal excepcional para fins distintos dos que resultam da inclusão nessas listas. 

 

ARTIGO 13 

1. O Comitê do Patrimônio Mundial receberá e estudará os pedidos de assistência internacional 

formulados pelos Estados Partes na presente Convenção no que diz respeito aos bens do patrimônio 

cultural e natural situados em seus territórios, que figurem ou sejam suscetíveis de figurar nas listas 

mencionadas nos parágrafos 2 e 4 do Artigo 11. Esses pedidos poderão ter por objeto a proteção, a 

conservação, a revalorização ou a reabilitação desses bens. 2. Os pedidos de assistência internacional em 

conformidade com o parágrafo 1 do presente artigo poderão também ter por objeto a identificação dos 

bens do patrimônio cultural e natural definidos nos Artigos 1 e 2 quando as pesquisas preliminares 

demonstrarem que merecem ser prosseguidas. 

3. O Comitê decidirá sobre tais pedidos, determinará, quando for o caso, a natureza e a amplitude de sua 

assistência e autorizará a conclusão, em seu nome, dos acordos necessários com o Governo interessado. 

4. O Comitê estabelecerá uma ordem de prioridade para suas intervenções. Fá-lo-á tomando em 

consideração a importância respectiva dos bens a serem salvaguardados para o patrimônio cultural e 

natural, a necessidade de assegurar a assistência internacional aos bens mais representativos 

da natureza ou do gênio e a história dos povos do mundo, a urgência dos trabalhos que devem ser 

empreendidos, a importância dos recursos dos Estados em cujo território se achem os bens ameaçados e, 

em particular, a medida em que esses poderiam assegurar a salvaguarda desses bens por seus próprios 

meios. 

5. O Comitê organizará, manterá em dia e difundirá uma lista dos bens para os quais uma assistência 

internacional houver sido fornecida. 

6. O Comitê decidirá sobre a utilização dos recursos do Fundo criado em virtude do disposto no Artigo 

15 da presente Convenção. Procurará os meios de aumentar-lhe os recursos e tomará todas as medidas 

que para tanto se fizerem necessárias. 



7. O Comitê cooperará com as organizações internacionais e nacionais, governamentais e não 

governamentais, que tenham objetivos semelhantes aos da presente Convenção. Para elaborar seus 

programas e executar seus projetos, o Comitê poderá recorrer a essas organizações e, em particular, ao 

Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauração dos Bens Culturais (Centro de 

Roma), ao Conselho Internacional dos Monumentos e Lugares Históricos (icomos), e à União 

Internacional para a Conservação da Natureza e de seus Recursos (uicn), bem como a outras 

organizações públicas ou privadas e a pessoas físicas. 

8. As decisões do Comitê serão tomadas por maioria de dois terços dos membros presentes e votantes. 

Constituirá a maioria dos membros do Comitê. 

 

ARTIGO 14 

1. O Comitê do Patrimônio Mundial será assistido por um secretário nomeado pelo Diretor-Geral da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

2. O Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 

utilizando, o mais possível, os serviços do Centro Internacional de Estudos para a Conservação e a 

Restauração dos Bens Culturais (Centro de Roma), do Conselho Internacional dos Monumentos e 

Lugares Históricos (icomos) e da União Internacional para a Conservação da Natureza e seus Recursos 

(uicn), dentro de suas competências e possibilidades respectivas, preparará a documentação do Comitê, a 

agenda de suas reuniões e assegurará a execução de suas decisões. 

 
IV 

Fundo para a Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural 

ARTIGO 15 

1. Fica criado um Fundo para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de Valor Universal 

Excepcional, denominado. 

 

2. O Fundo será constituído como fundo fiduciário, em conformidade com o Regulamento Financeiro da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

3. Os recursos do Fundo serão constituídos: 

a) pelas contribuições obrigatórias e pelas contribuições voluntárias dos Estados Partes na presente 

Convenção; 

b) pelas contribuições, doações ou legados que possam fazer; 

i) outros Estados; 

ii) a Organização dasNações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura, as outrasorganizações do sistema das Nações Unidas, notadamente o Programa de 

desenvolvimento das Nações Unidas e outras Organizaçõesintergovernamentais,  e  

iii) órgãos públicos ou privados ou pessoas físicas. 

c) por quaisquer juros produzidos pelos recursos do Fundo; 

d) pelo produto das coletas e pelas receitas oriundas de manifestações realizadas em proveito do Fundo, 

e 

e) por quaisquer outros recursos autorizados pelo Regulamento do Fundo, a ser elaborado pelo Comitê 

do Patrimônio Mundial. 

4. As contribuições ao Fundo e as demais formas de assistência fornecidas ao Comitê somente poderão 

ser destinadas aos fins por ele definidos. O Comitê poderá aceitar contribuições destinadas a um 

determinado programa ou a um projeto concreto, contanto que o Comitê haja decidido pôr em prática 

esse programa ou executar esse projeto. As contribuições ao Fundo não poderão ser acompanhadas de 

quaisquer condições políticas. 

 



ARTIGO 16 

1. Sem prejuízo de qualquer contribuição voluntária complementar, os Estados Partes na presente 

Convenção comprometem-se a pagar regularmente, de dois em dois anos, ao Fundo do Patrimônio 

Mundial, contribuições cujo montante calculado segundo uma percentagem uniforme aplicável a todos 

os Estados, será decidido pela Assembléia-Geral dos Estados Partes na Convenção, reunidos durante as 

sessões da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

Essa decisão da Assembléia-Geral exigirá a maioria dos Estados Partes presentes votantes que não 

houverem feito a declaração mencionada no parágrafo 2 do presente Artigo. Em nenhum caso poderá a 

contribuição dos Estados Partes na Convenção ultrapassar 1% (um por cento) de sua contribuição ao 

Orçamento Ordinário da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

2. Todavia, qualquer dos Estados a que se refere o Artigo 31 ou o Artigo 32 da presente Convenção 

poderá, no momento do depósito de seu instrumento de ratificação, aceitação ou adesão, declarar que 

não se obriga pelas disposições do parágrafo 1 do presente Artigo. 

3. Um Estado Parte na Convenção que houver feito a declaração a que se refere o parágrafo 2 do 

presente Artigo poderá a qualquer tempo, retirar dita declaração mediante notificação ao Diretor-Geral 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No entanto, a retirada da 

declaração somente terá efeito sobre a contribuição obrigatória devida por esse Estado a partir da data da 

Assembléia-Geral dos Estados Partes que se seguir a tal retirada. 

 

4. Para que o Comitê esteja em condições de prever suas operações de maneira eficaz, as contribuições 

dos Estados Partes na presente Convenção que houverem feito a declaração mencionada no parágrafo 2 

do presente Artigo terão de ser entregues de modo regular, pelo menos de dois em dois anos, e não 

deverão ser inferiores às contribuições que teriam de pagar se tivessem se obrigado pelas disposições do 

parágrafo 1 do presente Artigo. 

5. Um Estado Parte na Convenção que estiver em atraso no pagamento de sua contribuição obrigatória 

ou voluntária, no que diz respeito ao ano em curso e ao ano civil imediatamente anterior, não é elegível 

para o Comitê do Patrimônio Mundial, não se aplicando esta disposição por ocasião da primeira eleição. 

Se tal Estado já for membro do Comitê, seu mandato se extinguirá no momento em que se realizem as 

eleições previstas no Artigo 8, parágrafo 1, da presente Convenção. 

ARTIGO 17 

Os Estados Partes napresente Convenção considerarão ou favorecerão a criação de fundaçõesou de 

associações nacionais públicas ou privadas que tenham por fim estimular as liberalidades em favor da 

proteção do patrimônio cultural e natural definido nos Artigos 1 e 2 da presente Convenção. 

ARTIGO 18 

Os Estados Partes na presente Convenção prestarão seu concurso às campanhas internacionais de coleta 

que forem organizadas em benefício do Fundo do Patrimônio Mundial sob os auspícios da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Facilita- rão as coletas feitas para esses fins 

pelos órgãos mencionados no parágrafo 3, Artigo 15. 

V 

Condições e Modalidades da Assistência 

Internacional 

ARTIGO 19 

Qualquer Estado Parte na presente Convenção poderá pedir assistência internacional em favor de bens 

do patrimônio cultural ou natural de valor universal excepcional situados em seu território. Deverá juntar 

a seu pedido os elementos de informação e os documentos previstos no Artigo 21 de que dispuser e de 

que o Comitê 



tenha necessidade para tomar sua decisão. 

ARTIGO 20 

Ressalvada as disposições do parágrafo 2 do Artigo 13, 

da alínea “c” do Artigo 22 e do Artigo 23, a assistência 

internacional prevista pela presente Convenção somente 

poderá ser concedida a bens do patrimônio cultural e 

natural que o Comitê do Patrimônio Mundial haja decidido 

ou decida fazer constar numa das listas mencionadas 

nos parágrafos 2 e 4 do Artigo 11. 

ARTIGO 21 

1. O Comitê do Patrimônio Mundial determinará a forma 

de exame dos pedidos de assistência internacional 

que é chamado a fornecer e indicará notadamente os elementos 

que deverão constar ao pedido, o qual deverá 

descrever a operação projetada, os trabalhos necessários, 

uma estimativa de seu custo, sua urgência e as razões 

pelas quais os recursos do Estado solicitante não lhe per- 
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mitam fazer face à totalidade da despesa. Os pedidos 

deverão, sempre que possível, apoiar-se em parecer de 

especialistas. 

2. Em razão dos trabalhos que se tenha de empreender 

sem demora, os pedidos com base em calamidades naturais 

ou em catástrofes naturais deverão ser examinados 

com urgência e prioridade pelo Comitê, que deverá dispor 

de um fundo de reserva para tais eventualidades. 

3. Antes de tomar uma decisão, o Comitê procederá aos 

estudos e consultas que julgar necessários. 

ARTIGO 22 

A assistência prestada pelo Comitê do Patrimônio Mundial 

poderá tomar as seguintes formas: 

a) estudos sobre os problemas artísticos, científicos e 

técnicos levantados pela proteção, conservação, revalorização 

e reabilitação do patrimônio cultural e natural, 

tal como definido nos parágrafos 2 e 4 do Artigo 11 da 

presente Convenção; 

b) serviços de peritos, de técnicos e de mão-de-obra 

qualificada para velar pela boa execução do projeto 

aprovado; 

c) formação de especialistas de todos os níveis em 

matéria de identificação, proteção, observação, revalorização 

e reabilitação do patrimônio cultural e natural; 

d) fornecimento do equipamento que o Estado interessado 

não possua ou não esteja em condições de adquirir; 

e) empréstimos a juros reduzidos, sem juros, ou reembolsáveis 

a longo prazo; 

f) concessão, em casos excepcionais e especialmente 

motivados de subvenções não reembolsáveis. 

70 

ARTIGO 23 



O Comitê do Patrimônio Mundial poderá igualmente fornecer 

uma assistência internacional a centros nacionais 

ou regionais de formação de especialistas de todos os 

níveis em matéria de identificação, proteção, conservação, 

revalorização e reabilitação do patrimônio cultural 

e natural. 

ARTIGO 24 

Uma assistência internacional de grande vulto somente 

poderá ser concedida após um estudo científico, econômico 

e técnico pormenorizado. Esse estudo deverá 

recorrer às mais avançadas técnicas de proteção, conservação, 

revalorização e reabilitação do patrimônio cultural 

e natural e corresponder aos objetivos da presente 

Convenção. O estudo deverá também procurar os meios 

de utilizar racionalmente os recursos disponíveis no 

Estado interessado. 

ARTIGO 25 

O financiamento dos trabalhos necessários não deverá, em 

princípio, incumbir à comunidade internacional senão 

parcialmente. A participação do Estado que se beneficiar 

da assistência internacional deverá constituir uma parte 

substancial dos recursos destinados a cada programa ou 

projeto, salvo se seus recursos não o permitirem. 

ARTIGO 26 

O Comitê do Patrimônio Mundial e o Estado beneficiário 

determinarão no acordo que concluírem as condições em 

que será executado um programa ou projeto para o qual 

for fornecida assistência internacional nos termos da presente 

Convenção. Incumbirá ao Estado que receber essa 
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assistência internacional continuar a proteger, conservar 

e revalorizar os bens assim salvaguardados, em conformidade 

com as condições estabelecidas no acordo. 
VI 

Programas Educativos 
ARTIGO 27 

1. Os Estados Partes napresente Convenção procurarão 

por todos os meios apropriados, especialmente por programas 

de educação e de informação, fortalecer a apreciação 

e o respeito de seus povos pelo patrimônio cultural 

e natural definido nos Artigos 1 e 2 da Convenção. 

2. Obrigar-se-ão a informar amplamente o público sobre 

as ameaças que pesem sobre esse patrimônio e sobre as 

atividades empreendidas em aplicação da presente 

Convenção. 

ARTIGO 28 

Os Estados Partes na presente Convenção que receberem 

assistência internacional em aplicação da Convenção 

tomarão as medidas necessárias para tornar conhecidos 

a importância dos bens que tenham sido objeto dessa 

assistência e o papel que esta houver desempenhado. 
VII 



Relatórios 

ARTIGO 29 

1. Os Estados Partes na presente Convenção indicarão 

nos relatórios que apresentarem à Conferência Geral da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura, nas datas e na forma que esta determinar, 
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as disposições legislativas e regulamentares e as outras 

medidas que tiverem adotado para a aplicação da Convenção, 

bem como a experiência que tiverem adquirido 

neste campo. 

2. Esses relatórios serão levados ao conhecimento do Comitê 

do Patrimônio Mundial. 

3. O Comitê apresentará um relatório de suas atividades 

em cada uma das sessões ordinárias da Conferência Geral 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura. 
VIII 

Cláusulas Finais 
ARTIGO 30 

A presente Convenção foi redigida em inglês, árabe, espanhol, 

francês e russo, sendo os cinco textos igualmente 

autênticos. 

ARTIGO 31 

1. A presente Convenção será submetida à ratificação ou 

à aceitação dos Estados-Membros da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, na 

forma prevista por suas constituições. 

2. Os instrumentos de ratificação ou aceitação serão 

depositados junto ao Diretor-Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

ARTIGO 32 

1. A presente Convençãoficará aberta à assinatura de 

todos os Estados não membros da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura que 
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forem convidados a aderir a ela pela Conferência Geral 

da Organização. 

2. A adesão será feita pelo depósito de um instrumento 

de adesão junto ao Diretor-Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

ARTIGO 33 

A presente Convenção entrará em vigor 3 (três) meses 

após a data do depósito do vigésimo instrumento de ratificação, 

aceitação ou adesão, mas somente com relação 

aos Estados que houverem depositados seus respectivos 

instrumentos de ratificação, aceitação ou adesão nessa 

data ou anteriormente. Para os demais estados, entrará 

em vigor 3 (três) meses após o depósito do respectivo instrumento 

de ratificação, aceitação ou adesão. 

ARTIGO 34 



Aos Estados Partes na presente Convenção que tenham 

um sistema constitucional federativo ou não unitário 

aplicar-se-ão as seguintes disposições: 

a) no que diz respeito às disposições da presente Convenção 

cuja execução seja objeto da ação legislativa do 

Poder Legislativo federal ou central, as obrigações do 

Governo federal ou central serão as mesmas que as dos 

Estados Partes que não sejam Estados federativos; 

b) no que diz respeito às disposições desta Convenção 

cuja execução seja objeto da ação legislativa de cada um 

dos Estados, países, províncias ou cantões constituintes, 

que não sejam, em virtude do sistema constitucional da 

federação, obrigados a tomar medidas legislativas, o Governo 

federal levará, com seu parecer favorável ditas disposições 

ao conhecimento das autoridades competentes 

dos Estados, países, províncias ou cantões. 
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ARTIGO 35 

1. Cada Estado Parte na presente Convenção terá a faculdade 

de denunciá-la. 

2. A denúncia será notificada por instrumento escrito 

depositado junto ao Diretor-Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 

3. A denúncia terá efeito 12 (doze) meses após o recebimento 

do instrumento de denúncia. Não modificará em 

nada as obrigações financeiras a serem assumidas pelo 

Estado denunciante, até a data em que a retirada se tornar 

efetiva. 

ARTIGO 36 

O Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura informará os Estados- 

Membros da Organização, os Estados não-Membros 

mencionados no Artigo 32, bem como a Organização das 

Nações Unidas, do depósito de todos os instrumentos de 

ratificação, aceitação ou adesão a que se referem os Artigos 

31 e 32, e das denúncias previstas no Artigo 35. 

ARTIGO 37 

1. A presente Convenção poderá ser revista pela Conferência 

Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura. No entanto, a revisão somente 

obrigará os Estados que se tornarem partes na 

Convenção revista. 

2. Caso a Conferência Geral venha a adotar uma nova Convenção 

que constitua uma revisão, total ou parcial da presente 

Convenção, e a menos que a nova Convenção disponha 

de outra forma a presente Convenção deixará de 

estar aberta à ratificação, a aceitação ou a adesão, a partir 

da data de entrada em vigor da nova Convenção revista. 
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ARTIGO 38 

Em conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações 

Unidas, a presente Convenção será registrada no Secretariado 

das Nações Unidas a pedido do Diretor-Geral da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura. 

Feito em Paris, neste dia Vinte e três de novembro de 

mil novecentos e setenta e dois, em dois exemplares autênticos 

assinados pelo Presidente da Conferência Geral, 

reunida em sua décima sexta sessão, e pelo Diretor-Geral 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, os quais serão depositados nos arquivos 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura e cujas cópias autenticadas serão 

entregues a todos os Estados mencionados nos Artigos 

31 e 32, bem como à Organização das Nações Unidas. 
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Decreto n.º 2.519 

de 16 de março 

de 199827 

Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada 

no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 84, inciso viii, da Constituição, 

Considerando que a Convenção sobre Diversidade 

Biológica foi assinada pelo Governo brasileiro no Rio de 

Janeiro, em 5 de junho de 1992; 

Considerando que o ato multilateral em epígrafe foi 

oportunamente submetido ao Congresso Nacional, que o 

aprovou por meio do Decreto Legislativo n.º 2, de 3 de 

fevereiro de 1994; 

Considerando que Convenção em tela entrou em vigor 

internacional em 29 de dezembro de 1993; 
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27. Retirado do site www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm, 

em 19 de abril de 2007. Texto da Convenção retirado do site http://www. 
mma.gov.br/port/sbf/chm/cdb/decreto1.html, em 19 de abril de 2007. 

Considerando que o Governo brasileiro depositou o 

instrumento de ratificação da Convenção em 28 de fevereiro 

de 1994, passando a mesma a vigorar, para o Brasil, 

em 29 de maio de 1994, na forma de seu artigo 36, 

Decreta: 

Art. 1.º A Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada 

no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 1992, apensa 

por cópia ao presente Decreto, deverá ser executada tão 



inteiramente como nela se contém. 

Art. 2.º O presente Decreto entra em vigor na data de 

sua publicação. 

Brasília, 16 de março de 1998; 177º da Independência 

e 110º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Luiz Felipe Lampreia 
CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE 

BIOLÓGICA 

Preâmbulo 

As Partes Contratantes, 

Conscientes do valor intrínseco da diversidade biológica 

e dos valores ecológico, genético, social, econômico, 

científico, educacional, cultural, recreativo e estético da 

diversidade biológica e de seus componentes: 
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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 capacitação científica, técnica e 

institucional que proporcione o conhecimento 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 redução ou perda de diversidade biológica, a 

falta de plena certeza científica não deve ser usada como 

razão para postergar medidas para evitar ou minimizar 

essa ameaça, 

Observando igualmente que a exigência fundamental 

para a conservação da diversidade biológica é a conservação 

in situ dos ecossistemas e dos hábitats naturais e a 

manutenção e recuperação de populações viáveis de 

espécies no seu meio natural, 
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Observando ainda que medidas ex situ, preferivelmente 

no país de origem, desempenham igualmente um 

importante papel, 

Reconhecendo a estreita e tradicional dependência de 



recursos biológicos de muitas comunidades locais e 

populações indígenas com estilos de vida tradicionais, e 

que é desejável repartir eqüitativamente os benefícios 

derivados da utilização do conhecimento tradicional, de 

inovações e de práticas relevantes à conservação da 

diversidade biológica e à utilização sustentável de seus 

componentes, 

Reconhecendo, igualmente, o papel fundamental da 

mulher na conservação e na utilização sustentável da 

diversidade biológica e afirmando a necessidade da plena 

participação da mulher em todos os níveis de formulação 

e execução de políticas para a conservação da 

diversidade biológica, 

Enfatizando a importância e a necessidade de promover 

a cooperação 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 

financeiros 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 o acesso adequado às tecnologias 

pertinentes, 
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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 é de importância absoluta 

para atender as necessidades de alimentação, de saúde 

e de outra natureza da crescente população mundial, 

para o que são essenciais o acesso a 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 Estados e contribuirão para a 

paz da humanidade, 

Desejosas de fortalecer e complementar instrumentos 

internacionais existentes para a conservação da diversidade 

biológica e a utilização sustentável de seus componentes, 

e 



Determinadas a conservar e utilizar de forma sustentável 

a diversidade biológica para benefício das gerações 

presentes e futuras, 

Convieram no seguinte: 42 artigos e dois anexos 

ARTIGO 1 – OBJETIVOS 

Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de 

acordo com as disposições pertinentes, são a conserva- 
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ção da diversidade biológica, a utilização sustentável de 

seus componentes e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos genéticos, 

mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos 

e a transferência adequada 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 utilize sistemas biológicos, organismos vivos, 

ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos 

ou processos para utilização específica. 

“Condições in situ” significa as condições em que 

recursos genéticos existem em ecossistemas e hábitats 

naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, 

nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades 

características. 

“Conservação ex situ” significa a conservação de componentes 

da diversidade biológica fora de seus hábitats 

naturais. 

“Conservação in situ” significa a conservação de ecossistemas 

e hábitats naturais e a manutenção e recuperação 

de populações viáveis de espécies em seus 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, 
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dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e 

outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos 

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 microorganismos e o 

seu meio inorgânico que interagem como uma unidade 

funcional. 

“Espécie domesticada ou cultivada” significa espécie 

em cujo processo de evolução influiu o ser humano para 

atender suas necessidades. 

“Hábitat” significa o lugar ou tipo de local onde um 



organismo ou população ocorre naturalmente. 

“Material genético” significa todo material de origem 

vegetal, 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 região, a que os Estados membros 

transferiram competência em relação a assuntos regidos 

por esta Convenção, e que foi devidamente autorizada, 

conforme 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 possam ou não ter 

sido originados nesse país. 

“Recursos biológicos” compreende recursos genéticos, 

organismos ou partes destes, populações, ou qual- 
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quer 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 prazo, à diminuição da diversidade 

biológica, mantendo assim seu potencial para 

atender as necessidades e aspirações das gerações presentes 

e futuras. 

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 controle 

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 

outro modo expressamente determinado nesta Convenção, 

as disposições desta 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 nacional; 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. 
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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 respeita a 

áreas além da jurisdição nacional e em outros assuntos 

de mútuo interesse, 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 

condições e capacidades: 

a) Desenvolver estratégias, planos ou programas para 

a conservação 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 concernentes 

à Parte interessada; e 

b) integrar, na medida do possí;vel e conforme o caso, 

a conservação e a utilização sustentável da diversidade 

biológica em planos, programas e políticas setoriais ou 

intersetoriais 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 ; 
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b) Monitorar, por meio de levantamento de amostras 

e outras técnicas, os componentes da diversidade biológica 

identificados em conformidade 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 sustentável 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 monitoramento 

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, 

estabelecimento e administração de áreas protegidas 

ou áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas 



para conservar a diversidade biológica; 

c) Regulamentar ou administrar recursos biológicos 

importantes 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, hábitats 

naturais e manutenção 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 elaboração 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 provoquem impacto 

ambiental negativo que possa afetar a conservação e a 

utilização sustentável da diversidade biológica, levando 

também em conta os riscos para a saúde humana; 

h) Impedir que se introduzam, controlar ou erradicar 

espécies exóticas que ameacem os ecossistemas, hábitats 

ou espécies; 

i) Procurar proporcionar as condições necessárias 

para compatibilizar as utilizaçõs atuais com a conservação 

da diversidade biológica e a utilização sustentável de 

seus componentes; 

j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, 

preservar 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 

incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a 

participação dos detentores desse conhecimento, inovações 

e práticas; e encorajar a repartição eqüitativa dos 

benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, 

inovações e práticas; 
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k) Elaborar ou manter em vigor a legislação necessária 

e/ou outras disposições regulamentares para a proteção 

de espécies e populações ameaçadas; 

l) Quando se verifique um sensível efeito negativo àdiversidade 

biológica, em conformidade com o art. 7, regulamentar 

ou administrar os processos e as categorias de 

atividades em causa; e 

m) Cooperar com o aporte de apoio financeiro e de 

outra natureza para a conservação in situ a que se referem 

as alíneas a a l acima, particularmente 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: 

a) Adotar medidas para a conservação ex situ de componentes 

da diversidade biol&oacutegica, de preferência 

no país de origem desses componentes; 

b) Estabelecer e manter instalações para a conservação 

ex situ e pesquisa de vegetais, animais e microorganismos, 

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 

hábitat natural em condições adequadas; 

d) Regulamentar e administrar a coleta de recursos 

biológicos de hábitats naturais com a finalidade de conservação 

ex situ de maneira a não ameaçar ecossistemas 

e populações in situ de espécies, exceto quando forem 

necessárias medidas temporárias especiais ex situ de 

acordo com a alínea c acima; e 
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e) Cooperar com o aporte de apoio financeiro e de 

outra natureza para a conservação ex situ àque 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 àutilização de recursos 

biológicos para evitar ou minimizar impactos negativos 

na diversidade biológica; 

c) Proteger e encorajar a utilização costumeira de 

recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais 

compatíveis com as exigências de conservação 

ou utilização sustentável; 

d) Apoiar populações locais na elaboração e aplicação 

de medidas corretivas em áreas degradadas onde a diversidade 

biológica tenha sido reduzida; e 

e) Estimular a cooperação entre suas autoridades governamentais 

e seu setor privado na elaboração de métodos 

de utilização sustentável de recursos biológicos. 

ARTIGO 11 – INCENTIVOS 

Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e 

conforme o caso, adotar medidas econômica e socialmente 

racionais que sirvam de incentivo à conservação 

e utilização sustentável de componentes da diversidade 

biológica. 
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ARTIGO 12 – PESQUISA E TREINAMENTO 



As Partes Contratantes, levando em conta as necessidades 

especiais dos países em desenvolvimento, devem: 

a) Estabelecer e manter programas de educação e treinamento 

científico e técnico sobre medidas para a identificação, 

conservação e utilização sustentável da diversidade 

biológica e seus componentes, e proporcionar 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 conservação e a utilização sustentável da diversidade 

biológica, especialmente nos países em desenvolvimento, 

conforme, entre outras, as decisões da Conferência 

das Partes tomadas em conseqüência das recomendações 

do Orgão 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 sobre diversidade biológica para 

elaborar métodos de conservação e utilização sustentável 

de recursos biológicos. 

ARTIGO 13 – EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO PÚBLICA 

As Partes Contratantes devem: 

a) Promover e estimular a compreensão da importância 

da conservação 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 

educacionais de conscientização pública no que concer- 
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ne à conservação e à utilização sustentável da diversidade 

biológica. 

ARTIGO 14 – AVALIAÇÃO DE IMPACTOS E 

MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS NEGATIVOS 

1. Cada Parte Contratante, na medida do possível e conforme 

o caso, deve: 

a) Estabelecer procedimentos adequados que exijam a 

avaliação de impacto ambiental de seus projetos proposto 

que possam ter sensíveis efeitos negativos na diversidade 

biológica, a fim de evitar ou minimizar tais efeitos 

e, conforme o caso, permitir a participação pública nesses 

procedimentos; 

b) Tomar providências adequadas para assegurar que 

sejam devidamente levadas em conta as conseqüências 

ambientais de seus programas e políticas que possam ter 

sensíveis efeitos negativos na diversidade biológica; 

c) Promover, com base em reciprocidade, notificação, 

intercâmbio de informação e consulta sobre atividades 

sob sua jurisdição ou controle que possam ter sensíveis 

efeitos negativos na diversidade biológica de outros 

Estados ou áreas além dos limites da jurisdição nacional, 



estimulando-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 minimizar esse perigo ou dano; e 

e) Estimular providências nacionais sobre medidas de 

emergência para o caso de atividades ou acontecimentos 
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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 organizações 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 da responsabilidade 

e reparação, inclusive restauração e indenização, 

por danos causados à diversidade biológica, exceto 

quando essa responsabilidade for de ordem estritamente 

interna. 

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 genéticos 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 

adquirido 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 

consentimento prévio fundamentado da Parte Contra- 
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tante provedora desses recursos, a menos que de outra 

forma determinado por essa Parte. 

6. Cada Parte Contratante deve procurar conceber e realizar 

pesquisas 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 financeiro estabelecido pelos 

arts. 20 e 21, para compartilhar de forma justa e eqüitativa 

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 partilha 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 artigo, a permitir e/ou facilitar a outras partes contratantes 

acesso a tecnologias que sejam pertinentes à 

conservação e utilização sustentável da diversidade 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 

desenvolvimento, a que se refere o parágrafo 1 acima, 
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devem ser permitidos e/ou facilitados em condições justas 

e as mais favoráveis, inclusive em condições concessionais 

e preferenciais quando de comum acordo, e, caso necessário, 

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 parágrafos 3, 4 e 5 abaixo. 

3. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, 

administrativas ou políticas, conforme o caso, para 

que as Partes Contratantes, em particular as que são países 

em desenvolvimento, que provêem recursos genéticos, 

tenham garantido o acesso à tecnologia que utilize esses 

recursos e sua transferência, de comum acordo, incluindo 

tecnologia protegida por patentes e outros direitos de 

propriedade intelectual, quando necessário, mediante as 

disposições dos arts. 20e 21, de acordo com o direito internacional 

e conforme os parágrafos 4 e 5 abaixo. 

4. Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, 



administrativas ou políticas, conforme o caso, para 

que o setor privado permita o acesso, à tecnologia a que 

se refere o parágrafo 1 acima, seu desenvolvimento conjunto 

e sua transferência em benefício das instituições 

governamentais e do setor privado de países em desenvolvimento, 

e a esse respeito deve observar as obrigações 

constantes dos parágrafos 1, 2 e 3 acima. 

5. As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e 

outros direitos de propriedade intelectual podem influir 

na implementação desta Convenção, devem cooperar a 

esse respeito em conformidade com a legislação nacional 

94 

e o direito internacional para garantir que esses direitos 

apóiem 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. 

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 pesquisa, conhecimento 

especializado, conhecimento indígena e tradicional 

como tais e associados às tecnologias a que se refere o 

parágrafo 1 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 sustentável 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 Contratantes, 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 fortalecimento dos meios nacionais 
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mediante a capacitação de recursos humanos e fortalecimento 

institucional. 

3. A Conferência das Partes, em sua primeira sessão, deve 

determinar 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 

a legislação e as 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 Convenção. 

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 empresas 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, 

administrativas ou políticas, conforme o caso, para 

permitir a participação efetiva, em atividades de pesquisa 

biotecnológica, das Partes Contratantes, especialmente 

países em desenvolvimento, que provêem os recursos 

genéticos para essa pesquisa, e se possível nessas Partes 

Contratantes. 

2. Cada Parte Contratante deve adotar todas as medidas 

possíveis para promover e antecipar acesso prioritário, 

em base justa e eqüitativa das Partes Contratantes, especialmente 

paáses em desenvolvimento, aos resultados e 
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benefícios derivados de biotecnologias baseadas 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 transferência, manipulação 

e utilização seguras de todo organismo vivo 

modificado 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 parágrafo 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 todas as Informações 

disponíveis sobre os potenciais efeitos negativos 

desses 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 

financeiros novos e adicionais para que as Partes países 

em desenvolvimento possam cobrir integralmente os 

custos adicionais por elas concordadas decorrentes da 

implementação de medidas em cumprimento das obriga- 
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ções desta Convenção, bem como para que se beneficiem 

de seus dispositivos. 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 adicionais estabelecida pela Conferência 

das Partes. Outras Partes, inclusive países em 

transição para uma economia de mercado, podem assumir 

voluntariamente 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 

voluntariamente 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 adequado, 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 

recursos 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 Convenção pelas 

Partes países desenvolvidos, no que se refere a recursos 

financeiros e transferência de tecnologia, e levará plenamente 

em conta o fato de que o desenvolvimento econô- 
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mico 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 

específicas e a situação especial dos países de 

menor desenvolvimento relativo em suas medidas relativas 

a financiamento e transferência de tecnologia. 



6. As Partes Contratantes devem também levar em conta 

as condições 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 zonas áridas e semi-áridas, regiões 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 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 realizadas 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, estratégias, 

prioridades programáticas e critérios de aceitabilidade 

relativos ao acesso e à utilização desses recursos. As Contribuições 

devem levar em conta a necessidade mencio- 
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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 decidido periodicamente 

pela Conferência das Partes, bem como a importância 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 

administração democrático e transparente. 

2. Em conformidade com os objetivos desta Convenção, 

a Conferência das Partes deve determinar, em sua primeira 

sessão, políticas, estratégias e prioridades programáticas, 

bem como diretrizes e critérios detalhados de aceitabilidade 

para acesso e utilização dos recursos financeiros, 

inclusive o acompanhamento e a avaliação periódica 

de sua utilização. A Conferência das Partes deve 

decidir sobre as providências para a implementação do 

parágrafo 1 acima após consulta à estrutura institucional 

encarregada da operação do mecanismo financeiro. 

3. A Conferência das Partes deve examinar a eficácia do 

mecanismo estabelecido neste Artigo, inclusive os critérios 

e as diretrizes referidas no Parágrafo 2 acima, em não 



menos que dois anos da entrada em vigor desta Convenção, 

e a partir de então periódicamente. Com base nesse 

exame, deve, se necessário, tomar medidas adequadas 

para melhorar a eficácia do mecanismo. 

4. As Partes Contratantes devem estudar a possibilidade 

de fortalecer as instituições financeiras existentes para 

prover recursos financeiros para a conservação e a utilização 

sustentável da diversidade biológica. 
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ARTIGO 22 – RELAÇÃO COM OUTRAS 

CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

1. Os dispositivos desta Convenção não devem afetar os 

direitos e obrigações de qualquer Parte Contratante decorrentes 

de qualquer acordo internacional existente, 

salvo se o exercício desses direitos e o cumprimento 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 

Convenção. A primeira sessão da Conferência das Partes 

deve ser convocada pelo Diretor Executivo do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente no mais tardar 

dentro de um ano da entrada em vigor desta Convenção. 

Subseqüentemente, sessões ordinárias da Conferência 

das Partes devem 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 

apoiada 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 

organismos subsidiário que estabeleça, bem como as normas 

de administração financeira do Secretariado. Em 

cada sessão ordinária, a Conferência das Partes deve ado- 
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tar um orçamento para o exercício até a seguinte sessão 

ordinária. 

4. A Conferência das Partes deve manter sob exame a 

implementação desta Convenção, e, com esse fim, deve: 

a) Estabelecer a forma e a periodicidade da comunicação 

das informações 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 

conformidade com o Artigo 28; 

d) Examinar e adotar, caso necessário, emendas à esta 

Convenção e a seus anexos, em conformidade com os 

Artigos 29 e 30; 

e) Examinar emendas a qualquer protocolo, bem como 

a quaisquer 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 consultoria 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 Convenção, 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 
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qualquer Estado que não seja Parte desta Convenção, 

podem se fazer representar como observadores nas sessões 

da Conferência das Partes. Qualquer outro órgão ou 

organismo, governamental ou não-governamental, competente 

no campo 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 participação de observadores 

deve 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 Artigo 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 

internacionais 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. 

2. Em sua primeira sessão ordinária, a Conferência das 

Partes deve designar o Secretariado dentre as organizações 

internacionais competentes que se tenham demons- 
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trado dispostas a desempenhar as funções de secretariado 

previstas nesta Convenção. 

ARTIGO 25 – ÓRGÃO SUBSIDIÁRIO DE ASSESSORAMENTO 

CIENTÍFICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO 

1. Fica estabelecido um órgão subsidiário de assessoramento 

científico, técnico e tecnológico para prestar, em 

tempo oportuno, à Conferência das Partes e, conforme o 

caso, aos seus demais órgãos subsidiários, assessoramento 

sobre a implementação desta Convenção. Este órgão 

deve estar aberto à participação de todas as Partes e deve 

ser multidisciplinar. 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 diversidade 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 sustentável 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 cooperação internacional em pesquisa e desenvolvi- 
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mento, relativos à conservação e à utilização sustentável 

da diversidade biológica; e 

e) Responder às questões científicas, técnicas, tecnológicas 

e metodológicas 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. 

ARTIGO 26 – RELATÓRIOS 

Cada Parte Contratante deve, com a periodicidade a ser 

estabelecida pela Conferência das Partes, apresentar-lhe 

relatórios sobre medidas que tenha adotado para a implementação 



dos dispositivos desta Convenção e sobre sua 

eficácia para alcançar os seus objetivos. 

ARTIGO 27 – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

1. No caso de controvérsia entre Partes Contratantes no 

que respeita 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 aderir, ou em qualquer momento posterior, um Estado 

ou organização de integração econômica regional 

pode declarar por escrito ao Depositário que, no caso de 

controvérsia não resolvida de acordo com o parágrafo primeiro 

ou o parágrafo segundo acima, aceita como compulsórios 

um ou ambos dos seguintes meios de solução 

de controvérsias: 
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a) Arbitragem de acordo com o procedimento estabelecido 

na Parte 1 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 terceiro acima, aquele ou qualquer 

outro procedimento, a controvérsia 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 adoção de protocolos desta Convenção. 

2. Os protocolos devem ser adotados em sessão da Conferência 

das Partes. 

3. O texto de qualquer protocolo proposto deve ser 

comunicado 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 à 

esta Convenção. Emendas a qualquer protocolo podem 

ser propostas por quaisquer Partes dos mesmos. 

2. Emendas à esta Convenção devem ser adotadas em sessão 

da Conferência das Partes. Emendas a qualquer protocolo 

devem ser adotadas 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 pro- 
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posta a sua adoção. Propostas de emenda devem também 

ser comunicadas pelo Secretariado aos signatários desta 

Convenção, para informação. 

3. As Partes devem fazer todo o possível para chegar a 

um acordo por consenso sobre as emendas propostas a 

esta Convenção ou a qualquer protocolo. Uma vez exauridos 

todos os esforços para chegar a um consenso sem 

que se tenha chegado a um acordo a emenda deve ser 

adotada, em última instância, por maioria de dois terços 

das Partes do instrumento 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 notificada por escrito ao Depositário. As emendas adotadas 

em conformidade com o parágrafo terceiro acima 

devem entrar em vigor entre as Partes que as tenham 

aceito no nonagésimo dia após o depósito dos instrumentos 

de ratificação, aceitação ou aprovação de pelo menos 

dois terços 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 ratificação, 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. 

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 dis- 
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posto de outro modo, qualquer referência 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 o 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 comunicação 

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 Convenção 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 procedimento obedecido no caso da proposta, 

adoção e entrada em vigor de anexos a esta Convenção 

ou anexos a qualquer protocolo. 
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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. 

ARTIGO 31 – DIREITO DE VOTO 

1. Salvo o disposto no parágrafo segundo abaixo, cada 

Parte Contratante 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 organizações 

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 

regional não pode ser Parte de um protocolo salvo 

se for, ou se tornar simultaneamente, 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 econômi- 
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ca 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 aprovação devem ser 

depositados junto ao Depositário. 

2. Qualquer organização mencionada no parágrafo primeiro 

acima que se torne Parte Contratante desta Convenção 

ou de quaisquer de seus protocolos, sem que seja 

Parte contratante nenhum de seus Estados-Membros 

deve ficar sujeita a todas as obrigações da Convenção ou 

do protocolo, 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 prevista nesta Convenção 

ou no protocolo, conforme o caso. Nesses casos, a 

organização e os Estados-Membros não devem exercer 

simultaneamente direitos estabelecidos por esta Convenção 

ou pelo protocolo pertinente. 

3. Em seus instrumentos de ratificação, aceitação ou 

aprovação, as organizações mencionadas no parágrafo 

primeiro acima devem declarar o âmbito de sua competência 

no que respeita a assuntos regidos por esta Convenção 

ou por protocolo pertinente. Essas organizações 

devem também informar ao Depositário de qualquer 

modificação pertinente no âmbito de sua competência. 

110 

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 depositados 

junto ao Depositário. 

2. Em seus instrumentos de adesão, as organizações mencionadas 

no parágrafo primeiro 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 segundo, deve aplicar- 



se a organizações de integração econômica regional 

que adiram a esta Convenção ou a quaisquer de seus protocolos. 

ARTIGO 36 – ENTRADA EM VIGOR 

Essa 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. 

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 vigor no nonagésimo dia 

após a data de depósito pela Parte Contratante do seu instrumento 

de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 
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4. Um protocolo, salvo se disposto de outro modo nesse 

protocolo, 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 segundo 

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 1 e 2 acima, os instrumentos 

depositados 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 momento denunci&aacute-la por meio de 

notificação escrita ao Depositário. 

2. Essa denúncia tem efeito um ano após a data de seu 

recebimento pelo Depositário, ou em data posterior se 

assim for estipulado na notificação de denúncia. 

3. Deve ser considerado que qualquer Parte Contratante 

que denuncie 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 
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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 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, provisóriamente pelo período entre a entrada 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, 

espanhol, francês, inglês e russo são igualmente 

autênticos, deve ser depositado junto ao Secretário- 

Geral das Nações Unidas. 

em fé do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados 

para esse fim, firmam esta Convenção. Feito no Rio de 

Janeiro, em 5 de junho de mil novecentos e noventa e dois. 
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Anexo 1 

Identificação e Monitoramento 

1. Ecossistemas e hábitats: 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 comunidades 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 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 1 

Arbitragem 



ARTIGO 1 

A Parte demandante deve notificar o Secretariado de que 

as Partes estão submetendo uma controvérsia àarbitragem 

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 interpretação ou aplicação se tratar a questão. Se 

as Partes não concordarem no que respeita o objeto da 
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controvérsia, antes de ser o Presidente do tribunal 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 controvérsia deve nomear um árbitro e os dois 

árbitros assim nomeados devem 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 tenham 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. 

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 adicional de dois 

meses. 
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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 outro 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, 

recomendar 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 especialistas e ouvir seus depoimentos. 

ARTIGO 8 

As Partes e os árbitros são obrigados a proteger a confidenciabilidade 

de qualquer informação recebida com esse 

caráter durante os trabalhos do tribunal de arbitragem. 

ARTIGO 9 

Salvo se decidido de outro modo pelo tribunal de arbitragem 

devido a circunstâncias particulares do caso, os 

custos do tribunal devem ser cobertos em proporções 

iguais pelas Partes em controvérsia. O tribunal deve 

manter um registro de todos os seus gastos, e deverá 

apresentar uma prestação de contas final às Partes. 

ARTIGO 10 

Qualquer Parte Contratante que tenha interesse de natureza 

jurídica 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 

que diretamente relacionadas ao objeto em questão 

da controvérsia. 

ARTIGO 12 

As decisões do tribunal de arbitragem tanto em matéria 

processual 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 tribunal de arbitragem ou não apresentar defesa 

de sua causa, a outra Parte pode solicitar ao tribunal 

que continue o processo e profira o seu laudo. A ausência 

de uma das Partes ou a abstenção de uma parte de 

apresentar 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. 
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ARTIGO 14 

O tribunal deve proferir sua decisão final em cinco meses 

a partir da data em, que for plenamente constituído salvo 

se considerar necessário 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 devem 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. 

ARTIGO 17 

As controvérsias que surjam entre as Partes em controvérsia 

no que respeita a interpretação ou execução da 

decisão final pode ser submetida por quaisquer uma das 

Partes à decisão do tribunal que a proferiu. 

Anexo ii: Parte 2 

Conciliação 

ARTIGO 1 

Uma Comissão de conciliação deve ser criada a pedido de 

uma das Partes em controvérsia. Essa comissão, salvo se 
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as Partes concordarem de outro modo, deve ser composta 

de cinco membros, dois nomeados por cada Parte 

envolvida e um Presidente escolhido conjuntamente 

pelos membros. 

ARTIGO 2 

Em controvérsia entre mais de duas Partes, as Partes com 

o mesmo interesse devem nomear, de comum acordo, 

seus membros na comissão. 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 solicitação da Parte que 

formulou o pedido, deve nomeá-los no prazo adicional 

de dois meses. 

ARTIGO 4 

Se o Presidente da comissão de coniciliação 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 a Partes em controvérsia 

concordarem de outro modo, deve definir seus 

próprios procedimentos. A comissão deve apresentar 
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uma proposta de solução da controvérsia, que as Partes 



devem examinar em boa fé. 

ARTIGO 6 

Uma divergência quanto à competência – da comissão de 

conciliação deve ser decidida pela comissão. 
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Declaração universal 

sobre a diversidade 

cultural 
A Conferência Geral, 

Reafirmando seu compromisso com a plena realização 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 

proclamadas na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e em outros instrumentos universalmente 

reconhecidos, como os dois Pactos Internacionais de 

1966 relativos respectivamente, aos direitos civis e políticos 

e aos direitos econômicos, sociais e culturais, 

Recordando que o Preâmbulo da Constituição da 

unesco afirma “(...) 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 cumprir com um espírito de responsabilidade e 

de ajuda mútua”, 

Recordando também seu Artigo primeiro, que designa 

à unesco, entre outros objetivos, o de recomendar 

“os acordos internacionais que se façam necessários para 
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facilitar a livre circulação das idéias 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 internacionais promulgados pela 

unesco28, 

Reafirmando que a cultura deve ser considerada como 

o conjunto 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 

sistemas de valores, as tradições e as crenças29, 

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 tolerância, ao diálogo e à cooperação, em um clima de 
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28 Entre os quais figuram, em particular, o acordo de Florença de 1950 e 

seu Protocolo de Nairobi de 1976, a Convenção Universal sobre Direitos 

de Autor, de 1952, a Declaração dos Princípios de Cooperação Cultural 

Internacional de 1966, a Convenção sobre as Medidas que Devem Adotar- 

se para Proibir e Impedir a Importação, a Exportação e a Transferência 

de Propriedade Ilícita de Bens Culturais, de 1970, a Convenção para a 



Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural de 1972, a Declaração 

da UNESCO sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, de 1978, a Recomendação 

relativa à condição do Artista, de 1980 e a Recomendação sobre 

a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, de 1989. 

29 Definição conforme as conclusões da Conferência Mundial sobre as 

Políticas Culturais (MONDIACULT, México, 1982), da Comissão Mundial 

de Cultura e Desenvolvimento (Nossa Diversidade Criadora, 1995) e da 

Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento 

(Estocolmo, 1998). 

confiança e de entendimento mútuos, estão entre as 

melhores garantias da paz e da segurança internacionais, 

Aspirando a uma maior solidariedade fundada no 

reconhecimento da diversidade cultural, na consciência 

da unidade do gênero humano e no desenvolvimento dos 

intercâmbios culturais, 

Considerando que o processo de globalização, facilitado 

pela rápida evolução das novas tecnologias da informação 

e da comunicação, apesar de constituir um desafio 

para a diversidade cultural, cria condições 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 identidades que caracterizam os grupos 

e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte 

de intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade 

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 beneficio das 

gerações presentes e futuras. 
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ARTIGO 2 – DA DIVERSIDADE CULTURAL AO 

PLURALISMO CULTURAL 

Em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna- 

se indispensável 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 inclusão 

e a participação de todos os cidadãos garantem a coesão 

social, a vitalidade 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 criadoras que alimentam a 

vida pública. 

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 somente 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, 

inseparável do respeito à dignidade humana. Ela implica 

o compromisso de respeitar os direitos humanos e as 

liberdades fundamentais, em particular os direitos das 

124 

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 desenvolvimento de uma diversidade criativa 

exige a plena realização dos direitos culturais, tal 

como os define o Artigo 27 da Declaração Universal de 

Direitos Humanos e os artigos 13 e 15 do Pacto Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Toda 

pessoa deve, assim, poder expressar-se, criar e difundir 

suas obras na língua que deseje e, em partícular, na sua 

língua materna; toda pessoa tem direito a uma educação 

e uma formação 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 ACCESSÍVEL A TODOS 

Enquanto se garanta a livre circulação das idéias 

mediante a palavra e a imagem, deve-se cuidar para que 

todas as culturas possam se expressar e se fazer conhecidas. 

A liberdade de expressão, o pluralismo dos meios 

de comunicação, o multilingüismo, a igualdade de acesso 

às expressões artísticas, ao conhecimento científico e 

tecnológico – inclusive em formato digital - e a possibilidade, 

para todas as culturas, de estar presentes nos 
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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 diversidade 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 particular 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 identidade, de valores e sentido, não 

devem ser considerados como mercadorias ou bens de 

consumo como os demais. 

ARTIGO 9 – AS POLÍTICAS CULTURAIS, 
CATALISADORAS DA CRIATIVIDADE 

As políticas culturais, enquanto assegurem a livre circulação 

das idéias e das obras, devem criar condições propícias 

para a produção e a difusão de bens e serviços cul- 
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turais 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 

marcos reguladores apropriados. 

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 intercâmbio 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 

preservação e promoção da diversidade cultural, condição 

de um desenvolvimento 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: 
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a) promover a incorporação dos princípios enunciados 

na presente Declaração nas estratégias de desenvolvimento 

elaboradas no seio das diversas entidades intergovernamentais; 

b) servir de instância de referência e de articulação 

entre os Estados, os organismos internacionais governamentais 

e não-governamentais, 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. 
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 

apropriadas para difundir amplamente a Declaração 

Universal da UNESCO sobre a Diversidade Cultural e fomentar 

sua aplicação efetiva, cooperando, em particular, 

com vistas à realização dos seguintes objetivos: 

1. Aprofundar o debate internacional sobre os problemas 

relativos à diversidade cultural, especialmente os 

que se referem a seus vínculos com o desenvolvimento e 

a sua influência na formulação de políticas, em escala 

tanto nacional como internacional; Aprofundar, em par- 
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ticular, a reflexão sobre a conveniência de elaborar um 

instrumento jurídico internacional 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 

recomendáveis 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 lingüístico da humanidade 

e apoiar a expressão, a criação e a difusão no maior número 

possível de línguas. 

6. Fomentar a diversidade lingüística - respeitando a língua 



materna – em todos os níveis da educação, onde quer 

que seja possível, e estimular a aprendizagem do plurilingüismo 

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, tanto a formulação dos programas 

escolares como a formação dos docentes. 
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8. Incorporar ao processo educativo, tanto o quanto necessário, 

métodos pedagógicos tradicionais, com o fim de 

preservar e otimizar os métodos 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 consideradas, ao mesmo tempo, disciplinas 

de ensino e instrumentos pedagógicos capazes 

de fortalecer a eficácia dos serviços educativos. 

10. Promover a diversidade lingüística no ciberespaço e 

fomentar 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, ajudando-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, disponíveis em escala mundial. 

12. Estimular a produção, a salvaguarda e a difusão de 

conteúdos diversificados nos meios de comunicação e 

nas redes mundiais de informação e, para tanto, promover 

o papel dos serviços públicos de radiodifusão e de 

televisão na elaboração de produções audiovisuais de 

qualidade, favorecendo, particularmente, o estabelecimento 

de mecanismos de cooperação que facilitem a 

difusão das mesmas. 
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13. Elaborar políticas e estratégias de preservação e valorização 

do patrimônio cultural e natural, em particular 

do patrimônio oral e imaterial e combater o tráfico ilícito 

de bens e serviços culturais. 

14. Respeitar e proteger os sistemas de conhecimento tradicionais, 

especialmente os das populações autóctones; 

reconhecer a contribuição dos conhecimentos tradicionais 

para a proteção ambiental e a gestão dos recursos 

naturais e favorecer as sinergias entre a ciência moderna 

e os conhecimentos locais. 



15. Apoiar a mobilidade de criadores, artistas, pesquisadores, 

cientistas e intelectuais e o desenvolvimento de 

programas e associações internacionais de pesquisa, procurando, 

ao mesmo tempo, preservar e aumentar a capacidade 

criativa dos países em desenvolvimento e em 

transição. 

16. Garantir a proteção dos direitos de autor e dos direitos 

conexos, de modo a fomentar o desenvolvimento da 

criatividade contemporânea 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 propósito, cooperar para desenvolvimento 

das infra-estruturas 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 distribuição internacionais. 
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18. Elaborar políticas culturais que promovam os princípios 

inscritos na presente Declaração, inclusive mediante 

mecanismos de apoio à execução e/ou de marcos reguladores 

apropriados, respeitando as obrigações 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 executar os programas da unesco, leve em consideração 

os objetivos enunciados 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 medidas que sejam adotadas em favor 

da diversidade cultural. 
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Decreto n.º 5.051, 

de 19 de abril 

de 200430 

Promulga a Convenção n.º 169 da Organização Internacional 

do Trabalho – oit sobre Povos Indígenas e Tribais. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 



lhe confere o art. 84, inciso iv, da Constituição, 

Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por 

meio do Decreto Legislativo n.º 143, de 20 de junho de 

2002, o texto da Convenção n.º 169 da Organização Internacional 

do Trabalho – oit sobre Povos Indígenas e 

Tribais, adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989; 

Considerando que o Governo brasileiro depositou o 

instrumento de ratificação junto ao Diretor Executivo da 

oit em 25 de julho de 2002; 

Considerando que a Convenção entrou em vigor internacional, 

em 5 de setembro de 1991, e, para o Brasil, em 

25 de julho de 2003, nos termos de seu art. 38; 
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30 O texto da Convenção foi retirado de tomei, Manuela; sewpston, Lee. 

Povos indígenas e tribais: guia para a aplicação da convenção n.° 169 da 

OIT. 1.° edição, Brasília: Organização Internacional do Trabalho, 1999. 

Decreta: 

Art. 1.º A Convenção n.º 169 da Organização Internacional 

do Trabalho – oit sobre Povos Indígenas e Tribais, 

adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989, apensa 

por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida 

tão inteiramente como nela se contém. 

Art. 2.º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional 

quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida 

Convenção ou que acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do 

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação 

Brasília, 19 de abril de 2004; 183.º da Independência 

e 116.º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Celso Luiz Nunes Amorim 

CONVENÇÃO N.º 169 DA OIT SOBRE POVOS 

INDÍGENAS E TRIBAIS 

A Conferência Geral da Organização Internacional do 

Trabalho, 

Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração 

do Secretariado da Organização Internacional do 

Trabalho, e ali reunida aos 7 de junho de 1989, em sua 

septuagésima sexta sessão; 

Examinando as normas internacionais contidas na 

Convenção e na Recomendação sobre populações indígenas 

e tribais, 1957; 
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Lembrando os termos da Declaração Universal dos 



Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos e dos numerosos instrumentos 

internacionais sobre prevenção da discriminação; 

Considerando que a evolução do direito internacional 

desde 1957 e as mudanças ocorridas na situação dos 

povos indígenas e tribais, em todas as regiões do mundo, 

aconselham a adotoção de normas internacionais sobre 

este assunto, com vistas a extirpar a orientação integracionista 

das normas anteriores; 

Reconhecendo as aspirações desses povos de exercerem 

o controle de suas próprias instituições, de seus 

modos de vida e de seu desenvolvimento econômico, e 

manterem e fortalecerem suas identidades, línguas e religiões, 

no âmbito dos estados em que vivem; 

Observando que em muitas partes do mundo esses 

povos não podem gozar dos direitos humanos fundamentais 

no mesmo medida que o restante da população 

dos estados em que vivem, e que suas leis, valores, costumes 

e perspectivas vêm em geral se deteriorando; 

Considerando as especiais contribuições dos povos 

indígenas e tribais para a diversidade cultural, para a 

harmonia social e ecológica da humanidade e para a cooperação 

e o entendimento internacionais; 

Observando que as disposições a seguir foram formuladas 

com a colaboração das Organizações das Nações Unidas, 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura e da Organização Mundial da Saúde, assim 

como do Instituto Indigenista Interamericano, em níveis 

apropriados e em suas respectivas esferas de atuação, e que 

se mantém o propósito de continuar esta colaboração a fim 

de promover e assegurar a aplicação destas disposições; 
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Tendo decidido adotar diversas proposições sobre a 

revisão parcial da Convenção n.º 107, de 1957, que trata 

de populações indígenas e tribais, questão que constitui 

o quarto item da pauta da sessão, e 

Tendo determinado que essas proposições se revistam 

da forma de uma convenção internacional que revise a 

Convenção sobre populações indígenas e tribais de 1957, 

adota, neste vigésimo sétimo dia de junho de mil novecentos 

e oitenta e nove, a seguinte Convenção, que 

poderá ser citada como a Convenção sobre os povos indígenas 

e tribais de 1989: 

Parte I 

Política Geral 

ARTIGO 1.º 

1. A presente convenção se aplica: 

a) aos povos tribais em países independentes, cujas 

condições sociais, culturais e econômicas os distingam 

de outros setores da comunidade nacional, e sejam 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 região geográfica à qual pertencia o 

país à época da conquista ou colonização ou do estabelecimento 

das atuais fronteiras estatais, e que, qualquer 

qual que seja sua situação jurídica, conservam todas as 

suas instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, 

ou parte delas. 

2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal 

deverá ser tida como critério fundamental para determi- 
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nar os grupos aos quais se aplicam as disposições desta 

Convenção. 

3. A utilização do termo “povos” nesta Convenção não 

deverá ser interpretado como tendo qualquer implicação 

com o que se refira a direitos que lhe possam ser atribuídos 

no direito internacional. 

ARTIGO 2.º 

1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de 

desenvolver, com a participação dos povos em questão, 

ação coordenada e sistemática com vistas a proteger seus 

direitos e a garantir o respeito a sua integridade. 

2. Essa ação deverá incluir medidas para: 

a) assegurar que os membros desses povos gozem, em 

condições de igualdade, dos direitos e oportunidades 

que a legislação nacional outorga aos demais membros da 

população; 

b) promover a plena efetividade dos direitos sociais, 

econômicos e culturais desses povos, respeitando sua 

identidade social e cultural, seus costumes, tradições, e 

as suas instituições; 

c) auxiliar os membros dos povos em questão a eliminar 

as diferenças sócio-econômicas que possam existir 

entre os membros indígenas e os demais membros da 

comunidade nacional, de maneira compatível com suas 

aspirações e modos de vida. 

ARTIGO 3.º 

1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente 

dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem 

obstáculos nem discriminação. As disposições desta 

Convenção serão aplicadas sem discriminação aos homens 

e mulheres desses povos. 
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2. Não deverá ser empregada qualquer forma de força ou 

coação que viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais 

desses povos, inclusive os direitos contidos 

nesta Convenção. 

ARTIGO 4.º 



1. Deverão ser adotadas as medidas especiais necessárias 

para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, o 

trabalho, a cultura e o meio ambiente desses povos. 

2. Essas medidas especiais não deverão ser contrárias aos 

desejos livremente expressos por esses povos. 

3. De maneira alguma deverá ser prejudicado por essas 

medidas especiais o gozo, sem discriminação, dos direitos 

gerais de cidadania. 

ARTIGO 5.º 

Ao se aplicar as disposições da presente Convenção: 

a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e 

as práticas sociais, culturais, religiosas e espirituais desses 

povos, e se deverá levar devidamente em consideração 

a natureza dos problemas que os aflingem tanto coletiva 

como individualmente; 

b) a integridade dos valores, das práticas e instituições 

desses povos deverá ser respeitada; 

c) políticas deverão ser adotadas, com a participação 

e cooperação desses povos, com vista a diminuir as dificuldades 

experimentam ao enfrentarem novas condições 

de vida e de trabalho. 

ARTIGO 6.º 

1. Ao aplicarem as disposições da presente Convenção, 

os governos deverão: 
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a) consultar esses povos, mediante procedimentos 

apropriados, principalmente por meio de suas instituições 

representativas, toda vez que se considerem medidas 

legislativas ou administrativas suscetíveis de afetálos 

diretamente; 

b) estabelecer os meios pelos quais esses povos possam 

participar livremente, pelo menos na mesma proporção 

que os demais segmentos da população e em todos os 

níveis, na adoção de decisões em instituições eletivas e 

órgãos administrativos e de outra natureza, responsáveis 

por políticas e programas que lhes digam respeito; 

c) criar os meios para o pleno desenvolvimento das 

instituições e iniciativas desses povos e, nos devidos 

casos, proporcionar os necessários recursos para este fim. 

d) as consultas realizadas na aplicação desta Convenção 

deverão ser feitas de boa fé e de acordo com as circunstâncias, 

com o objetivo de se chegar a um acordo ou 

obter o consentimento sobre as medidas propostas. 

ARTIGO 7.º 

1. Os povos indígenas e tribais deverão ter o direito de 

decidir suas próprias prioridades no que se refere ao processo 

de desenvolvimento na medida em que afete suas 

vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, e às 

terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, 

na medida do possível, seu próprio desenvolvimento 

econômico, social e cultural. Além disso, deverão 



participar da formulação, implementação e avaliação dos 

planos e programas de desenvolvimento nacional e regional 

suscetíveis de os afetar diretamente. 

2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e dos 

níveis de saúde e educação dos povos indígenas e tribais 

deverá, com sua participação e cooperação, ser objetivo 
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prioritária nos planos de desenvolvimento econômico 

global das regiões onde habitam. Os projetos especiais de 

desenvolvimento para estas regiões deverão também ser 

elaborados de forma a promoverem essa melhoria. 

3. Os governos deverão velar por que, sempre que oportuno, 

sejam realizados estudos em cooperação com os 

povos em questão, a fim de avaliar o impacto social, espiritual, 

cultural e ambiental que as planejadas atividades 

de desenvolvimento possam ter sobre esses povos. Os 

resultados desses estudos deverão ser considerados 

como critérios fundamentais para a execução das mencionadas 

atividades. 

4. Os governos deverão tomar medidas, em cooperação 

com esses povos, para proteger e preservar o meio ambiente 

dos territórios que habitam. 

ARTIGO 8.º 

1. Ao se aplicar a legislação nacional a esses povos interessados, 

deverão ser levados devidamente em consideração 

seus costumes ou seu direito consuetudinário. 

2. Esses povos deverão ter o direito de manter seus costumes 

e instituições próprias, desde que não sejam incompatíveis 

com os direitos fundamentais definidos pelo 

sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos. Sempre que necessário, 

deverão ser estabelecidos procedimentos para se 

solucionar conflitos que possam surgir na aplicação deste 

principio. 

3. A aplicação dos parágrafos 1º e 2º deste Artigo não 

deverá impedir os membros desses povos de exercerem 

os direitos reconhecidos a todos os cidadãos e de assumir 

as obrigações correspondentes. 
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ARTIGO 9.º 

1. Na medida em que sejam compatíveis com o sistema 

jurídico nacional e com os direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos, deverão ser respeitados os métodos 

tradicionalmente utilizados por esses povos para 

reprimir os delitos cometidos por seus membros. 

2. Os costumes desses povos deferão ser levados em 

consideração por autoridades e tribunais ao se pronunciarem 

sobre matéria penal. 

ARTIGO 10 



1. Ao ser imposta sanções penais previstas pela legislação 

geral a membros desses povos, dever-se-ão levar em 

conta suas características econômicas, sociais e culturais. 

2. Dever-se-á dar preferência a tipos de sanções diferentes 

do encarceramento. 

ARTIGO 11 

A lei deverá proibir e punir a imposição de serviços pessoais 

obrigatórios de qualquer natureza, remunerados 

ou não, a membros desses povos, exceto nos casos previstos 

por lei para todos os cidadãos. 

ARTIGO 12 

Os povos indígenas e tribais deverão ser protegidos contra 

a violação de seus direitos e deverão poder mover ação 

judicial, individualmente ou por meio de suas organisações 

representativas, para assegurar o respeito efetivo a 

esses direitos. Deverão ser adotadas medidas para garantir 

que os membros desses povos possam compreender e ser 

compreendidos em processos judiciais, facultando-se-lhes, 

quando necessário, intérpretes ou outros meios eficazes. 
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Parte II 

Terras 

ARTIGO 13 

1. Ao se aplicarem as disposições desta parte da Convenção, 

os governos deverão respeitar a importância especial 

de que, para as culturas e valores espirituais desses povos, 

se reveste sua relação com as terras e/ou territórios, conforme 

os casos, que ocupam ou utilizam de algum modo, 

particularmente, os aspectos coletivos dessa relação. 

2. O uso do termo “terras” nos artigos 15 e 16 deverá 

incluir o conceito de territórios, o qual abrange a totalidade 

do habitat das regiões que esses povos ocupam ou 

utilizam de alguma forma. 

ARTIGO 14 

1. Deverão ser reconhecidos os direitos de propriedade e 

posse desses povros sobre as terras que ocupam tradicionalmente. 

Além disso, nos casos apropriados, deverão ser 

tomadas medidas para salvaguardar o direito desses 

povos de usar terras que não-ocupadas exclusivamente 

por eles, mas às quais tenham tradicionalmente tido acesso 

para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse 

sentido, atenção especial deve ser dispensada à situação 

dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. 

2. Os governos deverão tomar as providências necessárias 

para definir as terras que esss povos ocupam tradicionalmente, 

e garantir a efetiva proteção dos seus direitos 

de propriedade e posse. 

3. Procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico 

nacional deverão ser instituídos para decidir sobre 

as reivindicações relativas a terras formuladas por esses 



povos. 
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ARTIGO 15 

1. Deverão ser especialmente protegidos os direitos desses 

povos aos recursos naturais existentes em suas terras. 

Esses direitos compreendem o direito desses povos de 

participarem do uso, administração e conservação desses 

recursos. 

2. Nos casos em que a propriedade dos minerais ou dos 

recursos do subsolo pertencem ao Estado ou em que este 

tenha direitos sobre outros recursos existentes nessas terras, 

os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos 

por meio dos quais deverão consultar os povos 

interessados, com vistas a verificar se os interesses desses 

povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de 

empreenderem ao autorizarem quaisquer programas de 

prospecção ou esploração dos recursos existentes em suas 

terras. Os povos interessados deverão participar, sempre 

que possível, dos benefícios decorrentes dessas atividades, 

e deverão receber justa indenização por quaisquer 

danos que possam sofrer em razão dessas atividades. 

ARTIGO 16 

1. À exceção do disposto nos parágrafos seguintes deste 

Artigo, os povos indígenas e tribais não deverão ser 

removidos das terras que ocupam. 

2. Quando, excepcionalmente, se consideram necessários 

a remoção e o reassentamento desses povos, deverão 

ser feitos com seu livre consentimento, dado com pleno 

conhecimento de causa. Quando este consentimento não 

puder ser obtido, a remoção e o reassentamento deverão 

ter lugar após o término de procedimentos adequados 

estabelecidos pela legislação nacional, compreendendo, 

quando oportuno, consultas públicas que dêem oportunidade 

de representação efetiva a esses povos. 
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3. Sempre que possível, esses povos deverão ter o direito 

de regressar às suas terras tradicionais tão logo deixem 

de existir as causas que motivaram sua remoção e reassentamento. 

4. Quando esse retorno não for possível, conforme se 

determine por acordo ou, na falta desse acordo, por meio 

de procedimentos adequados, esses povos, em todos os 

casos possíveis, deverão receber terras cuja qualidade e 

situação jurídicoa sejam pelo menos iguais às das terras 

que ocupavam anteriormente, aptas a atenderem a suas 

necessidades do momento e a garantirem seu desenvolvimento 

futuro. Quando esses povos preferirem receber 

indenização em dinheiro ou em espécie, a indenização 

lhes deverá ser concedida com as devidas garantias. 

5. As pessoas removidas e reassentadas deverão ser plenamente 



indenizadas por qualquer perda ou dano sofrido 

em conseqüência de sua remoção. 

ARTIGO 17 

1. Deverão ser respeitadas as modalidades estabelecidas 

pelos povos indígenas e tribais para a transmissão dos 

direitos sobre a terra entre os membros desses povos. 

2. Os povos em questão deverão ser consultados sempre 

que se considere sua capacidade de alienar suas terras ou 

transmitirem de outro modo seus direitos sobre essas terras 

fora de sua comunidade. 

3. Dever-se-á impedir que pessoas estranhas a esses 

povos possam se aproveitar dos costumes desses povo ou 

do desconhecimento das leis por parte dos seus membros, 

para obterem a propriedade, a posse ou o uso das terras 

a eles pertencentes. 
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ARTIGO 18 

A lei deverá estabeler as devidas sanções de toda intrusão 

não-autorizada nas terras desses povos, e os governos 

deverão tomar medidas para impedir essas infrações. 

ARTIGO 19 

Os programas agrários nacionais deverão garantir a esses 

povos tratamento equivalente ao concedido aos demais 

segmentos da população, para os seguintes efeitos: 

a)distribuição de terras adicionais a esses povos quando 

as terras de que dispunham sejam insuficientes para 

lhes garantir o indispensável a uma existência normal ou 

para fazer frente ao seu possível crescimento numérico; 

b) concessão dos meios necessários para promovr o 

desenvolvimento das terras que esses povos já possuam. 
Parte III 

Contratação e condições de emprego 

ARTIGO 20 

1. Os governos deverão adotar, no âmbito de sua legislação 

nacional e em cooperação com os povos em questão, 

medidas especiais para assegurar aos trabalhadores pertencentes 

a esses povos uma proteção eficaz em matéria 

de contratação e condições de trabalho, na medida em 

que não estejam eficazmente protegidos pela legislação 

aplicável aos trabalhadores em geral. 

2. Os governos deverão fazer tudo o que estiver a seu 

alcance para evitar qualquer discriminação entre os trabalhadores 

pertencentes ao povos em questão e outros 

trabalhadores, especialmente no que se refere a: 
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a) admissão em emprego, inclusive nos empregos qualificados, 

bem como medidas de promoção e ascensão; 

b) remuneração igual por trabalho de igual valor; 

c) assistência médica e social, segurança e saúde no 

trabalho, todos os benefícios da previdência social e 

quaisquer outros docorrentes do emprego, bem como 



moradia; 

d) direito de associação, direito de dedicar-se livremente 

a todas as atividades sindicais para fins lícitos, e 

direito a fimar contratos coletivos com empregadores ou 

com organizações de empregadores. 

3. As medidas adotadas deverão, particularmente, garantir 

que: 

a) os trabalhadores que pertencam aos povos indígenas 

e tribais, inclusive os trabalhadores sazonais, temporários 

e migrantes empregados na agricultura ou em 

outras atividades, bem como os empregados por contrato 

de empreitada, gozem da proteção conferida pela legislação 

e pela prática nacionais a outros trabalhadores 

dessas categorias nos mesmos segmentos, e sejam plenamente 

instruídos sobre seus direitos segundo a legislação 

trabalhista e sobre os recursos de que dispõem; 

b) os trabalhadores pertencentes a esses povos não 

sejam submetidos a condições de trabalho perigosas para 

a sua saúde, particularmente em conseqüência da exposição 

a agrotóxicos ou a outras substâncias tóxicas; 

c) os trabalhadores pertencentes a esses povos não sejam 

submetidos a sistemas de contratação coerciva, inclusive o 

trabalho escravo e outras formas de servidão por dívidas; 

d) os trabalhadores pertencentes a esses povos gozem 

de igualdade de oportunidade e de tratamento entre 

homens e mulheres no emprego, e de proteção contra o 

constrangimento sexual. 
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4. Atenção especial deve ser dispensada à criação de adequados 

serviços de inspeção do trabalho nas regiões 

onde os trabalhadores pertencentes a esses povos exerçam 

atividades assalariadas, a fim de garantir o cumprimento 

das disposições desta parte da presente Convenção. 
Parte IV 

Formação profissional, artesanato e 

atividades rurais 

ARTIGO 21 

Os membros dos povos em questão deverão ter oportunidade 

de formação profissional pelo menos iguais às dos 

demais cidadãos. 

ARTIGO 22 

1. Medidas deverão ser adotadas para promover a participação 

voluntária de membros desses povos em programas 

de formação profissional de aplicação geral. 

2. Quando os programas existentes de formação profissional 

de aplicação geral não atenderem às necessidades 

especiais desses povos, os governos deverão assegurar, 

com sua participação, que se ponham à sua disposição 

programas e meios especiais de formação. 

3. Esses programas especiais de formação deverão ser 

baseados nas circunstâncias econômicas, nas condições 



sociais e culturais e nas necessidades concretas desses 

povos. Todo estudo a esse respeito deverá ser realizado 

em cooperação com esses povos, que deverão ser consultados 

sobre a organização e o funcionamento desses programas. 

Quando possível, e se assim o decidirem, esses 

povos deverão assumir progressivamente a responsabili- 
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dade pela organização e o funcionamento desses programas 

especiais de formação. 

ARTIGO 23 

1. O artesanato, as indústrias rurais e comunitárias, a 

economia de subsistência e as atividades tradicionais 

desses povos, como a caça, a caça com armadilhas e a 

colheita, deverão ser reconhecidos como fatores importantes 

de manutenção de sua cultura, bem como de sua 

autosuficiência e desenvolvimento econômicos. Os 

governos deverão, com a participação desses povos e 

sempre que oportuno, garantir que essas atividades 

sejam fortalecidas e estimuladas. 

2. Sempre que possível, a pedido dos povos em questão, 

deverá ser proporcionada a devida assistência técnica e 

financeira apropriada que leve em conta as técnicas 

tradicionais e as características culturais desses povos, 

assim como a importância de um desenvolvimento sustentado 

e equitativo. 
Parte V 

Previdência social e saúde 

ARTIGO 24 

Os sistemas de previdência social deverão ser estendidos 

progressivamente aos povos indígenas e tribais e lhes ser 

aplicados sem qualquer discriminação. 

ARTIGO 25 

1. Os governos deverão assegurar que adequados serviços 

de saúde sejam postos à disposição desses povos, ou 

lhes proporcionar recursos que lhes permiam organizar 
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e prestar tais serviços sob sua própria responsabilidade 

e controle, de maneira que possam gozar do mais alto 

nível de saúde física e mental possível. 

2. Os serviços de saúde deverão ser, na medida do possível, 

organizados em nível comunitário. Esses serviços 

deverão ser planejados e administrados em cooperação 

com os povos em questão e deverão levar em conta suas 

condições econômicas, geográficas, sociais e culturais, 

bem como os seus métodos de prevenção, práticas curativas 

e medicamentos tradicionais. 

3. O sistema de assistência à saúde deverá dar preferência 

à formação e ao emprego de pessoal de saúde das comunidades 

locais e concentrar-se nos cuidados básicos 

de saúde, mantendo, ao mesmo tempo, estreita vínculação 

com os demais níveis de assistência à saúde. 



4. A prestação desses serviços de saúde deverá ser coordenada 

com outras medidas sociais, econômicas e culturais 

no país. 
Parte VI 

Educação e meios de comunicação 

ARTIGO 26 

Deverão ser adotadas medidas para garantir aos membros 

dos povos em questão a oportunidade de receberem educação 

em todos os níveis, ao menos em condições de 

igualdade com o restante da comunidade nacional. 

ARTIGO 27 

1. Os programas e os serviços de educação destinados a 

esses povos deverão ser desenvolvidos e implementados 

em cooperação com eles, a fim de atender às suas 
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necessidades particulares, e deverão incorporar sua 

história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas 

de valores e todas as suas demais aspirações sociais, 

econômicas e culturais. 

2. A autoridade competente deverá assegurar a formação 

de membros destes povos e sua participação na formulação 

e implementação de programas de educação, 

com vistas a lhes transferir progressivamente, quando 

oportuno, a responsabilidade de sua administração. 

3. Além disso, os governos deverão reconhecer o direito 

desses povos de criarem suas próprias instituições e instalações 

de educação, contanto que essas instituições satisfaçam 

às normas mínimas estabelecidas pela autoridade 

competente em consulta com esses povos. Deverão ser 

proporcionados os devidos recursos para este fim. 

ARTIGO 28 

1. Desde que viável, as crianças desses povos deverão ser 

ensidados a ler e escrever em sua própria língua indígena 

ou na língua mais comumente falada pelo grupo a que pertençam. 

Quando isto não for possível, as autoridades competentes 

deverão fazer consultas a esses povos com vistas 

à adoção de medidas que permitam alcançar esse objetivo. 

2. Deverão ser tomadas medidas adequadas para assegurar 

que esses povos tenham a oportunidade de chegar a dominar 

a língua nacional ou uma das línguas oficiais do país. 

3. Providências deverão ser tomadas para se preservar e 

promover o desenvolvimento e a prática das línguas 

indígenas desses povos. 

ARTIGO 29 

A educação deverá ter por objetivo dar às crianças dos 

povos em questão conhecimentos gerais e habilidades 
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que as ajudem a participar integralmente, e em condições 

de igualdade, da vida de sua própria comunidade e 

da comunidade nacional. 



ARTIGO 30 

1. Os governos deverão adotar medidas apropriadas às 

tradições e à cultura dos povos em questão, a fim de lhes 

dar a conhecer seus direitos e obrigações, especialmente 

no que se refere ao trabalho, às oportunidades econômicas, 

às questões de educação e saúde, ao bem-estar social 

e aos direitos decorrentes da presente Convenção. 

2. Para esse fim, se necessário, se deverá recorrer a traduções 

escritas e à utilização dos meios de comunicação 

de massa nas línguas desses povos. 

ARTIGO 31 

Medidas de caráter educativo deverão ser adotadas em 

todos os setores da comunidade nacional, particularmente 

naqueles que estejam em contato mais direto com os 

povos em questão, com o objetivo de eliminar os preconceitos 

que possam ter com respeito a esses povos. Para 

tanto, deverão ser feitos esforços para assegurar que os 

livros de história e outros materiais didáticos ofereçam 

uma descrição justa, exata e instrutiva das sociedades e 

culturas dos povos em questão. 
Parte VII 

Contatos e Cooperação através das Fronteiras 

ARTIGO 32 

Os governos deverão tomar medidas apropriadas, inclusive 

por meio de acordos internacionais, para facilitar os 
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contatos e a cooperação entre povos indígenas e tribais 

através das fronteiras, incluindo atividades nas esfera 

econômica, social, cultural, espiritual e de meio ambiente. 
Parte VIII 

Administração 

ARTIGO 33 

1. A autoridade governamental responsável pelas questões 

de que trata esta Convenção deverá assegurar-se de 

que haja instituições ou outros mecanismos apropriados 

para administrar os programas que afetem os povos indígenas 

e tribais e de que tais instituições e mecanismos 

disponham dos meios necessários para o cabal desempenho 

de suas funções. 

2. Esses programas deverão incluir: 

a) planejamento, coordenação, execução e avaliação, 

em cooperação com esses povos, das medidas previstas 

na presente Convenção; 

b) propositura de medidas legislativas e de outra natureza 

às autoridades competentes e o controle da aplicação 

das medidas adotadas, em cooperação com esses povos. 
Parte IX 

Disposições Gerais 

ARTIGO 34 

A natureza e o alcance das medidas que se adotem para 

dar efeito à presente Convenção deverão ser definidas 



com flexibilidade, levando-se em consideração as condições 

particulares de cada país. 
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ARTIGO 35 

A aplicação das disposições da presente Convenção não 

deverá prejudicar os direitos e os benefícios garantidos 

aos povos em questão por outras convenções e recomendações, 

instrumentos internacionais, tratados, ou leis, 

sentenças, costumes ou acordos nacionais. 
Parte X 

Disposições Finais 
ARTIGO 36 

Esta Convenção revê a Convenção sobre populações indígenas 

e tribais de 1957. 

ARTIGO 37 

As ratificações formais da presente Convenção deverão 

ser comunicadas ao Diretor-Geral do Secretariado da 

Organização Internacional do Trabalho, para registro. 

ARTIGO 38 

1. Esta Convenção obrigará os unicamente os membros 

da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações 

haja registrado o Diretor-Geral. 

2. Entrará em vigor doze meses após a data em que as ratificações 

de dois membros hajam sido registradas pelo 

Diretor-Geral. 

3. A partir daí, esta Convenção entrará em vigor, para 

cada membro, doze meses após a data em que haja sido 

registrada sua ratificação. 
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ARTIGO 39 

1. Todo membro que tenha ratificado esta Convenção 

poderá denunciá-la ao final de um período de dez anos, 

a contar da data em que tenha entrado em vigor, mediante 

comunicação ao Diretor-Geral do Secretariado da 

Organização Internacional do Trabalho para registro. A 

denúncia não terá efeito até um ano após a data em que 

tenha sido registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado esta Convenção e 

que, no prazo de um ano depois de expirado o período 

de dez anos, mencionado no parágrafo anterior, não tiver 

exercido o direito de denúncio previsto neste Artigo, 

ficará obrigado por mais um período de dez anos e, 

sucessivamente, poderá denunciar esta Convenção ao 

final de cada período de dez anos, nas condições previstas 

no presente Artigo. 

ARTIGO 40 

1. O Diretor-Geral da Secretariado da Organização Internacional 

do Trabalho notificará todos os membros da 

Organização do registro de todas as ratificações e denúncias 

a ele comunicadas pelos membros da Organização. 



2. Ao notificar aos membros da Organização do registro 

da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o 

Diretor-Geral chamará atenção dos membros da Organização 

para a data de entrada em que entrará em vigor a 

presente Convenção. 

ARTIGO 41 

O Diretor-Geral do Secretariado da Organização Internacional 

do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das 

Organizações das Nações Unidas, para fins de registro em 

conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Uni- 
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das, todos os detalhes sobre as ratificações e atos de 

denúncia registrados por ele de acordo com os disposições 

dos artigos precedentes. 

ARTIGO 42 

Toda vez que julgar necessário, o Conselho de Administração 

do Secretariado da Organização Internacional do 

Trabalho apresentará à Conferência Geral relatório sobre 

a aplicação desta Convenção, e examinará a conveniência 

de incluir na pauta da Conferência a questão de sua 

revisão total ou parcial. 

ARTIGO 43 

1. No caso de a Conferência adotar uma nova convenção 

que implique a revisão total ou parcial da presente e, a 

menos que a nova convenção contenha disposições em 

contrário: 

a) a ratificação, por um membro, da nova convenção 

revisora implicará, ipso jure, a denúncia imediata desta 

Convenção, não obstante as disposições contidas no 

Artigo 39 acima, desde que a nova convenção revisora 

haja entrado em vigor; 

b) a partir da entrada em que entrar em vigor a nova 

convenção revisora, a presente Convenção deixará de 

estar aberta à ratificação pelos membros. 

2. Esta Convenção, em todo caso, continuará em vigor, em 

sua forma e conteúdo atuais, para os membros que a tiverem 

ratificado e não ratificarem a convenção revisora. 

ARTIGO 44 

As versões inglês e francês do texto desta Convenção são 

igualmente oficiais. 
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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 33° reunião, 

celebrada em Paris, de 3 a 21 de outubro de 2005, 

Afirmando que a diversidade cultural é uma característica 

essencial da humanidade, 

Ciente de que a diversidade cultural constituiu patrimônio 

comum da humanidade, as er 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 desenvolvimento 

sustentável das comunidades, povos e nações, 

Recordando que a diversidade cultural, ao florescer em 

um ambiente 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 proclamados na Declaração Universal 

dos Direitos do Homem e outros instrumentos universalmente 

reconhecidos, 

Destacando a necessidade de incorporar a cultura 

como elemento estratégico das políticas de desenvolvimento 

nacionais e internacionais, 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 fontes 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 assegurar sua adequada proteção e promoção, 

Reconhecendo a necessidade de adotar medidas para 

proteger a diversidade das expressões culturais incluindo 

seus conteúdos, especialmente nas situações em que 
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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 circulação de idéias se nutre das trocas 

constantes e da interação das culturas, 

Reafirmando que a liberdade de pensamento, expressão 

e informação, bem como a diversidade da mídia, possibilitam 



o florescimento das expressões culturais nas 

sociedades, 

Reconhecendo que a diversidade das expressões culturais, 

incluindo as expressões culturais tradicionais, é 

um fator importante, que possibilita aos indivíduos e aos 

povos expressarem e compartilharem com outros as suas 

idéias e valores, 

Recordando que a diversidade lingüística constitui 

elemento fundamental 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 

culturais, que nutrem e renovam as expressões 

culturais, e fortalecem o papel desempenhado por aqueles 

que participam no desenvolvimento da cultura para 

o progresso da sociedade como um todo, 
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Reconhecendo a importância dos direitos da propriedade 

intelectual para a manutenção das pessoas que participam 

da criatividade cultural, 

Convencida de que as atividades, bens e serviços culturais 

possuem 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 rápida evolução das tecnologias de comunicação 

e informação, apesar de proporcionarem condições 

inéditas para que se intensifiquem a interação entre culturas, 

constituem também um desafio para a diversidade 

cultural, especialmente no que diz respeito aos riscos 

de desequilíbrios entre países ricos e pobres, 

Ciente do mandato específico confiado à unesco para 

assegurar o respeito à diversidade das culturas e recomendar 

os acordos internacionais que julgue necessários 

para promover a livre circulação de idéias 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 Diversidade Cultural, 

de 2001, Adota, em 20 de outubro de 2005, a presente Convenção 

 

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 livremente em benefício mútuo; 

c) encorajar o diálogo entre culturas a fim de assegurar 

intercâmbios culturais mais amplos e equilibrados no 

mundo em favor do respeito intercultural e de uma cultura 

da paz; 

d) fomentar a interculturalidade de forma a desenvolver 

a interação 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 

desenvolvimento para todos os países , especialmente 

para países em desenvolvimento, e encorajar as ações 

empreendidas no plano nacional e internacional para 

que se reconheça o autêntico valor desse vínculo; 

g) reconhecer natureza específica da 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 proteção 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, 
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o aprimoramento das capacidades dos países em desenvolvimento 

de protegerem e de promoverem a diversidade 

das expressões culturais. 

ARTIGO 2 – PRINCÍPIOS DIRETORES 

1. PRINCÍPIO DO RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 

E ÀS LIBERDADES FUNDAMENTAIS 

A diversidade cultural somente poderá ser protegida e 

promovida se estiverem garantidos os direitos humanos 

e as liberdades fundamentais, tais como a liberdade de 

expressão, informação e comunicação, bem como a possibilidade 

dos indivíduos de escolherem expressões culturais. 

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 medidas e políticas para a proteção e 

promoção da diversidade das expressões 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. 
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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 

a sua expressão cultural – incluindo as indústrias 

culturais, sejam elas 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 desenvolvimento, 

os aspectos culturais deste são tão importantes 

quanto os seus aspectos econômicos, e os indivíduos 

e povos têm direito fundamental de dele participarem 

e se beneficiarem. 

6. PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A diversidade cultural constitui grande riqueza para os 

indivíduos e as sociedades. A proteção, promoção e a manutenção 

da diversidade cultural é condição essencial 

para o desenvolvimento sustentável em benefício das 

gerações atuais e futuras. 

7. PRINCÍPIO DO ACESSO EQÜITATIVO 

O acesso eqüitativo a uma rica e diversificada gama de 

expressões culturais provenientes de todo mundo e o 

acesso das culturas aos meios de expressão e de difusão 

constituem importantes elementos para a valorização da 

diversidade cultural e o incentivo ao entendimento 

mútuo. 
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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 conformidade 

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 expressões culturais. 
III 

Definições 
ARTIGO 4 – DEFINIÇÕES 

Para fins da presente Convenção, fica entendido que: 

1. DIVERSIDADE CULTURAL 

“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 formas pelas quais se expressa, se enriquece e 

se transmite o patrimônio cultural da humanidade me- 
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diante 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 

artística e valores culturais que têm por origem 

ou expressam identidades culturais. 

3. EXPRESSÕES CULTURAIS 

“Expressões culturais” são aquelas expressões que resultam 

da criatividade 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 qualidade, uso ou finalidade específica, 

incorporam ou transmitem expressões culturais, independentemente 

do valor comercial que possam ter. As 

atividades culturais podem ser um fim em si mesmas, ou 

contribuir para a produção de bens e serviços culturais. 

5. INDÚSTRIAS CULTURAIS 

“Indústria culturais” refere-se às industrias que produzem 

e distribuem bens e serviços , tais como definidos 

no parágrafo acima. 

6. POLÍTICAS E MEDIDAS CULTURAIS 

“Políticas e medidas culturais” refere-se às políticas e 

medidas relacionadas à cultura, seja no plano local, regonal, 

nacional ou internacional, que tenham como foco a 
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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 ao acesso aos mesmos. 

7. PROTEÇÃO 

“Proteção” significa a adoção de medidas que visem à 

preservação, salvaguarda e valorização da diversidade 

das expressões culturais. 

“Proteger” significa adotar medidas. 

8. INTERCULTURALIDADE 

“Interculturalidade” refere-se à existência e interação 

eqüitativa de diversas culturas, assim como à possibilidade 

de geração de expressões culturais compartilhadas 

por meio do diálogo e respeito mútuo. 
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 soberano de formular 

e implementar as suas políticas culturais e de adotar 

medidas para a proteção e a promoção da diversidade 

das expressões culturais, bem como para o fortalecimento 

da cooperação internacional, a fim de alcançar os 

objetivos da presente Convenção. 
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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 disposições da 

presente Convenção. 

ARTIGO 6 – DIREITOS DAS PARTES NO ÂMBITO 

NACIONAL 

1.No marco de suas políticas e medidas culturais, tais 

como definidas no artigo 4.6, e levando em consideração 

as circunstancias e necessidades que lhes 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 diversidade das expressões culturais; 

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 

disposições 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 outros profissionais de cultura, a 
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desenvolver e promover o livre intercâmbio e circulação 

de idéias e expressões culturais, bem como de atividades, 

bens e serviços culturais, e a estimular tanto a criatividade 

quanto o espírito 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 envolvidos na criação de expressões culturais; 

h) medidas objetivando promover a diversidade da 



mídia, inclusive mediante serviços 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 circunstâncias e necessidades especiais de 

mulher, assim como dos diversos grupos sociais, incluindo 

as pessoas pertencentes às minorias e povos indígenas; 

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 

contribuição dos artistas, de todos aqueles envolvidos 

no processo criativo, das comunidades culturais e das 

organizações que os apóiam em seu trabalho, bom 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 5e 6, uma Parte 

poderá diagnosticar a existência de situações especiais 
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em que expressões culturais em seu território estejam em 

risco de extinção, sob série 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 parágrafo 1, em conformidade com 

as disposições da presente Convenção. 

3. As partes informarão ao Comitê Intergovernamental 

mencionado 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 

As Partes: 

a) fornecerão, a cada quatro anos, em seus relatórios à 

unesco, 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 compartilhamento 

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 

As Partes deverão: 

a) propiciar e desenvolver a compreensão da importância 

da proteção 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 internacionais para alcançar o objetivo do presente 

artigo; 

c) esforçar-se por incentivar a criatividade e fortalecer 

as capacidades de produção, mediante o estabelecimento 

de programas de educação, treinamento e intercâmbio 

na área das indústrias culturais. Tais medidas 

deverão ser aplicadas de modo a não terem impacto negativo 

sob as formas tradicionais de produção. 

ARTIGO 11 – PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

As Partes reconhecem o papel fundamental da sociedade 

civil 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 A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

As Partes procurarão fortalecer sua cooperação bilateral, 

regional 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 profissionais e internacionais, 

bem como compartilhamento das melhores práticas; 

c) reforçar as parecerias com a sociedade civil, organizações 

não-governamentais e setor privado, e entre 

essas entidades, para favorecer e promover a diversidade 

das expressões culturais; 
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d) promover a utilização das novas tecnologias e encorajar 

parcerias para incrementar o compartilhamento de 

informações, aumentar a compreensão cultual e fomentar 

a diversidade das expressões culturais; 

e) encorajar a celebração de acordos de co-produção e 

de co-distribuição. 

ARTIGO 13 – INTEGRAÇÃO DA CULTURA NO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

As Partes envidarão esforços para integrar a cultura nas 

suas políticas de desenvolvimento, em todos os níveis, a 

fim de criar condições propícias ao desenvolvimento 

sustentável e , nesse marco, fomentar os aspectos ligados 

à proteção e promoção da diversidade das expressões 

culturais. 

ARTIGO 14 – COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

As Partes procurarão apoiar a cooperação para o desenvolvimento 

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 distribuição 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; 
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iv) adotando, sempre que possível, medidas apropriadas 

nos países desenvolvidos com vistas a facilitar 

o acesso ao seu território das atividades, bens e serviços 

culturais dos países em desenvolvimento; 

v) apoiando o trabalho criativo e facilitando , na 

medida do possível, a mobilidade dos artistas dos países 

em desenvolvimento; 

vi) encorajando uma apropriada colaboração entre 

países desenvolvidos 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 

público 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 desenvolvimento e transferência de competências; 

c) a transferência de tecnologias e conhecimentos 

mediante a introdução de medidas apropriadas de incentivo, 

especialmente no campo das industrias e empresas 

culturais; 

d) o apoio financeiro mediante: 

i) o estabelecimento de um Fundo Internacional 

para a Diversidade Cultural conforme disposto mo 

artigo 18; 

ii) a concessão de assistência oficial ao desenvolvimento, 

segundo proceda, incluindo a assistência técnica, 

a fim de estimular e incentivar a criatividade; 
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iii) outras formas de assistência financeira, tais 

como empréstimos com baixas taxas de juros, subvenções 

e outros mecanismos de financiamento. 

ARTIGO 15 – MODALIDADES DE COLABORAÇÃO 

As Partes incentivarão o desenvolvimento de parcerias 

entre o setor público, o setor privado e organizações nãolucrativos, 

e também no interior dos mesmos, a fim de 

cooperar com os países em desenvolvimento no fortalecimento 

de suas capacidades de proteger e promover a 

diversidade das expressões culturais. Essas parcerias 



inovadoras enfatizarão, de acordo com as necessidades 

concretas dos países em desenvolvimento, a melhoria da 

infra-estrutura, dos recursos humanos e políticos, assim 

como o intercâmbio de atividades, bens e serviços. 

ARTIGO 16 – TRATAMENTO PREFERENCIAL PARA 

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

Os países desenvolvidos facilitarão intercâmbios culturais 

com os países em desenvolvimento garantido, 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 

As Partes cooperarão para mutuamente se prestarem 

assistência, conferindo especial atenção aos países em 

desenvolvimento, nas situações referidas no Artigo 8. 
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ARTIGO 18 – FUNDO INTERNACIONAL PARA A 

DIVERSIDADE CULTURAL 

1. Fica instituído um Fundo Internacional para a Diversidade 

Cultural, doravante denominado “Fundo”. 

2. O Fundo estará constituído por fundos fiduciários, em 

conformidade 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 assegure para tal fim; 

c) contribuições, doações ou legados feitos por outros 

Estados, organismos e programas do sistema das Nações 

Unidas, organizações regionais ou internacionais; entidades 

públicas ou privadas e pessoas físicas; 

d) juros sobre os recursos do Fundo; 

e) o produto das coletas e receitas de eventos organizados 

em benefício do Fundo; 

f) quaisquer outros recursos autorizados pelo regulamento 

do Fundo. 

4. A utilização dos recursos do Fundo será decidida pelo 

Comitê Intergovernamental, com base nas orientações da 

Conferência das Partes mencionadas no Artigo 22. 

5. 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. 

6. As contribuições ao fundo não poderão estar vinculadas 

a qualquer condição política, econômica ou de outro 

tipo que seja incompatível com os objetivos da presente 

Convenção. 

7. As Partes farão esforços para prestar contribuições 

voluntárias, em bases regulares, para a implementação 



da presente Convenção. 
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ARTIGO 19 – INTERCÂMBIO, ANÁLISE E 

DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES 

1. As Partes comprometem-se a trocar informações e 

compartilhar conhecimentos especializados relativos à 

coleta de dados e estatísticas 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, estatísticas e melhores práticas 

sobre a matéria. 

3. Adicionalmente, a unesco estabelecerá e atualizará 

um banco de dados sobre os diversos setores e organismos 

governamentais, privadas 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 

complementará as informações a que fazem referência as 

disposições do artigo 9. 

V. 

Relações com outros instrumentos 
ARTIGO 20 – RELAÇÕES COM OUTROS INSTRUMENTOS: 

APOIO MÚTUO, COMPLEMENTARIEDADE E 

NÃO SUBORDINAÇÃO 

1. As Partes reconhecem que deverão cumprir de boa-fé 

suas obrigações perante a presente Convenção e todos os 
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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 tratados dos quais são parte; e 

b) ao interpretarem e aplicarem os outros tratados dos 

quais são parte ou ao asumirem novas obrigações internacionais, 

as Partes levarão em conta as disposições relevantes 

da presente Convenção. 

2. Nada na presente Convenção será interpretado como 

modificando os direitos e obrigações das Partes decorrentes 

de outros tratados dos quais sejam parte. 

ARTIGO 21 – CONSULTA E COORDENAÇÃO INTERNACIONAL 

As Partes comprometem-se a promover os objetivos e 

princípios 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 extraordinária, se assim o 

decidir, ou se solicitação for dirigida ao Comitê Intergovernamental 

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 

Convenção 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. 

ARTIGO 23 – COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL 

1. Fica instituído junto à unesco um Comitê Intergovernamental 

para a Proteção e Promoção da Diversidade das 

Expressões Culturais, doravante referido como “Comitê 

Intergovernamental”. Ele é composto por representante 

de 18 Estados-Partes da Convenção, eleitos pela Conferência 

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. Os 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 baseada nos princípios da representação geográfica 

eqüitativa e da rotatividade. 
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6. Sem prejuízo de outras responsabilidades a ele conferidas 

pela presente Convenção, o Comitê Intergovernamental 

tem as seguinte funções: 

a) promover os objetivos da presente Convenção, 

incentivar e monitorar a sua implementação 



b) preparar e submeter à aprovação da Conferência 

das Partes, mediante solicitação, as diretrizes operacionais 

relativas à implementação e aplicação das disposições da 

presente Convenção; 

c) transmitir à Conferência das Partes os relatórios das 

Partes na 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 pertinentes da Convenção, em 

particular o Artigo 8; 

e) estabelecer os procedimentos e outros mecanismos 

de consulta que visem à promoção dos objetivos e princípios 

da presente Convenção em outros foros internacionais; 

f) realizar qualquer outra tarefa que lhe possa solicitar 

a Conferência 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 consulta-los 

sobre questões específicas. 

8. O comitê Intergovernamental elaborará o seu próprio 

Regimento interno e o submeterá à aprovação da Conferência 

das Partes. 

ARTIGO 24 – SECRETARIADO DA UNESCO 

1. Os órgãos da presente Convenção serão assistidos pelo 

Secretariado 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 

resolve-la mediante negociação. 

2. Se as Partes envolvidas não chegarem a acordo por 

negociação, 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 

Partes considerarão de boa-fé a proposta de solução da 

controvérsia apresentada 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 poderá, a qualquer momento, 

retira-la mediante notificação ao Diretor – Geral 

da unesco. 

179 

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 conformidade 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 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 territórios 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 Assembléia 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 conforme estipulado abaixo, plenamente 

vinculada às disposições da Convenção, da mesma 

maneira que os Estados Parte. 
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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 

Convenção. Tal divisão de responsabilidades terá efeito 

após o término do procedimento de notificação descrito 

no inciso © 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 econômica 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 matérias regidas pela Convenção: 

ii) em caso de posterior modificação das respectivas 

responsabilidades, a organização regional de integração 

econômica informará ao depositário de toda 

proposta de modificação dessas responsabilidades ; o 

depósito deverá, por sua vez, informar as Partes de tal 

modificação. 

d) os Estados membros de uma organização regional 

de integração econômica que se tenham tornado Partes 

da presente Convenção são supostos manter a competên- 

181 

cia sobre todas as matérias que não tenham sido, mediante 

expressa declaração ou informação do depositário, 

objeto de transferência competência à organização. 

e) entende-se por “organização regional de integração 

econômica” 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 interno, a tornar- 

se Parte da Convenção. 

4. O instrumento de adesão será depositado junto ao 

Diretor-Geral da unesco. 

ARTIGO 28 – PONTO FOCAL 

Ao aderir à presente Convenção, cada Parte designará o 

“ponto focal” referido no artigo 9. 

ARTIGO 29 – RNTRADA 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 regionais de 

integração econômica que tenham depositado os seus 

respectivos 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 ratificação, 

aceitação aprovação ou aceitação. 

2. Para fins do presente artigo, nenhum instrumento depositado 

por organização regional de integração econômica 

será contado como adicional àqueles depositados 

pelos Estados membros da referida organização. 
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ARTIGO 30 – SISTEMAS CONSTITUCIONAIS NÃOUNITÁRIOS 

OU FEDERATIVOS 

Reconhecendo que os acordos internacionais vinculam 

de mesmo modo as Partes, independentemente de seus 

sistemas constitucionais, as disposições a seguir aplicamse 

às Partes com regime constitucional 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; 

b) no que se refere às disposições desta Convenção 

cuja aplicação 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 disposições 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 financeiras que a Parte denunciante 

assumiu até a data de efetivação da retirada. 
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ARTIGO 32 – FUNÇÕES DO DEPOSITÁRIO 

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 econômica 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 Diretor-Geral, propor emendas à presente Convenção. 

O Diretor-Geral transmitirá essa comunicação às demais 

Partes. Se, no prazo de seis meses 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. 

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. 
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5. O procedimento estabelecido nos parágrafos 3 e 4 não 

se aplicarão ás emendas ao artigo 23 relativas ao número 

de membros do Comitê Intergovernamental. Tais emendas 

entrarão em vigor no momento em que foram adotadas. 

6. Um Estado, ou uma organização regional de integração 

econômica 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 maneira, 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 comum acordo. Se os menos 

duas Partes tiverem interesses independentes ou houver 

desacordo sobre a questão de saber se têm os mesmos 

interesses, 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 do pedido de 

criação da Comissão de Conciliação, 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 solu- 
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ção para a controvérsia, que as Partes examinarão de 

boa-fé. 

ARTIGO 6 – DISCORDÂNCIA 

Em caso de desacordo sobre a competência da Comissão 

de Conciliação, a mesma decidirá se é ou não competente. 
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Decreto de 

27 de dezembro 

de 200432 

Cria a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

das Comunidades Tradicionais e dá outras providências 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 

lhe confere o art. 84, inciso vi, alínea “a”, da Constituição, 

Decreta: 

Art. 1.º Fica criada a Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável das Comunidades Tradicionais, com 

as seguintes finalidades: 

i - estabelecer a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável das Comunidades Tradicionais; 

ii - apoiar, propor, avaliar e harmonizar os princípios 

e diretrizes da política pública relacionada ao desenvolvimento 

sustentável das comunidades tradicionais no 

âmbito do Governo Federal; 

iii - propor as ações de políticas públicas para a implementação 

da Política Nacional de Desenvolvimento Sus- 
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32 Retirado do site www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/ 
Dnn/Dnn10408.htm, em 1 de agosto de 2005. 

tentável das Comunidades Tradicionais, considerando as 

dimensões sociais e econômicas e assegurando o uso sustentável 

dos recursos naturais; 

iv - propor medidas de articulação e harmonização 

das políticas públicas setoriais, estaduais e municipais, 

bem como atividades de implementação dos objetivos da 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais, estimulando a descentralização 

da execução das ações; 

v - articular e propor ações para a implementação dessas 

políticas, de forma a atender a situações que exijam 

providências especiais ou de caráter emergencial; 

vi - acompanhar a implementação da Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Tradicionais no âmbito do Governo Federal; 

vii - sugerir critérios para a regulamentação das atividades 

de agroextrativismo; e 

viii - propor, apoiar e acompanhar a execução, pelo 

Governo Federal, de estratégias voltadas ao desenvolvimento 

do agroextrativismo. 

Art. 2.º A Comissão será integrada por um representante 

de cada órgão e entidade a seguir indicados: 

i - Ministério da Justiça; 

ii - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

iii - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome; 

iv - Ministério do Meio Ambiente; 

v - Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

vi - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

vii - Secretaria Especial de Promoção da Igualdade 

Racial da Presidência da República; e 

viii - Fundação Cultural Palmares. 
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§ 1.º A Comissão será presidida pelo Ministro de Estado 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cabendo 

as atribuições de secretaria-executiva à Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio 

Ambiente. 

§ 2.º A Comissão poderá, ainda, ser integrada por 

representantes das comunidades tradicionais, agências 

de fomento, entidades civis e comunidade científica, 

designados em portaria dos Ministros de Estado do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Meio 

Ambiente. 

§ 3.º Os membros, titulares e suplentes, dos órgãos e 

entidade de que tratam os incisos i a viii serão indicados 

pelos seus dirigentes máximos e designados pelo 

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome. 



§ 4.º Os representantes não-governamentais terão 

mandato de dois anos, a contar da data de sua designação, 

renovável por igual período. 

§ 5.º Caberá ao Ministério do Meio Ambiente prestar 

apoio técnico e administrativo à Comissão. 

§ 6.º A Comissão reunir-se-á mediante convocação de 

seu Presidente. 

§ 7.º Poderão ser convidados a participar das reuniões 

da Comissão, sem direito a voto, e a colaborar para a realização 

de suas atribuições, entidades nacionais e estrangeiras 

e pessoas físicas ou jurídicas, ligadas ao agroextrativismo. 

Art. 3.º A participação na Comissão é considerada serviço 

de natureza relevante e não enseja qualquer tipo 

de remuneração. 
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Art. 4.º O regimento interno da Comissão será aprovado 

por maioria absoluta de seus membros e publicado 

mediante portaria do Ministro de Estado do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. 

Art. 5.º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Brasília, 27 de dezembro de 2004; 183.º da Independência 

e 116.º da República. 

luiz inácio lula da silva 

Patrus Ananias 

Marina Silva 
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Decreto de 

13 de julho 

de 200633 

Altera a denominação, competência e composição da 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais e dá outras providências 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 84, inciso vi, alínea “a”, da Constituição, 

Decreta: 

Art. 1.º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

das Comunidades Tradicionais, criada pelo pelo 

Decreto de 27 de dezembro de 2004, doravante denominada 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais, passa a regerse 

pelas disposições deste Decreto. 

Art. 2.º À Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais compete: 
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33 Retirado do site www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/ 

Dnn/Dnn10884.htm, em 3 de outubro de 2006. 

i - coordenar a elaboração e acompanhar a implementação 

da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais; 

ii - propor princípios e diretrizes para políticas relevantes 

para o desenvolvimento sustentável dos povos e 

comunidades tradicionais no âmbito do Governo Federal, 

observadas as competências dos órgãos e entidades 

envolvidos; 

iii - propor as ações necessárias para a articulação, 

execução e consolidação de políticas relevantes para o 

desenvolvimento sustentável de povos e comunidades 

tradicionais, estimulando a descentralização da execução 

destas ações e a participação da sociedade civil, com 

especial atenção ao atendimento das situações que exijam 

providências especiais ou de caráter emergencial; 

iv - propor medidas para a implementação, acompanhamento 

e avaliação de políticas relevantes para o 

desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades 

tradicionais; 

v - identificar a necessidade e propor a criação ou 

modificação de instrumentos necessários à implementação 

de políticas relevantes para o desenvolvimento sustentável 

dos povos e comunidades tradicionais; 

vi - criar e coordenar câmaras técnicas ou grupos de 

trabalho compostos por convidados e membros integrantes, 

com a finalidade de promover a discussão e a articulação 

em temas relevantes para a implementação dos 

princípios e diretrizes da Política Nacional de que trata 

o inciso I, observadas as competências de outros colegiados 

instituídos no âmbito do Governo Federal; 

vii - identificar, propor e estimular ações de capacitação 

de recursos humanos, fortalecimento institucional e 

sensibilização, voltadas tanto para o poder público quan- 
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to para a sociedade civil visando o desenvolvimento sustentável 

dos povos e comunidades tradicionais; e 

viii - promover, em articulação com órgãos, entidades 

e colegiados envolvidos, debates públicos sobre os temas 

relacionados à formulação e execução de políticas voltadas 

para o desenvolvimento sustentável dos povos e 

comunidades tradicionais. 

Art. 3.º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais deverá, 

no exercício das competências previstas no art. 1.º deste 

Decreto: 

i - considerar as especificidades sociais, econômicas, 

culturais e ambientais nas quais se encontram inseridos 

os povos e comunidades tradicionais, a que se destinam 

a Política Nacional de que trata o inciso I do art. 2.º; e 

ii - privilegiar a participação da sociedade civil. 



Art. 4.º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais será 

composta por quinze representantes de órgãos e entidades 

da administração pública federal e quinze representantes 

de organizações não-governamentais, os quais 

terão direito a voz e voto, a seguir indicados: 

i - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, titular e suplente; 

ii - Ministério do Meio Ambiente, titular e suplente; 

iii - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - ibama, titular e suplente; 

iv - Ministério do Desenvolvimento Agrário, titular e 

suplente; 

v - Ministério da Cultura, titular e suplente; 

vi - Ministério da Educação, titular e suplente; 
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vii - Ministério do Trabalho, titular e suplente; 

viii - Ministério da Ciência e Tecnologia, titular, e Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 

suplente; 

ix - Secretaria Especial de Promoção da Igualdade 

Racial da Presidência da República, titular e suplente; 

x - Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência 

da República, titular e suplente; 

xi - Fundação Cultural Palmares, titular e suplente; 

xii - Fundação Nacional do Índio – funai, titular e 

suplente; 

xiii - Fundação Nacional de Saúde – funasa, titular 

e suplente; 

xiv - Companhia Nacional de Abastecimento – conab, 

titular e suplente; 

xv - Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – incra, titular e suplente; 

xvi - Associação de Mulheres Agricultoras Sindicalizadas, 

titular e suplente; 

xvii - Conselho Nacional de Seringueiros, titular e 

suplente; 

xviii - Coordenação Estadual de Fundo de Pasto, titular 

e suplente; 

xix - Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 

Negras Rurais Quilombolas, titular e suplente; 

xx - Grupo de Trabalho Amazônico, titular e suplente; 



xxi - Rede Faxinais, titular e suplente; 

xxii -Movimento Nacional dos Pescadores - monape, 

titular e suplente; 

xxiii - Associação Cultural de Preservação do Patrimônio 

Bantu, titular, e Comunidades Organizadas da 

Diáspora Africana pelo Direito à Alimentação Rede 

Kodya, suplente; 
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xxiv - Associação de Preservação da Cultura Cigana, 

titular, e Centro de Estudos e Discussão Romani, suplente; 

xxv - Associação dos Moradores, Amigos e Proprietários 

dos Pontões de Pancas e Águas Brancas, titular, e 

Associação Cultural Alemã do Espírito Santo, suplente; 

xxvi - Coordenação das Organizações Indígenas da 

Amazônia Brasileira, titular, e Articulação dos Povos e 

Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 

Espírito Santo, suplente; 

xxvii - Fórum Matogrossense de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - formad, titular, e Colônia 

de Pescadores cz-5, suplente; 

xxviii -Movimento Interestadual de Quebradeiras de 

Coco Babaçu, titular, e Associação em Áreas de Assentamento 

no Estado do Maranhão, suplente; 

xxix - Rede Caiçara de Cultura, titular, e União dos 

Moradores da Juréia, suplente; e 

xxx - Rede Cerrado, titular, e Articulação Pacari, 

suplente. 

§ 1.º Os representantes e respectivos suplentes constantes 

deste artigo serão indicados pelos titulares dos 

órgãos, entidades e organizações não-governamentais, e 

designados pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, para um período de dois 

anos, permitida a recondução. 

§ 2.º O representante e respectivo suplente que não 

pertencer à mesma organização não-governamental poderá 

comparecer às reuniões com direito a voz, mas apenas 

um voto será computado nas votações. 

§ 3.º O Presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

poderá convidar representantes de outros órgãos 
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governamentais, não-governamentais e pessoas de notório 

saber, para participar das reuniões, sem direito a 

voto. 

Art. 5.º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 



dos Povos e Comunidades Tradicionais será presidida 

pelo representante do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, cabendo ao Ministério 

do Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Políticas 

para o Desenvolvimento Sustentável, as funções de 

secretaria-executiva. 

Art. 6.º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais reunirse- 

á em caráter ordinário a cada três meses e, extraordinariamente, 

a qualquer momento, mediante convocação 

de seu Presidente, ou da maioria absoluta de seus membros, 

neste caso, por documento escrito, acompanhado 

de pauta justificada. 

Art. 7.º Eventuais despesas com diárias e passagens dos 

representantes e seus suplentes enumerados nos incisos 

xvi a xxx do art. 4.º deste Decreto poderão ser pagas a 

conta dos órgãos e entidades constantes dos incisos i a 

xv, mediante disponibilidade orçamentária e financeira. 

Art. 8.º A participação na Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

é considerada de relevante interesse público e 

não enseja qualquer tipo de remuneração. 

Art. 9.º O regimento interno da Comissão Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
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Tradicionais será aprovado por maioria absoluta de seus 

membros, no prazo de cento e vinte dias a contar da data 

de publicação deste Decreto, e deverá ser publicado 

mediante portaria do Ministro de Estado do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Fica revogado o Decreto de 27 de dezembro de 2004, que 

cria a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

das Comunidades Tradicionais. 

Brasília, 13 de julho de 2006, 185.º da Independência e 

118.º da República. 

luiz inácio lula da silva 

Patrus Ananias 

Marina Silva 
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Decreto n. 6.040, 

de 7 de fevereiro 

de 200734 

Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais 

O Presidente da República, no uso da atribuição que 



lhe confere o art. 84, inciso vi, alínea “a”, da Constituição, 

Decreta: 

Art. 1.º Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

- pnpct PNPCT, na forma do Anexo a este Decreto. 

Art. 2.º Compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

– cnpct, criada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, 

coordenar a implementação da Política Nacional para o 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais. 
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34 Retirado do site www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/ 

Decret... , em 4 de junho de 2007. 

Art. 3.º Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende- 

se por: 

i - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, 

que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 

para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral 

e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

ii - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a 

reprodução cultural, social e econômica dos povos e 

comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 

permanente ou temporária, observado, no que diz respeito 

aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, 

o que dispõem os os arts. 231 da Constituição e 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais 

regulamentações; e 

iii - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado 

dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade 

de vida da presente geração, garantindo as mesmas 

possibilidades para as gerações futuras. 

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 7 de fevereiro de 2007; 186.º da Independência 

e 119.º da República. 

luiz inácio lula da silva 

Patrus Ananias 

Marina Silva 
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Anexo 

Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais 
PRINCÍPIOS 

Art. 1.º As ações e atividades voltadas para o alcance 



dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

deverão ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada, 

sistemática e observar os seguintes princípios: 

ii - o reconhecimento, a valorização e o respeito à 

diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades 

tradicionais, levando-se em conta, dentre outros 

aspectos, os recortes etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, 

ancestralidade, orientação sexual e atividades 

laborais, entre outros, bem como a relação desses em cada 

comunidade ou povo, de modo a não desrespeitar, subsumir 

ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, 

comunidades ou povos ou, ainda, instaurar ou reforçar 

qualquer relação de desigualdade; 

ii - a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais 

deve se expressar por meio do pleno e efetivo exercício 

da cidadania; 

iii - a segurança alimentar e nutricional como direito 

dos povos e comunidades tradicionais ao acesso regular 

e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares 

promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cul- 
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tural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 

socialmente sustentáveis; 

iv - o acesso em linguagem acessível à informação e ao 

conhecimento dos documentos produzidos e utilizados 

no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais; 

v - o desenvolvimento sustentável como promoção da 

melhoria da qualidade de vida dos povos e comunidades 

tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas 

possibilidades para as gerações futuras e respeitando os 

seus modos de vida e as suas tradições; 

vi - a pluralidade socioambiental, econômica e cultural 

das comunidades e dos povos tradicionais que interagem 

nos diferentes biomas e ecossistemas, sejam em 

áreas rurais ou urbanas; 

vii - a promoção da descentralização e transversalidade 

das ações e da ampla participação da sociedade civil 

na elaboração, monitoramento e execução desta Política 

a ser implementada pelas instâncias governamentais; 

viii - o reconhecimento e a consolidação dos direitos 

dos povos e comunidades tradicionais; 

ix - a articulação com as demais políticas públicas 

relacionadas aos direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais 

nas diferentes esferas de governo; 

x - a promoção dos meios necessários para a efetiva 

participação dos Povos e Comunidades Tradicionais nas 

instâncias de controle social e nos processos decisórios 

relacionados aos seus direitos e interesses; 

xi - a articulação e integração com o Sistema Nacional 



de Segurança Alimentar e Nutricional; 

xii - a contribuição para a formação de uma sensibilização 

coletiva por parte dos órgãos públicos sobre a 

importância dos direitos humanos, econômicos, sociais, 
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culturais, ambientais e do controle social para a garantia 

dos direitos dos povos e comunidades tradicionais; 

xiii - a erradicação de todas as formas de discriminação, 

incluindo o combate à intolerância religiosa; e 

xiv - a preservação dos direitos culturais, o exercício 

de práticas comunitárias, a memória cultural e a identidade 

racial e étnica. 
OBJETIVO GERAL 

Art. 2.º A pnpct tem como principal objetivo promover 

o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, 

fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, 

sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito 

e valorização à sua identidade, suas formas de organização 

e suas instituições. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Art. 3.º São objetivos específicos da pnpct: 

i - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus 

territórios, e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente 

utilizam para sua reprodução física, cultural e 

econômica; 

ii - solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados 

pela implantação de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral em territórios tradicionais e estimular a criação 

de Unidades de Conservação de Uso Sustentável; 

iii - implantar infra-estrutura adequada às realidades 

sócio-culturais e demandas dos povos e comunidades 

tradicionais; 

205 

iv - garantir os direitos dos povos e das comunidades 

tradicionais afetados direta ou indiretamente por projetos, 

obras e empreendimentos; 

v - garantir e valorizar as formas tradicionais de educação 

e fortalecer processos dialógicos como contribuição 

ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, 

garantindo a participação e controle social tanto 

nos processos de formação educativos formais quanto 

nos não-formais; 

vi - reconhecer, com celeridade, a auto-identificação 

dos povos e comunidades tradicionais, de modo que possam 

ter acesso pleno aos seus direitos civis individuais e 

coletivos; 

vii - garantir aos povos e comunidades tradicionais o 

acesso aos serviços de saúde de qualidade e adequados 

às suas características sócio-culturais, suas necessidades 

e demandas, com ênfase nas concepções e práticas da 

medicina tradicional; 



viii - garantir no sistema público previdenciário a 

adequação às especificidades dos povos e comunidades 

tradicionais, no que diz respeito às suas atividades ocupacionais 

e religiosas e às doenças decorrentes destas atividades; 

ix- criar e implementar, urgentemente, uma política 

pública de saúde voltada aos povos e comunidades tradicionais; 

x - garantir o acesso às políticas públicas sociais e a 

participação de representantes dos povos e comunidades 

tradicionais nas instâncias de controle social; 

xi - garantir nos programas e ações de inclusão social 

recortes diferenciados voltados especificamente para os 

povos e comunidades tradicionais; 
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xii - implementar e fortalecer programas e ações voltados 

às relações de gênero nos povos e comunidades tradicionais, 

assegurando a visão e a participação feminina 

nas ações governamentais, valorizando a importância 

histórica das mulheres e sua liderança ética e social; 

xiii - garantir aos povos e comunidades tradicionais o 

acesso e a gestão facilitados aos recursos financeiros provenientes 

dos diferentes órgãos de governo; 

xiv - assegurar o pleno exercício dos direitos individuais 

e coletivos concernentes aos povos e comunidades 

tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou 

ameaça à sua integridade; 

xv - reconhecer, proteger e promover os direitos dos 

povos e comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos, 

práticas e usos tradicionais; 

xvi - apoiar e garantir o processo de formalização institucional, 

quando necessário, considerando as formas 

tradicionais de organização e representação locais; e 

xvii - apoiar e garantir a inclusão produtiva com a 

promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema 

de organização social dos povos e comunidades tradicionais, 

valorizando os recursos naturais locais e práticas, 

saberes e tecnologias tradicionais. 
DOS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Art. 4.º São instrumentos de implementação da Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais: 

i - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais; 
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ii - a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída 

pelo Decreto de 13 de julho de 2006; 

iii - os fóruns regionais e locais; e 

iv - o Plano Plurianual. 
DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Art. 5.º Os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais têm por objetivo fundamentar 



e orientar a implementação da pnpct e consistem 

no conjunto das ações de curto, médio e longo prazo, 

elaboradas com o fim de implementar, nas diferentes 

esferas de governo, os princípios e os objetivos estabelecidos 

por esta Política: 

i - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais poderão ser estabelecidos 

com base em parâmetros ambientais, regionais, 

temáticos, étnico-socio-culturais e deverão ser elaborados 

com a participação eqüitativa dos representantes de 

órgãos governamentais e dos povos e comunidades tradicionais 

envolvidos; 

ii - a elaboração e implementação dos Planos de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

poderá se dar por meio de fóruns especialmente 

criados para esta finalidade ou de outros cuja composição, 

área de abrangência e finalidade sejam compatíveis 

com o alcance dos objetivos desta Política; e 

iii - o estabelecimento de Planos de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais não 

é limitado, desde que respeitada a atenção equiparada 

aos diversos segmentos dos povos e comunidades tradi- 
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cionais, de modo a não convergirem exclusivamente para 

um tema, região, povo ou comunidade. 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6.º A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais deverá, 

no âmbito de suas competências e no prazo máximo de 

noventa dias: 

i - dar publicidade aos resultados das Oficinas Regionais 

que subsidiaram a construção da pnpct, realizadas 

no período de 13 a 23 de setembro de 2006; 

ii - estabelecer um Plano Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável para os Povos e Comunidades Tradicionais, 

o qual deverá ter como base os resultados das Oficinas 

Regionais mencionados no inciso i; e 

iii - propor um Programa Multi-setorial destinado à 

implementação do Plano Nacional mencionado no inciso 

ii no âmbito do Plano Plurianual. 
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Declaración de las 

Naciones Unidas sobre 

los Derechos Humanos 

de los Pueblos Indígenas35 



La Asamblea General, 

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de 

las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por los Estados de conformidad 

con la Carta, 

Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a 

todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo 

el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse 

a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, 

Afirmando también que todos los pueblos contribuyen 

a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, 

que constituyen el patrimonio común de la humanidad, 

Afirmando además que todas las doctrinas, políticas 

y prácticas basadas en la superioridad de determinados 

pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razo- 
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35 Retirada do site http://bolivia.indymedia.org/node/1276, em 17 de 
setembro de 2007. 

nes de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, 

étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, 

jurídicamente inválidas, moralmente condenables y 

socialmente injustas, 

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los 

pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de 

discriminación, 

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas 

hayan sufrido injusticias históricas como resultado, 

entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus 

tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido 

ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad 

con sus propias necesidades e intereses, 

Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover 

los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, 

que derivan de sus estructuras políticas, económicas y 

sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, 

de su historia y de su concepción de la vida, especialmente 

los derechos a sus tierras, territorios y recursos, 

Consciente también de la urgente necesidad de respetar 

y promover los derechos de los pueblos indígenas 

afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 

con los Estados, 

Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando 

para promover su desarrollo político, económico, 

social y cultural y para poner fin a todas las formas 

de discriminación y opresión dondequiera que ocurran, 

Convencida de que el control por los pueblos indígenas 

de los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus 

tierras, territorios y recursos les permitirá mantener y 

reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover 

su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y 

necesidades, 
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Considerando que el respeto de los conocimientos, las 

culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye 



al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación 

adecuada del medio ambiente, 

Destacando la contribución de la desmilitarización de 

las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la paz, 

el progreso y el desarrollo económicos y sociales, la comprensión 

y las relaciones de amistad entre las naciones y 

los pueblos del mundo, 

Reconociendo en particular el derecho de las familias 

y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad 

por la crianza, la formación, la educación y 

el bienestar de sus hijos, en observancia de los derechos 

del niño, 

Considerando que los derechos afirmados en los tratados, 

acuerdos y otros arreglos constructivos entre los 

Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situaciones, 

asuntos de preocupación, interés y responsabilidad 

internacional, y tienen carácter internacional, 

Considerando también que los tratados, acuerdos y 

demás arreglos constructivos, y las relaciones que éstos 

representan, sirven de base para el fortalecimiento de la 

asociación entre los pueblos indígenas y los Estados, 

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, así como la Declaración y el Programa de 

Acción de Viena afirman la importancia fundamental del 

derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en 

virtud del cual éstos determinan libremente su condición 

política y persiguen libremente su desarrollo económico, 

social y cultural, 
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Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente 

Declaración podrá utilizarse para negar a ningún 

pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de 

conformidad con el derecho internacional, 

Convencida de que el reconocimiento de los derechos 

de los pueblos indígenas en la presente Declaración 

fomentará relaciones armoniosas y de cooperación entre 

los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios 

de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos 

humanos, la no discriminación y la buena fe, 

Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen eficazmente 

todas sus obligaciones para con los pueblos 

indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, 

en particular las relativas a los derechos humanos, 

en consulta y cooperación con los pueblos interesados, 

Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar 

un papel importante y continuo de promoción 

y protección de los derechos de los pueblos indígenas, 

Considerando que la presente Declaración constituye 

un nuevo paso importante hacia el reconocimiento, la 

promoción y la protección de los derechos y las libertades 

de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades 



pertinentes del sistema de las Naciones Unidas 

en esta esfera, 

Reconociendo y reafirmando que las personas indígenas 

tienen derecho sin discriminación a todos los derechos 

humanos reconocidos en el derecho internacional, 

y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos 

que son indispensables para su existencia, bienestar y 

desarrollo integral como pueblos, 

Reconociendo también que la situación de los pueblos 

indígenas varía según las regiones y los países y que se 

debe tener en cuenta la significación de las particulari- 
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dades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones 

históricas y culturales, 

Proclama solemnemente la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

cuyo texto figura a continuación, como ideal común que 

debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto 

mutuo: 

ARTÍCULO 1 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, 

al disfrute pleno de todos los derechos humanos 

y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta 

de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y la normativa internacional de los 

derechos humanos. 

ARTÍCULO 2 

Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales 

a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho 

a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio 

de sus derechos que esté fundada, en particular, en su 

origen o identidad indígena. 

ARTÍCULO 3 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. 

En virtud de ese derecho determinan libremente 

su condición política y persiguen libremente su desarrollo 

económico, social y cultural. 

ARTÍCULO 4 

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de 

libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el 

autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
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asuntos internos y locales, así como a disponer de los 

medios para financiar sus funciones autónomas. 

ARTÍCULO 5 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y 

reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 

económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez 

su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la 

vida política, económica, social y cultural del Estado. 

ARTÍCULO 6 

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad. 

ARTÍCULO 7 



1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la 

integridad física y mental, la libertad y la seguridad de 

la persona. 

2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de 

vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos 

y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni 

a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado 

de niños del grupo a otro grupo. 

ARTÍCULO 8 

1. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho 

a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su 

cultura. 

2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la 

prevención y el resarcimiento de: 

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar 

a los pueblos y las personas indígenas de su integridad 

como pueblos distintos o de sus valores culturales o 

su identidad étnica; 
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b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles 

sus tierras, territorios o recursos; 

c) Toda forma de traslado forzado de población que 

tenga por objeto o consecuencia la violación o el menoscabo 

de cualquiera de sus derechos; 

d) Toda forma de asimilación o integración forzadas; 

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover 

o incitar a la discriminación racial o étnica dirigida 

contra ellos. 

ARTÍCULO 9 

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a 

pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad 

con las tradiciones y costumbres de la comunidad 

o nación de que se trate. No puede resultar ninguna 

discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese 

derecho. 

ARTÍCULO 10 

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza 

de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún 

traslado sin el consentimiento libre, previo e informado 

de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo 

previo sobre una indemnización justa y equitativa y, 

siempre que sea posible, la opción del regreso. 

ARTÍCULO 11 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y 

revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello 

incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 

manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, 

como lugares arqueológicos e históricos, utensi- 
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lios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e 

interpretativas y literaturas. 

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de 

mecanismos eficaces, que podrán incluir la restitución, 



establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas, 

respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos 

y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento 

libre, previo e informado o en violación de 

sus leyes, tradiciones y costumbres. 

ARTÍCULO 12 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, 

practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres 

y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y 

proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a 

ellos privadamente; a utilizar y vigilar sus objetos de 

culto, y a obtener la repatriación de sus restos humanos. 

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación 

de objetos de culto y de restos humanos que 

posean mediante mecanismos justos, transparentes y eficaces 

establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas 

interesados. 

ARTÍCULO 13 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, 

utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras 

sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas 

de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a 

sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar 

la protección de ese derecho y también para asegurar 

que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse 

entender en las actuaciones políticas, jurídicas y 
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administrativas, proporcionando para ello, cuando sea 

necesario, servicios de interpretación u otros medios 

adecuados. 

ARTÍCULO 14 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y 

controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan 

educación en sus propios idiomas, en consonancia 

con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 

2. Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, 

tienen derecho a todos los niveles y formas de 

educación del Estado sin discriminación. 

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con los 

pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en 

particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus 

comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la 

educación en su propia cultura y en su propio idioma. 

ARTÍCULO 15 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad 

y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias 

y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación 

pública y los medios de información públicos. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta 

y cooperación con los pueblos indígenas interesados, 

para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación 

y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas 



relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás 

sectores de la sociedad. 

ARTÍCULO 16 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus 

propios medios de información en sus propios idiomas y 
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a acceder a todos los demás medios de información no 

indígenas sin discriminación alguna. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar 

que los medios de información públicos reflejen debidamente 

la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin 

perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la 

libertad de expresión, deberán alentar a los medios de 

comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad 

cultural indígena. 

ARTÍCULO 17 

1. Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho 

a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos 

en el derecho laboral internacional y nacional aplicable. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas, tomarán medidas específicas para proteger 

a los niños indígenas contra la explotación económica 

y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o 

interferir en la educación del niño, o que pueda ser perjudicial 

para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral o social del niño, teniendo en cuenta su 

especial vulnerabilidad y la importancia de la educación 

para el pleno ejercicio de sus derechos. 

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas 

a condiciones discriminatorias de trabajo, entre 

otras cosas, empleo o salario. 

ARTÍCULO 18 

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la 

adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a 

sus derechos, por conducto de representantes elegidos 

por ellos de conformidad con sus propios procedimien- 
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tos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones 

de adopción de decisiones. 

RTÍCULO 19 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena 

fe con los pueblos indígenas interesados por medio de 

sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 

medidas legislativas y administrativas que los afecten, 

para obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

Artículo 20 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y 

desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas 

y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus 

propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse 

libremente a todas sus actividades económicas tradicionales 

y de otro tipo. 

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de 



subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación 

justa y equitativa. 

ARTÍCULO 21 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación 

alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas 

y sociales, entre otras esferas, en la educación, el 

empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, 

la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad 

social. 

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, 

medidas especiales para asegurar el mejoramiento 

continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se 

prestará particular atención a los derechos y necesidades 
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especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los 

niños y las personas con discapacidades indígenas. 

ARTÍCULO 22 

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades 

especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, 

los niños y las personas con discapacidades indígenas 

en la aplicación de la presente Declaración. 

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos 

indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas 

gocen de protección y garantías plenas contra 

todas las formas de violencia y discriminación. 

ARTÍCULO 23 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a 

elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su 

derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas 

tienen derecho a participar activamente en la elaboración 

y determinación de los programas de salud, vivienda 

y demás programas económicos y sociales que les 

conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas 

mediante sus propias instituciones. 

ARTÍCULO 24 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias 

medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de 

salud, incluida la conservación de sus plantas, animales 

y minerales de interés vital desde el punto de vista médico. 

Las personas indígenas también tienen derecho de 

acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios 

sociales y de salud. 

2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por 

igual del nivel más alto posible de salud física y mental. 
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Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias 

para lograr progresivamente la plena realización de este 

derecho. 

ARTÍCULO 25 

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer 

su propia relación espiritual con las tierras, territorios, 

aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente 

han poseído u ocupado y utilizado de otra 



forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto 

les incumben para con las generaciones venideras. 

ARTÍCULO 26 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, 

territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, 

ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, 

desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos 

que poseen en razón de la propiedad tradicional u 

otra forma tradicional de ocupación o utilización, así 

como aquellos que hayan adquirido de otra forma. 

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección 

jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. 

Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, 

las tradiciones y los sistemas de tenencia de la 

tierra de los pueblos indígenas de que se trate. 

ARTÍCULO 27 

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con 

los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, 

independiente, imparcial, abierto y transparente, en 

el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, 

costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pue- 
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blos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos 

de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, 

territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente 

han poseído u ocupado o utilizado de otra 

forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar 

en este proceso. 

ARTÍCULO 28 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, 

por medios que pueden incluir la restitución o, cuando 

ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial 

y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos 

que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado 

de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, 

ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento 

libre, previo e informado. 

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente 

en otra cosa, la indemnización consistirá en 

tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión 

y condición jurídica o en una indemnización monetaria 

u otra reparación adecuada. 

ARTÍCULO 29 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación 

y protección del medio ambiente y de la capacidad 

productiva de sus tierras o territorios y recursos. 

2. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas 

de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa 

conservación y protección, sin discriminación alguna. 

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar 

que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos 

en las tierras o territorios de los pueblos indígenas 



sin su consentimiento libre, previo e informado. 
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4. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para 

garantizar, según sea necesario, que se apliquen debidamente 

programas de control, mantenimiento y restablecimiento 

de la salud de los pueblos indígenas afectados 

por esos materiales, programas que serán elaborados y 

ejecutados por esos pueblos. 

ARTÍCULO 30 

1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o 

territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique 

una amenaza importante para el interés público pertinente 

o que se hayan acordado libremente con los pueblos 

indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. 

2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos 

indígenas interesados, por los procedimientos apropiados 

y en particular por medio de sus instituciones 

representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios 

para actividades militares. 

Artículo 31 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, 

controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, 

sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales 

tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, 

tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos 

y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento 

de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones 

orales, las literaturas, los diseños, los deportes 

y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. 

También tienen derecho a mantener, controlar, 

proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho 

patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y 

sus expresiones culturales tradicionales. 
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2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados 

adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el 

ejercicio de estos derechos. 

Artículo 32 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y 

elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o 

la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena 

fe con los pueblos indígenas interesados por conducto 

de sus propias instituciones representativas a fin de 

obtener su consentimiento libre e informado antes de 

aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios 

y otros recursos, particularmente en relación con 

el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos 

minerales, hídricos o de otro tipo. 

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la 

reparación justa y equitativa por esas actividades, y se 

adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias 

nocivas de orden ambiental, económico, social, 



cultural o espiritual. 

Artículo 33 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su 

propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres 

y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las 

personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados 

en que viven. 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las 

estructuras y a elegir la composición de sus instituciones 

de conformidad con sus propios procedimientos. 
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Artículo 34 

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar 

y mantener sus estructuras institucionales y sus 

propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, 

prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas 

jurídicos, de conformidad con las normas internacionales 

de derechos humanos. 

Artículo 35 

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las 

responsabilidades de los individuos para con sus comunidades. 

Artículo 36 

1. Los pueblos indígenas, en particular los que están 

divididos por fronteras internacionales, tienen derecho 

a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y 

la cooperación, incluidas las actividades de carácter 

espiritual, cultural, político, económico y social, con sus 

propios miembros así como con otros pueblos a través de 

las fronteras. 

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas, adoptarán medidas eficaces para facilitar 

el ejercicio y garantizar la aplicación de este derecho. 

Artículo 37 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, 

acuerdos y otros arreglos constructivos concertados 

con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados 

y aplicados y a que los Estados acaten y respeten 

esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos. 

2. Nada de lo señalado en la presente Declaración se 

interpretará en el sentido de que menoscaba o suprime 
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los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados, 

acuerdos y otros arreglos constructivos. 

Artículo 38 

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos 

indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas 

medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente 

Declaración. 

Artículo 39 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia 

financiera y técnica de los Estados y por conducto de la 

cooperación internacional para el disfrute de los derechos 

enunciados en la presente Declaración. 



Artículo 40 

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos 

equitativos y justos para el arreglo de controversias con 

los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre 

esas controversias, así como a una reparación efectiva de 

toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En 

esas decisiones se tendrán debidamente en consideración 

las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas 

jurídicos de los pueblos indígenas interesados y 

las normas internacionales de derechos humanos. 

Artículo 41 

Los órganos y organismos especializados del sistema de 

las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales 

contribuirán a la plena realización de las disposiciones 

de la presente Declaración mediante la movilización, 

entre otras cosas, de la cooperación financiera 

y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de ase- 

228 

gurar la participación de los pueblos indígenas en relación 

con los asuntos que les conciernan. 

Artículo 42 

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente 

para las Cuestiones Indígenas, y los organismos 

especializados, en particular a nivel local, así como los 

Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de 

las disposiciones de la presente Declaración y velarán 

por la eficacia de la presente Declaración. 

Artículo 43 

Los derechos reconocidos en la presente Declaración 

constituyen las normas mínimas para la supervivencia, 

la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del 

mundo. 

Artículo 44 

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente 

Declaración se garantizan por igual al hombre y a 

la mujer indígenas. 

Artículo 45 

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará 

en el sentido de que menoscaba o suprime los 

derechos que los pueblos indígenas tienen en la actualidad 

o puedan adquirir en el futuro. 

Artículo 46 

1. Nada de lo señalado en la presente Declaración se 

interpretará en el sentido de que confiere a un Estado, 

pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en 

una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de 
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las Naciones Unidas o se entenderá en el sentido de que 

autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar 

o menoscabar, total o parcialmente, la integridad 

territorial o la unidad política de Estados soberanos e 

independientes. 

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente 



Declaración, se respetarán los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los 

derechos establecidos en la presente Declaración estará 

sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas 

por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales 

en materia de derechos humanos. Esas limitaciones 

no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente 

necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto 

debidos a los derechos y las libertades de los demás y 

para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades 

de una sociedad democrática. 

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración 

se interpretarán con arreglo a los principios de la 

justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, 

la igualdad, la no discriminación, la buena administración 

pública y la buena fe. 
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LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973. 

 

Dispõe sobre o Estatuto do Índio. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

TÍTULO I 

 

Dos Princípios e Definições 

 

        Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades 

indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 

harmoniosamente, à comunhão nacional. 

 

        Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do 

País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, 

costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas nesta Lei. 

 



        Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das 

respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção das 

comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: 

 

        I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua 

aplicação; 

 

        II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não integrados à 

comunhão nacional; 

 

        III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as 

peculiaridades inerentes à sua condição; 

 

        IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e 

subsistência; 

 

        V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat , proporcionando-lhes ali 

recursos para seu desenvolvimento e progresso; 

 

        VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das 

comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes; 

 

        VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os programas e 

projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas; 

 

        VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio, tendo 

em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no processo de 

desenvolvimento; 

 



        IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse 

permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das 

riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes; 

 

        X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face da 

legislação lhes couberem. 

 

        Parágrafo único. (Vetado). 

 

        Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a seguir discriminadas: 

 

        I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se 

identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o 

distinguem da sociedade nacional; 

 

        II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famílias ou comunidades 

índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da 

comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem 

neles integrados. 

 

        Art 4º Os índios são considerados: 

 

        I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e 

vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional; 

 

        II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos 

estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam 

algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da 

qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento; 

 



        III - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno 

exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da 

sua cultura. 

 

TÍTULO II 

 

Dos Direitos Civis e Políticos 

 

CAPÍTULO I 

 

Dos Princípios 

 

        Art. 5º Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos artigos 145 e 146, da 

Constituição Federal, relativas à nacionalidade e à cidadania. 

 

        Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo índio depende da 

verificação das condições especiais estabelecidas nesta Lei e na legislação pertinente. 

 

        Art. 6º Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e seus 

efeitos, nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou 

negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum. 

 

        Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum às relações entre índios não 

integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos 

favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

 

Da Assistência ou Tutela 



 

        Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional 

ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei. 

 

        § 1º Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber, os princípios e 

normas da tutela de direito comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da 

especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou 

fidejussória. 

 

        § 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão federal de 

assistência aos silvícolas. 

 

        Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa 

estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar 

competente. 

 

        Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele 

consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão 

dos seus efeitos. 

 

        Art. 9º Qualquer índio poderá requerer ao Juiz competente a sua liberação do regime 

tutelar previsto nesta Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha 

os requisitos seguintes: 

 

        I - idade mínima de 21 anos; 

 

        II - conhecimento da língua portuguesa; 

 

        III - habilitação para o exercício de atividade útil, na comunhão nacional; 

 

        IV - razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. 



 

        Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrução sumária, ouvidos o órgão de assistência ao 

índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no registro civil. 

 

        Art. 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a pedido escrito do interessado, o 

órgão de assistência poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição de 

integrado, cessando toda restrição à capacidade, desde que, homologado judicialmente o ato, 

seja inscrito no registro civil. 

 

        Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada a 

emancipação da comunidade indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar 

estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada, 

em inquérito realizado pelo órgão federal competente, a sua plena integração na comunhão 

nacional. 

 

        Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, exigir-se-á o preenchimento, 

pelos requerentes, dos requisitos estabelecidos no artigo 9º. 

 

CAPÍTULO III 

 

Do Registro Civil 

 

        Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos índios não integrados, serão 

registrados de acordo com a legislação comum, atendidas as peculiaridades de sua condição 

quanto à qualificação do nome, prenome e filiação. 

 

        Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do interessado ou da autoridade 

administrativa competente. 

 

        Art. 13. Haverá livros próprios, no órgão competente de assistência, para o registro 

administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos 

casamentos contraídos segundo os costumes tribais. 



 

        Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quando couber documento hábil 

para proceder ao registro civil do ato correspondente, admitido, na falta deste, como meio 

subsidiário de prova. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Das Condições de Trabalho 

 

        Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais 

trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de 

previdência social. 

 

        Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabalho aos usos e costumes 

da comunidade a que pertencer o índio. 

 

        Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação de serviços realizado com os índios 

de que trata o artigo 4°, I. 

 

        Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços realizados com indígenas em 

processo de integração ou habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de prévia 

aprovação do órgão de proteção ao índio, obedecendo, quando necessário, a normas próprias. 

 

        § 1º Será estimulada a realização de contratos por equipe, ou a domicílio, sob a orientação 

do órgão competente, de modo a favorecer a continuidade da via comunitária. 

 

        § 2º Em qualquer caso de prestação de serviços por indígenas não integrados, o órgão de 

proteção ao índio exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho, denunciando 

os abusos e providenciando a aplicação das sanções cabíveis. 

 



        § 3º O órgão de assistência ao indígena propiciará o acesso, aos seus quadros, de índios 

integrados, estimulando a sua especialização indigenista. 

 

TÍTULO III 

 

Das Terras dos Índios 

 

CAPÍTULO I 

 

Das Disposições Gerais 

 

        Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 

 

        I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem os artigos 4º, IV, e 

198, da Constituição; 

 

        II - as áreas reservadas de que trata o Capítulo III deste Título; 

 

        III - as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. 

 

        Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato 

ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena 

ou pelos silvícolas. 

 

        § 1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou 

comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade 

agropecuária ou extrativa. 

 

        § 2º (Vetado). 



 

        Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência 

ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em 

decreto do Poder Executivo. 

 

        § 1º A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo Presidente da 

República, será registrada em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do 

registro imobiliário da comarca da situação das terras. 

 

        § 2º Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a concessão de 

interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou à 

demarcatória. 

 

        Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados, poderá a 

União intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, determinada a 

providência por decreto do Presidente da República. 

 

        1º A intervenção poderá ser decretada: 

 

        a) para pôr termo à luta entre grupos tribais; 

 

        b) para combater graves surtos epidêmicos, que possam acarretar o extermínio da 

comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do 

grupo tribal; 

 

        c) por imposição da segurança nacional; 

 

        d) para a realização de obras públicas que interessem ao desenvolvimento nacional; 

 

        e) para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala; 



 

        f) para a exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e o 

desenvolvimento nacional. 

 

        2º A intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no decreto e sempre por meios 

suasórios, dela podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou algumas das medidas 

seguintes: 

 

        a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra os índios; 

 

        b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra área; 

 

        c) remoção de grupos tribais de uma para outra área. 

 

        3º Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo impossível ou 

desaconselhável a sua permanência na área sob intervenção, destinando-se à comunidade 

indígena removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às condições ecológicas. 

 

 

        4º A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos 

decorrentes da remoção. 

 

        5º O ato de intervenção terá a assistência direta do órgão federal que exercita a tutela do 

índio. 

 

        Art. 21. As terras espontânea e definitivamente abandonadas por comunidade indígena ou 

grupo tribal reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao índio e mediante ato 

declaratório do Poder Executivo, à posse e ao domínio pleno da União. 

 

CAPÍTULO II 



 

Das Terras Ocupadas 

 

        Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o 

direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras 

existentes. 

 

        Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens 

inalienáveis da União (artigo 4º, IV, e 198, da Constituição Federal). 

 

        Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra que, de 

acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce atividade 

indispensável à sua subsistência ou economicamente útil. 

 

        Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e 

percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem 

assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades. 

 

        § 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos 

mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas. 

 

        § 2° É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por ele ocupadas, 

devendo ser executadas por forma suasória as medidas de polícia que em relação a ele 

eventualmente tiverem de ser aplicadas. 

 

        Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das 

terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá de 

sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo 

à situação atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação, sem prejuízo das 

medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da 

República. 

 



CAPÍTULO III 

 

Das Áreas Reservadas 

 

        Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas 

destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, 

com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, 

respeitadas as restrições legais. 

 

        Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com as de 

posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes 

modalidades: 

 

        a) reserva indígena; 

 

        b) parque indígena; 

 

        c) colônia agrícola indígena. 

 

        Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servidor de habitat a grupo indígena, 

com os meios suficientes à sua subsistência. 

 

        Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse de índios, cujo grau de 

integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em 

que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região. 

 

        § 1º Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, usos, costumes e 

tradições dos índios. 

 



        § 2° As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e à preservação das riquezas 

existentes na área do parque, deverão ser tomadas por meios suasórios e de acordo com o 

interesse dos índios que nela habitem. 

 

        § 3º O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de propriedade, 

usos e costumes tribais, bem como às normas administrativas nacionais, que deverão ajustar-

se aos interesses das comunidades indígenas. 

 

        Art. 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração agropecuária, 

administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e membros 

da comunidade nacional. 

 

        Art. 30. Território federal indígena é a unidade administrativa subordinada à União, 

instituída em região na qual pelo menos um terço da população seja formado por índios. 

 

        Art. 31. As disposições deste Capítulo serão aplicadas, no que couber, às áreas em que a 

posse decorra da aplicação do artigo 198, da Constituição Federal. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Das Terras de Domínio Indígena 

 

        Art. 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, 

as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação 

civil. 

 

        Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez anos consecutivos, 

trecho de terra inferior a cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. 

 



        Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União, 

ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de 

propriedade coletiva de grupo tribal. 

 

        CAPÍTULO V 

 

        Da Defesa das Terras Indígenas 

 

        Art. 34. O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a colaboração das Forças 

Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar a proteção das terras ocupadas 

pelos índios e pelas comunidades indígenas. 

 

        Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos 

direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas. 

 

        Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete à União adotar as medidas 

administrativas ou propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais 

adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem. 

 

        Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste artigo forem propostas pelo 

órgão federal de assistência, ou contra ele, a União será litisconsorte ativa ou passiva. 

 

        Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa 

dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público Federal 

ou do órgão de proteção ao índio. 

 

        Art. 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá recair 

desapropriação, salvo o previsto no artigo 20. 

 

TÍTULO IV 

 



Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena 

 

        Art 39. Constituem bens do Patrimônio Indígena: 

 

        I - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas; 

 

        II - o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas 

terras ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas; 

 

        III - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer título. 

 

        Art. 40. São titulares do Patrimônio Indígena: 

 

        I - a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou destinadas 

aos silvícolas, sem discriminação de pessoas ou grupos tribais; 

 

        II - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, quanto à posse e usufruto das 

terras por ele exclusivamente ocupadas, ou a ele reservadas; 

 

        III - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no título aquisitivo da propriedade, 

em relação aos respectivos imóveis ou móveis. 

 

        Art. 41. Não integram o Patrimônio Indígena: 

 

        I - as terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou silvícola, individualmente 

considerado, e o usufruto das respectivas riquezas naturais e utilidades; 

 



        II - a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os objetos de uso pessoal, os 

instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura, caça, pesca e coleta ou do trabalho em 

geral dos silvícolas. 

 

        Art. 42. Cabe ao órgão de assistência a gestão do Patrimônio Indígena, propiciando-se, 

porém, a participação dos silvícolas e dos grupos tribais na administração dos próprios bens, 

sendo-lhes totalmente confiado o encargo, quando demonstrem capacidade efetiva para o seu 

exercício. 

 

        Parágrafo único. O arrolamento dos bens do Patrimônio Indígena será permanentemente 

atualizado, procedendo-se à fiscalização rigorosa de sua gestão, mediante controle interno e 

externo, a fim de tornar efetiva a responsabilidade dos seus administradores. 

 

        Art. 43. A renda indígena é a resultante da aplicação de bens e utilidades integrantes do 

Patrimônio Indígena, sob a responsabilidade do órgão de assistência ao índio. 

 

        § 1º A renda indígena será preferencialmente reaplicada em atividades rentáveis ou 

utilizada em programas de assistência ao índio. 

 

        § 2° A reaplicação prevista no parágrafo anterior reverterá principalmente em benefício 

da comunidade que produziu os primeiros resultados econômicos. 

 

        Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser 

exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata das 

áreas referidas. 

 

        Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do 

domínio da União, mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legislação 

vigente, observado o disposto nesta Lei. 

 

        § 1º O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistência aos índios, 

representará os interesses da União, como proprietária do solo, mas a participação no 



resultado da exploração, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno, 

reverterão em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena. 

 

        § 2º Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem-estar dos silvícolas, 

a autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará condicionada a 

prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio. 

 

        Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas, consideradas em regime de 

preservação permanente, de acordo com a letra g e § 2º, do artigo 3°, do Código Florestal, está 

condicionado à existência de programas ou projetos para o aproveitamento das terras 

respectivas na exploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento. 

 

TÍTULO V 

 

Da Educação, Cultura e Saúde 

 

        Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus 

valores artísticos e meios de expressão. 

 

        Art. 48. Estende-se à população indígena, com as necessárias adaptações, o sistema de 

ensino em vigor no País. 

 

        Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que pertençam, e em 

português, salvaguardado o uso da primeira. 

 

        Art. 50. A educação do índio será orientada para a integração na comunhão nacional 

mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da sociedade 

nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais. 

 

        Art. 51. A assistência aos menores, para fins educacionais, será prestada, quanto possível, 

sem afastá-los do convívio familiar ou tribal. 



 

        Art. 52. Será proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de acordo com o 

seu grau de aculturação. 

 

        Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no sentido de elevar o 

padrão de vida do índio com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas. 

 

        Art. 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados à comunhão 

nacional. 

 

        Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve ser assegurada 

ao silvícola, especial assistência dos poderes públicos, em estabelecimentos a esse fim 

destinados. 

 

        Art. 55. O regime geral da previdência social será extensivo aos índios, atendidas as 

condições sociais, econômicas e culturais das comunidades beneficiadas. 

 

TÍTULO VI 

 

Das Normas Penais 

 

CAPÍTULO I 

 

Dos Princípios 

 

        Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e 

na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. 

 



        Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em 

regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência 

aos índios mais próximos da habitação do condenado. 

 

        Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições 

próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam 

caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. 

 

CAPÍTULO II 

 

Dos Crimes Contra os Índios 

 

        Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena: 

 

        I - escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais indígenas, vilipendiá-

los ou perturbar, de qualquer modo, a sua prática. Pena - detenção de um a três meses; 

 

        II - utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de 

exibição para fins lucrativos. Pena - detenção de dois a seis meses; 

 

        III - propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas 

alcoólicas, nos grupos tribais ou entre índios não integrados. Pena - detenção de seis meses a 

dois anos. 

 

        Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são agravadas de um terço, quando o 

crime for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio. 

 

        Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em que o 

ofendido seja índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de um terço. 

 



TÍTULO VII 

 

Disposições Gerais 

 

        Art. 60. Os bens e rendas do Patrimônio Indígena gozam de plena isenção tributária. 

 

        Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os privilégios da Fazenda 

Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos 

processuais, juros e custas. 

 

        Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de 

qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras 

habitadas pelos índios ou comunidades indígenas. 

 

        § 1° Aplica-se o disposto deste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos índios 

ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular. 

 

        § 2º Ninguém terá direito a ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao 

índio ou os silvícolas em virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de suas 

conseqüências econômicas. 

 

        § 3º Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao 

índio, será permitida a continuação, por prazo razoável dos efeitos dos contratos de 

arrendamento em vigor na data desta Lei, desde que a sua extinção acarrete graves 

conseqüências sociais. 

 

        Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam 

interesse de silvícolas ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e do órgão 

de proteção ao índio. 

 

        Art. 64 (Vetado). 



 

        Parágrafo único. (Vetado). 

 

        Art. 65. O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras 

indígenas, ainda não demarcadas. 

 

        Art. 66. O órgão de proteção ao silvícola fará divulgar e respeitar as normas da Convenção 

107, promulgada pelo Decreto nº 58.824, de 14 julho de 1966. 

 

        Art. 67. É mantida a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967. 

 

        Art. 68. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
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 DECRETO Nº 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003. 

 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que 

trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 



        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e 

VI, alínea "a", da Constituição e de acordo com o disposto no art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, 

 

        DECRETA: 

 

        Art. 1o  Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, a 

delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definitiva das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido neste Decreto. 

 

        Art. 2o  Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste 

Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 

 

        § 1o  Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. 

 

        § 2o  São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as 

utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. 

 

        § 3o  Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de 

territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo 

facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução 

procedimental. 

 

        Art. 3o  Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das 

comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

 



        § 1o  O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, dentro de sessenta dias da publicação deste 

Decreto. 

 

        § 2o  Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, 

acordos e instrumentos similares com órgãos da administração pública federal, estadual, 

municipal, do Distrito Federal, organizações não-governamentais e entidades privadas, 

observada a legislação pertinente. 

 

        § 3o  O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA ou por 

requerimento de qualquer interessado. 

 

        § 4o  A autodefinição de que trata o § 1o do art. 2o deste Decreto será inscrita no Cadastro 

Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do 

regulamento. 

 

        Art. 4o  Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da 

Presidência da República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o 

INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente 

fixada. 

 

        Art. 5o  Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, 

assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de 

regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos 

técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reconhecimento 

previsto neste Decreto. 

 

        Art. 6o  Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a 

participação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de 

representantes por eles indicados. 

 



        Art. 7o  O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, delimitação e 

levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital por duas vezes consecutivas no Diário 

Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada onde se localiza a área sob estudo, 

contendo as seguintes informações: 

 

        I - denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades dos 

quilombos; 

 

        II - circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel; 

 

        III - limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das terras a 

serem tituladas; e 

 

        IV - títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras consideradas 

suscetíveis de reconhecimento e demarcação. 

 

        § 1o  A publicação do edital será afixada na sede da prefeitura municipal onde está situado 

o imóvel. 

 

        § 2o  O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da área delimitada. 

 

        Art. 8o  Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório 

técnico aos órgãos e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de trinta dias, 

opinar sobre as matérias de suas respectivas competências: 

 

        I - Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN; 

 

        II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 

 



        III - Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão; 

 

        IV - Fundação Nacional do Índio - FUNAI; 

 

        V - Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional; 

 

        VI - Fundação Cultural Palmares. 

 

        Parágrafo único.  Expirado o prazo e não havendo manifestação dos órgãos e entidades, 

dar-se-á como tácita a concordância com o conteúdo do relatório técnico. 

 

        Art. 9o  Todos os interessados terão o prazo de noventa dias, após a publicação e 

notificações a que se refere o art. 7o, para oferecer contestações ao relatório, juntando as 

provas pertinentes. 

 

        Parágrafo único.  Não havendo impugnações ou sendo elas rejeitadas, o INCRA concluirá o 

trabalho de titulação da terra ocupada pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. 

 

        Art. 10.  Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 

incidirem em terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do 

Patrimônio da União tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título. 

 

        Art. 11.  Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 

estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às áreas de segurança 

nacional, à faixa de fronteira e às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria-Executiva 

do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas 

cabíveis visando garantir a sustentabilidade destas comunidades, conciliando o interesse do 

Estado. 

 



        Art. 12.  Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos incidem sobre terras de propriedade dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, o INCRA encaminhará os autos para os entes responsáveis pela 

titulação. 

 

        Art. 13.  Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos 

quilombos título de domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou comisso, e 

nem tornado ineficaz por outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, 

objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber. 

 

        § 1o  Para os fins deste Decreto, o INCRA estará autorizado a ingressar no imóvel de 

propriedade particular, operando as publicações editalícias do art. 7o efeitos de comunicação 

prévia. 

 

        § 2o  O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, com obrigatória 

disposição de prévio estudo sobre a autenticidade e legitimidade do título de propriedade, 

mediante levantamento da cadeia dominial do imóvel até a sua origem. 

 

 

        Art. 14.  Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os dispositivos administrativos e legais para o 

reassentamento das famílias de agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou a 

indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber. 

 

        Art. 15.  Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa dos interesses dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos nas questões surgidas em decorrência da 

titulação das suas terras. 

 

        Art. 16.  Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a Fundação Cultural 

Palmares garantirá assistência jurídica, em todos os graus, aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos para defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a 

proteção da integridade territorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, podendo 

firmar convênios com outras entidades ou órgãos que prestem esta assistência. 

 



        Parágrafo único.  A Fundação Cultural Palmares prestará assessoramento aos órgãos da 

Defensoria Pública quando estes órgãos representarem em juízo os interesses dos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos do art. 134 da Constituição. 

 

        Art. 17.  A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada mediante 

outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o art. 2o, caput, com 

obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de 

impenhorabilidade. 

 

        Parágrafo único.  As comunidades serão representadas por suas associações legalmente 

constituídas. 

 

        Art. 18.  Os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos, encontrados por ocasião do procedimento de identificação, devem ser 

comunicados ao IPHAN. 

 

        Parágrafo único.  A Fundação Cultural Palmares deverá instruir o processo para fins de 

registro ou tombamento e zelar pelo acautelamento e preservação do patrimônio cultural 

brasileiro. 

 

        Art. 19.  Fica instituído o Comitê Gestor para elaborar, no prazo de noventa dias, plano de 

etnodesenvolvimento, destinado aos remanescentes das comunidades dos quilombos, 

integrado por um representante de cada órgão a seguir indicado: 

 

        I - Casa Civil da Presidência da República; 

 

        II - Ministérios: 

 

        a) da Justiça; 

 

        b) da Educação; 



 

        c) do Trabalho e Emprego; 

 

        d) da Saúde; 

 

        e) do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 

        f) das Comunicações; 

 

        g) da Defesa; 

 

        h) da Integração Nacional; 

 

        i) da Cultura; 

 

        j) do Meio Ambiente; 

 

        k) do Desenvolvimento Agrário; 

 

        l) da Assistência Social; 

 

        m) do Esporte; 

 

        n) da Previdência Social; 

 

        o) do Turismo; 



 

        p) das Cidades; 

 

        III - do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate 

à Fome; 

 

        IV - Secretarias Especiais da Presidência da República: 

 

        a) de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; 

 

        b) de Aqüicultura e Pesca; e 

 

        c) dos Direitos Humanos. 

 

        § 1o  O Comitê Gestor será coordenado pelo representante da Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 

 

        § 2o  Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos órgãos 

referidos nos incisos I a IV e designados pelo Secretário Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial. 

 

        § 3o  A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de serviço público 

relevante, não remunerada. 

 

        Art. 20.  Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades dos 

quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e 

linhas especiais de financiamento, destinados à realização de suas     atividades produtivas e 

de infra-estrutura. 

 



        Art. 21.  As disposições contidas neste Decreto incidem sobre os procedimentos 

administrativos de reconhecimento em andamento, em qualquer fase em que se encontrem. 

 

        Parágrafo único.  A Fundação Cultural Palmares e o INCRA estabelecerão regras de 

transição para a transferência dos processos administrativos e judiciais anteriores à 

publicação deste Decreto. 

 

        Art. 22.  A expedição do título e o registro cadastral a ser procedido pelo INCRA far-se-ão 

sem ônus de qualquer espécie, independentemente do tamanho da área. 

 

        Parágrafo único.  O INCRA realizará o registro cadastral dos imóveis titulados em favor 

dos remanescentes das comunidades dos quilombos em formulários específicos que 

respeitem suas características econômicas e culturais. 

 

        Art. 23.  As despesas decorrentes da aplicação das disposições contidas neste Decreto 

correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual para tal 

finalidade, observados os limites de movimentação e empenho e de pagamento. 

 

        Art. 24.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

        Art. 25.  Revoga-se o Decreto no 3.912, de 10 de setembro de 2001. 

 

        Brasília, 20 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Gilberto Gil 

Miguel Soldatelli Rossetto 

José Dirceu de Oliveira e Silva 

 



Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.11.2003 

 

 LEI Nº 11.959, DE 29 DE JUNHO DE 2009 

 

Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, 

regula as atividades pesqueiras, revoga a Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, e 

dispositivos do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 

 

 

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

NORMAS GERAIS DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 

AQUICULTURA E DA PESCA 

 

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da 

Aquicultura e da Pesca, formulada, coordenada e executada com o objetivo de promover: 

 

I - o desenvolvimento sustentável da pesca e da aqüicultura como fonte de alimentação, 

emprego, renda e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos recursos pesqueiros, bem como a 

otimização dos benefícios econômicos decorrentes, em harmonia com a preservação e a 

conservação do meio ambiente e da biodiversidade; 

 

II - o ordenamento, o fomento e a fiscalização da atividade pesqueira; 

 



III - a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros e dos ecossistemas 

aquáticos; 

 

IV - o desenvolvimento socioeconômico, cultural e profissional dos que exercem a atividade 

pesqueira, bem como de suas comunidades. 

 

  

CAPÍTULO II 

 

DEFINIÇÕES 

 

Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se:  

 

I - recursos pesqueiros: os animais e os vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou 

pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura; 

 

II - aquicultura: a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais 

se dá total ou parcialmente em meio aquático, implicando a propriedade do estoque sob 

cultivo, equiparada à atividade agropecuária e classificada nos termos do art. 20 desta Lei; 

 

III - pesca: toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou 

capturar recursos pesqueiros;  

 

IV - aquicultor: a pessoa física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades 

competentes, exerce a aquicultura com fins comerciais; 

 

V - armador de pesca: a pessoa física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades 

competentes, apresta, em seu nome ou sob sua responsabilidade, embarcação para ser 

utilizada na atividade pesqueira pondo-a ou não a operar por sua conta; 

 



VI - empresa pesqueira: a pessoa jurídica que, constituída de acordo com a legislação e 

devidamente registrada e licenciada pelas autoridades competentes, dedica-se, com fins 

comerciais, ao exercício da atividade pesqueira prevista nesta Lei; 

 

VII - embarcação brasileira de pesca: a pertencente a pessoa natural residente e domiciliada 

no Brasil ou a pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede e 

administração no País, bem como aquela sob contrato de arrendamento por empresa 

pesqueira brasileira; 

 

VIII - embarcação estrangeira de pesca: a pertencente a pessoa natural residente e 

domiciliada no exterior ou a pessoa jurídica constituída segundo as leis de outro país, em que 

tenha sede e administração, ou, ainda, as embarcações brasileiras arrendadas a pessoa física 

ou jurídica estrangeira;  

 

IX - transbordo do produto da pesca: fase da atividade pesqueira destinada à transferência do 

pescado e dos seus derivados de embarcação de pesca para outra embarcação; 

 

  

X - áreas de exercício da atividade pesqueira: as águas continentais, interiores, o mar 

territorial, a plataforma continental, a zona econômica exclusiva brasileira, o alto-mar e outras 

áreas de pesca, conforme acordos e tratados internacionais firmados pelo Brasil, excetuando-

se as áreas demarcadas como unidades de conservação da natureza de proteção integral ou 

como patrimônio histórico e aquelas definidas como áreas de exclusão para a segurança 

nacional e para o tráfego aquaviário; 

 

XI - processamento: fase da atividade pesqueira destinada ao aproveitamento do pescado e de 

seus derivados, provenientes da pesca e da aquicultura; 

 

XII - ordenamento pesqueiro: o conjunto de normas e ações que permitem administrar a 

atividade pesqueira, com base no conhecimento atualizado dos seus componentes biológico-

pesqueiros, ecossistêmico, econômicos e sociais; 

 



XIII - águas interiores: as baías, lagunas, braços de mar, canais, estuários, portos, angras, 

enseadas, ecossistemas de manguezais, ainda que a comunicação com o mar seja sazonal, e as 

águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, ressalvado o disposto em acordos e 

tratados de que o Brasil seja parte;  

 

XIV - águas continentais: os rios, bacias, ribeirões, lagos, lagoas, açudes ou quaisquer 

depósitos de água não marinha, naturais ou artificiais, e os canais que não tenham ligação com 

o mar;  

 

XV - alto-mar: a porção de água do mar não incluída na zona econômica exclusiva, no mar 

territorial ou nas águas interiores e continentais de outro Estado, nem nas águas 

arquipelágicas de Estado arquipélago;  

 

XVI - mar territorial: faixa de 12 (doze) milhas marítimas de largura, medida a partir da linha 

de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas 

de grande escala, reconhecidas oficialmente pelo Brasil; 

 

XVII - zona econômica exclusiva: faixa que se estende das 12 (doze) às 200 (duzentas) milhas 

marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar 

territorial;  

 

XVIII - plataforma continental: o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além 

do mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do território terrestre, até o 

bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 (duzentas) milhas 

marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos 

em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância; 

 

XIX - defeso: a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como 

motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos 

naturais ou acidentes; 

 

XX - (VETADO); 

 



XXI - pescador amador: a pessoa física, brasileira ou estrangeira, que, licenciada pela 

autoridade competente, pratica a pesca sem fins econômicos; 

 

XXII - pescador profissional: a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, 

licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os 

critérios estabelecidos em legislação específica. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DA SUSTENTABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PESQUEIROS  

E DA ATIVIDADE DE PESCA 

 

Seção I 

Da Sustentabilidade do Uso dos Recursos Pesqueiros 

 

Art. 3o Compete ao poder público a regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável da Atividade Pesqueira, conciliando o equilíbrio entre o princípio da 

sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e 

sociais, calculando, autorizando ou estabelecendo, em cada caso:  

 

I - os regimes de acesso; 

 

II - a captura total permissível; 

 

III - o esforço de pesca sustentável; 

 

IV - os períodos de defeso; 

 



V - as temporadas de pesca; 

 

VI - os tamanhos de captura; 

 

VII - as áreas interditadas ou de reservas; 

 

VIII - as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo; 

 

IX - a capacidade de suporte dos ambientes; 

 

X - as necessárias ações de monitoramento, controle e fiscalização da atividade; 

 

XI - a proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição de estoques. 

 

§ 1o O ordenamento pesqueiro deve considerar as peculiaridades e as necessidades dos 

pescadores artesanais, de subsistência e da aquicultura familiar, visando a garantir sua 

permanência e sua continuidade. 

 

§ 2o Compete aos Estados e ao Distrito Federal o ordenamento da pesca nas águas 

continentais de suas respectivas jurisdições, observada a legislação aplicável, podendo o 

exercício da atividade ser restrita a uma determinada bacia hidrográfica. 

 

 

Seção II 

Da Atividade Pesqueira 

 

Art. 4o A atividade pesqueira compreende todos os processos de pesca, explotação e 

exploração, cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos 

recursos pesqueiros.  



 

Parágrafo único. Consideram-se atividade pesqueira artesanal, para os efeitos desta Lei, os 

trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em 

embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal. 

 

Art. 5o O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato 

autorizativo emitido pela autoridade competente, asseguradas: 

 

I - a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os 

princípios de preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais; 

 

II - a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e das 

populações com saberes tradicionais;  

 

III - a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos. 

 

Art. 6o O exercício da atividade pesqueira poderá ser proibido transitória, periódica ou 

permanentemente, nos termos das normas específicas, para proteção: 

 

I - de espécies, áreas ou ecossistemas ameaçados;  

 

II - do processo reprodutivo das espécies e de outros processos vitais para a manutenção e a 

recuperação dos estoques pesqueiros; 

 

III - da saúde pública; 

 

IV - do trabalhador. 

 



§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o exercício da atividade pesqueira é 

proibido:  

 

I - em épocas e nos locais definidos pelo órgão competente; 

 

II - em relação às espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos não 

permitidos pelo órgão competente;  

 

III - sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo órgão 

competente; 

 

IV - em quantidade superior à permitida pelo órgão competente; 

 

V - em locais próximos às áreas de lançamento de esgoto nas águas, com distância 

estabelecida em norma específica; 

 

VI - em locais que causem embaraço à navegação; 

 

VII - mediante a utilização de: 

 

a) explosivos; 

 

b) processos, técnicas ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito 

semelhante ao de explosivos; 

 

c) substâncias tóxicas ou químicas que alterem as condições naturais da água; 

 

d) petrechos, técnicas e métodos não permitidos ou predatórios. 



 

§ 2o São vedados o transporte, a comercialização, o processamento e a industrialização de 

espécimes provenientes da atividade pesqueira proibida. 

 

Art. 7o O desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira dar-se-á mediante: 

 

I - a gestão do acesso e uso dos recursos pesqueiros; 

 

II - a determinação de áreas especialmente protegidas; 

 

III - a participação social; 

 

IV - a capacitação da mão de obra do setor pesqueiro; 

 

V - a educação ambiental; 

 

VI - a construção e a modernização da infraestrutura portuária de terminais portuários, bem 

como a melhoria dos serviços portuários; 

 

VII - a pesquisa dos recursos, técnicas e métodos pertinentes à atividade pesqueira; 

 

VIII - o sistema de informações sobre a atividade pesqueira;  

 

IX - o controle e a fiscalização da atividade pesqueira; 

 

X - o crédito para fomento ao setor pesqueiro. 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

DA PESCA 

 

Seção I 

Da Natureza da Pesca 

 

Art. 8o Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como: 

 

I - comercial: 

 

a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou 

em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de 

parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte; 

 

b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores 

profissionais, empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações 

de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade comercial; 

 

II - não comercial: 

 

a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa 

científica; 

  

b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos 

previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto; 

 



c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de 

lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica. 

 

 

Seção II 

Das Embarcações de Pesca 

 

Art. 9o Podem exercer a atividade pesqueira em áreas sob jurisdição brasileira: 

 

I - as embarcações brasileiras de pesca; 

 

II - as embarcações estrangeiras de pesca cobertas por acordos ou tratados internacionais 

firmados pelo Brasil, nas condições neles estabelecidas e na legislação específica; 

 

III - as embarcações estrangeiras de pesca arrendadas por empresas, armadores e 

cooperativas brasileiras de produção de pesca, nos termos e condições estabelecidos em 

legislação específica. 

 

§ 1o Para os efeitos desta Lei, consideram-se equiparadas às embarcações brasileiras de pesca 

as embarcações estrangeiras de pesca arrendadas por pessoa física ou jurídica brasileira. 

 

§ 2o A pesca amadora ou esportiva somente poderá utilizar embarcações classificadas pela 

autoridade marítima na categoria de esporte e recreio. 

 

Art. 10. Embarcação de pesca, para os fins desta Lei, é aquela que, permissionada e registrada 

perante as autoridades competentes, na forma da legislação específica, opera, com 

exclusividade, em uma ou mais das seguintes atividades: 

 

I - na pesca; 



 

II - na aquicultura; 

 

III - na conservação do pescado; 

 

IV - no processamento do pescado; 

 

V - no transporte do pescado; 

 

VI - na pesquisa de recursos pesqueiros. 

 

  

§ 1o As embarcações que operam na pesca comercial se classificam em: 

 

I - de pequeno porte: quando possui arqueação bruta – AB igual ou menor que 20 (vinte); 

 

II - de médio porte: quando possui arqueação bruta – AB maior que 20 (vinte) e menor que 

100 (cem);  

 

III - de grande porte: quando possui arqueação bruta – AB igual ou maior que 100 (cem). 

 

§ 2o Para fins creditícios, são considerados bens de produção as embarcações, as redes e os 

demais petrechos utilizados na pesca ou na aquicultura comercial. 

 

§ 3o Para fins creditícios, são considerados instrumentos de trabalho as embarcações, as 

redes e os demais petrechos e equipamentos utilizados na pesca artesanal. 

 



§ 4o A embarcação utilizada na pesca artesanal, quando não estiver envolvida na atividade 

pesqueira, poderá transportar as famílias dos pescadores, os produtos da pequena lavoura e 

da indústria doméstica, observadas as normas da autoridade marítima aplicáveis ao tipo de 

embarcação. 

 

§ 5o É permitida a admissão, em embarcações pesqueiras, de menores a partir de 14 (catorze) 

anos de idade, na condição de aprendizes de pesca, observadas as legislações trabalhista, 

previdenciária e de proteção à criança e ao adolescente, bem como as normas da autoridade 

marítima.  

 

Art. 11. As embarcações brasileiras de pesca terão, no curso normal de suas atividades, 

prioridades no acesso aos portos e aos terminais pesqueiros nacionais, sem prejuízo da 

exigência de prévia autorização, podendo a descarga de pescado ser feita pela tripulação da 

embarcação de pesca. 

 

Parágrafo único. Não se aplicam à embarcação brasileira de pesca ou estrangeira de pesca 

arrendada por empresa brasileira as normas reguladoras do tráfego de cabotagem e as 

referentes à praticagem.  

 

Art. 12. O transbordo do produto da pesca, desde que previamente autorizado, poderá ser 

feito nos termos da regulamentação específica. 

 

§ 1o O transbordo será permitido, independentemente de autorização, em caso de acidente ou 

defeito mecânico que implique o risco de perda do produto da pesca ou seu derivado.  

 

§ 2o O transbordo de pescado em área portuária, para embarcação de transporte, poderá ser 

realizado mediante autorização da autoridade competente, nas condições nela estabelecidas. 

 

§ 3o As embarcações pesqueiras brasileiras poderão desembarcar o produto da pesca em 

portos de países que mantenham acordo com o Brasil e que permitam tais operações na forma 

do regulamento desta Lei. 

 



§ 4o O produto pesqueiro ou seu derivado oriundo de embarcação brasileira ou de 

embarcação estrangeira de pesca arrendada à pessoa jurídica brasileira é considerado 

produto brasileiro.  

 

Art. 13. A construção e a transformação de embarcação brasileira de pesca, assim como a 

importação ou arrendamento de embarcação estrangeira de pesca, dependem de autorização 

prévia das autoridades competentes, observados os critérios definidos na regulamentação 

pertinente. 

 

§ 1o A autoridade competente poderá dispensar, nos termos da legislação específica, a 

exigência de que trata o caput deste artigo para a construção e transformação de embarcação 

utilizada nas pescas artesanal e de subsistência, atendidas as diretrizes relativas à gestão dos 

recursos pesqueiros.  

 

§ 2o A licença de construção, de alteração ou de reclassificação da embarcação de pesca 

expedida pela autoridade marítima está condicionada à apresentação da Permissão Prévia de 

Pesca expedida pelo órgão federal competente, conforme parâmetros mínimos definidos em 

regulamento conjunto desses órgãos. 

 

 

Seção III 

Dos Pescadores 

 

Art. 14. (VETADO) 

 

Art. 15. (VETADO) 

 

Art. 16. (VETADO) 

 

Art. 17. (VETADO) 

 



 

  

CAPÍTULO V 

 

DA AQUICULTURA 

 

Art. 18. O aquicultor poderá coletar, capturar e transportar organismos aquáticos silvestres, 

com finalidade técnico-científica ou comercial, desde que previamente autorizado pelo órgão 

competente, nos seguintes casos: 

 

I - reposição de plantel de reprodutores; 

 

II - cultivo de moluscos aquáticos e de macroalgas disciplinado em legislação específica. 

 

Art. 19. A aquicultura é classificada como: 

 

I - comercial: quando praticada com finalidade econômica,por pessoa física ou jurídica; 

 

II - científica ou demonstrativa: quando praticada unicamente com fins de pesquisa, estudos 

ou demonstração por pessoa jurídica legalmente habilitada para essas finalidades; 

 

III - recomposição ambiental: quando praticada sem finalidade econômica, com o objetivo de 

repovoamento, por pessoa física ou jurídica legalmente habilitada; 

 

IV - familiar: quando praticada por unidade unifamiliar, nos termos da Lei no 11.326, de 24 de 

julho de 2006;  

 

V - ornamental: quando praticada para fins de aquariofilia ou de exposição pública, com fins 

comerciais ou não.  



 

Art. 20. O regulamento desta Lei disporá sobre a classificação das modalidades de aquicultura 

a que se refere o art. 19, consideradas: 

 

I - a forma do cultivo; 

 

II - a dimensão da área explorada; 

 

III - a prática de manejo; 

 

IV - a finalidade do empreendimento. 

 

Parágrafo único. As empresas de aquicultura são consideradas empresas pesqueiras. 

 

Art. 21. O Estado concederá o direito de uso de águas e terrenos públicos para o exercício da 

aquicultura. 

 

Art. 22. Na criação de espécies exóticas, é responsabilidade do aquicultor assegurar a 

contenção dos espécimes no âmbito do cativeiro, impedindo seu acesso às águas de drenagem 

de bacia hidrográfica brasileira. 

 

Parágrafo único. Fica proibida a soltura, no ambiente natural, de organismos geneticamente 

modificados, cuja caracterização esteja em conformidade com os termos da legislação 

específica. 

 

Art. 23. São instrumentos de ordenamento da aquicultura os planos de desenvolvimento da 

aquicultura, os parques e áreas aquícolas e o Sistema Nacional de Autorização de Uso de 

Águas da União para fins de aquicultura, conforme definidos em regulamentação específica. 

 



Parágrafo único. A implantação de empreendimentos aquícolas em áreas de salinas, salgados, 

apicuns, restingas, bem como em todas e quaisquer áreas adjacentes a rios, lagoas, lagos, 

açudes, deverá observar o contido na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código 

Florestal, na Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, e nas demais 

legislações pertinentes que dispõem sobre as Áreas de Preservação Permanente - APP. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DO ACESSO AOS RECURSOS PESQUEIROS 

 

Art. 24. Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira bem como a 

embarcação de pesca devem ser previamente inscritas no Registro Geral da Atividade 

Pesqueira - RGP, bem como no Cadastro Técnico Federal - CTF na forma da legislação 

específica. 

 

Parágrafo único. Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade Pesqueira serão 

estabelecidos no regulamento desta Lei. 

 

Art. 25. A autoridade competente adotará, para o exercício da atividade pesqueira, os 

seguintes atos administrativos:  

 

I - concessão: para exploração por particular de infraestrutura e de terrenos públicos 

destinados à exploração de recursos pesqueiros; 

 

II - permissão: para transferência de permissão; para importação de espécies aquáticas para 

fins ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase do ciclo vital; para construção, 

transformação e importação de embarcações de pesca; para arrendamento de embarcação 

estrangeira de pesca; para pesquisa; para o exercício de aqüicultura em águas públicas; para 

instalação de armadilhas fixas em águas de domínio da União; 

 

  



III - autorização: para operação de embarcação de pesca e para operação de embarcação de 

esporte e recreio, quando utilizada na pesca esportiva; e para a realização de torneios ou 

gincanas de pesca amadora; 

 

IV - licença: para o pescador profissional e amador ou esportivo; para o aquicultor; para o 

armador de pesca; para a instalação e operação de empresa pesqueira; 

 

V - cessão: para uso de espaços físicos em corpos d'água sob jurisdição da União, dos Estados 

e do Distrito Federal, para fins de aquicultura. 

 

§ 1o Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade Pesqueira serão 

estabelecidos no regulamento desta Lei.  

 

§ 2o A inscrição no RGP é condição prévia para a obtenção de concessão, permissão, 

autorização e licença em matéria relacionada ao exercício da atividade pesqueira. 

 

Art. 26. Toda embarcação nacional ou estrangeira que se dedique à pesca comercial, além do 

cumprimento das exigências da autoridade marítima, deverá estar inscrita e autorizada pelo 

órgão público federal competente. 

 

Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput deste artigo implicará a interdição do 

barco até a satisfação das exigências impostas pelas autoridades competentes. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

DO ESTÍMULO À ATIVIDADE PESQUEIRA 

 

Art. 27. São considerados produtores rurais e beneficiários da política agrícola de que trata o 

art. 187 da Constituição Federal as pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam atividade 

pesqueira de captura e criação de pescado nos termos desta Lei. 



 

§ 1o Podem ser beneficiários do crédito rural de comercialização os agentes que desenvolvem 

atividades de transformação, processamento e industrialização de pescado, desde que 

atendido o disposto no § 1o do art. 49 da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991. 

 

§ 2o Fica o Poder Executivo autorizado a criar sistema nacional de informações sobre a pesca 

e a aquicultura, com o objetivo de coletar, agregar, intercambiar e disseminar informações 

sobre o setor pesqueiro e aquícola nacional. 

 

Art. 28. As colônias de pescadores poderão organizar a comercialização dos produtos 

pesqueiros de seus associados, diretamente ou por intermédio de cooperativas ou outras 

entidades constituídas especificamente para esse fim. 

 

Art. 29. A capacitação da mão de obra será orientada para o desenvolvimento sustentável da 

atividade pesqueira.  

 

Parágrafo único. Cabe ao poder público e à iniciativa privada a promoção e o incentivo da 

pesquisa e capacitação da mão de obra pesqueira. 

 

Art. 30. A pesquisa pesqueira será destinada a obter e proporcionar, de forma permanente, 

informações e bases científicas que permitam o desenvolvimento sustentável da atividade 

pesqueira. 

 

§ 1o Não se aplicam à pesquisa científica as proibições estabelecidas para a atividade 

pesqueira comercial.  

 

§ 2o A coleta e o cultivo de recursos pesqueiros com finalidade científica deverão ser 

autorizados pelo órgão ambiental competente.  

 

§ 3o O resultado das pesquisas deve ser difundido para todo o setor pesqueiro. 

 



 

CAPÍTULO VIII 

 

DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES 

 

Art. 31. A fiscalização da atividade pesqueira abrangerá as fases de pesca, cultivo, 

desembarque, conservação, transporte, processamento, armazenamento e comercialização 

dos recursos pesqueiros, bem como o monitoramento ambiental dos ecossistemas aquáticos.  

 

Parágrafo único. A fiscalização prevista no caput deste artigo é de competência do poder 

público federal, observadas as competências estadual, distrital e municipal pertinentes. 

 

Art. 32. A autoridade competente poderá determinar a utilização de mapa de bordo e 

dispositivo de rastreamento por satélite, bem como de qualquer outro dispositivo ou 

procedimento que possibilite o monitoramento a distância e permita o acompanhamento, de 

forma automática e em tempo real, da posição geográfica e da profundidade do local de pesca 

da embarcação, nos termos de regulamento específico. 

 

Art. 33. As condutas e atividades lesivas aos recursos pesqueiros e ao meio ambiente serão 

punidas na forma da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e de seu regulamento. 

 

  

 

CAPITULO IX 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 34. O órgão responsável pela gestão do uso dos recursos pesqueiros poderá solicitar 

amostra de material biológico oriundo da atividade pesqueira, sem ônus para o solicitante, 

com a finalidade de geração de dados e informações científicas, podendo ceder o material a 

instituições de pesquisa. 



 

Art. 35. A autoridade competente, nos termos da legislação específica e sem comprometer os 

aspectos relacionados à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e às 

condições de habitabilidade da embarcação, poderá determinar que os proprietários, 

armadores ou arrendatários das embarcações pesqueiras mantenham a bordo da embarcação, 

sem ônus para a referida autoridade, acomodações e alimentação para servir a:  

 

I - observador de bordo, que procederá à coleta de dados, material para pesquisa e 

informações de interesse do setor pesqueiro, assim como ao monitoramento ambiental;  

 

II - cientista brasileiro que esteja realizando pesquisa de interesse do Sistema Nacional de 

Informações da Pesca e Aquicultura.  

 

Art. 36. A atividade de processamento do produto resultante da pesca e da aquicultura será 

exercida de acordo com as normas de sanidade, higiene e segurança, qualidade e preservação 

do meio ambiente e estará sujeita à observância da legislação específica e à fiscalização dos 

órgãos competentes. 

 

Parágrafo único. (VETADO) 

 

Art. 37. Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.  

 

Art. 38. Ficam revogados a Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, e os arts. 1o a 5o, 7o a 

18, 20 a 28, 30 a 50, 53 a 92 e 94 a 99 do Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967.  

 

Brasília, 29 de junho de 2009; 188o da Independência e 121º da República. 
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