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ApreSentAção

A partir da Constituição Federal de 1988, com a redemocratização do Brasil, 
as comunidades de remanescentes de populações quilombolas tornaram-se 
objeto de uma série de iniciativas, no âmbito do Poder Legislativo, que vi-
sam, por excelência, reconhecer-lhes a importância e a diversidade. Essas 
comunidades são núcleos étnicos constituídos predominantemente por 
descendentes de escravos. Elas se autodefinem, cultural e historicamente, a 
partir das relações com a terra e o território ocupados, com as raízes africa-
nas, e, por conseguinte, com tradições e costumes próprios. 

Estima-se que em todo o país existam por volta de três mil comunidades 
remanescentes de quilombos. Seus integrantes, antes de mais nada, são 
brasileiros e, além de clamarem por identificação e reconhecimento, em 
função de suas características culturais singulares, também reivindicam 
justiça e inclusão social. 

A Câmara dos Deputados participa desse esforço, ao reunir, na presente 
publicação, as disposições constitucionais e demais normas relativas à ma-
téria. Estamos certos de que os textos ora compilados servirão de referên-
cia para os estudiosos e outros interessados. Esperamos também que eles 
possam beneficiar os segmentos da sociedade organizada voltados ao bem-
-estar das populações remanescentes das comunidades dos quilombos. 

Deputado Henrique Eduardo Alves
Presidente da Câmara dos Deputados
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DA inviSibiliDADe à AutoiDentificAção: 
o reconhecimento DAS comuniDADeS quilombolAS

Débora Bithiah de Azevedo1

Um século de silêncio na legislação brasileira separa a Lei Áurea da Consti-
tuição Federal de 1988, que reconheceu a existência de comunidades rema-
nescentes de quilombos. No período republicano, “o termo ‘quilombo’ de-
saparece da base legal brasileira. Reaparece na Constituição de 1988, como 
categoria de acesso a direitos”2.

Tal reconhecimento foi inscrito em artigo do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias:

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos 
que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Até a abolição formal da escravidão no Brasil, em 1888, a legislação colonial 
e do Império tratava da relação entre senhores e escravos com base na ideia 
de propriedade. Fugas e rebeliões, que ocorreram continuamente ao longo de 
três séculos de escravidão, eram consideradas violações ao direito de proprie-
dade dos senhores. A criação de comunidades por parte de escravos fugitivos, 
sempre duramente reprimidas, ocorria comumente em locais mais afastados 
dos centros urbanos, de modo a oferecer certa segurança para que eles se 
estabelecessem e garantissem a subsistência. Uma carta do Conselho Ultra-
marino enviada ao rei de Portugal, em 1740, definia quilombo como “toda ha-
bitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda 
que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões neles”3.

Os quilombos eram vistos exclusivamente como locais que abrigavam es-
cravos fugitivos. Sendo assim, o fim da escravidão promoveu o silêncio sobre 

1 Doutoranda em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj), mestre em história pela Universidade de Brasília 
(UnB), consultora legislativa da Câmara dos Deputados.

2 COMUNIDADES quilombolas brasileiras: regularização fundiária e políticas públicas. 2007. 
p. 11. Disponível em: <htpp://www.seppir.gov.br/.arquivos/pbq.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2014. 

3 TERRA quilombola. Centro de Cultura Luiz Freire/Instituto Sumaúma. p. 12. Disponível em: 
<http://www.institutosumauma.org.br/imagem/arquivo/Terra_Qulombola.pdf>. Acesso em: 
9 jun. 2014. 
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esses núcleos populacionais, que, no entanto, continuaram a existir. A au-
sência de políticas públicas para inserir os negros libertos no mercado de 
trabalho fez com que muitos ex-escravos seguissem buscando tais locais para 
garantir sua sobrevivência. Com o fim da escravidão, também nada foi feito 
em termos legais para reconhecer as terras ocupadas pelos quilombos – cujas 
origens são diversas, incluindo doações, compra pelos seus ocupantes, terras 
de ordens religiosas, e outras. Ao contrário, a expansão urbana e das frontei-
ras agrícolas gerou grande pressão sobre essas comunidades, que não tinham 
nenhuma segurança jurídica, proteção do Estado, nem qualquer forma de 
reconhecimento social.

Apesar das inúmeras adversidades, as comunidades quilombolas persistiram e 
chegaram ao século XXI como grupos sociais organizados em torno de um ter-
ritório, concebido por elas “como um espaço coletivo e indivisível que é ocupado 
e explorado por meio de regras consensuais aos diversos grupos familiares que 
compõem as comunidades, cujas relações são orientadas pela solidariedade e 
ajuda mútua”4. Em torno dessa relação, elas desenvolveram costumes, cultura, 
economia, tradições religiosas e hábitos próprios que as diferem da sociedade 
em geral. Nesse sentido, garantir a posse da terra é uma questão central.

Desde a Carta de 1988, o Estado brasileiro passou a buscar formas de dar efe-
tividade ao texto constitucional, adotando normas para o reconhecimento da 
titularidade das terras quilombolas e políticas públicas para apoiar essas co-
munidades, mas esse é um processo lento, que vem se desenvolvendo ao longo 
de mais de 25 anos. Após a promulgação da Constituição de 1988, o primeiro 
título da terra só seria dado em 1995 – à comunidade Boa Vista, no Pará.

Conforme a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 
criada em 2003, existem grupos remanescentes de quilombos em 24 estados 
da federação, “sendo a maior parte nos estados do Maranhão, Bahia, Pará e 
Minas Gerais e Pernambuco. Os únicos estados que não registram ocorrên-
cias destas comunidades são o Acre e Roraima, além do Distrito Federal”. 
Em virtude do próprio isolamento desses grupos sociais, não há um levanta-
mento preciso de quantos sejam, havendo estudos que estimam um número 
aproximado de 3.000 comunidades. Entretanto, dados oficiais da Fundação 
Cultural Palmares contabilizam hoje 1.886 comunidades certificadas, com 

4 COMUNIDADES quilombolas brasileiras: regularização fundiária e políticas públicas. 2007. 
p. 11. Disponível em: <htpp://www.seppir.gov.br/.arquivos/pbq.pdf>. Acesso em: 14 jan. 2014.
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mais 290 solicitações em trâmite para certificação, demanda que já se es-
tabilizou e tende a se reduzir, podendo-se estimar que haja cerca de 2.200 
comunidades remanescentes de quilombos.5

Até 2003, a identificação e titulação das terras quilombolas eram feitas pela 
Fundação Cultural Palmares. Nesse período, foram conferidos 53 títulos, 
abarcando 110 comunidades. A partir de 2003, a titulação das terras passou 
a ser feita pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 
A mudança veio com a promulgação do Decreto nº 4.887/2003, que adotou 
a definição das comunidades remanescentes de quilombos conforme “crité-
rios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas e com presunção de ancestralidade negra relacionada 
com a resistência à opressão histórica sofrida” (art. 2º). Esse reconhecimento 
da propriedade da terra é feito por meio da concessão de título coletivo e pró-
-indiviso (indivisível), inalienável, imprescritível e impenhorável. As comuni-
dades quilombolas passaram a ser consideradas como povos e comunidades 
tradicionais, em consonância com o disposto na Convenção nº 169/1989, da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovada pelo Congresso Na-
cional em junho de 2002 e que entraria em vigor no país em abril de 2004. A 
Convenção estabeleceu o critério da autoidentificação para o reconhecimen-
to de um povo ou comunidade tribal, adotando o princípio de que eles têm 
capacidade e legitimidade para definir suas prioridades e seus interesses6.

Em março de 2004, foi lançado o Programa Brasil Quilombola e instituída 
a Agenda Social Quilombola para coordenar as ações governamentais vol-
tadas para essas comunidades. O Programa aborda aspectos como direito à 
terra, a documentação básica, alimentação, esporte, lazer, moradia, infraes-
trutura, previdência social, educação e cultura. Garantia da sobrevivência 
econômica, da assistência social e de instrumentos mínimos para exercício 
da cidadania são, portanto, alguns dos focos do Programa.

A forma como as comunidades quilombolas se estabeleceram e o reconhe-
cimento constitucional por elas obtido introduziram na ordem jurídica e 

5 QUILOMBOS no Brasil. Brasília: Seppir. Disponível em: <http://www.seppir.gov.br/copy_of_
acoes>. Acesso em: 9 jun. 2014.

6 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de; SANTOS, Reinaldo Silva Pimentel. Comunidades tra-
dicionais, plurinacionalidade e democracia étnica e cultural: considerações acerca da proteção 
territorial das comunidades brasileiras de remanescentes de quilombos a partir da ação di-
reta de inconstitucionalidade nº 3.239. In: COELHO, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos; 
MAGALHÃES, José Luiz Quadros de (coord.). O STF e a interpretação da Constituição: casos 
paradigmáticos em direitos fundamentais. Belo Horizonte: Fórum, 2013.
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política uma concepção de propriedade diversa da noção de propriedade 
privada que impera na sociedade brasileira, trazendo questões que continu-
am em discussão. Em junho de 2003, foi apresentada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 3.239) pelo 
Partido da Frente Liberal questionando a inconstitucionalidade do Decreto 
nº 4.887/2003. Desde então, instaurou-se amplo debate jurídico, social e polí-
tico sobre a matéria, não havendo julgamento final pelo STF até o momento. 

A legislação aqui apresentada traz dispositivos constitucionais referentes às 
comunidades quilombolas, acordos internacionais, leis e decretos que abor-
dam o tema. Engloba normas que tratam do combate à discriminação racial, 
da proteção e promoção da diversidade cultural e do direito à terra dessas 
populações. Elas precisam ser consideradas em conjunto para efetivamente 
garantirem a sobrevivência econômica, política e cultural desses grupos so-
ciais. Alguns estados, ademais, têm em sua constituição dispositivos sobre 
direitos territoriais das comunidades quilombolas, como Maranhão, Bahia, 
Goiás, Pará e Mato Grosso, e onze já adotaram legislação específica sobre 
o tema. É preciso lembrar que o impacto da existência desses grupos varia 
conforme sua presença maior em uma ou outra parte do território nacional.

A presente publicação contribui para dar maior visibilidade a essas comuni-
dades com vida e história próprias, que têm uma dinâmica social, cultural e 
econômica diferente daquela que supostamente representa o padrão nacio-
nal. O reconhecimento dessa diversidade constitui conceito hoje incorpo-
rado aos princípios e normas de direitos humanos que o país reconhece e 
que admitem e valorizam a multiplicidade de modos do ser humano existir 
e ser. A obra coloca também na ordem do dia a questão da reparação do 
crime que foi a escravidão imposta a cerca de cinco milhões de africanos 
trazidos à força para trabalhar em terras brasileiras. 

As comunidades quilombolas surgem como um novo sujeito histórico, que 
reivindica essencialmente o direito a ter direitos e a decidir sobre seu des-
tino, promessa contida no arcabouço do sistema democrático contemporâ-
neo, que precisa ser efetivada.
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conStituição DA repÚblicA feDerAtivA Do brASil7

[Dispositivos constitucionais referentes 
ao povo quilombola.]

[...]

TÍTULO VIII
DA ORDEM SOCIAL

[...]

CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

[...]

Seção II
Da Cultura

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos cultu-
rais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valori-
zação e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas 
e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civili-
zatório nacional.
§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significa-
ção para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
8§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 
visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do 
poder público que conduzem à:
9I – defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
10II – produção, promoção e difusão de bens culturais;

7  Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, Anexo, de 5 de outubro de 1988.
8  Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 48, de 10-8-2005.
9  Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 48, de 10-8-2005.
10  Idem.
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11III – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 
múltiplas dimensões;
12IV – democratização do acesso aos bens de cultura;
13V – valorização da diversidade étnica e regional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos forma-
dores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destina-
dos às manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e pro-
tegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautela-
mento e preservação.
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da docu-
mentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 
quantos dela necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens 
e valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma 
da lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de remi-
niscências históricas dos antigos quilombos.
14§ 6º É facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual 
de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária 
líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a 
aplicação desses recursos no pagamento de:

11  Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 48, de 10-8-2005.
12  Idem.
13  Idem.
14  Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003.
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15I – despesas com pessoal e encargos sociais;
16II – serviço da dívida;
17III – qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos in-
vestimentos ou ações apoiados.
18Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de co-
laboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de 
gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas 
e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, ten-
do por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico 
com pleno exercício dos direitos culturais. 
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de 
cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e 
rege-se pelos seguintes princípios: 
I – diversidade das expressões culturais;
II – universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
III – fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens 
culturais;
IV – cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados 
atuantes na área cultural;
V – integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e 
ações desenvolvidas;
VI – complementaridade nos papéis dos agentes culturais;
VII – transversalidade das políticas culturais;
VIII – autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;
IX – transparência e compartilhamento das informações;
X – democratização dos processos decisórios com participação e controle 
social;
XI – descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das 
ações;
XII – ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públi-
cos para a cultura.
§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas 
esferas da federação:

15  Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 19-12-2003.
16  Idem.
17  Idem.
18  Artigo acrescido pela Emenda Constitucional nº 71, de 29-11-2012.
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I – órgãos gestores da cultura;
II – conselhos de política cultural;
III – conferências de cultura;
IV – comissões intergestores;
V – planos de cultura;
VI – sistemas de financiamento à cultura;
VII – sistemas de informações e indicadores culturais;
VIII – programas de formação na área da cultura; e
IX – sistemas setoriais de cultura.
§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de 
Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais 
ou políticas setoriais de governo.
§ 4º Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respec-
tivos sistemas de cultura em leis próprias.
[...]

TÍTULO X
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

[...]

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 
Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
[...]



ACORDOS INtERNACIONAS 
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convenção internAcionAl Sobre A eliminAção De 
toDAS AS formAS De DiScriminAção rAciAl19

Os Estados-Partes na presente convenção,

Considerando que a Carta das Nações Unidas baseia-se em princípios de 
dignidade e igualdade inerentes a todos os seres humanos, e que todos os 
Estados-Membros comprometeram-se a tomar medidas separadas e con-
juntas, em cooperação com a Organização, para a consecução de um dos 
propósitos das Nações Unidas que é promover e encorajar o respeito uni-
versal e observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais para 
todos, sem discriminação de raça, sexo, idioma ou religião,

Considerando que a Declaração Universal dos Direitos do Homem procla-
ma que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos e 
que todo homem tem todos os direitos estabelecidos na mesma, sem distin-
ção de qualquer espécie e principalmente de raça, cor ou origem nacional,

Considerando que todos os homens são iguais perante a lei e têm o direito 
à igual proteção contra qualquer discriminação e contra qualquer incita-
mento à discriminação,

Considerando que as Nações Unidas têm condenado o colonialismo e todas 
as práticas de segregação e discriminação a ele associadas, em qualquer 
forma e onde quer que existam, e que a Declaração sobre a Concessão de 
Independência, a países e povos coloniais, de 14 de dezembro de 1960 (Re-
solução 1.514 (XV), da Assembleia-Geral) afirmou e proclamou solenemen-
te a necessidade de levá-las a um fim rápido e incondicional,

Considerando que a Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial, de 20 de novembro de 1963, (Re-
solução 1.904 (XVIII) da Assembleia-Geral), afirma solenemente a neces-
sidade de eliminar rapidamente a discriminação racial através do mundo 
em todas as suas formas e manifestações e de assegurar a compreensão e o 
respeito à dignidade da pessoa humana,

19 Convenção assinada pelo Brasil em 7 de março de 1966, aprovada pelo Decreto Legislativo 
nº 23, de 21 de junho de 1967, e promulgada pelo Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969.
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Convencidos de que qualquer doutrina de superioridade baseada em dife-
renças raciais é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente 
injusta e perigosa, em que, não existe justificação para a discriminação ra-
cial, em teoria ou na prática, em lugar algum,

Reafirmando que a discriminação entre os homens por motivos de raça, cor 
ou origem étnica é um obstáculo a relações amistosas e pacíficas entre as 
nações e é capaz de disturbar a paz e a segurança entre povos e a harmonia 
de pessoas vivendo lado a lado até dentro de um mesmo Estado,

Convencidos que a existência de barreiras raciais repugna os ideais de qual-
quer sociedade humana,

Alarmados por manifestações de discriminação racial ainda em evidência em 
algumas áreas do mundo e por políticas governamentais baseadas em superio-
ridade racial ou ódio, como as políticas de apartheid, segregação ou separação,

Resolvidos a adotar todas as medidas necessárias para eliminar rapidamen-
te a discriminação racial em todas as suas formas e manifestações, e a pre-
venir e combater doutrinas e práticas racistas com o objetivo de promover 
o entendimento entre as raças e construir uma comunidade internacional 
livre de todas as formas de segregação racial e discriminação racial,

Levando em conta a Convenção sobre Discriminação nos Empregos e Ocu-
pação adotada pela Organização Internacional do Trabalho em 1958, e a 
Convenção contra Discriminação no Ensino adotada pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 1960,

Desejosos de completar os princípios estabelecidos na Declaração das Na-
ções Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 
e assegurar o mais cedo possível a adoção de medidas práticas para esse fim,

Acordaram no seguinte: 

PARTE I

ARTIGO I

1) Nesta convenção, a expressão “discriminação racial” significará qual-
quer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, 
cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objeti-
vo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício 
num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direitos humanos e 
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liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultu-
ral ou em qualquer outro domínio de vida pública.

2) Esta convenção não se aplicará às distinções, exclusões, restrições e 
preferências feitas por um Estado-Parte nesta convenção entre cida-
dãos e não cidadãos.

3) Nada nesta convenção poderá ser interpretado como afetando as dis-
posições legais dos Estados-Partes, relativas a nacionalidade, cidadania 
e naturalização, desde que tais disposições não discriminem contra 
qualquer nacionalidade particular.

4) Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais to-
madas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos 
grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção 
que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos 
igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamen-
tais, contanto que, tais medidas não conduzam, em consequência, à 
manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não 
prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos.

ARTIGO II

1) Os Estados-Partes condenam a discriminação racial e comprometem-
-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar uma política 
de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e de 
promoção de entendimento entre todas as raças e para esse fim:
a) cada Estado-Parte compromete-se a efetuar nenhum ato ou prá-

tica de discriminação racial contra pessoas, grupos de pessoas ou 
instituições e fazer com que todas as autoridades públicas nacio-
nais ou locais, se conformem com esta obrigação;

b) cada Estado-Parte compromete-se a não encorajar, defender ou 
apoiar a discriminação racial praticada por uma pessoa ou uma 
organização qualquer;

c) cada Estado-Parte deverá tomar as medidas eficazes, a fim de re-
ver as políticas governamentais nacionais e locais e para modi-
ficar, ab-rogar ou anular qualquer disposição regulamentar que 
tenha como objetivo criar a discriminação ou perpetrá-la onde já 
existir;
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d) cada Estado-Parte deverá, por todos os meios apropriados, inclu-
sive, se as circunstâncias o exigirem as medidas legislativas, proi-
bir e por fim, a discriminação racial praticadas por pessoa, por 
grupo ou das organizações;

e) cada Estado-Parte compromete-se a favorecer, quando for o caso, 
as organizações e movimentos multirraciais e outros meios pró-
prios a eliminar as barreiras entre as raças e a desencorajar o que 
tende a fortalecer a divisão racial.

2) Os Estados-Partes tomarão, se as circunstâncias o exigirem, nos cam-
pos social, econômico, cultural e outros, as medidas especiais e con-
cretas para assegurar como convier o desenvolvimento ou a proteção 
de certos grupos raciais ou de indivíduos pertencentes a estes grupos 
com o objetivo de garantir-lhes, em condições de igualdade, o pleno 
exercício dos direitos do homem e das liberdades fundamentais.

Essas medidas não deverão, em caso algum, ter a finalidade de manter di-
reitos desiguais ou distintos para os diversos grupos raciais, depois de al-
cançados os objetivos em razão dos quais foram tomadas.

ARTIGO III

Os Estados-Partes especialmente condenam a segregação racial e o apar-
theid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua juris-
dição todas as práticas dessa natureza.

ARTIGO IV

Os Estados-Partes condenam toda propaganda e todas as organizações que 
se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça 
ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou de uma certa origem ét-
nica ou que pretendem justificar ou encorajar qualquer forma de ódio e de 
discriminação raciais e comprometem-se a adotar imediatamente medidas 
positivas destinadas a eliminar qualquer incitação a uma tal discriminação, 
ou quaisquer atos de discriminação com este objetivo, tendo em vista os 
princípios formulados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
os direitos expressamente enunciados no artigo 5 da presente convenção, 
eles se comprometem principalmente:

a) a declarar delitos puníveis por lei, qualquer difusão de ideias ba-
seadas na superioridade ou ódio raciais, qualquer incitamento à 
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discriminação racial, assim como quaisquer atos de violência ou 
provocação a tais atos, dirigidos contra qualquer raça ou qualquer 
grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem étnica, como 
também qualquer assistência prestada a atividades racistas, inclu-
sive seu financiamento;

b) a declarar ilegais e a proibir as organizações assim como as ati-
vidades de propaganda organizada e qualquer outro tipo de ati-
vidade de propaganda que incitar à discriminação racial e que a 
encorajar e a declara delito punível por lei a participação nestas 
organizações ou nestas atividades.

c) a não permitir às autoridades públicas nem às instituições públi-
cas, nacionais ou locais, o incitamento ou encorajamento à discri-
minação racial.

ARTIGO V

De conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas no artigo 2, 
os Estados-Partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discriminação 
racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade 
perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica, 
principalmente no gozo dos seguintes direitos:

a) direito a um tratamento igual perante os tribunais ou qualquer 
outro órgão que administre justiça;

b) direito à segurança da pessoa ou à proteção do Estado contra vio-
lência ou lesão corporal cometida, quer por funcionários de Go-
verno, quer por qualquer indivíduo, grupo ou instituição;

c) direitos políticos principalmente direito de participar às eleições 
– de votar e ser votado – conforme o sistema de sufrágio universal 
e igual, direito de tomar parte no Governo, assim como na direção 
dos assuntos públicos, em qualquer grau e o direito de acesso, em 
igualdade de condições, às funções públicas;

d) outros direitos civis, principalmente,
i. direito de circular livremente e de escolher residência dentro 

das fronteiras do Estado;
ii. direito de deixar qualquer país, inclusive o seu, e de voltar a 

seu país;
iii. direito a uma nacionalidade;
iv. direito de casar-se e escolher o cônjuge;
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v. direito de qualquer pessoa, tanto individualmente como em 
conjunto, à propriedade;

vi. direito de herdar;
vii. direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 

religião;
viii. direito à liberdade de opinião e de expressão;
ix. direito à liberdade de reunião e de associação pacífica;

e) direitos econômicos, sociais e culturais, principalmente:
i. direitos ao trabalho, a livre escolha de seu trabalho, a condi-

ções equitativas e satisfatórias de trabalho, à proteção contra 
o desemprego, a um salário igual para um trabalho igual, a 
uma remuneração equitativa e satisfatória;

ii. direito de fundar sindicatos e a eles se afiliar;
iii. direito à habitação;
iv. direito à saúde pública, a tratamento médico, à previdência 

social e aos serviços sociais;
v. direito à educação e à formação profissional;
vi. direito a igual participação das atividades culturais.

f) direito de acesso a todos os lugares e serviços destinados ao uso 
do público, tais como, meios de transportes, hotéis, restaurantes, 
cafés, espetáculos e parques.

ARTIGO VI

Os Estados-Partes assegurarão a qualquer pessoa que estiver sob sua juris-
dição, proteção e recursos efetivos perante os tribunais nacionais e outros 
órgãos do Estado competentes, contra quaisquer atos de discriminação ra-
cial que, contrariamente à presente convenção, violarem seus direitos in-
dividuais e suas liberdades fundamentais, assim como o direito de pedir a 
esses tribunais uma satisfação ou reparação justa e adequada por qualquer 
dano de que foi vitima em decorrência de tal discriminação.

ARTIGO VII

Os Estados-Partes, comprometem-se a tomar as medidas imediatas e efica-
zes, principalmente no campo do ensino, educação, da cultura, e da infor-
mação, para lutar contra os preconceitos que levem à discriminação racial 
e para promover, o entendimento, a tolerância e a amizade entre nações e 
grupos raciais e étnicos assim como para propagar ao objetivo e princípios 



Legislação sobre Comunidades Quilombolas 27

da Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos do Ho-
mem, da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial e da presente convenção.

PARTE II

ARTIGO VIII

1) Será estabelecido um comitê para a eliminação da discriminação ra-
cial (doravante denominado “o comitê”) composto de dezoito peritos 
conhecidos para sua alta moralidade e conhecida imparcialidade, que 
serão eleitos pelos Estados-Membros dentre seus nacionais e que atua-
rão a título individual, levando-se em conta uma repartição geográfica 
equitativa e a representação das formas diversas de civilização assim 
como dos principais sistemas jurídicos.

2) Os membros do comitê serão eleitos em escrutínio secreto de uma lista 
de candidatos designados pelos Estados-Partes. Cada Estado-Parte po-
derá designar um candidato escolhido dentre seus nacionais.

3) A primeira eleição será realizada seis meses após a data da entrada em 
vigor da presente convenção. Três meses pelo menos antes de cada 
eleição, o secretário-geral das Nações Unidas enviará uma carta aos 
Estados-Partes para convidá-los a apresentar suas candidaturas no 
prazo de dois meses. O secretário-geral elaborará uma lista por ordem 
alfabética, de todos os candidatos assim nomeados com indicação dos 
Estados-Partes que os nomearam, e a comunicará aos Estados-Partes.

4) Os membros do comitê serão eleitos durante uma reunião dos Esta-
dos-Partes convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas. Nessa 
reunião, em que o quórum será alcançado com dois terços dos Estados-
-Partes, serão eleitos membros do Comitê, os candidatos que obtive-
rem o maior número de votos e a maioria absoluta de votos dos repre-
sentantes dos Estados-Partes presentes e votantes.

5) 
a) os membros do comitê serão eleitos por um período de quatro 

anos. Entretanto, o mandato de nove dos membros eleitos na pri-
meira eleição, expirará ao fim de dois anos; logo após a primeira 
eleição os nomes desses nove membros serão escolhidos, por sor-
teio, pelo presidente do comitê.
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b) para preencher as vagas fortuitas, o Estado-Parte, cujo perito 
deixou de exercer suas funções de membro do comitê, nomeará 
outro perito dentre seus nacionais, sob reserva da aprovação do 
comitê.

6) Os Estados-Partes serão responsáveis pelas despesas dos membros do 
comitê para o período em que estes desempenharem funções no comitê.

ARTIGO IX

1) os Estados-Partes comprometem-se a apresentar ao secretário-geral, 
para exame do comitê, um relatório sobre as medidas legislativas, judi-
ciárias, administrativas ou outras que tomarem para tornarem efetivas 
as disposições da presente convenção: a) dentro do prazo de um ano a 
partir da entrada em vigor da convenção, para cada Estado interessado 
no que lhe diz respeito, e posteriormente, cada dois anos, e toda vez 
que o comitê o solicitar. O comitê poderá solicitar informações com-
plementares aos Estados-Partes.

2) O comitê submeterá anualmente à Assembleia-Geral, um relatório so-
bre suas atividades e poderá fazer sugestões e recomendações de ordem 
geral baseadas no exame dos relatórios e das informações recebidas 
dos Estados-Partes. Levará estas sugestões e recomendações de ordem 
geral ao conhecimento da Assembleia-Geral, e, se as houver, juntamen-
te com as observações dos Estados-Partes.

ARTIGO X

1) O comitê adotará seu regulamento interno.

2) O comitê elegerá sua mesa por um período de dois anos.

3) O secretário-geral da Organização das Nações Unidas fornecerá os 
serviços de secretaria ao comitê.

4) O comitê reunir-se-á normalmente na sede das Nações Unidas.

ARTIGO XI

1) Se um Estado-Parte julgar que outro Estado igualmente Parte não apli-
ca as disposições da presente convenção, poderá chamar a atenção do 
comitê sobre a questão. O comitê transmitirá, então, a comunicação ao 
Estado-Parte interessado. Num prazo de três meses, o Estado destina-
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tário submeterá ao comitê as explicações ou declarações por escrito, 
a fim de esclarecer a questão e indicar as medidas corretivas que por 
acaso tenham sido tomadas pelo referido Estado.

2) Se, dentro de um prazo de seis meses a partir da data do recebimento da 
comunicação original pelo Estado destinatário a questão não foi resolvi-
da a contento dos dois Estados, por meio de negociações bilaterais ou por 
qualquer outro processo que estiver a sua disposição, tanto um como o 
outro terão o direito de submetê-la novamente ao comitê, endereçando 
uma notificação ao comitê assim como ao outro Estado interessado.

3) O comitê só poderá tomar conhecimento de uma questão, de acordo 
com o parágrafo 2° do presente artigo, após ter constatado que todos 
os recursos internos disponíveis foram interpostos ou esgotados, de 
conformidade com os princípios de direito internacional geralmente 
reconhecidos. Esta regra não se aplicará se os procedimentos de recur-
so excederem prazos razoáveis.

4) Em qualquer questão que lhe for submetida, o comitê poderá solicitar 
aos Estados-Partes presentes que lhe forneçam quaisquer informações 
complementares pertinentes.

5) Quando o comitê examinar uma questão conforme o presente artigo 
os Estados-Partes interessados terão o direito de nomear um repre-
sentante que participará sem direito de voto dos trabalhos no comitê 
durante todos os debates.

ARTIGO XII

1)
a) Depois que o comitê obtiver e consultar as informações que julgar 

necessárias, o presidente nomeará uma comissão de conciliação 
ad hoc (doravante denominada “a comissão”), composta de cinco 
pessoas que poderão ser ou não membros do comitê. Os membros 
serão nomeados com o consentimento pleno e unânime das par-
tes na controvérsia e a comissão fará seus bons ofícios à disposi-
ção dos estados presentes, com o objetivo de chegar a uma solução 
amigável da questão, baseada no respeito à presente convenção.

b) Se os Estados-Partes na controvérsia não chegarem a um entendi-
mento em relação a toda ou parte da composição da comissão num 
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prazo de três meses, os membros da Comissão que não tiverem o 
assentimento dos Estados-Partes, na controvérsia, serão eleitos por 
escrutínio secreto – entre os membros do comitê, por maioria de 
dois terços dos membros do comitê.

2) Os membros da comissão atuarão a título individual. Não deverão ser 
nacionais de um dos Estados-Partes na controvérsia nem de um Estado 
que não seja parte da presente convenção.

3) A comissão elegerá seu presidente e adotará seu regulamento interno.

4) A comissão reunir-se-á normalmente na sede nas Nações Unidas ou 
em qualquer outro lugar apropriado que a comissão determinar.

5) O secretariado previsto no parágrafo 3o do artigo 10 prestará igual-
mente seus serviços à comissão cada vez que uma controvérsia entre os 
Estados-Partes provocar sua formação.

6) Todas as despesas dos membros da comissão serão divididas igual-
mente entre os Estados-Partes na controvérsia baseadas num cálculo 
estimativo feito pelo secretário-geral.

7) O secretário-geral ficará autorizado a pagar, se for necessário, as des-
pesas dos membros da comissão, antes que o reembolso seja efetuado 
pelos Estados-Partes na controvérsia, de conformidade com o parágra-
fo 6o do presente artigo.

8) As informações obtidas e confrontadas pelo comitê serão postas à dis-
posição da comissão, e a comissão poderá solicitar aos estados interes-
sados de lhe fornecer qualquer informação complementar pertinente.

ARTIGO XIII

1) Após haver estudado a questão sob todos os seus aspectos, a comissão 
preparará e submeterá ao presidente do comitê um relatório com as 
conclusões sobre todas as questões de fato relativas à controvérsia en-
tre as partes e as recomendações que julgar oportunas a fim de chegar 
a uma solução amistosa da controvérsia.

2) O presidente do comitê transmitirá o relatório da comissão a cada um 
dos Estados-Partes na controvérsia. Os referidos estados comunicarão 
ao presidente do comitê num prazo de três meses se aceitam ou não, as 
recomendações contidas no relatório da comissão.
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3) Expirado o prazo previsto no parágrafo 2o do presente artigo, o presi-
dente do comitê comunicará o relatório da comissão e as declarações 
dos Estados-Partes interessadas aos outros Estados-Partes na comissão.

ARTIGO XIV

1) Todo Estado-Parte poderá declarar a qualquer momento que reconhece a 
competência do comitê para receber e examinar comunicações de indiví-
duos ou grupos de indivíduos sob sua jurisdição que se consideram víti-
mas de uma violação pelo referido Estado-Parte, de qualquer um dos di-
reitos enunciados na presente convenção. O comitê não receberá qualquer 
comunicação de um Estado-Parte que não houver feito tal declaração.

2) Qualquer Estado-Parte que fizer uma declaração de conformidade 
com o parágrafo do presente artigo, poderá criar ou designar um ór-
gão dentro de sua ordem jurídica nacional, que terá competência para 
receber e examinar as petições de pessoas ou grupos de pessoas sob 
sua jurisdição que alegarem ser vítimas de uma violação de qualquer 
um dos direitos enunciados na presente convenção e que esgotaram os 
outros recursos locais disponíveis.

3) A declaração feita de conformidade com o parágrafo 1o do presente 
artigo e o nome de qualquer órgão criado ou designado pelo Estado-
-Parte interessado consoante o parágrafo 2° do presente artigo será 
depositado pelo Estado-Parte interessado junto ao secretário-geral das 
Nações Unidas que remeterá cópias aos outros Estados-Partes. A de-
claração poderá ser retirada a qualquer momento mediante notificação 
ao secretário-geral mas esta retirada não prejudicará as comunicações 
que já estiverem sendo estudadas pelo comitê.

4) O órgão criado ou designado de conformidade com o parágrafo 2° do 
presente artigo, deverá manter um registro de petições e cópias auten-
ticadas do registro serão depositadas anualmente por canais apropria-
dos junto ao secretário-geral das Nações Unidas, no entendimento que 
o conteúdo dessas cópias não será divulgado ao público.

5) Se não obtiver reparação satisfatória do órgão criado ou designado de 
conformidade com o parágrafo 2° do presente artigo, o peticionário 
terá o direito de levar a questão ao comitê dentro de seis meses.
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6)
a) O comitê levará, a título confidencial, qualquer comunicação que 

lhe tenha sido endereçada, ao conhecimento do Estado-Parte que, 
pretensamente houver violado qualquer das disposições desta 
convenção, mas a identidade da pessoa ou dos grupos de pessoas 
não poderá ser revelada sem o consentimento expresso da referida 
pessoa ou grupos de pessoas. O comitê não receberá comunica-
ções anônimas.

b) Nos três meses seguintes, o referido Estado submeterá, por escri-
to ao comitê, as explicações ou recomendações que esclareçam 
a questão e indicará as medidas corretivas que por acaso houver 
adotado.

7)
a) O comitê examinará as comunicações, à luz de todas as informa-

ções que lhe forem submetidas pelo Estado-Parte interessado e 
pelo peticionário. O comitê só examinará uma comunicação de 
um peticionário após ter-se assegurado que este esgotou todos os 
recursos internos disponíveis. Entretanto, esta regra não se apli-
cará se os processos de recurso excederem prazos razoáveis.

b) O comitê remeterá suas sugestões e recomendações eventuais, ao 
Estado-Parte interessado e ao peticionário.

8) O comitê incluirá em seu relatório anual um resumo destas comuni-
cações, se for necessário, um resumo das explicações e declarações 
dos Estados-Partes interessados assim como suas próprias sugestões e 
recomendações.

9) O comitê somente terá competência para exercer as funções previstas 
neste artigo se pelo menos dez Estados-Partes nesta convenção estive-
rem obrigados por declarações feitas de conformidade com o parágrafo 
deste artigo.

ARTIGO XV

1) Enquanto não forem atingidos os objetivos da Resolução 1.514 (XV) da 
Assembleia-Geral de 14 de dezembro de 1960, relativa à declaração sobre 
a concessão da independência dos países e povos coloniais, as disposições 
da presente convenção não restringirão de maneira alguma o direito de 
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petição concedida aos povos por outros instrumentos internacionais ou 
pela Organização das Nações Unidas e suas agências especializadas.

2)
a) O comitê constituído de conformidade com o parágrafo 1o do ar-

tigo 8 desta convenção receberá cópia das petições provenientes 
dos órgãos das Nações Unidas que se encarregarem de questões 
diretamente relacionadas com os princípios e objetivos da presen-
te convenção e expressará sua opinião e formulará recomenda-
ções sobre petições recebidas quando examinar as petições rece-
bidas dos habitantes dos territórios sob tutela ou não autônomo 
ou de qualquer outro território a que se aplicar a Resolução 1.514 
(XV) da Assembleia-Geral, relacionadas a questões tratadas pela 
presente convenção e que forem submetidas a esses órgãos.

b) O comitê receberá dos órgãos competentes da Organização das 
Nações Unidas cópia dos relatórios sobre medidas de ordem legis-
lativa, judiciária, administrativa ou outra diretamente relacionada 
com os princípios e objetivos da presente convenção que as potên-
cias administradoras tiverem aplicado nos territórios menciona-
dos na alínea a do presente parágrafo e expressará sua opinião e 
fará recomendações a esses órgãos.

3) O comitê incluirá em seu relatório à Assembleia-Geral um resumo das 
petições e relatórios que houver recebido de órgãos das Nações Unidas 
e as opiniões e recomendações que houver proferido sobre tais petições 
e relatórios.

4) O comitê solicitará ao secretário-geral das Nações Unidas qualquer 
informação relacionada com os objetivos da presente convenção que 
este dispuser sobre os territórios mencionados no parágrafo 2o (a) do 
presente artigo.

ARTIGO XVI

As disposições desta convenção relativas a solução das controvérsias ou 
queixas serão aplicadas sem prejuízo de outros processos para solução de 
controvérsias e queixas no campo da discriminação previstos nos instru-
mentos constitutivos das Nações Unidas e suas agências especializadas, e 
não excluirá a possibilidade dos Estados-Partes recomendarem aos outros, 
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processos para a solução de uma controvérsia de conformidade com os 
acordos internacionais ou especiais que os ligarem.

PARTE III

ARTIGO XVII

1) A presente convenção ficará aberta à assinatura de todo Estado-Mem-
bro da Organização das Nações Unidas ou membro de qualquer uma 
de suas agências especializadas, de qualquer Estado-Parte no Estatu-
to da Corte Internacional de Justiça, assim como de qualquer outro 
Estado convidado pela Assembleia-Geral da Organização das Nações 
Unidas a tornar-se parte na presente convenção.

2) A presente convenção ficará sujeita à ratificação e os instrumentos 
de ratificação serão depositados junto ao secretário-geral das Nações 
Unidas.

ARTIGO XVIII

1) A presente convenção ficará aberta à adesão de qualquer Estado men-
cionado no parágrafo 1o do artigo 17.

2) A adesão será efetuada pelo depósito de um instrumento de adesão 
junto ao secretário-geral das Nações Unidas.

ARTIGO XIX

1) Esta convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a data do de-
pósito junto ao secretário-geral das Nações Unidas do vigésimo sétimo 
instrumento de ratificação ou adesão.

2) Para cada Estado que ratificar a presente convenção ou a ele aderir 
após o depósito do vigésimo sétimo instrumento de ratificação ou ade-
são esta convenção entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito 
de seu instrumento de ratificação ou adesão.

ARTIGO XX

1) O secretário-geral das Nações Unidas receberá e enviará, a todos os esta-
dos que forem ou vierem a tornar-se partes desta convenção, as reservas 
feitas pelos estados no momento da ratificação ou adesão. Qualquer Esta-
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do que objetar a essas reservas, deverá notificar ao secretário-geral, den-
tro de noventa dias da data da referida comunicação, que não a aceita.

2) Não será permitida uma reserva incompatível com o objeto e o escopo 
desta convenção nem uma reserva cujo efeito seria a de impedir o fun-
cionamento de qualquer dos órgãos previstos nesta convenção. Uma 
reserva será considerada incompatível ou impeditiva se a ela objetarem 
ao menos dois terços dos Estados-Partes nesta convenção.

3) As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento por uma notifi-
cação endereçada com esse objetivo ao secretário-geral. Tal notificação 
surtirá efeito na data de seu recebimento.

ARTIGO XXI

Qualquer Estado-Parte poderá denunciar esta convenção mediante noti-
ficação escrita endereçada ao secretário-geral da Organização das Nações 
Unidas. A denúncia surtirá efeito um ano após a data do recebimento da 
notificação pelo secretário-geral.

ARTIGO XXII

Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados-Partes relativa à inter-
pretação ou aplicação desta convenção, que não for resolvida por negocia-
ções ou pelos processos previstos expressamente nesta convenção, será, pe-
dido de qualquer das partes na controvérsia, submetida à decisão da Corte 
Internacional de Justiça a não ser que os litigantes concordem em outro 
meio de solução.

ARTIGO XXIII

1) Qualquer Estado-Parte poderá formular a qualquer momento um pe-
dido de revisão da presente convenção, mediante notificação escrita 
endereçada ao secretário-geral das Nações Unidas.

2) A Assembleia-Geral decidirá a respeito das medidas a serem tomadas, 
caso for necessário, sobre o pedido.

ARTIGO XXIV

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas comunicará a todos 
os estados mencionados no parágrafo 1o do artigo 17 desta convenção.
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a) as assinaturas e os depósitos de instrumentos de ratificação e de 
adesão de conformidade com os artigos 17 e 18;

b) a data em que a presente convenção entrar em vigor, de conformi-
dade com o artigo 19;

c) as comunicações e declarações recebidas de conformidade com os 
artigos 14, 20 e 23;

d) as denúncias feitas de conformidade com o artigo 21.

ARTIGO XXV

1) Esta convenção, cujos textos em chinês, espanhol, francês e inglês e 
russo são igualmente autênticos será depositada nos arquivos das Na-
ções Unidas.

2) O secretário-geral das Nações Unidas enviará cópias autenticadas des-
ta convenção a todos os estados pertencentes a qualquer uma das cate-
gorias mencionadas no parágrafo 1o do artigo 17.

Em fé do que os abaixo assinados devidamente autorizados por seus gover-
nos assinaram a presente convenção que foi aberta a assinatura em Nova 
York a 7 de março de 1966.
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Decreto leGiSlAtivo nº 23, De 196720

Aprova a Convenção Internacional so-
bre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial, adotada pela 
Resolução nº 2106 (XX) da Assembleia-
-Geral das Nações Unidas, de 21 de de-
zembro de 1965.

Art. 1º É aprovada a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Racial, adotada pela Resolução nº 2106 (XX) 
da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 21 de dezembro de 1965.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 21 de junho de 1967.

AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal

20 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 23 de junho de 1967, p. 6743.
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Decreto nº 65.810, De 8 De DeZembro De 196921

Promulga a Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial.

O presidente da República,

Havendo o Congresso Nacional aprovado pelo Decreto Legislativo nº 23, 
de 21 de junho de 1967, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial, que foi aberta à assinatura em 
Nova York e assinada pelo Brasil a 7 de março de 1966;

E havendo sido depositado o instrumento brasileiro de ratificação, junto ao 
secretário-geral das Nações Unidas, a 27 de março de 1968;

E tendo a referida convenção entrado em vigor, de conformidade com o 
disposto em seu artigo 19, parágrafo 1º, a 4 de janeiro de 1969;

Decreta que a mesma, apensa por cópia ao presente decreto, seja executada 
e cumprida tão inteiramente como ela nele contém.

Brasília, 8 de dezembro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.

EMÍLIO G. MÉDICI
Mário Gibson Barbosa

21 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 10 de dezembro de 1969, p. 10536, e retifica-
do no Diário Oficial da União, Seção 1, de 30 de dezembro de 1969, p. 11118.
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convenção-oit nº 169, Sobre povoS inDÍGenAS e 
tribAiS em pAÍSeS inDepenDenteS22 

Convenção relativa aos povos indígenas 
e tribais em países independentes.

A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho,

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

Observando as normas internacionais enunciadas na convenção e na Reco-
mendação sobre Populações Indígenas e Tribais, 1957;

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 a prevenção da discriminação;

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

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

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

22 Convenção assinada em 7 de junho de 1989, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 143, de 20 de 
junho de 2002, e promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004.
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Lembrando a particular contribuição dos povos indígenas e tribais à diver-
sidade cultural, à harmonia social e ecológica da humanidade e à coopera-
ção e compreensão internacionais;

Observando que as disposições a seguir foram estabelecidas com a colabo-
ração das Nações Unidas, da Organização das Nações Unidas para a Agri-
cultura e a Alimentação, da Organização das Nações Unidas, para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura e da Organização Mundial da Saúde, bem como 
do Instituto Indigenista Interamericano, nos níveis apropriados e nas suas 
respectivas esferas, e que existe o propósito de continuar essa colaboração 
a fim de promover e assegurar a aplicação destas disposições;

Após ter decidido adotar diversas propostas sobre a revisão parcial da Con-
venção sobre Populações Indígenas e Tribais, 1957 (nº 107), o assunto que 
constitui o quarto item da agenda da sessão, e 

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

PARTE I

Política Geral

ARTIGO 1

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

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

b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo 
fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma 
região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da 
colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais 
e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas 
próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou 
parte delas.
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2) A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser conside-
rada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se 
aplicam as disposições da presente convenção.

3) A utilização do termo “povos” na presente convenção não deverá ser in-
terpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos di-
reitos que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional.

ARTIGO 2

1) Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a 
participação dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemáti-
ca com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito 
pela sua integridade.

2) Essa ação deverá incluir medidas:
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições 

de igualdade, dos direitos e oportunidades que a legislação nacio-
nal outorga aos demais membros da população;

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

c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as di-
ferenças socioeconômicas que possam existir entre os membros 
indígenas e os demais membros da comunidade nacional, de ma-
neira compatível com suas aspirações e formas de vida.

ARTIGO 3

1) Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos direitos hu-
manos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discriminação. 
As disposições desta convenção serão aplicadas sem discriminação aos 
homens e mulheres desses povos.

2) Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de coerção que 
viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos povos inte-
ressados, inclusive os direitos contidos na presente convenção.
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ARTIGO 4

1) Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para 
salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio 
ambiente dos povos interessados.

2) Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expres-
sos livremente pelos povos interessados.

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

ARTIGO 5

Ao se aplicar as disposições da presente convenção:
a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas so-

ciais, culturais, religiosas e espirituais próprios dos povos men-
cionados e dever-se-á levar na devida consideração a natureza 
dos problemas que lhes sejam apresentados, tanto coletiva como 
individualmente;

b) deverá ser respeitada a integridade dos valores, práticas e institui-
ções desses povos;

c) deverão ser adotadas, com a participação e cooperação dos povos 
interessados, medidas voltadas a aliviar as dificuldades que esses 
povos experimentam ao enfrentarem novas condições de vida e 
de trabalho.

ARTIGO 6

1) Ao aplicar as disposições da presente convenção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apro-

priados e, particularmente, através de suas instituições represen-
tativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou ad-
ministrativas suscetíveis de afetá-los diretamente; 

b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados pos-
sam participar livremente, pelo menos na mesma medida que 
outros setores da população e em todos os níveis, na adoção de 
decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos 
e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que 
lhes sejam concernentes; 
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c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das institui-
ções e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os 
recursos necessários para esse fim.

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

ARTIGO 7

1) Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias 
prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na me-
dida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar es-
piritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, 
e de controlar, na medida do possível, o seu próprio desenvolvimento 
econômico, social e cultural. Além disso, esses povos deverão participar 
da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desen-
volvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente.

2) A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e 
educação dos povos interessados, com a sua participação e cooperação, 
deverá ser prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global 
das regiões onde eles moram. Os projetos especiais de desenvolvimen-
to para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a pro-
moverem essa melhoria.

3) Os governos deverão zelar para que, sempre que for possível, sejam 
efetuados estudos junto aos povos interessados com o objetivo de se 
avaliar a incidência social, espiritual e cultural e sobre o meio ambiente 
que as atividades de desenvolvimento previstas possam ter sobre esses 
povos. Os resultados desses estudos deverão ser considerados como 
critérios fundamentais para a execução das atividades mencionadas.

4) Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos in-
teressados para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios 
que eles habitam.
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ARTIGO 8

1) Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão 
ser levados na devida consideração seus costumes ou seu direito 
consuetudinário.

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

3) A aplicação dos parágrafos 1 e 2 deste artigo não deverá impedir que os 
membros desses povos exerçam os direitos reconhecidos para todos os 
cidadãos do país e assumam as obrigações correspondentes.

ARTIGO 9

1) Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional e 
com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, deverão ser 
respeitados os métodos aos quais os povos interessados recorrem tradi-
cionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus membros.

2) As autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem sobre 
questões penais deverão levar em conta os costumes dos povos men-
cionados a respeito do assunto.

ARTIGO 10

1) Quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a mem-
bros dos povos mencionados, deverão ser levadas em conta as suas ca-
racterísticas econômicas, sociais e culturais.

2) Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o 
encarceramento.

ARTIGO 11

A lei deverá proibir a imposição, a membros dos povos interessados, de ser-
viços pessoais obrigatórios de qualquer natureza, remunerados ou não, ex-
ceto nos casos previstos pela lei para todos os cidadãos.
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ARTIGO 12

Os povos interessados deverão ter proteção contra a violação de seus direi-
tos, e poder iniciar procedimentos legais, seja pessoalmente, seja mediante 
os seus organismos representativos, para assegurar o respeito efetivo desses 
direitos. Deverão ser adotadas medidas para garantir que os membros des-
ses povos possam compreender e se fazer compreender em procedimentos 
legais, facilitando para eles, se for necessário, intérpretes ou outros meios 
eficazes.

PARTE II

Terras

ARTIGO 13

1) Ao aplicarem as disposições desta parte da convenção, os governos de-
verão respeitar a importância especial que para as culturas e valores 
espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras 
ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou 
utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos 
dessa relação.

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

ARTIGO 14

1) Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de proprie-
dade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além 
disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para sal-
vaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não 
estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicional-
mente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de sub-
sistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação 
dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.

2) Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para de-
terminar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente 
e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.
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3) Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do siste-
ma jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras for-
muladas pelos povos interessados.

ARTIGO 15

1) Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas 
suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abran-
gem o direito desses povos a participarem da utilização, administração 
e conservação dos recursos mencionados.

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

ARTIGO 16

1) Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do presente artigo, os 
povos interessados não deverão ser transladados das terras que ocupam.

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

3) Sempre que for possível, esses povos deverão ter o direito de voltar a 
suas terras tradicionais assim que deixarem de existir as causas que 
motivaram seu translado e reassentamento.
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4) Quando o retorno não for possível, conforme for determinado por acor-
do ou, na ausência de tais acordos, mediante procedimento adequado, 
esses povos deverão receber, em todos os casos em que for possível, ter-
ras cuja qualidade e cujo estatuto jurídico sejam pelo menos iguais àque-
les das terras que ocupavam anteriormente, e que lhes permitam cobrir 
suas necessidades e garantir seu desenvolvimento futuro. Quando os po-
vos interessados prefiram receber indenização em dinheiro ou em bens, 
essa indenização deverá ser concedida com as garantias apropriadas.

5) Deverão ser indenizadas plenamente as pessoas transladadas e reas-
sentadas por qualquer perda ou dano que tenham sofrido como conse-
quência do seu deslocamento.

ARTIGO 17

1) Deverão ser respeitadas as modalidades de transmissão dos direitos 
sobre a terra entre os membros dos povos interessados estabelecidas 
por esses povos.

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

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

ARTIGO 18

A lei deverá prever sanções apropriadas contra toda intrusão não autoriza-
da nas terras dos povos interessados ou contra todo uso não autorizado das 
mesmas por pessoas alheias a eles, e os governos deverão adotar medidas 
para impedirem tais infrações.

ARTIGO 19

Os programas agrários nacionais deverão garantir aos povos interessados 
condições equivalentes às desfrutadas por outros setores da população, 
para fins de:
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a) a alocação de terras para esses povos quando as terras das que 
dispunham sejam insuficientes para lhes garantir os elementos de 
uma existência normal ou para enfrentarem o seu possível cresci-
mento numérico;

b) a concessão dos meios necessários para 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 da legislação nacional e em coope-
ração com os povos interessados, medidas especiais para garantir aos tra-
balhadores pertencentes a esses povos uma proteção eficaz em matéria de 
contratação e condições de emprego, na medida em que não estejam pro-
tegidas eficazmente pela legislação aplicável aos trabalhadores em geral.

2) Os governos deverão fazer o que estiver ao seu alcance para evitar 
qualquer discriminação entre os trabalhadores pertencentes aos povos 
interessados e os demais trabalhadores, especialmente quanto a:
a) acesso ao emprego, inclusive aos empregos qualificados e às medi-

das de promoção e ascensão;
b) remuneração igual por trabalho de igual valor;
c) assistência médica e social, segurança e higiene no trabalho, to-

dos os benefícios da seguridade social e demais benefícios deriva-
dos do emprego, bem como a habitação;

d) direito de associação, direito a se dedicar livremente a todas as 
atividades sindicais para fins lícitos, e direito a celebrar convênios 
coletivos com empregadores ou com organizações patronais.

3) As medidas adotadas deverão garantir, particularmente, que:
a) os trabalhadores pertencentes aos povos interessados, inclusive 

os trabalhadores sazonais, eventuais e migrantes empregados na 
agricultura ou em outras atividades, bem como os empregados 
por empreiteiros de mão de obra, gozem da proteção conferida 
pela legislação e a prática nacionais a outros trabalhadores dessas 
categorias nos mesmos setores, e sejam plenamente informados 
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dos seus direitos de acordo com a legislação trabalhista e dos re-
cursos de que dispõem;

b) os trabalhadores pertencentes a esses povos não estejam submeti-
dos a condições de trabalho perigosas para sua saúde, em particu-
lar como consequência de sua exposição a pesticidas ou a outras 
substâncias tóxicas;

c) os trabalhadores pertencentes a esses povos não sejam submeti-
dos a sistemas de contratação coercitivos, incluindo-se todas as 
formas de servidão por dívidas;

d) os trabalhadores pertencentes a esses povos gozem da igualdade 
de oportunidade e de tratamento para homens e mulheres no em-
prego e de proteção contra o acossamento sexual.

4) Dever-se-á dar especial atenção à criação de serviços adequados de ins-
peção do trabalho nas regiões donde trabalhadores pertencentes aos 
povos interessados exerçam atividades assalariadas, a fim de garantir o 
cumprimento das disposições desta parte da presente convenção.

PARTE IV

Formação Profissional, Artesanato e Indústrias Rurais

ARTIGO 21

Os membros dos povos interessados deverão poder dispor de meios de for-
mação profissional pelo menos iguais àqueles dos demais cidadãos.

ARTIGO 22

1) Deverão ser adotadas medidas para promover a participação voluntária 
de membros dos povos interessados em programas de formação profis-
sional de aplicação geral. 

2) Quando os programas de formação profissional de aplicação geral exis-
tentes não atendam as necessidades especiais dos povos interessados, 
os governos deverão assegurar, com a participação desses povos, que 
sejam colocados à disposição dos mesmos programas e meios especiais 
de formação.

3) Esses programas especiais de formação deverão estar baseado no en-
torno econômico, nas condições sociais e culturais e nas necessidades 
concretas dos povos interessados. Todo levantamento neste particular 
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deverá ser realizado em cooperação com esses povos, os quais deverão 
ser consultados sobre a organização e o funcionamento de tais progra-
mas. Quando for possível, esses povos deverão assumir progressiva-
mente a responsabilidade pela organização e o funcionamento de tais 
programas especiais de formação, se assim decidirem.

ARTIGO 23

1) O artesanato, as indústrias rurais e comunitárias e as atividades tradi-
cionais e relacionadas com a economia de subsistência dos povos inte-
ressados, tais como a caça, a pesca com armadilhas e a colheita, deve-
rão ser reconhecidas como fatores importantes da manutenção de sua 
cultura e da sua autossuficiência e desenvolvimento econômico. Com a 
participação desses povos, e sempre que for adequado, os governos de-
verão zelar para que sejam fortalecidas e fomentadas essas atividades.

2) A pedido dos povos interessados, deverá facilitar-se aos mesmos, quan-
do for possível, assistência técnica e financeira apropriada que leve em 
conta as técnicas tradicionais e as características culturais desses po-
vos e a importância do desenvolvimento sustentado e equitativo.

PARTE V

Seguridade Social e Saúde

ARTIGO 24

Os regimes de seguridade social deverão ser estendidos progressivamente 
aos povos interessados e aplicados aos mesmos sem discriminação alguma.

ARTIGO 25

1) Os governos deverão zelar para que sejam colocados à disposição dos 
povos interessados serviços de saúde adequados ou proporcionar a es-
ses povos os meios que lhes permitam organizar e prestar tais serviços 
sob a sua própria responsabilidade e controle, a fim de que possam 
gozar do nível máximo possível de saúde física e mental.

2) Os serviços de saúde deverão ser organizados, na medida do possível, em 
nível comunitário. Esses serviços deverão ser planejados e administrados 
em cooperação com os povos interessados e levar em conta as suas con-
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dições econômicas, geográficas, sociais e culturais, bem como os seus 
métodos de prevenção, práticas curativas e medicamentos tradicionais.

3) O sistema de assistência sanitária deverá dar preferência à formação e 
ao emprego de pessoal sanitário da comunidade local e se centrar no 
atendimento primário à saúde, mantendo ao mesmo tempo estreitos 
vínculos com os demais níveis de assistência sanitária.

4) A prestação desses serviços de saúde deverá ser coordenada com as 
demais medidas econômicas e culturais que sejam adotadas no país.

PARTE VI

Educação e Meios de Comunicação

ARTIGO 26

Deverão ser adotadas medidas para garantir aos membros dos povos inte-
ressados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis, pelo 
menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional.

ARTIGO 27

1) Os programas e os serviços de educação destinados aos povos interes-
sados deverão ser desenvolvidos e aplicados em cooperação com eles a 
fim de responder às suas necessidades particulares, e deverão abranger 
a sua história, seus conhecimentos e técnicas, seus sistemas de valores 
e todas suas demais aspirações sociais, econômicas e culturais.

2) A autoridade competente deverá assegurar a formação de membros 
destes povos e a sua participação na formulação e execução de progra-
mas de educação, com vistas a transferir progressivamente para esses 
povos a responsabilidade de realização desses programas, quando for 
adequado.

3) Além disso, os governos deverão reconhecer o direito desses povos de 
criarem suas próprias instituições e meios de educação, desde que tais 
instituições satisfaçam as normas mínimas estabelecidas pela autori-
dade competente em consulta com esses povos. Deverão ser facilitados 
para eles recursos apropriados para essa finalidade.
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ARTIGO 28

1) Sempre que for viável, dever-se-á ensinar às crianças dos povos interes-
sados a ler e escrever na sua própria língua indígena ou na língua mais 
comumente falada no grupo a que pertençam. Quando isso não for viá-
vel, as autoridades competentes deverão efetuar consultas com esses po-
vos com vistas a se adotar medidas que permitam atingir esse objetivo.

2) Deverão ser adotadas medidas adequadas para assegurar que esses po-
vos tenham a oportunidade de chegarem a dominar a língua nacional 
ou uma das línguas oficiais do país.

3) Deverão ser adotadas disposições para se preservar as línguas indíge-
nas dos povos interessados e promover o desenvolvimento e prática das 
mesmas.

ARTIGO 29

Um objetivo da educação das crianças dos povos interessados deverá ser 
o de lhes ministrar conhecimentos gerais e aptidões que lhes permitam 
participar plenamente e em condições de igualdade na vida de sua própria 
comunidade e na da comunidade nacional.

ARTIGO 30

1) Os governos deverão adotar medidas de acordo com as tradições e cul-
turas dos povos interessados, a fim de lhes dar a conhecer seus direitos 
e obrigações especialmente no referente ao trabalho e às possibilidades 
econômicas, às questões de educação e saúde, aos serviços sociais e aos 
direitos derivados da presente convenção.

2) Para esse fim, dever-se-á recorrer, se for necessário, a traduções es-
critas e à utilização dos meios de comunicação de massa nas línguas 
desses povos.

ARTIGO 31

Deverão ser adotadas medidas de caráter educativo em todos os setores da 
comunidade nacional, e especialmente naqueles que estejam em contato 
mais direto com os povos interessados, com o objetivo de se eliminar os 
preconceitos que poderiam ter com relação a esses povos. Para esse fim, 
deverão ser realizados esforços para assegurar que os livros de história e 
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demais materiais didáticos ofereçam uma descrição equitativa, exata e ins-
trutiva das sociedades e culturas dos povos interessados.

PARTE VII

Contatos e Cooperação através das Fronteiras

ARTIGO 32

Os governos deverão adotar medidas apropriadas, inclusive mediante acor-
dos internacionais, para facilitar os contatos e a cooperação entre povos 
indígenas e tribais através das fronteiras, inclusive as atividades nas áreas 
econômica, social, cultural, espiritual e do meio ambiente.

PARTE VIII

Administração

ARTIGO 33

1) A autoridade governamental responsável pelas questões que a presente 
Convenção abrange deverá se assegurar de que existem instituições ou 
outros mecanismos apropriados para administrar os programas que afe-
tam os povos interessados, e de que tais instituições ou mecanismos dis-
põem dos meios necessários para o pleno desempenho de suas funções.

2) Tais programas deverão incluir:
a) o planejamento, coordenação, execução e avaliação, em coopera-

ção com os povos interessados, das medidas previstas na presente 
convenção;

b) proposta de medidas legislativas e de outra natureza às autorida-
des competentes e o controle da aplicação das medidas adotadas 
em cooperação com os povos interessados.

PARTE IX

Disposições Gerais

ARTIGO 34

A natureza e o alcance das medidas que sejam adotadas para pôr em efeito 
a presente convenção deverão ser determinadas com flexibilidade, levando 
em conta as condições próprias de cada país.
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ARTIGO 35

A aplicação das disposições da presente convenção não deverá prejudicar 
os direitos e as vantagens garantidos aos povos interessados em virtude de 
outras convenções e recomendações, instrumentos internacionais, trata-
dos, ou leis, laudos, costumes ou acordos nacionais.

PARTE X

Disposições Finais

ARTIGO 36

Esta convenção revisa a Convenção sobre Populações Indígenas e Tribais, 
1957.

ARTIGO 37

As ratificações formais da presente convenção serão transmitidas ao di-
retor-geral da Repartição Internacional do Trabalho e por ele registradas.

ARTIGO 38

1) A presente convenção somente vinculará os membros da Organização 
Internacional do Trabalho cujas ratificações tenham sido registradas 
pelo diretor-geral.

2) Esta convenção entrará em vigor doze meses após o registro das ratifi-
cações de dois membros por parte do diretor-geral.

3) Posteriormente, esta convenção entrará em vigor, para cada membro, 
doze meses após o registro da sua ratificação.

ARTIGO 39

1) Todo membro que tenha ratificado a presente convenção poderá de-
nunciá-la após a expiração de um período de dez anos contados da 
entrada em vigor mediante ato comunicado ao diretor-geral da Repar-
tição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia só 
surtirá efeito um ano após o registro.

2) Todo membro que tenha ratificado a presente convenção e não fizer uso 
da faculdade de denúncia prevista pelo parágrafo precedente dentro do 
prazo de um ano após a expiração do período de dez anos previsto pelo 
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presente artigo, ficará obrigado por um novo período de dez anos e, pos-
teriormente, poderá denunciar a presente convenção ao expirar cada pe-
ríodo de dez anos, nas condições previstas no presente artigo.

ARTIGO 40

1) O diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará a 
todos os membros da Organização Internacional do Trabalho o regis-
tro de todas as ratificações, declarações e denúncias que lhe sejam co-
municadas pelos membros da organização.

2) Ao notificar aos membros da organização o registro da segunda ratifi-
cação que lhe tenha sido comunicada, o diretor-geral chamará atenção 
dos membros da organização para a data de entrada em vigor da pre-
sente convenção.

ARTIGO 41

O diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao 
secretário-geral das Nações Unidas, para fins de registro, conforme o arti-
go 102 da Carta das Nações Unidas, as informações completas referentes a 
quaisquer ratificações, declarações e atos de denúncia que tenha registrado 
de acordo com os artigos anteriores.

ARTIGO 42

Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição In-
ternacional do Trabalho deverá apresentar à Conferência Geral um relatório 
sobre a aplicação da presente convenção e decidirá sobre a oportunidade de 
inscrever na agenda da conferência a questão de sua revisão total ou parcial.

ARTIGO 43

1) Se a conferência adotar uma nova convenção que revise total ou par-
cialmente a presente convenção, e a menos que a nova convenção dis-
ponha contrariamente:
a) a ratificação, por um membro, da nova convenção revista implica-

rá de pleno direito, não obstante o disposto pelo artigo 39, supra, a 
denúncia imediata da presente convenção, desde que a nova con-
venção revista tenha entrado em vigor;

b) a partir da entrada em vigor da convenção revista, a presente con-
venção deixará de estar aberta à ratificação dos membros.
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2) A presente convenção continuará em vigor, em qualquer caso, em sua 
forma e teor atuais, para os membros que a tiverem ratificado e que 
não ratificarem a convenção revista.

ARTIGO 44

As versões inglesa e francesa do texto da presente convenção são igualmen-
te autênticas.
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Decreto leGiSlAtivo nº 143, De 200223

Aprova o texto da Convenção nº 169 da 
Organização Internacional do Trabalho 
sobre os povos indígenas e tribais em 
países independentes.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção nº 169 da Organização Internacio-
nal do Trabalho sobre os povos indígenas e tribais em países independentes.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quais-
quer atos que impliquem revisão da referida Convenção, bem como quais-
quer atos que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 20 de junho de 2002. 

Senador RAMEZ TEBET
Presidente do Senado Federal

23  Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 21 de junho de 2002, p. 2.
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Decreto nº 5.051, De 19 De Abril De 200424

Promulga a Convenção nº 169 da Or-
ganização 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 nº 143, de 20 de junho de 2002, o texto da Convenção nº 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 ratifi-
cação junto ao diretor executivo da OIT em 25 de julho de 2002;

Considerando que a convenção entrou em vigor internacional, em 5 de setem-
bro de 1991, e, para o Brasil, em 25 de julho de 2003, nos termos de seu art. 38;

Decreta:

Art. 1º A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra, em 27 de ju-
nho de 1989, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cum-
prida tão inteiramente como nela se contém.

Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em revisão da referida convenção ou que acarretem en-
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do 
art. 49, inciso I, da Constituição Federal.

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

Brasília, 19 de abril de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim

24  Publicado no Diário Oficial da União, de 20 de abril de 2004, p. 1.
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convenção Sobre A proteção e promoção DA 
DiverSiDADe DAS eXpreSSÕeS culturAiS25

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para Educação, a 
Ciência e a Cultura, em sua 33ª 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 constitui patrimônio comum da hu-
manidade, a ser valorizado e cultivado em benefício de todos,

Sabendo que a diversidade cultural cria um mundo rico e variado que au-
menta a gama de possibilidades e nutre as capacidades e valores humanos, 
constituindo, assim, um dos principais motores do desenvolvimento sus-
tentável das comunidades, povos e nações,

Recordando que a diversidade cultural, ao florescer em um ambiente de de-
mocracia, 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 De-
claração Universal dos Direitos do Homem e outros instrumentos univer-
salmente reconhecidos,

Destacando a necessidade de incorporar a cultura como elemento estra-
tégico das políticas de desenvolvimento nacionais e internacionais, bem 
como da cooperação internacional para o desenvolvimento, e tendo igual-
mente 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 pluralida-
de das identidades, assim como nas expressões culturais dos povos e das 
sociedades que formam a humanidade,

25 Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 485, de 2006, e promulgada pelo Decreto nº 6.177, de 1º 
de agosto de 2007. 
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Reconhecendo a importância dos conhecimentos tradicionais como fonte 
de riqueza material e imaterial, e, em particular, dos sistemas de conheci-
mento das populações indígenas, e sua contribuição positiva para o desen-
volvimento sustentável, assim como a necessidade de assegurar sua ade-
quada proteção e promoção,

Reconhecendo a necessidade de adotar medidas para proteger a diversidade 
das expressões culturais incluindo seus conteúdos, especialmente nas situ-
ações em que expressões culturais possam estar ameaçadas de extinção ou 
de grave deterioração,

Enfatizando a importância da cultura para a coesão social em geral, e, em 
particular, o seu potencial para a melhoria da condição da mulher e de seu 
papel na sociedade,

Ciente de que a diversidade cultural se fortalece mediante a livre circulação 
de ideias e se nutre das trocas constantes e da interação entre 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 ex-
pressões culturais tradicionais, é um fator importante, que possibilita aos 
indivíduos e aos povos expressarem e compartilharem com outros as suas 
ideias e valores,

Recordando que a diversidade linguística constitui elemento 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, in-
cluindo as pessoas que pertencem a minorias e povos indígenas, tal como 
se manifesta em sua liberdade de criar, difundir e distribuir as suas ex-
pressões 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 desempe-
nhado 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 evolu-
ção das tecnologias de comunicação e informação, apesar de proporciona-
rem condições inéditas para que se intensifique 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 respei-
to à diversidade das culturas e recomendar os acordos internacionais que 
julgue necessários para promover a livre circulação de ideias por meio da 
palavra e da imagem,

Referindo-se às disposições dos instrumentos internacionais adotados pela 
Unesco relativos à diversidade cultural e ao exercício dos direitos culturais, 
em particular a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, de 2001,

Adota, em 20 de outubro de 2005, a presente convenção.

I – OBjETIvOS E pRINCípIOS DIRETORES

ARTIGO 1

Objetivos

Os objetivos da presente convenção são:
a) proteger e promover a diversidade das expressões culturais;
b) criar condições para que as culturas floresçam e interajam livre-

mente em benefício mútuo;
c) encorajar o diálogo entre culturas a fim de assegurar intercâm-

bios 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;
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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 desenvolvi-
mento para todos os países, especialmente para países em desen-
volvimento, e encorajar as ações empreendidas no plano nacio-
nal e internacional para que se reconheça o autêntico valor desse 
vínculo;

g) reconhecer natureza específica das atividades, bens e serviços cul-
turais 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 cultu-
rais em seu território;

i) fortalecer a cooperação e a solidariedade internacionais em um 
espírito de parceria visando, especialmente, 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 esti-
verem 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. Nin-
guém 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 direi-
to 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.
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3) Princípio da igual dignidade e do respeito por todas as culturas

 A proteção e a promoção da diversidade das expressões culturais pres-
supõem o reconhecimento da igual dignidade e o respeito por todas 
as culturas, incluindo as das pessoas pertencentes a minorias e as dos 
povos indígenas.

4) Princípio da solidariedade e cooperação internacionais

 A cooperação e a solidariedade internacionais devem permitir a todos 
os países, em particular os países em desenvolvimento, criarem e for-
talecerem os meios necessários a sua expressão cultural – incluindo as 
indústrias culturais, sejam elas nascentes ou estabelecidas – nos pla-
nos 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 o 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 manutenção da diversidade cultu-
ral é condição essencial para o desenvolvimento sustentável em benefí-
cio das gerações atuais e futuras.

7) Princípio do acesso equitativo

 O acesso equitativo a uma rica e diversificada gama de expressões cultu-
rais provenientes de todo o mundo e o acesso das culturas aos meios de 
expressão e de difusão constituem importantes elementos para a valori-
zação da diversidade cultural e o incentivo ao entendimento mútuo.

8) Princípio da abertura e do equilíbrio

 Ao adotarem medidas para favorecer a diversidade das expressões cul-
turais, 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.
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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 os 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 
mediante a variedade das expressões culturais, mas também através dos diver-
sos 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 servi-
ços que, considerados sob o ponto de vista da sua qualidade, uso ou fina-
lidade específica, incorporam ou transmitem expressões culturais, inde-
pendentemente do valor comercial que possam ter. As atividades culturais 
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podem ser um fim em si mesmas, ou contribuir para a produção de bens e 
serviços culturais.

5) Indústrias culturais

“Indústrias culturais” refere-se às indústrias que produzem e distribuem 
bens e serviços culturais, tais como definidos no parágrafo 4 acima.

6) Políticas e medidas culturais

“Políticas e medidas culturais” refere-se às políticas e medidas relacionadas 
à cultura, seja no plano local, regional, nacional ou internacional, que te-
nham como foco a cultura como tal, ou cuja finalidade seja exercer efeito 
direto sobre as expressões culturais de indivíduos, grupos ou sociedades, 
incluindo a criação, produção, difusão e distribuição de atividades, bens e 
serviços culturais, e o acesso aos mesmos.

7) Proteção

“Proteção” significa a adoção de medidas que visem à preservação, salva-
guarda e valorização da diversidade das expressões culturais.

“Proteger” significa adotar tais medidas.

8) Interculturalidade

“Interculturalidade” refere-se à existência e interação equitativa de diversas 
culturas, assim como à possibilidade de geração de expressões culturais 
compartilhadas por meio do diálogo e respeito 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 prin-
cípios do direito internacional e os instrumentos universalmente reco-
nhecidos em matéria de direitos humanos, reafirmam seu direito sobe-
rano 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 internacio-
nal, a fim de alcançar os objetivos da presente convenção.
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2) Quando uma parte implementar políticas e adotar medidas para pro-
teger e promover a diversidade das expressões culturais em seu territó-
rio, 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 circunstâncias e necessidades 
que lhe são particulares, cada Parte poderá adotar medidas destinadas 
a proteger e promover a diversidade das expressões culturais em seu 
território.

2) Tais medidas poderão incluir:
a) medidas regulatórias que visem à proteção e promoção da diver-

sidade das expressões culturais;
b) medidas que, de maneira apropriada, criem oportunidades às ati-

vidades, 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, incluin-
do 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 desenvolver e promover o 
livre intercâmbio e circulação de ideias e expressões culturais, 
bem como de atividades, bens e serviços culturais, e a estimu-
lar 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;
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g) medidas para encorajar e apoiar os artistas e todos aqueles envol-
vidos na criação de expressões culturais;

h) medidas objetivando promover a diversidade da mídia, inclusive 
mediante serviços públicos de radiodifusão.

ARTIGO 7

Medidas para a promoção das expressões culturais

1) As partes procurarão criar em seu território um ambiente que encoraje 
indivíduos e grupos sociais a:
a) criar, produzir, difundir, distribuir suas próprias expressões cul-

turais, e a elas ter acesso, conferindo a devida atenção às circuns-
tâncias e necessidades especiais da mulher, assim como dos diver-
sos 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 comu-
nidades culturais e das organizações que os apoiam em seu trabalho, 
bem como o papel central que desempenham ao nutrir a diversidade 
das expressões culturais.

ARTIGO 8

Medidas para a proteção das expressões culturais

1) Sem prejuízo das disposições dos artigos 5 e 6, uma parte poderá diag-
nosticar a existência de situações especiais em que expressões cultu-
rais em seu território estejam em risco de extinção, sob séria ameaça 
ou necessitando de urgente salvaguarda.

2) As partes poderão adotar todas as medidas apropriadas para proteger e 
preservar as expressões culturais nas situações referidas no 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.
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ARTIGO 9

Intercâmbio de informações e transparência

As partes:
a) fornecerão, a cada quatro anos, em seus relatórios à Unesco, in-

formação 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 pro-
moção da diversidade das expressões culturais.

ARTIGO 10

Educação e conscientização pública

As partes deverão:
a) propiciar e desenvolver a compreensão da importância da prote-

ção e promoção da diversidade das expressões culturais, por in-
termédio, entre outros, de programas de educação e maior sensi-
bilização do público;

b) cooperar com outras partes e organizações regionais e internacio-
nais para alcançar o objetivo do presente artigo;

c) esforçar-se por incentivar a criatividade e fortalecer as capacida-
des de produção, mediante o estabelecimento de programas de 
educação, treinamento e intercâmbio na área das indústrias cul-
turais. Tais medidas deverão ser aplicadas de modo a não terem 
impacto negativo sobre 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 en-
corajar a participação ativa da sociedade civil em seus esforços para alcan-
çar os objetivos da presente convenção.
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ARTIGO 12

Promoção da cooperação internacional

As partes procurarão fortalecer sua cooperação bilateral, regional e inter-
nacional, a fim de criar condições propícias à promoção da diversidade das 
expressões culturais, levando especialmente em conta as situações mencio-
nadas 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 cultu-
rais profissionais e internacionais, bem como compartilhamento 
das melhores práticas;

c) reforçar as parcerias com a sociedade civil, organizações não go-
vernamentais e setor privado, e entre essas entidades, para favore-
cer e promover a diversidade das expressões culturais;

d) promover a utilização das novas tecnologias e encorajar parcerias 
para incrementar o compartilhamento de informações, aumentar 
a compreensão cultural e fomentar a diversidade das expressões 
culturais;

e) encorajar a celebração de acordos de coprodução e de 
codistribuição.

ARTIGO 13

Integração da cultura no 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 sus-
tentável e a redução da pobreza, especialmente em relação às necessidades 
específicas dos países em desenvolvimento, com vistas a favorecer a emer-
gência de um setor cultural dinâmico pelos seguintes meios, entre outros:
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a) o fortalecimento das indústrias culturais em países em 
desenvolvimento:
i. criando e fortalecendo as capacidades de produção e distri-

buição culturais nos países em desenvolvimento;
ii. facilitando um maior acesso de suas atividades, bens e servi-

ços culturais ao mercado global e aos circuitos internacionais 
de distribuição;

iii. permitindo a emergência de mercados regionais e locais 
viáveis;

iv. adotando, sempre que possível, medidas apropriadas nos pa-
íses desenvolvidos com vistas a facilitar o acesso ao seu terri-
tório das atividades, bens e serviços culturais dos países em 
desenvolvimento;

v. apoiando o trabalho criativo e facilitando, na medida do possí-
vel, a mobilidade dos artistas dos países em desenvolvimento;

vi. encorajando uma apropriada colaboração entre países desen-
volvidos 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, as-
sim como pela formação de recursos humanos nos países em 
desenvolvimento, nos setores púbico e privado, no que concerne 
notadamente as capacidades estratégicas e gerenciais, a formula-
ção 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 in-
trodução de medidas apropriadas de incentivo, especialmente no 
campo das indústrias e empresas culturais;

d) o apoio financeiro mediante:
i. o estabelecimento de um Fundo Internacional para a Diversi-

dade Cultural conforme disposto no artigo 18;
ii. a concessão de assistência oficial ao desenvolvimento, segun-

do proceda, incluindo a assistência técnica, a fim de estimu-
lar e incentivar a criatividade;
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iii. outras formas de assistência financeira, tais como emprésti-
mos com baixas taxas de juros, subvenções e outros mecanis-
mos de financiamento.

ARTIGO 15

Modalidades de colaboração

As partes incentivarão o desenvolvimento de parcerias entre o setor pú-
blico, o setor privado e organizações de fins não lucrativos, 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 diversi-
dade das expressões culturais. Essas parcerias inovadoras enfatizarão, de 
acordo com as necessidades concretas dos países em desenvolvimento, a 
melhoria da infraestrutura, dos recursos humanos e políticos, assim como 
o intercâmbio de atividades, bens e serviços culturais.

ARTIGO 16

Tratamento preferencial para países em desenvolvimento

Os países desenvolvidos facilitarão intercâmbios culturais com os países em 
desenvolvimento garantindo, por meio dos instrumentos institucionais e jurí-
dicos apropriados, um tratamento preferencial aos seus artistas e outros profis-
sionais 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, conferin-
do especial atenção aos países em desenvolvimento, nas situações referidas 
no artigo 8.

ARTIGO 18

Fundo Internacional para a Diversidade Cultural

1) Fica instituído um Fundo Internacional para a Diversidade Cultural, 
doravante denominado o “fundo”.
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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 assigne 

para tal fim;
c) contribuições, doações ou legados feitos por outros estados, orga-

nismos e programas do sistema das Nações Unidas, organizações 
regionais ou internacionais; entidades públicas ou privadas e pes-
soas físicas;

d) juros sobre os recursos do fundo;
e) o produto das coletas e receitas de eventos organizados em bene-

fício do fundo;
f) quaisquer outros recursos autorizados pelo regulamento do 

fundo.

4) A utilização dos recursos do fundo será decidida pelo comitê intergo-
vernamental, com base nas orientações da conferência das partes men-
cionada 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 ba-
ses regulares, para a implementação da presente convenção.

ARTIGO 19

Intercâmbio, análise e difusão de informações

1) As partes comprometem-se a trocar informações e compartilhar co-
nhecimentos especializados relativos à coleta de dados e estatísticas 
sobre a diversidade das expressões culturais, bem como sobre as me-
lhores práticas para a sua proteção e promoção.
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2) A Unesco facilitará, graças aos mecanismos existentes no seu secreta-
riado, 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 da-
dos sobre os diversos setores e organismos governamentais, privados e 
de fins não lucrativos, que estejam envolvidos no domínio das expres-
sões 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 re-
quisitarem 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, 
complementaridade e não subordinação

1) As partes reconhecem que deverão cumprir de boa-fé suas obrigações 
perante a presente convenção e todos os demais tratados dos quais se-
jam parte. Da mesma forma, sem subordinar esta convenção a qual-
quer outro tratado:
a) fomentarão o apoio mútuo entre esta convenção e os outros trata-

dos dos quais são parte; e
b) ao interpretarem e aplicarem os outros tratados dos quais são 

parte ou ao assumirem novas obrigações internacionais, as partes 
levarão em conta as disposições relevantes da presente convenção.

2)  Nada na presente convenção será interpretado como modificando os 
direitos e obrigações das partes decorrentes de outros tratados dos 
quais sejam parte.
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ARTIGO 21

Consulta e coordenação internacional

As partes comprometem-se a promover os objetivos e princípios da presen-
te convenção em outros foros internacionais. Para esse fim, as partes de-
verão 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 intergoverna-
mental 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, dora-
vante referido como “Comitê Intergovernamental”. Ele é composto por 
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representantes de 18 Estados-Partes da convenção, eleitos pela confe-
rência 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 con-
formidade com as diretrizes da conferência das partes, à qual presta 
contas.

4) O número de membros do comitê intergovernamental será elevado para 
24 quando o número de membros da presente convenção chegar a 50.

5) A eleição dos membros do comitê intergovernamental é baseada nos 
princípios da representação geográfica equitativa e da rotatividade.

6) Sem prejuízo de outras responsabilidades a ele conferidas pela presente 
convenção, o comitê intergovernamental tem as seguintes funções:
a) promover os objetivos da presente convenção, incentivar e moni-

torar a sua implementação;
b) preparar e submeter à aprovação da conferência das partes, me-

diante solicitação, as diretrizes operacionais relativas à imple-
mentação e aplicação das disposições da presente convenção;

c) transmitir à conferência das partes os relatórios das partes da 
convenção acompanhados de observações e um resumo de seus 
conteúdos;

d) fazer recomendações apropriadas para situações trazidas à sua 
atenção pelas partes da convenção, de acordo com as disposições 
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 con-
venção 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 
consultá-los sobre questões específicas.
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8) O comitê intergovernamental elaborará o seu próprio regimento inter-
no 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 pre-
sente convenção, as partes buscarão resolvê-la mediante negociação.

2) Se as partes envolvidas não chegarem a acordo por negociação, pode-
rão 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 media-
ção, 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 apresen-
tada pela comissão de conciliação.

4) Cada parte poderá, no momento da ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão, declarar que não reconhece o procedimento de conciliação aci-
ma disposto. Toda parte que tenha feito tal declaração poderá, a qualquer 
momento, retirá-la mediante notificação ao diretor-geral da Unesco.
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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 Uni-
das ou a algum dos seus organismos especializados e que tenha sido con-
vidado 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 Na-
ções Unidas, mas que não tenham alcançado a total independência em 
conformidade com a Resolução nº 1514 (XV) da Assembleia-Geral, e 
que tenham competência nas matérias de que trata a presente conven-
ção, incluindo a competência para concluir tratados relativos a essas 
matérias.

3) As seguintes disposições aplicam-se a organizações regionais de inte-
gração econômica:
a) a presente convenção ficará também aberta à adesão de toda or-

ganização regional de integração econômica, que estará, exceto 
conforme estipulado abaixo, plenamente vinculada às disposições 
da convenção, da mesma maneira que os Estados-Partes.

b) se um ou mais Estados-Membros dessas organizações forem igual-
mente partes da presente convenção, a organização e o Estado ou 
Estados-Membros decidirão sobre suas respectivas responsabili-
dades 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 c 
abaixo. A organização e seus Estados-Membros não poderão exercer, 
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concomitantemente, os direitos que emanam da presente convenção. 
Além disso, nas matérias de sua competência, as organizações regio-
nais 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 responsa-
bilidades 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 res-
peito às matérias regidas pela convenção;

ii. em caso de posterior modificação das respectivas responsa-
bilidades, a organização regional de integração econômica 
informará ao depositário de toda proposta de modificação 
dessas responsabilidades; o depositário deverá, por sua vez, 
informar as partes de tal modificação.

d) os Estados-Membros de uma organização regional de integração 
econômica que se tenham tornado partes da presente conven-
ção são supostos manter a competência sobre todas as matérias 
que não tenham sido, mediante expressa declaração ou infor-
mação ao 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 devida-
mente autorizada, de acordo com seus procedimentos internos, a 
tornar-se parte da convenção.

4) O instrumento de adesão será depositado junto ao diretor-geral da 
Unesco.
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ARTIGO 28

Ponto focal

Ao aderir à presente convenção, cada parte designará o “ponto focal” refe-
rido no artigo 9.

ARTIGO 29

Entrada em vigor

1) A presente convenção entrará em vigor três meses após a data de de-
pósito 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 res-
pectivos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão 
naquela data ou anteriormente. Para as demais partes, a convenção en-
trará em vigor três meses após a data do depósito de seu instrumento 
de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.

2) Para os 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.

ARTIGO 30

Sistemas constitucionais não unitários ou federativos

Reconhecendo que os acordos internacionais vinculam de mesmo modo as 
partes, independentemente de seus sistemas constitucionais, as disposições 
a seguir aplicam-se às partes com regime constitucional federativo ou não 
unitário:

a) no que se refere às disposições da presente convenção cuja apli-
cação 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 
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adotar medidas legislativas, o governo federal comunicará, quan-
do 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 instru-
mento. A denúncia não modificará em nada as obrigações financeiras 
que a parte denunciante assumiu até a data de efetivação da retirada.

ARTIGO 32

Funções de depositário

O diretor-geral da Unesco, na condição de depositário da presente con-
venção, informará aos Estados-Membros da Organização, aos Estados não 
membros e às organizações regionais de integração econômica a que se re-
fere 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 comuni-
cação, 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.
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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 me-
ses 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 depósi-
to por essa parte do respectivo instrumento de ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão.

5) O procedimento estabelecido nos parágrafos 3 e 4 não se aplicarão às 
emendas ao artigo 23 relativas ao número de membros do comitê inter-
governamental. Tais emendas entrarão em vigor no momento em que 
forem adotadas.

6) Um Estado, ou uma organização regional de integração econômica de-
finida no artigo 27, que se torne parte da presente convenção após a en-
trada 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 Uni-
das, a presente convenção será registrada no secretariado das Nações Uni-
das por petição do diretor geral da Unesco.
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Anexo

proceDimento De conciliAção

ARTIGO 1

Comissão de conciliação

Por solicitação de uma das partes da controvérsia, uma comissão de con-
ciliação será criada. Salvo se as partes decidirem de outra maneira, a co-
missão será composta de cinco membros, sendo que cada uma das partes 
envolvidas indicará dois membros e o presidente será escolhido de comum 
acordo pelos quatro 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 acor-
do. Se ao menos duas partes tiverem interesses independentes ou houver 
desacordo sobre a questão de saber se têm os mesmos interesses, elas indi-
carão seus membros separadamente.

ARTIGO 3

Nomeações

Se nenhuma indicação tiver sido feita pelas partes dentro do prazo de 
dois meses a partir da data de pedido de criação da comissão de conci-
liação, o diretor-geral da Unesco fará as indicações dentro de um novo 
prazo de dois meses, caso solicitado pela parte que apresentou o pedido.

ARTIGO 4

Presidente da comissão

Se o presidente da comissão não tiver sido escolhido no prazo de dois meses 
após a designação do último membro da comissão, o diretor-geral da Unesco 
designará o presidente dentro de um novo prazo de dois meses, caso solicita-
do por uma das partes.
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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 ma-
neira, a comissão estabelecerá o seu próprio procedimento. Ela proporá 
uma solução para a controvérsia, que as partes examinarão de boa-fé.

ARTIGO 6

Discordância

Em caso de desacordo sobre a competência da comissão de conciliação, a 
mesma decidirá se é ou não competente.



Série
Legislação84

Decreto leGiSlAtivo nº 485, De 200626

Aprova o texto da Convenção sobre a 
Proteção e Promoção da Diversidade 
das Expressões Culturais, celebrada em 
Paris, em 20 de outubro de 2005.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção sobre a Proteção e Promoção 
da Diversidade das Expressões Culturais, celebrada em Paris, em 20 de ou-
tubro de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quais-
quer atos que possam resultar em revisão da referida convenção, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do caput do 
art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gra-
vosos ao patrimônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 20 de dezembro de 2006.

Senador RENAN CALHEIROS
Presidente do Senado Federal

26  Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 22 de dezembro de 2006, p. 14.
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Decreto nº 6.177, De 1º De AGoSto De 200727

Promulga a Convenção sobre a Proteção 
e Promoção da Diversidade das Expres-
sões Culturais, assinada em Paris, em 20 
de outubro de 2005.

O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e

Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Le-
gislativo nº 485, de 20 de dezembro de 2006, o texto da Convenção sobre 
a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinada 
em Paris, em 20 de outubro de 2005;

Considerando que o Brasil fez o depósito do instrumento de ratificação em 
16 de janeiro de 2007;

Considerando que a convenção entrou em vigor internacional em 18 de 
março de 2007, nos termos do art. 29;

Decreta:

Art.1º A Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Ex-
pressões Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 2005, apensa 
por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente 
como nela se contém.

Art.2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em revisão da referida convenção ou que acarretem en-
cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do 
art. 49, inciso I, da Constituição.

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

Brasília, 1º de agosto de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim

27  Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 2 de agosto de 2007, p. 3.
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lei nº 9.394, De 20 De DeZembro De 199628 

(lDb)

Estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
[...]
29Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino mé-
dio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da popula-
ção brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da 
história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 
no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na for-
mação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo es-
colar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 
brasileiras.

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes:
I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e de-
veres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática;
II – consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 
estabelecimento;
III – orientação para o trabalho;

28 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 23 de dezembro de 1996, p. 27833.
29 Artigo acrescido pela Lei nº 10.639, de 9-1-2003, e com redação dada pela Lei nº 11.645, de 

10-3-2008.
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IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não 
formais.

Art. 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas 
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às pecu-
liaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessida-
des e interesses dos alunos da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário esco-
lar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.
30Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilom-
bolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sis-
tema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria 
de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação 
da comunidade escolar.
[...]
31Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia 
Nacional da Consciência Negra.
[...]

Art. 91. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 92. Revogam-se as disposições das Leis nos 4.024, de 20 de dezembro de 
1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nos 9.131, 
de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro de 1995 e, ainda, as 
Leis nos 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as 
demais leis e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições 
em contrário.

Brasília, 20 de dezembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Renato Souza

30 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.960, de 27-3-2014.
31 Artigo acrescido pela Lei nº 10.639, de 9-1-2003.
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lei nº 12.288, De 20 De Julho De 201032

(estatuto da igualdade racial)

Institui o Estatuto da Igualdade Racial; 
altera as Leis nos 7.716, de 5 de janeiro de 
1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, 
de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de 
novembro de 2003.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir 
à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos 
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discrimina-
ção e às demais formas de intolerância étnica.
Parágrafo único. Para efeito deste estatuto, considera-se:
I – discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo 
ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qual-
quer outro campo da vida pública ou privada;
II – desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de 
acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e pri-
vada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica;
III – desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da so-
ciedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais 
segmentos sociais;

32  Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 21 de julho de 2010, p. 1.
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IV – população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas 
e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição 
análoga;
V – políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo Esta-
do no cumprimento de suas atribuições institucionais;
VI – ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo 
Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e 
para a promoção da igualdade de oportunidades.

Art. 2º É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportuni-
dades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia 
ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente 
nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais 
e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais.

Art. 3º Além das normas constitucionais relativas aos princípios funda-
mentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, eco-
nômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz 
político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a 
valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional 
brasileira.

Art. 4º A participação da população negra, em condição de igualdade de 
oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do país será 
promovida, prioritariamente, por meio de:
I – inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social;
II – adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa;
III – modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado 
enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do pre-
conceito e da discriminação étnica;
IV – promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discri-
minação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações 
individuais, institucionais e estruturais;
V – eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais 
que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e 
privada;
VI – estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade 
civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate 
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às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos 
e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos;
VII – implementação de programas de ação afirmativa destinados ao en-
frentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, es-
porte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação 
de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, e outros.
Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em po-
líticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais 
e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, 
durante o processo de formação social do país.

Art. 5º Para a consecução dos objetivos desta lei, é instituído o Sistema Na-
cional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir), conforme estabelecido 
no Título III.

TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DO DIREITO À SAÚDE

Art. 6º O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder 
público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à 
redução do risco de doenças e de outros agravos.
§ 1º O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para 
promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de 
responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, dis-
tritais e municipais, da administração direta e indireta.
§ 2º O poder público garantirá que o segmento da população negra vincula-
do aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação.

Art. 7º O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui 
a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, organizada de 
acordo com as diretrizes abaixo especificadas:
I – ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimen-
tos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de parti-
cipação e controle social do SUS;
II – produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da popu-
lação negra;
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III – desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação 
para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra.

Art. 8º Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da Po-
pulação Negra:
I – a promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redu-
ção das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições 
e serviços do SUS;
II – a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que 
tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagregados por 
cor, etnia e gênero;
III – o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde 
da população negra;
IV – a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de 
formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde;
V – a inclusão da temática saúde da população negra nos processos de for-
mação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da 
participação e controle social no SUS.
Parágrafo único. Os moradores das comunidades de remanescentes de qui-
lombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do di-
reito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento 
básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde.

CAPÍTULO II
DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, 

AO ESPORTE E AO LAZER

Seção I
Disposições gerais

Art. 9º A população negra tem direito a participar de atividades educacio-
nais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condi-
ções, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade 
e da sociedade brasileira.

Art. 10. Para o cumprimento do disposto no art. 9o, os governos federal, 
estaduais, distrital e municipais adotarão as seguintes providências:
I – promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população ne-
gra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer;
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II – apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção 
social e cultural da população negra;
III – desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para 
que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura 
de toda a sociedade;
IV – implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juven-
tude negra brasileira.

Seção II
Da Educação

Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da 
história da população negra no Brasil, observado o disposto na Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996.
§ 1º Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contri-
buição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cul-
tural do país.
§ 2º O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial 
e continuada de professores e a elaboração de material didático específico 
para o cumprimento do disposto no caput deste artigo.
§ 3º Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela 
educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do 
movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas 
ao tema em comemoração.

Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa 
e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de 
estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e 
às questões pertinentes à população negra.

Art. 13. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos competentes, in-
centivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem preju-
ízo da legislação em vigor, a:
I – resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e 
centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que desen-
volvam temáticas de interesse da população negra;
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II – incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de profes-
sores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultu-
ral da sociedade brasileira;
III – desenvolver programas de extensão universitária destinados a apro-
ximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da 
proporcionalidade de gênero entre os beneficiários;
IV – estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos 
de ensino públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a forma-
ção docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito 
às diferenças étnicas.

Art. 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais re-
alizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades 
voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, 
convênios e incentivos, entre outros mecanismos.

Art. 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa.

Art. 16. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas 
políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará 
os programas de que trata esta seção.

Seção III
Da Cultura

Art. 17. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades ne-
gras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, 
com trajetória histórica comprovada, como patrimônio histórico e cultural, 
nos termos dos arts. 215 e 216 da Constituição Federal.

Art. 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos 
o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos reli-
giosos, sob a proteção do Estado.
Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos 
do § 5º do art. 216 da Constituição Federal, receberá especial atenção do 
poder público.

Art. 19. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das 
datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras ma-
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nifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas 
instituições de ensino públicas e privadas.

Art. 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira, em 
todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da 
identidade cultural brasileira, nos termos do art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos nor-
mativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais 
da capoeira nas suas relações internacionais.

Seção Iv
Do Esporte e Lazer

Art. 21. O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às 
práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais.

Art. 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos 
termos do art. 217 da Constituição Federal.
§ 1º A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades 
em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, 
sendo livre o exercício em todo o território nacional.
§ 2º É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pe-
los capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

CAPÍTULO III
DO DIREITO À LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA 

E AO LIVRE EXERCÍCIO DOS CULTOS RELIGIOSOS

Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegu-
rado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

Art. 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício 
dos cultos religiosos de matriz africana compreende:
I – a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade 
e a fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares reservados 
para tais fins;
II – a celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das 
respectivas religiões;



Série
Legislação98

III – a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de instituições be-
neficentes ligadas às respectivas convicções religiosas;
IV – a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e mate-
riais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respecti-
va religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica;
V – a produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à 
difusão das religiões de matriz africana;
VI – a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de 
natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das 
respectivas religiões;
VII – o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para divulgação das 
respectivas religiões;
VIII – a comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal 
em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comu-
nicação e em quaisquer outros locais.

Art. 25. É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões 
de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições 
de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos a pena privativa de 
liberdade.

Art. 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate 
à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discriminação de 
seus seguidores, especialmente com o objetivo de:
I – coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de 
proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio 
ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas;
II – inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de 
valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arque-
ológicos vinculados às religiões de matrizes africanas;
III – assegurar a participação proporcional de representantes das religiões 
de matrizes africanas, ao lado da representação das demais religiões, em 
comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas 
ao poder público.
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CAPÍTULO IV
DO ACESSO À TERRA E À MORADIA ADEQUADA

Seção I
Do Acesso à Terra

Art. 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capa-
zes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produ-
tivas no campo.

Art. 28. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da 
população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabili-
zar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola.

Art. 29. Serão assegurados à população negra a assistência técnica rural, a 
simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraes-
trutura de logística para a comercialização da produção.

Art. 30. O poder público promoverá a educação e a orientação profissional 
agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais.

Art. 31. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o 
Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Art. 32. O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas pú-
blicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanes-
centes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de prote-
ção ambiental das comunidades.

Art. 33. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades 
dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial di-
ferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público, 
destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura.

Art. 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficia-
rão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis para a promoção 
da igualdade étnica.
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Seção II
Da Moradia

Art. 35. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas 
para assegurar o direito à moradia adequada da população negra que vive 
em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou em pro-
cesso de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover 
melhorias no ambiente e na qualidade de vida.
Parágrafo único. O direito à moradia adequada, para os efeitos desta lei, 
inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da in-
fraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários associados à função 
habitacional, bem como a assistência técnica e jurídica para a construção, a 
reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana.

Art. 36. Os programas, projetos e outras ações governamentais realizadas 
no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), 
regulado pela Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, devem considerar as 
peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra.
Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios estimularão 
e facilitarão a participação de organizações e movimentos representativos 
da população negra na composição dos conselhos constituídos para fins 
de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

Art. 37. Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para 
viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais.

CAPÍTULO V
DO TRABALHO

Art. 38. A implementação de políticas voltadas para a inclusão da popula-
ção negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder públi-
co, observando-se:
I – o instituído neste estatuto;
II – os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Inter-
nacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 
de 1965;
III – os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção 
nº 111, de 1958, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que trata 
da discriminação no emprego e na profissão;
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IV – os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante 
a comunidade internacional.

Art. 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de 
oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive 
mediante a implementação de medidas visando à promoção da igualdade 
nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas simi-
lares nas empresas e organizações privadas.
§ 1º A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de po-
líticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de 
renda voltados para a população negra.
§ 2º As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera 
da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a 
serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos.
§ 3º O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais 
medidas pelo setor privado.
§ 4º As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da 
proporcionalidade de gênero entre os beneficiários.
§ 5º Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção, nos 
meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras.
§ 6º O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a mar-
ginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural.
§ 7º O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolari-
dade e a qualificação profissional nos setores da economia que contem com 
alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização.

Art. 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(Codefat) formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclu-
são da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação de 
recursos para seu financiamento.

Art. 41. As ações de emprego e renda, promovidas por meio de financia-
mento para constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de 
programas de geração de renda, contemplarão o estímulo à promoção de 
empresários negros.
Parágrafo único. O poder público estimulará as atividades voltadas ao tu-
rismo étnico com enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem 
a cultura, os usos e os costumes da população negra.
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Art. 42. O Poder Executivo federal poderá implementar critérios para pro-
vimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a am-
pliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da distri-
buição étnica nacional ou, quando for o caso, estadual, observados os dados 
demográficos oficiais.

CAPÍTULO VI
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a 
herança cultural e a participação da população negra na história do país.

Art. 44. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pe-
las emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada 
a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e 
técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza 
política, ideológica, étnica ou artística.
Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e 
programas que abordem especificidades de grupos étnicos determinados.

Art. 45. Aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas à veicula-
ção pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas o disposto no 
art. 44.

Art. 46. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, au-
tárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros 
nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças 
de caráter publicitário.
§ 1º Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão, nas especifica-
ções para contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção 
e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a obrigatoriedade 
da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relaciona-
das com o projeto ou serviço contratado.
§ 2º Entende-se por prática de iguais oportunidades de emprego o conjunto 
de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diver-
sidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço 
contratado.
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§ 3º A autoridade contratante poderá, se considerar necessário para garan-
tir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer auditoria por 
órgão do poder público federal.
§ 4º A exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias 
quando abordarem especificidades de grupos étnicos determinados.

TÍTULO III
DO SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO 

DA IGUALDADE RACIAL (SINAPIR)

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 47. É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial 
(Sinapir) como forma de organização e de articulação voltadas à implemen-
tação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigual-
dades étnicas existentes no país, prestados pelo poder público federal.
§ 1º Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão participar do 
Sinapir mediante adesão.
§ 2º O poder público federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a 
participar do Sinapir.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 48. São objetivos do Sinapir:
I – promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais resul-
tantes do racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas;
II – formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização 
e a promover a integração social da população negra;
III – descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos 
estaduais, distrital e municipais;
IV – articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igual-
dade étnica;
V – garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a im-
plementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem 
estabelecidas.
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CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 49. O Poder Executivo federal elaborará plano nacional de promoção 
da igualdade racial contendo as metas, princípios e diretrizes para a imple-
mentação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR).
§ 1º A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e acompanha-
mento da PNPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do 
Sinapir, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção 
da igualdade étnica em âmbito nacional.
§ 2º É o Poder Executivo federal autorizado a instituir fórum intergovernamen-
tal de promoção da igualdade étnica, a ser coordenado pelo órgão responsável 
pelas políticas de promoção da igualdade étnica, com o objetivo de implemen-
tar estratégias que visem à incorporação da política nacional de promoção da 
igualdade étnica nas ações governamentais de estados e municípios.
§ 3º As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualda-
de étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a participação 
da sociedade civil.

Art. 50. Os Poderes Executivos estaduais, distrital e municipais, no âmbito 
das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de pro-
moção da igualdade étnica, de caráter permanente e consultivo, compostos 
por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de 
organizações da sociedade civil representativas da população negra.
Parágrafo único. O Poder Executivo priorizará o repasse dos recursos referen-
tes aos programas e atividades previstos nesta lei aos estados, Distrito Federal 
e municípios que tenham criado conselhos de promoção da igualdade étnica.

CAPÍTULO IV
DAS OUVIDORIAS PERMANENTES E DO 

ACESSO À JUSTIÇA E À SEGURANÇA

Art. 51. O poder público federal instituirá, na forma da lei e no âmbito 
dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa 
da Igualdade Racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito 
e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação 
de medidas para a promoção da igualdade.
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Art. 52. É assegurado às vítimas de discriminação étnica o acesso aos ór-
gãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público 
e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do cum-
primento de seus direitos.
Parágrafo único. O Estado assegurará atenção às mulheres negras em situ-
ação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica.

Art. 53. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial 
incidente sobre a população negra.
Parágrafo único. O Estado implementará ações de ressocialização e prote-
ção da juventude negra em conflito com a lei e exposta a experiências de 
exclusão social.

Art. 54. O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e pre-
conceito praticados por servidores públicos em detrimento da população 
negra, observado, no que couber, o disposto na Lei no 7.716, de 5 de janeiro 
de 1989.

Art. 55. Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos 
interesses da população negra decorrentes de situações de desigualdade ét-
nica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública, discipli-
nada na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.

CAPÍTULO V
DO FINANCIAMENTO DAS INICIATIVAS DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Art. 56. Na implementação dos programas e das ações constantes dos pla-
nos plurianuais e dos orçamentos anuais da União, deverão ser observadas 
as políticas de ação afirmativa a que se refere o inciso VII do art. 4o desta lei 
e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade 
de oportunidades e a inclusão social da população negra, especialmente no 
que tange a:
I – promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego e 
moradia;
II – financiamento de pesquisas, nas áreas de educação, saúde e emprego, 
voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra;
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III – incentivo à criação de programas e veículos de comunicação desti-
nados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses da população 
negra;
IV – incentivo à criação e à manutenção de microempresas administradas 
por pessoas autodeclaradas negras;
V – iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das pessoas ne-
gras na educação fundamental, média, técnica e superior;
VI – apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distrital e muni-
cipais e de entidades da sociedade civil voltados para a promoção da igual-
dade de oportunidades para a população negra;
VII – apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições 
africanas e brasileiras.
§ 1º O Poder Executivo federal é autorizado a adotar medidas que garan-
tam, em cada exercício, a transparência na alocação e na execução dos re-
cursos necessários ao financiamento das ações previstas neste Estatuto, 
explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários desti-
nados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas 
de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação 
popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer.
§ 2º Durante os 5 (cinco) primeiros anos, a contar do exercício subsequen-
te à publicação deste estatuto, os órgãos do Poder Executivo federal que 
desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no § 1o deste artigo 
discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos programas de 
ação afirmativa referidos no inciso VII do art. 4o desta lei.
§ 3º O Poder Executivo é autorizado a adotar as medidas necessárias para 
a adequada implementação do disposto neste artigo, podendo estabelecer 
patamares de participação crescente dos programas de ação afirmativa nos 
orçamentos anuais a que se refere o § 2o deste artigo.
§ 4º O órgão colegiado do Poder Executivo federal responsável pela promo-
ção da igualdade racial acompanhará e avaliará a programação das ações 
referidas neste artigo nas propostas orçamentárias da União.

Art. 57. Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser 
consignados nos orçamentos fiscal e da seguridade social para financia-
mento das ações de que trata o art. 56:
I – transferências voluntárias dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios;
II – doações voluntárias de particulares;
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III – doações de empresas privadas e organizações não governamentais, 
nacionais ou internacionais;
IV – doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais;
V – doações de Estados estrangeiros, por meio de convênios, tratados e 
acordos internacionais.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 58. As medidas instituídas nesta lei não excluem outras em prol da 
população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da 
União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios.

Art. 59. O Poder Executivo federal criará instrumentos para aferir a efi-
cácia social das medidas previstas nesta lei e efetuará seu monitoramento 
constante, com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive 
pela rede mundial de computadores.
[...]

Art. 65. Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Brasília, 20 de julho de 2010; 189º da Independência e 122º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Eloi Ferreira de Araújo



DECREtOS
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Decreto nº 4.886, De 20 De novembro De 200333

Institui a Política Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial (PNPIR) e dá outras 
providências.

O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea a, da Constituição e

Considerando que o Estado deve redefinir o seu papel no que se refere à 
prestação dos serviços públicos, buscando traduzir a igualdade formal em 
igualdade de oportunidades e tratamento;

Considerando que compete ao Estado a implantação de ações, norteadas 
pelos princípios da transversalidade, da participação e da descentralização, 
capazes de impulsionar de modo especial segmento que há cinco séculos 
trabalha para edificar o país, mas que continua sendo o alvo predileto de 
toda sorte de mazelas, discriminações, ofensas a direitos e violências, ma-
terial e simbólica;

Considerando que o governo federal tem o compromisso de romper com a 
fragmentação que marcou a ação estatal de promoção da igualdade racial, 
incentivando os diversos segmentos da sociedade e esferas de governo a 
buscar a eliminação das desigualdades raciais no Brasil;

Considerando que o governo federal, ao instituir a Secretaria Especial de Po-
líticas de Promoção da Igualdade Racial, definiu os elementos estruturais e 
de gestão necessários à constituição de núcleo formulador e coordenador de 
políticas públicas e articulador dos diversos atores sociais, públicos e priva-
dos, para a consecução dos objetivos de reduzir, até sua completa eliminação, 
as desigualdades econômico-raciais que permeiam a sociedade brasileira;

Considerando que o governo federal pretende fornecer aos agentes sociais e 
instituições conhecimento necessário à mudança de mentalidade para eli-
minação do preconceito e da discriminação raciais para que seja incorpo-
rada a perspectiva da igualdade racial;

33  Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 21 de novembro de 2003, p. 3.
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Considerando-se que foi delegada à Secretaria Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial a responsabilidade de fortalecer o protagonismo 
social de segmentos específicos, garantindo o acesso da população negra e 
da sociedade em geral a informações e ideias que contribuam para alterar 
a mentalidade coletiva relativa ao padrão das relações raciais estabelecidas 
no Brasil e no mundo;

Considerando os princípios contidos em diversos instrumentos, dentre os 
quais se destacam:
•	 a Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas de 

Discriminação, que define a discriminação racial como “toda exclusão, 
restrição ou preferência baseada na raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica, que tenha como objetivo anular ou restringir o reco-
nhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano de direitos humanos 
e liberdades fundamentais nos campos político, econômico e social”;

•	o documento Brasil sem Racismo, elaborado para o programa de governo 
indicando a implementação de políticas de promoção da igualdade racial 
nas áreas do trabalho, emprego e renda, cultura e comunicação, educação 
e saúde, terras de quilombos, mulheres negras, juventude, segurança e 
relações internacionais;

•	o Plano de Ação de Durban, produto da III Conferência Mundial contra 
o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, 
no qual governos e organizações da sociedade civil, de todas as partes do 
mundo, foram conclamados a elaborar medidas globais contra o racismo, 
a discriminação, a intolerância e a xenofobia; e

Considerando, por derradeiro, que para se romper com os limites da retó-
rica e das declarações solenes é necessária a implementação de ações afir-
mativas, de igualdade de oportunidades, traduzidas por medidas tangíveis, 
concretas e articuladas;

Decreta:

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial 
(PNPIR), contendo as propostas de ações governamentais para a promoção 
da igualdade racial, na forma do anexo a este decreto.

Art. 2º A PNPIR tem como objetivo principal reduzir as desigualdades ra-
ciais no Brasil, com ênfase na população negra.
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Art. 3º A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
fica responsável pela coordenação das ações e a articulação institucional 
necessárias à implementação da PNPIR.
Parágrafo único. Os órgãos da administração pública federal prestarão 
apoio à implementação da PNPIR.

Art. 4º As despesas decorrentes da implementação da PNPIR correrão à 
conta de dotações orçamentárias dos respectivos órgãos participantes.

Art. 5º Os procedimentos necessários para a execução do disposto no 
art. 1º deste decreto serão normatizados pela Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 2003; 182º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
José Dirceu de Oliveira e Silva

Anexo

polÍticA nAcionAl De promoção DA iGuAlDADe rAciAl

I – OBJETIVO GERAL

•	Redução das desigualdades raciais no Brasil, com ênfase na população 
negra, mediante a realização de ações exequíveis a longo, médio e curto 
prazos, com reconhecimento das demandas mais imediatas, bem como 
das áreas de atuação prioritária.

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	Defesa de direitos
 – Afirmação do caráter pluriétnico da sociedade brasileira.
 – Reavaliação do papel ocupado pela cultura indígena e afro-brasileira, 
como elementos integrantes da nacionalidade e do processo civilizató-
rio nacional.
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 – Reconhecimento das religiões de matriz africana como um direito dos 
afro-brasileiros.

 – Implantação de currículo escolar que reflita a pluralidade racial brasi-
leira, nos termos da Lei nº 10.639/2003.

 – Tombamento de todos os documentos e sítios detentores de reminis-
cências históricas dos antigos quilombos, de modo a assegurar aos re-
manescentes das comunidades dos quilombos a propriedade de suas 
terras.

 – Implementação de ações que assegurem de forma eficiente e eficaz a 
efetiva proibição de ações discriminatórios em ambientes de trabalho, 
de educação, respeitando-se a liberdade de crença, no exercício dos di-
reitos culturais ou de qualquer outro direito ou garantia fundamental.

•	Ação afirmativa
 – Eliminação de qualquer fonte de discriminação e desigualdade raciais 
direta ou indireta, mediante a geração de oportunidades.

•	Articulação temática de raça e gênero
 – Adoção de políticas que objetivem o fim da violação dos direitos 
humanos.

III – PRINCÍPIOS

•	Transversalidade
 – Pressupõe o combate às desigualdades raciais e a promoção da igual-
dade racial como premissas e pressupostos a serem considerados no 
conjunto das políticas de governo.

 – As ações empreendidas têm a função de sustentar a formulação, a exe-
cução e o monitoramento da política de promoção de igualdade racial, 
de modo que as áreas de interesse imediato, agindo sempre em par-
ceria, sejam permeadas com o intuito de eliminar as desvantagens de 
base existentes entre os grupos raciais.

•	Descentralização
 – Articulação entre a União, estados, Distrito Federal e municípios para 
o combate da marginalização e promoção da integração social dos se-
tores desfavorecidos.

 – Apoio político, técnico e logístico para que experiências de promoção da 
igualdade racial, empreendidas por municípios, estados ou organizações 
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da sociedade civil, possam obter resultados exitosos, visando planeja-
mento, execução, avaliação e capacitação dos agentes da esfera estadual 
ou municipal para gerir as políticas de promoção de igualdade racial.

•	Gestão democrática
 – Propiciar que as instituições da sociedade assumam papel ativo, de pro-
tagonista na formulação, implementação e monitoramento da política 
de promoção de igualdade racial.

 – Estimular as organizações da sociedade civil na ampliação da consciên-
cia popular sobre a importância das ações afirmativas, de modo a criar 
sólida base de apoio social.

 – Participação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 
composto por representantes governamentais e da sociedade civil, na 
definição das prioridades e rumos da política de promoção de igualdade 
racial, bem como potencializar os esforços de transparência.

IV – DIRETRIZES

•	Fortalecimento institucional
 – Empenho no aperfeiçoamento de marcos legais que deem sustentabili-
dade às políticas de promoção de igualdade racial e na consolidação de 
cultura de planejamento, monitoramento e avaliação.

 – Adoção de estratégias que garantam a produção de conhecimento, in-
formações e subsídios, bem como de condições técnicas, operacionais e 
financeiras para o desenvolvimento de seus programas.

•	 Incorporação da questão racial no âmbito da ação governamental
 – Estabelecimento de parcerias entre a Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, os ministérios e demais órgãos federais, 
visando garantir a inserção da perspectiva da promoção da igualdade 
racial em todas as políticas governamentais, tais como, saúde, educa-
ção, desenvolvimento agrário, segurança alimentar, segurança pública, 
trabalho, emprego e renda, previdência social, direitos humanos, assis-
tência social, dentre outras.

 – Estabelecimento de parcerias entre a Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial e os diferentes entes federativos, visando 
instituir o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
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•	Consolidação de formas democráticas de gestão das 
políticas de promoção da igualdade racial

 – Fomento à informação da população brasileira acerca dos problemas 
derivados das desigualdades raciais, bem como das políticas implemen-
tadas para eliminar as referidas desigualdades, por intermédio da mí-
dia, da promoção de campanhas nacionais de combate à discriminação, 
difundindo-se os resultados de experiências exitosas no campo da pro-
moção da igualdade racial.

 – Estímulo à criação e à ampliação de fóruns e redes que não só partici-
pem da implementação das políticas de promoção da igualdade racial 
como também de sua avaliação em todos os níveis.

•	Melhoria da qualidade de vida da população negra
 – Inclusão social e ações afirmativas.
 – Instituição de políticas específicas com objetivo de incentivar as opor-
tunidades dos grupos historicamente discriminados, por meio de tra-
tamento diferenciado.

•	 Inserção da questão racial na agenda 
internacional do governo brasileiro

 – Participação do governo brasileiro na luta contra o racismo e a discri-
minação racial, em todos os fóruns e ações internacionais.

V – AÇÕES

 – Implementação de modelo de gestão da política de promoção da igual-
dade racial, que compreenda conjunto de ações relativas à qualificação 
de servidores e gestores públicos, representantes de órgãos estaduais e 
municipais e de lideranças da sociedade civil.

 – Criação de rede de promoção da igualdade racial envolvendo diferentes 
entes federativos e organizações de defesa de direitos.

 – Fortalecimento institucional da promoção da igualdade racial.
 – Criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial.
 – Aperfeiçoamento dos marcos legais.
 – Apoio às comunidades remanescentes de quilombos.
 – Incentivo ao protagonismo da juventude quilombola.
 – Apoio aos projetos de etnodesenvolvimento das comunidades 
quilombolas.



Legislação sobre Comunidades Quilombolas 117

 – Desenvolvimento institucional em comunidades remanescentes de 
quilombos.

 – Apoio sociocultural a crianças e adolescentes quilombolas.
 – Incentivo à adoção de políticas de cotas nas universidades e no mercado 
de trabalho.

 – Incentivo à formação de mulheres jovens negras para atuação no setor 
de serviços.

 – Incentivo à adoção de programas de diversidade racial nas empresas.
 – Apoio aos projetos de saúde da população negra.
 – Capacitação de professores para atuar na promoção da igualdade racial.
 – Implementação da política de transversalidade nos programas de 
governo.

 – Ênfase à população negra nos programas de desenvolvimento regional.
 – Ênfase à população negra nos programas de urbanização e moradia.
 – Incentivo à capacitação e créditos especiais para apoio ao empreende-
dor negro.

 – Celebração de acordos de cooperação no âmbito da Alca e Mercosul.
 – Incentivo à participação do Brasil nos fóruns internacionais de defesa 
dos direitos humanos.

 – Celebração de acordos bilaterais com o Caribe, países africanos e ou-
tros de alto contingente populacional de afrodescendentes.

 – Realização de censo dos servidores públicos negros.
 – Identificação do IDH da população negra.
 – Construção do mapa da cidadania da população negra no Brasil.
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Decreto nº 4.887, De 20 De novembro De 200334 35

Regulamenta o procedimento para 
identificação, reconhecimento, delimi-
tação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comu-
nidades dos quilombos de que trata o 
art. 68 do Ato das Disposições Consti-
tucionais 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 reconhe-
cimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade definiti-
va 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 
autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações terri-
toriais 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 co-
munidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria 
comunidade.
§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilom-
bos 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 comunida-

34 Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 21 de novembro de 2003, p. 4.
35 Decisão em plenário da Adin nº 3239, de 2004, em 18-4-2012, na qual o relator Sr. Ministro Ce-

zar Peluso julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887, 
de 20-11-2003.
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des 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 com-
petência 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, con-
tratos, acordos e instrumentos similares com órgãos da administração pú-
blica federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, organizações não go-
vernamentais 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 cer-
tidão respectiva na forma do regulamento.

Art. 4º Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualda-
de 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 comu-
nidades 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 quilom-
bos a participação em todas as fases do procedimento administrativo, dire-
tamente ou por meio de representantes por eles indicados.
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Art. 7º O Incra, após concluir os trabalhos de campo de identificação, de-
limitação e levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital por duas 
vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no diário oficial da uni-
dade 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 ter-
ras 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 remete-
rá 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 Reno-
váveis (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 publi-
cação 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 In-
cra concluirá o trabalho de titulação da terra ocupada pelos remanescentes 
das comunidades dos quilombos.
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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 consti-
tuídas, às áreas de segurança nacional, à faixa de fronteira e às terras in-
dígenas, o Incra, o Ibama, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa 
Nacional, a Funai e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas ca-
bíveis 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 comu-
nidades dos quilombos título de domínio particular não invalidado por 
nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros funda-
mentos, 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 imó-
vel 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 legitimida-
de 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 adminis-
trativos e legais para o reassentamento das famílias de agricultores perten-
centes 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 in-
teresses dos remanescentes das comunidades dos quilombos nas questões 
surgidas em decorrência da titulação das suas terras.
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Art. 16. Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a Fun-
dação 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 inalienabili-
dade, 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 iden-
tificação, 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 preser-
vação 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 co-
munidades 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;



Legislação sobre Comunidades Quilombolas 123

 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 Ali-
mentar e Combate à Fome;
IV – Secretarias Especiais da Presidência da República:
 a)  de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;
 b)  de Aquicultura e Pesca; e
 c)  dos Direitos Humanos.
§ 1º O comitê gestor será coordenado pelo representante da Secretaria Es-
pecial 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 co-
munidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento 
preferencial, assistência técnica e linhas especiais de financiamento, desti-
nados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura.

Art. 21. As disposições contidas neste decreto incidem sobre os procedi-
mentos 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 ta-
manho da área.
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Parágrafo único. O Incra realizará o registro cadastral dos imóveis titulados 
em favor dos remanescentes das comunidades dos quilombos em formulá-
rios 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 movi-
mentação 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
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Decreto nº 6.040, De 7 De fevereiro De 200736

Institui a Política Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais.

O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso VI, alínea a, da Constituição, decreta:

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), na forma do anexo a este 
decreto.

Art. 2º Compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), criada pelo Decre-
to de 13 de julho de 2006, coordenar a implementação da Política Na-
cional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais.

Art. 3º 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 organiza-
ção social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condi-
ção 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 uti-
lizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz res-
peito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem 
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, garantin-
do as mesmas possibilidades para as gerações futuras.

36  Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 8 de fevereiro de 2007, p. 316.
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Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de fevereiro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Patrus Ananias

Marina Silva

Anexo

polÍticA nAcionAl De DeSenvolvimento SuStentável 
DoS povoS e comuniDADeS trADicionAiS

PRINCÍPIOS

Art. 1º As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Po-
lítica Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais deverão ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada, 
sistemática e observar os seguintes princípios:
I – o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambien-
tal 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 des-
respeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, co-
munidades 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 comu-
nidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qua-
lidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras ne-
cessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de 
saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 
econômica e socialmente sustentáveis;
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IV – o acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos 
documentos produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacional de De-
senvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais;
V – o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da quali-
dade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, ga-
rantindo 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 ecossiste-
mas, 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 exe-
cução desta política a ser implementada pelas instâncias governamentais;
VIII – o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comu-
nidades tradicionais;
IX – a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos direi-
tos 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 proces-
sos decisórios relacionados aos seus direitos e interesses;
XI – a articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional;
XII – a contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por 
parte dos órgãos públicos sobre a importância dos direitos humanos, eco-
nômicos, sociais, 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 com-
bate à intolerância religiosa; e
XIV – a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comuni-
tárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica.

OBJETIVO GERAL

Art. 2º A PNPCT tem como principal objetivo promover o desenvolvimen-
to sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reco-
nhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, 
ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua iden-
tidade, suas formas de organização e suas instituições.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Art. 3º São objetivos específicos da PNPCT:
I – garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o aces-
so aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodu-
ção 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 infraestrutura adequada às realidades socioculturais e de-
mandas dos povos e comunidades tradicionais;
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 pro-
cessos 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 autoidentificação dos povos e comuni-
dades 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 socioculturais, 
suas necessidades e demandas, com ênfase nas concepções e práticas da 
medicina tradicional;
VIII – garantir no sistema público previdenciário a adequação às espe-
cificidades 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 vol-
tada aos povos e comunidades tradicionais;
X – garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação de repre-
sentantes dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias de controle 
social;
XI – garantir nos programas e ações de inclusão social recortes diferencia-
dos voltados especificamente para os povos e comunidades tradicionais;
XII – implementar e fortalecer programas e ações voltados às relações de 
gênero nos povos e comunidades tradicionais, assegurando a visão e a par-
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ticipação 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 con-
cernentes 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 represen-
tação locais; e
XVII – apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnolo-
gias sustentáveis, respeitando o sistema de organização social dos povos e 
comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais locais e práti-
cas, saberes e tecnologias tradicionais.

DOS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Art. 4º São instrumentos de implementação da Política Nacional de Desen-
volvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais:
I – os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais;
II – a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Co-
munidades 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. 5º Os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunida-
des Tradicionais têm por objetivo fundamentar e orientar a implementação 
da PNPCT e consistem no conjunto das ações de curto, médio e longo pra-
zo, 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, 
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regionais, temáticos, étnico-socioculturais e deverão ser elaborados com a 
participação equitativa dos representantes de órgãos governamentais e dos 
povos e comunidades tradicionais envolvidos;
II – a elaboração e implementação dos Planos de Desenvolvimento Sus-
tentável dos Povos e Comunidades Tradicionais poderá se dar por meio de 
fóruns especialmente criados para esta finalidade ou de outros cuja com-
posição, 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 tra-
dicionais, de modo a não convergirem exclusivamente para um tema, re-
gião, povo ou comunidade.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º 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 re-
sultados das Oficinas Regionais mencionados no inciso I; e
III – propor um Programa Multissetorial destinado à implementação do 
Plano Nacional mencionado no inciso II no âmbito do Plano Plurianual.
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Decreto nº 6.261, De 20 De novembro De 200737

Dispõe sobre a gestão integrada para o 
desenvolvimento da Agenda Social Qui-
lombola no âmbito do Programa Brasil 
Quilombola, 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. 1º As ações que constituem a Agenda Social Quilombola, implementa-
da por meio do Programa Brasil Quilombola, serão desenvolvidas de forma 
integrada pelos diversos órgãos do governo federal responsáveis pela exe-
cução de ações voltadas à melhoria das condições de vida e ampliação do 
acesso a bens e serviços públicos das pessoas que vivem em comunidades 
de quilombos no Brasil, sob a coordenação da Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 2º A Agenda Social Quilombola compreenderá ações voltadas:
I – ao acesso a terra;
II – à infraestrutura e qualidade de vida;
III – à inclusão produtiva e desenvolvimento local; e
IV – à cidadania.

Art. 3º A Agenda Social Quilombola alcançará prioritariamente as comu-
nidades quilombolas com índices significativos de violência, baixa escolari-
dade e em situação de vulnerabilidade social.

Art. 4º Para fins de execução das ações previstas na Agenda Social Qui-
lombola, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial poderá 
firmar convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos 
congêneres com órgãos e entidades da administração pública federal, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios e com consórcios públicos, 
entidades de direito público ou privado sem fins lucrativos, nacionais ou 
estrangeiras, observada a legislação pertinente.

37  Publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, de 21 de novembro de 2007, p. 21.
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Art. 5º Fica instituído, no âmbito do Programa Brasil Quilombola, o Co-
mitê de Gestão da Agenda Social Quilombola, com a finalidade de propor 
e articular ações intersetoriais para o desenvolvimento integrado das ações 
que constituem a Agenda Social Quilombola.

Art. 6º O Comitê de Gestão da Agenda Social Quilombola será integrado 
por um representante e respectivo suplente de cada órgão a seguir indicado:
I – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que o 
coordenará;
II – Casa Civil da Presidência da República;
III – Ministério do Desenvolvimento Agrário;
IV – Ministério da Cultura;
V – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;
VI – Ministério de Minas e Energia;
VII – Ministério da Saúde;
VIII – Ministério da Educação;
IX – Ministério da Integração Nacional;
X – Ministério dos Transportes; e
XI – Ministério das Cidades.
§ 1º A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial será 
representada pelo Subsecretário de Políticas para Comunidades Tradicio-
nais, e os demais membros e respectivos suplentes do comitê gestor serão 
indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados pelo Secre-
tário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
§ 2º O comitê gestor reunir-se-á mediante convocação do Secretário Espe-
cial de Políticas de Promoção da Igualdade Social.
§ 3º O comitê gestor poderá convidar a participar das reuniões represen-
tantes de outros órgãos, de instituições públicas e da sociedade civil, bem 
como especialistas, para prestar informações e emitir pareceres.
§ 4º O comitê gestor poderá sugerir ao Secretário Especial de Política de 
Promoção da Igualdade Racial a constituição de grupos de trabalho temá-
ticos, com a finalidade de atender a demandas específicas e recomendar a 
adoção de medidas necessárias à implementação de suas proposições.

Art. 7º Caberá à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial prover o apoio administrativo e os meios necessários à execução dos 
trabalhos do comitê gestor e dos grupos de trabalho que porventura vierem 
a ser criados.
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Art. 8º A Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial e 
o Comitê Gestor, em articulação com o Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial (CNPIR), promoverão o aperfeiçoamento dos mecanismos 
de controle social e de participação da sociedade civil na implementação, 
acompanhamento, fiscalização, avaliação dos projetos e ações da Agenda 
Social Quilombola.

Art. 9º As atividades dos membros do comitê gestor e dos grupos de trabalho 
constituídos são consideradas serviço público relevante não remunerado.

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

Brasília, 20 de novembro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Erenice Guerra



LIStA DE OUtRAS NORMAS E 
INFORMAÇÕES DE INtERESSE



Legislação sobre Comunidades Quilombolas 137

CONVENÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MUN-
DIAL, CULTURAL E NATURAL, DE 1972 
Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 74/1974. Publicação: DOU-1, de 14-
12-1977, p. 17107.
Promulgada pelo Decreto nº 80.978/1977. Publicação: DOU-1, de 14-12-
1977, p. 17107. Retificação: DOU-1, de 20-12-1977, p. 17506.

LEI Nº 4.132, DE 10 DE SETEMBRO DE 1962
Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua 
aplicação.
Publicação: DOU-1, de 7-11-1962, p. 11565.

LEI Nº 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o estatuto da terra, e dá outras providências.
Publicação: DOU-1, Supl., de 30-11-1964, p. 49.

LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (vetado) e dá outras providências.
Publicação: DOU-1, de 25-7-1985, p. 10649.

LEI Nº 7.668, DE 22 DE AGOSTO DE 1988
Autoriza o Poder Executivo a constituir a Fundação Cultural Palmares 
(FCP) e dá outras providências.
Publicação: DOU-1, de 23-8-1988, p. 16002.

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989 
Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
Publicação: DOU-1, de 6-1-1989, p. 369.

LEI Nº 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993
Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos 
a reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal.
Publicação: DOU-1, de 26-2-1993, p. 2349.
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LEI Nº 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995
Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas 
discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação 
jurídica de trabalho, e dá outras providências.
Publicação: DOU-1, de 17-4-1995, p. 5361.

LEI Nº 10.558, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002
(Lei de Cotas) 
Cria o Programa Diversidade na Universidade, e dá outras providências.
Publicação: DOU-1, de 14-11-2002, p. 6.

LEI Nº 10.678, DE 23 DE MAIO DE 2003
Cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da 
Presidência da República, e dá outras providências.
Publicação: DOU-1, de 26-5-2003, p. 1.

LEI Nº 10.778, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2003
Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violên-
cia contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados.
Publicação: DOU-1, de 25-11-2003, p. 11.

LEI Nº 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012
(Lei de Cotas de Ingresso nas Universidades)
Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições 
federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências.
Publicação: DOU-1, de 30-8-2012, p. 1.

LEI Nº 12.990, DE 9 DE JUNHO DE 2014
Reserva aos negros vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públi-
cos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da ad-
ministração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das em-
presas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.
Publicação: DOU-1, de 10-6-2014, p. 3.

DECRETO Nº 59.428, DE 27 DE OUTUBRO DE 1966
Regulamenta os Capítulos I e II do Título II, o Capítulo II do Título III, e 
os arts. 81, 82, 83, 91, 109, 111, 114, 115 e 126 da Lei nº 4504, de 30 de no-
vembro de 1964 (Estatuto da Terra); o art. 22 do Decreto-Lei nº 22.239, de 
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19 de dezembro de 1932, e os arts. 9, 10, 11, 12, 22 e 23 da Lei nº 4.947, de 6 
de abril de 1966.
Publicação: DOU-1, de 1-11-1966, p. 12612; Retificação: DOU-1, de 
11-11-1966.

DECRETO Nº 4.885, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a composição, estruturação, competências e funcionamento 
do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), e dá ou-
tras providências.
Publicação: DOU-1, de 21-11-2003, p. 2.

DECRETO DE 13 DE JULHO DE 2006
Altera a denominação, competência e composição da Comissão Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais e dá ou-
tras providências.
Publicação: DOU-1, de 14-7-2006, p. 19.

DECRETO Nº 7.824, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012
Regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o 
ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino 
técnico de nível médio.
Publicação: DOU-1, de 15-10-2012, p. 6.

INSTRUÇÃO NORMATIVA-INCRA Nº 57, DE 20 DE OUTUBRO DE 2009
Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimi-
tação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas 
por remanescentes das comunidades dos quilombos de que tratam o Art. 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.
Publicação: DOU-1, de 21-10-2009, p. 52.

PORTARIA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES Nº 98, DE 26 DE 
NOVEMBRO DE 2007
Institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Qui-
lombos da Fundação Cultural Palmares.
Publicação: DOU-1, de 28-11-2007, p. 29.
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PORTAIS

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas
http://www.conaq.org.br

Fundação Cultural Palmares
http://www.palmares.gov.br

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
República
http://www.seppir.gov.br/
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