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Apresentação

As obras de legislação do Senado Federal visam a permitir o acesso do cidadão 
à legislação em vigor relativa a temas específicos de interesse público.

Tais coletâneas incluem dispositivos constitucionais, códigos ou leis principais 
sobre o tema, além de normas correlatas e acordos internacionais relevantes, 
a depender do assunto. Por meio de compilação atualizada e fidedigna, 
apresenta-se ao leitor um painel consistente para estudo e consulta.

Notas de rodapé trazem a referência das normas que alteram ou regulamentam 
leis e decretos, permitindo ao leitor aprofundar seus conhecimentos. O termo 
“Ver” remete a normas conexas.

O índice temático, quando apresentado, oferece verbetes com tópicos de relevo, 
tornando fácil e rápida a consulta a dispositivos de interesse mais pontual.

Na Livraria Virtual do Senado (www.senado.leg.br/livraria), além das obras 
impressas disponíveis para compra direta, o leitor encontra e-books para 
download imediato e gratuito.

Sugestões e críticas podem ser registradas na página da Livraria e certamente 
contribuirão para o aprimoramento de nossos livros e periódicos.





Dispositivos constitucionais 
pertinentes
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Constituição  
da República Federativa do Brasil

...............................................................................

TÍTULO I – Dos Princípios Fundamentais

Art. 1o A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
................................................................................

II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa;
................................................................................

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária;

II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização 

e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem pre-

conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.
................................................................................

TÍTULO II – Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais
CAPÍTULO I – Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações, nos termos desta Constituição;

II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

III – ninguém será submetido a tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante;
................................................................................

X – são invioláveis a intimidade, a vida priva-
da, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;
................................................................................

XLI – a lei punirá qualquer discriminação 
atentatória dos direitos e liberdades funda-
mentais;

XLII – a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei;
................................................................................

CAPÍTULO II – Dos Direitos Sociais

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:
................................................................................

XXX – proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI – proibição de qualquer discrimina-
ção no tocante a salário e critérios de admissão 
do trabalhador portador de deficiência;

XXXII – proibição de distinção entre tra-
balho manual, técnico e intelectual ou entre os 
profissionais respectivos;
................................................................................

TÍTULO VIII – Da Ordem Social
................................................................................

CAPÍTULO VII – Da Família, da Criança, 
do Adolescente, do Jovem e do Idoso
................................................................................
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Art. 227. É dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança, ao adolescente 
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao la-
zer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.
................................................................................





Estatuto da Igualdade Racial



14

Ig
ua

ld
ad

e 
ra

ci
al

 e
 é

tn
ic

a

Lei no 12.288/2010
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, coleti-
vos e difusos e o combate à discriminação 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 prefe-
rência 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 qualquer outro campo da vida pública 
ou privada;

II – desigualdade racial: toda situação in-
justificada de diferenciação de acesso e fruição 
de bens, serviços e oportunidades, nas esferas 
pública e privada, em virtude de raça, cor, des-
cendência ou origem nacional ou étnica;

III – desigualdade de gênero e raça: assi-
metria existente no âmbito da sociedade que 
acentua a distância social entre mulheres negras 
e os demais segmentos sociais;

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 Estado no cumpri-
mento de suas atribuições institucionais;

VI – ações afirmativas: os programas e 
medidas especiais adotados pelo Estado e pela 
iniciativa privada para a correção das desigual-
dades raciais e para a promoção da igualdade 
de oportunidades.

Art. 2o É dever do Estado e da sociedade ga-
rantir a igualdade de oportunidades, reconhe-
cendo a todo cidadão brasileiro, independen-
temente da etnia ou da cor da pele, o direito à 
participação na comunidade, especialmente nas 
atividades políticas, econômicas, empresariais, 
educacionais, culturais e esportivas, defen-
dendo sua dignidade e seus valores religiosos 
e culturais.

Art. 3o Além das normas constitucionais rela-
tivas aos princípios fundamentais, aos direitos 
e garantias fundamentais e aos direitos sociais, 
econômicos 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 for-
talecimento 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 desen-
volvimento econômico e social;

II – adoção de medidas, programas e políti-
cas de ação afirmativa;

III – modificação das estruturas institucio-
nais do Estado para o adequado enfrentamento 
e a superação das desigualdades étnicas decor-
rentes do preconceito e da discriminação étnica;
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IV – promoção de ajustes normativos para 
aperfeiçoar o combate à discriminação 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 ini-
ciativas oriundas da sociedade civil direciona-
das à promoção da igualdade de oportunidades 
e ao combate 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 enfrentamento das 
desigualdades étnicas no tocante à educação, 
cultura, esporte 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 afir-
mativa constituir-se-ão em políticas públicas 
destinadas a reparar as distorções e desigual-
dades 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 Nacional de Promo-
ção 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 ins-

tituições públicas federais, estaduais, distritais e 
municipais, da administração direta e indireta.

§ 2o O poder público garantirá que o 
segmento da população negra vinculado aos 
seguros privados de saúde seja tratado sem 
discriminação.

Art. 7o O conjunto de ações de saúde voltadas 
à população negra constitui a Política Nacio-
nal de Saúde Integral da População Negra, 
organizada de acordo com as diretrizes abaixo 
especificadas:

I – ampliação e fortalecimento da participa-
ção de lideranças dos movimentos sociais em 
defesa da saúde da população negra nas instân-
cias de participação e controle social do SUS;

II – produção de conhecimento científico 
e tecnológico em saúde da população negra;

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 Na-
cional de Saúde Integral da População Negra:

I – a promoção da saúde integral da popula-
ção negra, priorizando a redução das desigual-
dades 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 desagre-
gados 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 popula-
ção negra nos processos de formação política 
das lideranças de movimentos sociais para o 
exercício da participação e controle social no 
SUS.

Parágrafo único. Os moradores das comu-
nidades de remanescentes de quilombos serão 
beneficiários de incentivos específicos para a 
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garantia do direito à saúde, incluindo melho-
rias 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 par-
ticipar de atividades educacionais, culturais, 
esportivas e de lazer adequadas a seus interes-
ses e condições, 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 negra ao ensino 
gratuito e às atividades esportivas e de lazer;

II – apoio à iniciativa de entidades que man-
tenham espaço para promoção social e cultural 
da população negra;

III – desenvolvimento de campanhas educa-
tivas, inclusive nas escolas, para que a solida-
riedade aos membros da população negra faça 
parte da cultura de toda a sociedade;

IV – implementação de políticas públicas 
para o fortalecimento da juventude 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 ministra-
dos no âmbito de todo o currículo escolar, 
resgatando sua contribuição decisiva para o 
desenvolvimento social, econômico, político 
e cultural do País.

§ 2o O órgão competente do Poder Execu-
tivo fomentará a formação inicial e continuada 
de professores e a elaboração de material didá-
tico 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 de-
bater com os estudantes suas vivências relativas 
ao tema em comemoração.

Art. 12. Os órgãos federais, distritais e esta-
duais de fomento à pesquisa e à pós-graduação 
poderão criar incentivos a pesquisas e a progra-
mas 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, incentivará as insti-
tuições de ensino superior públicas e privadas, 
sem prejuízo 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 desenvolvam temáticas de 
interesse da população negra;

II – incorporar nas matrizes curriculares 
dos cursos de formação de professores temas 
que incluam valores concernentes à pluralidade 
étnica e cultural da sociedade brasileira;

III – desenvolver programas de extensão 
universitária destinados a aproximar 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 públi-
cos, privados e comunitários, com as escolas de 
educação infantil, ensino fundamental, ensino 
médio e ensino técnico, para a formação do-
cente baseada em princípios de equidade, de 
tolerância e de respeito às diferenças étnicas.

Art. 14. O poder público estimulará e apoiará 
ações socioeducacionais realizadas por enti-
dades do movimento negro que desenvolvam 
atividades voltadas para a inclusão social, me-
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diante cooperação técnica, intercâmbios, con-
vênios 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 reconhe-
cimento das sociedades negras, 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 pre-
servação de seus usos, costumes, tradições e 
manifestos religiosos, sob a proteção do Estado.

Parágrafo único. A preservação dos do-
cumentos e dos sítios detentores de remi-
niscências 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 manifestações 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 brasi-
leira, nos termos do art. 216 da Constituição 
Federal.

Parágrafo único. O poder público buscará 
garantir, por meio dos atos normativos neces-

sários, a preservação dos elementos formado-
res 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 despor-
tivas, 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 reco-
nhecida 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 pelos capoei-
ristas e mestres tradicionais, pública e formal-
mente 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 consci-
ência e de crença, sendo assegurado 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 reli-
giosos de matriz africana compreende:

I – a prática de cultos, a celebração de reuni-
ões relacionadas à religiosidade e a fundação e 
manutenção, por iniciativa privada, de lugares 
reservados para tais fins;

II – a celebração de festividades e cerimô-
nias de acordo com preceitos das respectivas 
religiões;

III – a fundação e a manutenção, por ini-
ciativa privada, de instituições beneficentes 
ligadas às respectivas convicções religiosas;
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IV – a produção, a comercialização, a aqui-
sição e o uso de artigos e materiais religiosos 
adequados aos costumes e às práticas fundadas 
na respectiva religiosidade, ressalvadas as con-
dutas vedadas por legislação específica;

V – a produção e a divulgação de publica-
ções 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 comunicação e em quaisquer outros locais.

Art. 25. É assegurada a assistência religiosa 
aos praticantes de religiões de matrizes afri-
canas internados em hospitais ou em outras 
instituições de internação coletiva, inclusive 
àqueles submetidos a pena privativa de liber-
dade.

Art. 26. O poder público adotará as medidas 
necessárias para o combate à intolerância com 
as religiões de matrizes africanas e à discrimi-
nação de seus seguidores, especialmente com 
o objetivo de:

I – coibir a utilização dos meios de comu-
nicação 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 afri-
canas;

II – inventariar, restaurar e proteger os do-
cumentos, obras e outros bens de valor artístico 
e cultural, os monumentos, mananciais, flora e 
sítios arqueológicos 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.

CAPÍTULO IV – Do Acesso à Terra e à 
Moradia Adequada
SEÇÃO I – Do Acesso à Terra

Art. 27. O poder público elaborará e imple-
mentará políticas públicas capazes de promo-
ver o acesso da população negra à terra e às 
atividades produtivas no campo.

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

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

Art. 30. O poder público promoverá a edu-
cação 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 res-
pectivos.

Art. 32. O Poder Executivo federal elaborará 
e desenvolverá políticas públicas especiais 
voltadas para o desenvolvimento sustentável 
dos remanescentes das comunidades dos qui-
lombos, respeitando as tradições de proteção 
ambiental das comunidades.

Art. 33. Para fins de política agrícola, os re-
manescentes das comunidades dos quilombos 
receberão dos órgãos competentes tratamento 
especial diferenciado, 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 beneficiarão de todas as 
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iniciativas previstas nesta e em outras leis para 
a promoção da igualdade étnica.

SEÇÃO II – Da Moradia

Art. 35. O poder público garantirá a imple-
mentação de políticas públicas para assegurar o 
direito à moradia adequada da população negra 
que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas 
subutilizadas, degradadas ou em processo 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 infraestrutura 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 Fe-
deral e os Municípios estimularão e facilitarão 
a participação de organizações e movimentos 
representativos da população negra na com-
posição 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 vol-
tadas para a inclusão da população negra no 

mercado de trabalho será de responsabilidade 
do poder público, observando-se:

I – o instituído neste Estatuto;
II – os compromissos assumidos pelo Brasil 

ao ratificar a Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discrimi-
nação 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;

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 similares nas empresas e 
organizações privadas.

§ 1o A igualdade de oportunidades será 
lograda mediante a adoção de políticas e pro-
gramas de formação profissional, de emprego e 
de geração de renda voltados para a população 
negra.

§ 2o As ações visando a promover a igualda-
de de oportunidades na esfera da administração 
pública far-se-ão por meio de normas estabe-
lecidas 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 proporciona-
lidade 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 marginalização da 
mulher negra no trabalho artístico e cultural.

§ 7o O poder público promoverá ações com 
o objetivo de elevar a escolaridade e a quali-
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ficação 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) formula-
rá políticas, programas e projetos voltados para 
a inclusão da população negra no mercado de 
trabalho e orientará a destinação de recursos 
para seu financiamento.

Art. 41. As ações de emprego e renda, pro-
movidas por meio de financiamento para 
constituição e ampliação de pequenas e médias 
empresas e de programas de geração de renda, 
contemplarão o estímulo à promoção de em-
presários negros.

Parágrafo único. O poder público estimu-
lará as atividades voltadas ao turismo étnico 
com enfoque nos locais, monumentos e cidades 
que retratem a cultura, os usos e os costumes 
da população negra.

Art. 42. O Poder Executivo federal poderá 
implementar critérios para provimento de 
cargos em comissão e funções de confiança 
destinados a ampliar a participação de negros, 
buscando reproduzir a estrutura da distribui-
ção 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 pelas 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 discri-
minação 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 publi-
citárias destinadas à veiculação pelas emissoras 
de televisão e em salas cinematográficas o 
disposto no art. 44.

Art. 46. Os órgãos e entidades da administra-
ção pública federal direta, autárquica ou fun-
dacional, 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 especificações para contra-
tação 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 relacionadas com o projeto ou 
serviço contratado.

§ 2o Entende-se por prática de iguais opor-
tunidades de emprego o conjunto de medidas 
sistemáticas executadas com a finalidade de 
garantir a diversidade étnica, de sexo e de ida-
de na equipe vinculada ao projeto ou serviço 
contratado.

§ 3o A autoridade contratante poderá, se 
considerar necessário para garantir 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 implementação do conjunto de políticas e 
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serviços destinados a superar as desigualdades 
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 resultantes 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 igualdade étnica;

V – garantir a eficácia dos meios e dos ins-
trumentos criados para a implementação das 
ações afirmativas e o cumprimento das metas 
a serem estabelecidas.

CAPÍTULO III – Da Organização e 
Competência

Art. 49. O Poder Executivo federal elaborará 
plano nacional de promoção da igualdade ra-
cial contendo as metas, princípios e diretrizes 
para a implementação da Política Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial (PNPIR).

§ 1o A elaboração, implementação, coor-
denação, avaliação e acompanhamento 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 autori-
zado a instituir fórum intergovernamental de 
promoção da igualdade étnica, a ser coorde-
nado pelo órgão responsável pelas políticas de 

promoção da igualdade étnica, com o objetivo 
de implementar estratégias que visem à incor-
poração 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 igualdade 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 respecti-
vas esferas de competência, poderão instituir 
conselhos de promoção da igualdade étnica, 
de caráter permanente e consultivo, compostos 
por igual número de representantes de órgãos e 
entidades públicas e de organizações da socie-
dade civil representativas da população negra.

Parágrafo único. O Poder Executivo prio-
rizará o repasse dos recursos referentes 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 Legisla-
tivo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em 
Defesa da Igualdade Racial, para receber e en-
caminhar denúncias de preconceito e discrimi-
nação com base em etnia ou cor e acompanhar 
a implementação de medidas para a promoção 
da igualdade.

Art. 52. É assegurado às vítimas de discrimi-
nação étnica o acesso aos órgãos de Ouvidoria 
Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministé-
rio Público e ao Poder Judiciário, em todas as 
suas instâncias, para a garantia do cumprimen-
to de seus direitos.

Parágrafo único. O Estado assegurará 
atenção às mulheres negras em situação de vio-
lência, garantida a assistência física, psíquica, 
social e jurídica.
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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 proteção da juventude 
negra em conflito com a lei e exposta a experi-
ências de exclusão social.

Art. 54. O Estado adotará medidas para coibir 
atos de discriminação e preconceito 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 le-
sões e das ameaças de lesão aos interesses da 
população negra decorrentes de situações de 
desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros 
instrumentos, à ação civil pública, disciplinada 
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 planos 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 in-
clusão 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 me-
lhoria da qualidade de vida da população negra;

III – incentivo à criação de programas e 
veículos de comunicação destinados à divul-
gação 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 negras na educação 
fundamental, média, técnica e superior;

VI – apoio a programas e projetos dos go-
vernos estaduais, distrital e municipais e de 
entidades da sociedade civil voltados para a 
promoção da igualdade de oportunidades para 
a população negra;

VII – apoio a iniciativas em defesa da cul-
tura, da memória e das tradições africanas e 
brasileiras.

§ 1o O Poder Executivo federal é autorizado 
a adotar medidas que garantam, em cada exer-
cício, a transparência na alocação e na execução 
dos recursos necessários ao financiamento das 
ações previstas neste Estatuto, explicitando, en-
tre outros, a proporção dos recursos orçamentá-
rios destinados 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 subsequente à publicação 
deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo 
federal que desenvolvem políticas e programas 
nas áreas referidas no § 1o deste artigo discrimi-
narão 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 imple-
mentação do disposto neste artigo, podendo 
estabelecer patamares de participação crescente 
dos programas de ação afirmativa nos orçamen-
tos anuais a que se refere o § 2o deste artigo.

§ 4o O órgão colegiado do Poder Executivo 
federal responsável pela promoção 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 recur-
sos ordinários, poderão ser consignados nos 
orçamentos fiscal e da seguridade social para 
financiamento das ações de que trata o art. 56:

I – transferências voluntárias dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios;

II – doações voluntárias de particulares;
III – doações de empresas privadas e or-

ganizações não governamentais, nacionais ou 
internacionais;
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IV – doações voluntárias de fundos nacio-
nais ou internacionais;

V – doações de Estados estrangeiros, por 
meio de convênios, tratados e acordos inter-
nacionais.

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 eficácia 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. 60. Os arts.  3o e 4o da Lei no  7.716, de 
1989, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3o  ...........................................................
Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem, por motivo de discriminação de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional, 
obstar a promoção funcional.”
“Art. 4o  ...........................................................
§ 1o Incorre na mesma pena quem, por 
motivo de discriminação de raça ou de cor 
ou práticas resultantes do preconceito de 
descendência ou origem nacional ou étnica:
I – deixar de conceder os equipamentos 
necessários ao empregado em igualdade de 
condições com os demais trabalhadores;
II – impedir a ascensão funcional do em-
pregado ou obstar outra forma de benefício 
profissional;
III – proporcionar ao empregado tratamento 
diferenciado no ambiente de trabalho, espe-
cialmente quanto ao salário.
§ 2o Ficará sujeito às penas de multa e de 
prestação de serviços à comunidade, incluin-
do atividades de promoção da igualdade 
racial, quem, em anúncios ou qualquer outra 
forma de recrutamento de trabalhadores, 
exigir aspectos de aparência próprios de raça 

ou etnia para emprego cujas atividades não 
justifiquem essas exigências.”

Art. 61. Os arts.  3o e 4o da Lei no  9.029, de 
13 de abril de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 3o Sem prejuízo do prescrito no art. 2o 
e nos dispositivos legais que tipificam os 
crimes resultantes de preconceito de etnia, 
raça ou cor, as infrações do disposto nesta 
Lei são passíveis das seguintes cominações: 
 ......................................................................... ”
“Art. 4o  O rompimento da relação de traba-
lho por ato discriminatório, nos moldes des-
ta Lei, além do direito à reparação pelo dano 
moral, faculta ao empregado optar entre:
 ......................................................................... ”

Art. 62. O art.  13 da Lei no  7.347, de 1985, 
passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o, renu-
merando-se o atual parágrafo único como § 1o:

“Art. 13.  ..........................................................
§ 1o  ..................................................................
§ 2o Havendo acordo ou condenação com 
fundamento em dano causado por ato de 
discriminação étnica nos termos do disposto 
no art. 1o desta Lei, a prestação em dinheiro 
reverterá diretamente ao fundo de que trata 
o caput e será utilizada para ações de promo-
ção da igualdade étnica, conforme definição 
do Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial, na hipótese de extensão 
nacional, ou dos Conselhos de Promoção 
de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas 
hipóteses de danos com extensão regional 
ou local, respectivamente.”

Art. 63. O § 1o do art. 1o da Lei no 10.778, de 
24 de novembro de 2003, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 1o  ...........................................................
§ 1o Para os efeitos desta Lei, entende-se por 
violência contra a mulher qualquer ação ou 
conduta, baseada no gênero, inclusive de-
corrente de discriminação ou desigualdade 
étnica, que cause morte, dano ou sofrimento 
físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 
no âmbito público quanto no privado.
 ......................................................................... ”
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Art. 64. O § 3o do art. 20 da Lei no 7.716, de 
1989, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso III:

“Art. 20.  ..........................................................
 ...........................................................................
§ 3o  ..................................................................
 ...........................................................................
III – a interdição das respectivas mensagens 
ou páginas de informação na rede mundial 
de computadores.
 ......................................................................... ”

Art. 65. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) 
dias após a data de sua publicação.

Brasília, 20 de julho de 2010; 189o da Indepen-
dência e 122o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Eloi Ferreira 
de Araújo

Promulgada em 20/7/2010 e publicada no DOU de 
21/7/2010.



Normas correlatas
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Lei no 13.004/2014
Altera os arts. 1o, 4o e 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, para incluir, entre as finalidades da 
ação civil pública, a proteção do patrimônio público e social.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Os arts. 1o, 4o e 5o da Lei no 7.347, de 
24 de julho de 1985, passam a vigorar com as 
seguintes alterações:

“Art. 1o  ...........................................................
 ...........................................................................
VIII – ao patrimônio público e social.
 ......................................................................... ”
“Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar 
para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, 
evitar dano ao patrimônio público e social, 
ao meio ambiente, ao consumidor, à honra 
e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos, à ordem urbanística ou aos bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico.”
“Art. 5o  ...........................................................
 ...........................................................................

V –  ...................................................................
 ...........................................................................
b) inclua, entre suas finalidades institucio-
nais, a proteção ao patrimônio público e 
social, ao meio ambiente, ao consumidor, à 
ordem econômica, à livre concorrência, aos 
direitos de grupos raciais, étnicos ou reli-
giosos ou ao patrimônio artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico.
 ......................................................................... ”

Art. 2o Esta Lei entra em vigor após decorridos 
60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.

Brasília, 24 de junho de 2014; 193o da Indepen-
dência e 126o da República.

DILMA ROUSSEFF – José Eduardo Cardozo

Promulgada em 24/6/2014 e publicada no DOU de 
25/6/2014.
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Lei no 12.966/2014
Altera a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), para incluir a proteção à 
honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei inclui na Lei no 7.347, de 24 
de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), 
a proteção à honra e à dignidade de grupos 
raciais, étnicos ou religiosos.

Art. 2o O caput do art. 1o da Lei no 7.347, de 
1985, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso VII:

“Art. 1o  ...........................................................
 ...........................................................................
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos.
 ......................................................................... ”

Art. 3o O art. 4o da Lei no 7.347, de 1985, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar 
para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, 
evitar o dano ao meio ambiente, ao consumi-
dor, à honra e à dignidade de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos, à ordem urbanística ou 
aos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico.”

Art. 4o A alínea “b” do inciso V do caput do 
art. 5o da Lei no 7.347, de 1985, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 5o  ...........................................................
 ...........................................................................
V –  ...................................................................
 ...........................................................................
b) inclua, entre as suas finalidades institu-
cionais, a proteção ao meio ambiente, ao 
consumidor, à ordem econômica, à livre 
concorrência, aos direitos de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos ou ao patrimônio 
artístico, estético, histórico, turístico e pai-
sagístico.
 ......................................................................... ”

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 24 de abril de 2014; 193o da Indepen-
dência e 126o da República.

DILMA ROUSSEFF – José Eduardo Cardozo 
– Gilberto Carvalho – Luiza Helena de Bairros 
– Ideli Salvatti

Promulgada em 24/4/2014 e publicada no DOU de 
25/4/2014.
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Lei no 12.711/2012
Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de 
nível médio e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o As instituições federais de educação 
superior vinculadas ao Ministério da Educação 
reservarão, em cada concurso seletivo para 
ingresso nos cursos de graduação, por curso e 
turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) 
de suas vagas para estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino médio em 
escolas públicas.

Parágrafo único. No preenchimento das 
vagas de que trata o caput deste artigo, 50% 
(cinquenta por cento) deverão ser reservados 
aos estudantes oriundos de famílias com ren-
da igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um 
salário mínimo e meio) per capita.

Art. 2o (Vetado)

Art. 3o Em cada instituição federal de ensino 
superior, as vagas de que trata o art. 1o desta 
Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas, 
em proporção no mínimo igual à de pretos, 
pardos e indígenas na população da unidade 
da Federação onde está instalada a instituição, 
segundo o último censo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Parágrafo único. No caso de não pre-
enchimento das vagas segundo os critérios 
estabelecidos no caput deste artigo, aquelas 
remanescentes deverão ser completadas por 
estudantes que tenham cursado integralmente 
o ensino médio em escolas públicas.

Art. 4o As instituições federais de ensino 
técnico de nível médio reservarão, em cada 
concurso seletivo para ingresso em cada 

curso, por turno, no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) de suas vagas para estudantes que 
cursaram integralmente o ensino fundamental 
em escolas públicas.

Parágrafo único. No preenchimento das 
vagas de que trata o caput deste artigo, 50% 
(cinquenta por cento) deverão ser reservados 
aos estudantes oriundos de famílias com ren-
da igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um 
salário mínimo e meio) per capita.

Art. 5o Em cada instituição federal de ensino 
técnico de nível médio, as vagas de que trata o 
art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso 
e turno, por autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas, em proporção no mínimo igual à 
de pretos, pardos e indígenas na população da 
unidade da Federação onde está instalada a 
instituição, segundo o último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Parágrafo único. No caso de não preenchi-
mento das vagas segundo os critérios estabele-
cidos no caput deste artigo, aquelas remanes-
centes deverão ser preenchidas por estudantes 
que tenham cursado integralmente o ensino 
fundamental em escola pública.

Art. 6o O Ministério da Educação e a Secre-
taria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, da Presidência da República, 
serão responsáveis pelo acompanhamento e 
avaliação do programa de que trata esta Lei, 
ouvida a Fundação Nacional do Índio (Funai).

Art. 7o O Poder Executivo promoverá, no 
prazo de 10 (dez) anos, a contar da publicação 
desta Lei, a revisão do programa especial para o 
acesso de estudantes pretos, pardos e indígenas, 
bem como daqueles que tenham cursado inte-
gralmente o ensino médio em escolas públicas, 
às instituições de educação superior.
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Art. 8o As instituições de que trata o art.  1o 
desta Lei deverão implementar, no mínimo, 
25% (vinte e cinco por cento) da reserva de 
vagas prevista nesta Lei, a cada ano, e terão o 
prazo máximo de 4 (quatro) anos, a partir da 
data de sua publicação, para o cumprimento 
integral do disposto nesta Lei.

Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 29 de agosto de 2012; 191o da Indepen-
dência e 124o da República.

DILMA ROUSSEFF – Aloizio Mercadante – 
Miriam Belchior – Luís Inácio Lucena Adams 
– Luiza Helena de Bairros – Gilberto Carvalho

Promulgada em 29/8/2012 e publicada no DOU de 
30/8/2012.
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Lei no 10.678/2003
Cria a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, 
e dá outras providências.

Faço saber que o Presidente da República ado-
tou a Medida Provisória no 111, de 2003, que 
o Congresso Nacional aprovou, e eu, Eduardo 
Siqueira Campos, Segundo Vice-Presidente, no 
exercício da Presidência da Mesa do Congresso 
Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 
da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda constitucional no 32, combinado 
com o art. 12 da Resolução no 1, de 2002-CN, 
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o Fica criada, como órgão de assessora-
mento imediato ao Presidente da República, a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial.

Art. 2o (Revogado)1

Art. 3o O CNPIR será presidido pelo titular da 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, da Presidência da República, e 
terá a sua composição, competências e funciona-
mento estabelecidos em ato do Poder Executivo, 
a ser editado até 31 de agosto de 2003.

Parágrafo único. A Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da 
Presidência da República, constituirá, no prazo 
de noventa dias, contado da publicação desta Lei, 

1 Lei no 12.314/2010; e Medida Provisória no 483/2010.

grupo de trabalho integrado por representantes 
da Secretaria Especial e da sociedade civil, para 
elaborar proposta de regulamentação do CNPIR, 
a ser submetida ao Presidente da República.

Art. 4o Fica criado, na Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
da Presidência da República, 1(um) cargo de 
Secretário-Adjunto, código DAS 101.6.2

Art. 4o-A. Fica transformado o cargo de Se-
cretário Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial no cargo de Ministro de Esta-
do Chefe da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial.3

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Congresso Nacional, em 23 de maio de 2003; 
182o da Independência e 115o da República.

Senador EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS, 
Segundo Vice-Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional, no exercício da Presidência

Promulgada em 23/5/2003 e publicada no DOU de 
26/5/2003.

2 Lei no 11.693/2008; e Medida Provisória no 419/2008.
3 Lei no 11.693/2008; e Medida Provisória no 419/2008.
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Lei no 9.029/1995
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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o É proibida a adoção de qualquer prática 
discriminatória e limitativa para efeito de acesso 
à relação de trabalho, ou de sua manutenção, 
por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado 
civil, situação familiar, deficiência, reabilitação 
profissional, idade, entre outros, ressalvadas, 
nesse caso, as hipóteses de proteção à criança 
e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do 
art. 7o da Constituição Federal.1

Art. 2o Constituem crime as seguintes práticas 
discriminatórias:

I – a exigência de teste, exame, perícia, laudo, 
atestado, declaração ou qualquer outro proce-
dimento relativo à esterilização ou a estado de 
gravidez;

II – a adoção de quaisquer medidas, de ini-
ciativa do empregador, que configurem;

a) indução ou instigamento à esterilização 
genética;

b) promoção do controle de natalidade, as-
sim não considerado o oferecimento de serviços 
e de aconselhamento ou planejamento familiar, 
realizados através de instituições públicas ou 
privadas, submetidas às normas do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Pena: detenção de um a dois anos e multa.
Parágrafo único. São sujeitos ativos dos cri-

mes a que se refere este artigo:
I – a pessoa física empregadora;
II – o representante legal do empregador, 

como definido na legislação trabalhista;
III – o dirigente, direto ou por delegação, 

de órgãos públicos e entidades das administra-
ções públicas direta, indireta e fundacional de 

1 Lei no 13.146/2015.

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 3o Sem prejuízo do prescrito no art. 2o des-
ta Lei e nos dispositivos legais que tipificam os 
crimes resultantes de preconceito de etnia, raça, 
cor ou deficiência, as infrações do disposto nesta 
Lei são passíveis das seguintes cominações:2

I – multa administrativa de dez vezes o valor 
do maior salário pago pelo empregador, elevado 
em cinquenta por cento em caso de reincidência;

II – proibição de obter empréstimo ou finan-
ciamento junto a instituições financeiras oficiais.

Art. 4o O rompimento da relação de trabalho 
por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, 
além do direito à reparação pelo dano moral, 
faculta ao empregado optar entre:3

I – a reintegração com ressarcimento integral 
de todo o período de afastamento, mediante pa-
gamento das remunerações devidas, corrigidas 
monetariamente e acrescidas de juros legais;

II – a percepção, em dobro, da remuneração 
do período de afastamento, corrigida moneta-
riamente e acrescida dos juros legais.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 6o Revogam-se as disposições em con-
trário.

Brasília, 13 de abril de 1995; 174o da Indepen-
dência e 107o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Paulo Paiva

Promulgada em 13/4/1995 e publicada no DOU de 
17/4/1995.

2 Leis nos 13.146/2015 e 12.288/2010.
3 Leis nos 13.146/2015 e 12.288/2010.
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Lei no 7.716/1989
Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Serão punidos, na forma desta Lei, os 
crimes resultantes de discriminação ou precon-
ceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional.1

Art. 2o (Vetado)

Art. 3o Impedir ou obstar o acesso de al-
guém, devidamente habilitado, a qualquer 
cargo da Administração Direta ou Indireta, 
bem como das concessionárias de serviços 
públicos.2

Parágrafo único. Incorre na mesma pena 
quem, por motivo de discriminação de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional, 
obstar a promoção funcional.

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Art. 4o Negar ou obstar emprego em empresa 
privada.3 

§ 1o Incorre na mesma pena quem, por 
motivo de discriminação de raça ou de cor ou 
práticas resultantes do preconceito de descen-
dência ou origem nacional ou étnica:

I – deixar de conceder os equipamentos 
necessários ao empregado em igualdade de 
condições com os demais trabalhadores; 

II – impedir a ascensão funcional do em-
pregado ou obstar outra forma de benefício 
profissional;

III – proporcionar ao empregado tratamento 
diferenciado no ambiente de trabalho, especial-
mente quanto ao salário.

1 Lei no 9.459/1997.
2 Lei no 12.288/2010.
3 Lei no 12.288/2010.

§ 2o Ficará sujeito às penas de multa e de 
prestação de serviços à comunidade, incluindo 
atividades de promoção da igualdade racial, 
quem, em anúncios ou qualquer outra forma 
de recrutamento de trabalhadores, exigir as-
pectos de aparência próprios de raça ou etnia 
para emprego cujas atividades não justifiquem 
essas exigências.

Pena: reclusão de dois a cinco anos.

Art. 5o Recusar ou impedir acesso a esta-
belecimento comercial, negando-se a servir, 
atender ou receber cliente ou comprador.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 6o Recusar, negar ou impedir a inscrição 
ou ingresso de aluno em estabelecimento de 
ensino público ou privado de qualquer grau.

Pena: reclusão de três a cinco anos.
Parágrafo único. Se o crime for praticado 

contra menor de dezoito anos a pena é agravada 
de 1/3 (um terço).

Art. 7o Impedir o acesso ou recusar hospeda-
gem em hotel, pensão, estalagem, ou qualquer 
estabelecimento similar.

Pena: reclusão de três a cinco anos.

Art. 8o Impedir o acesso ou recusar atendi-
mento em restaurantes, bares, confeitarias, ou 
locais semelhantes abertos ao público.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 9o Impedir o acesso ou recusar atendi-
mento em estabelecimentos esportivos, casas de 
diversões, ou clubes sociais abertos ao público.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendi-
mento em salões de cabeleireiros, barbearias, 
termas ou casas de massagem ou estabeleci-
mento com as mesmas finalidades.
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Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 11. Impedir o acesso às entradas sociais 
em edifícios públicos ou residenciais e elevado-
res ou escada de acesso aos mesmos:

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transpor-
tes públicos, como aviões, navios barcas, barcos, 
ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de 
transporte concedido.

Pena: reclusão de um a três anos.

Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de al-
guém ao serviço em qualquer ramo das Forças 
Armadas.

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio 
ou forma, o casamento ou convivência familiar 
e social.

Pena: reclusão de dois a quatro anos.

Art. 15. (Vetado)

Art. 16. Constitui efeito da condenação a 
perda do cargo ou função pública, para o ser-
vidor público, e a suspensão do funcionamento 
do estabelecimento particular por prazo não 
superior a três meses.

Art. 17. (Vetado)

Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16 e 
17 desta Lei não são automáticos, devendo ser 
motivadamente declarados na sentença.

Art. 19. (Vetado)

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discrimi-
nação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 
ou procedência nacional.4

4 Leis nos  12.735/2012, 12.288/2010, 9.459/1997, 
8.882/1994 e 8.081/1990.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.
§ 1o Fabricar, comercializar, distribuir ou 

veicular símbolos, emblemas, ornamentos, 
distintivos ou propaganda que utilizem a cruz 
suástica ou gamada, para fins de divulgação 
do nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
§ 2o Se qualquer dos crimes previstos no 

caput é cometido por intermédio dos meios de 
comunicação social ou publicação de qualquer 
natureza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
§ 3o No caso do parágrafo anterior, o juiz 

poderá determinar, ouvido o Ministério Públi-
co ou a pedido deste, ainda antes do inquérito 
policial, sob pena de desobediência:

I – o recolhimento imediato ou a busca e 
apreensão dos exemplares do material res-
pectivo;

II – a cessação das respectivas transmissões 
radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da pu-
blicação por qualquer meio;

III – a interdição das respectivas mensagens 
ou páginas de informação na rede mundial de 
computadores.

§ 4o Na hipótese do §  2o, constitui efeito 
da condenação, após o trânsito em julgado da 
decisão, a destruição do material apreendido.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.5

Art. 22. Revogam-se as disposições em con-
trário.6

Brasília, 5 de janeiro de 1989; 168o da Indepen-
dência e 101o da República.

JOSÉ SARNEY – Paulo Brossard

Promulgada em 5/1/1989, publicada no DOU de 
6/1/1989 e retificada em 5/1/1989.

5 Lei no 8.081/1990.
6 Lei no 8.081/1990.
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Lei no 7.437/1985
Inclui, entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de 
sexo ou de estado civil, dando nova redação à Lei no 1.390, de 3 de julho de 1951 – Lei Afonso Arinos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Constitui contravenção, punida nos 
termos desta Lei, a prática de atos resultantes 
de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de 
estado civil.

Art. 2o Será considerado agente de contra-
venção o diretor, gerente ou empregado do 
estabelecimento que incidir na prática referida 
no artigo 1o desta Lei.

Das Contravenções

Art. 3o Recusar hospedagem em hotel, pensão, 
estalagem ou estabelecimento de mesma fina-
lidade, por preconceito de raça, de cor, de sexo 
ou de estado civil.

Pena – prisão simples, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, e multa de 3 (três) a 10 (dez) vezes o 
maior valor de referência (MVR).

Art. 4o Recusar a venda de mercadoria em lojas 
de qualquer gênero ou o atendimento de clientes 
em restaurantes, bares, confeitarias ou locais 
semelhantes, abertos ao público, por precon-
ceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil.

Pena – Prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 
(três) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes 
o maior valor de referência (MVR).

Art. 5o Recusar a entrada de alguém em esta-
belecimento público, de diversões ou de esporte, 
por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de 
estado civil.

Pena – Prisão simples, de 15 (quinze) dias a 3 
(três) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes 
o maior valor de referência (MVR).

Art. 6o Recusar a entrada de alguém em qual-
quer tipo de estabelecimento comercial ou de 
prestação de serviço, por preconceito de raça, 
de cor, de sexo ou de estado civil.

Pena – prisão simples, de 15 (quinze) dias e 3 
(três) meses, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes 
o maior valor de referência (MVR).

Art. 7o Recusar a inscrição de aluno em esta-
belecimento de ensino de qualquer curso ou 
grau, por preconceito de raça, de cor, de sexo 
ou de estado civil.

Pena – prisão simples, de 3 (três) meses a 
1 (um) ano, e multa de 1(uma) a três) vezes o 
maior valor de referência (MVR).

Parágrafo único. Se se tratar de estabeleci-
mento oficial de ensino, a pena será a perda 
do cargo para o agente, desde que apurada em 
inquérito regular.

Art. 8o Obstar o acesso de alguém a qualquer 
cargo público civil ou militar, por preconceito 
de raça, de cor, de sexo ou de estado civil.

Pena – perda do cargo, depois de apurada 
a responsabilidade em inquérito regular, para 
o funcionário dirigente da repartição de que 
dependa a inscrição no concurso de habilitação 
dos candidatos.

Art. 9o Negar emprego ou trabalho a alguém 
em autarquia, sociedade de economia mista, 
empresa concessionária de serviço público ou 
empresa privada, por preconceito de raça, de 
cor, de sexo ou de estado civil.

Pena – prisão simples, de 3 (três) meses a 1 
(um) ano, e multa de 1 (uma) a 3 (três) vezes 
o maior valor de referência (MVR), no caso 
de empresa privada; perda do cargo para o 
responsável pela recusa, no caso de autarquia, 
sociedade de economia mista e empresa con-
cessionária de serviço público.
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Art. 10. Nos casos de reincidência havidos 
em estabelecimentos particulares, poderá o 
juiz determinar a pena adicional de suspensão 
do funcionamento, por prazo não superior a 3 
(três) meses.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em con-
trário.

Brasília, 20 de dezembro de 1985; 164o da In-
dependência e 97o da República.

JOSÉ SARNEY – Fernando Lyra

Promulgada em 20/12/1985 e publicada no DOU 
de 23/12/1985.
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Decreto no 8.136/2013
Aprova o regulamento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial – Sinapir, instituído 
pela Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 
inciso VI, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto no art. 47 da Lei no 12.288, de 20 de 
julho de 2010, 

DECRETA: 

Art. 1o Fica aprovado o regulamento do Siste-
ma Nacional de Promoção da Igualdade Racial 
– Sinapir, na forma do Anexo. 

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

Brasília, 5 de novembro de 2013; 192o da Inde-
pendência e 125o da República. 

DILMA ROUSSEFF – Luiza Helena de Bairros

Decretado em 5/11/2013 e publicado no DOU de 
6/11/2013.

Anexo

Regulamento do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial

CAPÍTULO I – Da Definição e dos Marcos 
Regulatórios
SEÇÃO I – Da Definição

Art. 1o O Sistema Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial – Sinapir, instituído pela Lei 
no  12.288, de 20 de julho de 2010, constitui 
forma de organização e de articulação voltadas 
à implementação do conjunto de políticas e 
serviços destinados a superar as desigualdades 
raciais existentes no País, prestado pelo Poder 
Executivo federal.

§ 1o O Sinapir é um sistema integrado que 
visa a descentralizar e tornar efetivas as políti-
cas públicas para o enfrentamento ao racismo 
e para a promoção da igualdade racial no País.

§ 2o O Sistema tem a função precípua de 
organizar e promover políticas de igualdade 
racial, compreendidas como conjunto de dire-
trizes, ações e práticas a serem observadas na 

atuação do Poder Público e nas relações entre 
o Estado e a sociedade.

Art. 2o O Sinapir será organizado por meio da 
definição de competências e responsabilidades 
específicas para a União e para os demais entes 
federados que aderirem ao Sistema.

§ 1o O funcionamento do Sistema deve 
assegurar que a ação de cada parte integrante 
observe a finalidade comum, garantida a par-
ticipação da sociedade civil e o controle social 
das políticas públicas.

§ 2o Deverão ser adotadas estratégias para as-
segurar à política de igualdade racial prioridade 
no planejamento e no orçamento dos entes fede-
rados que aderirem ao Sinapir de modo a garantir 
o desenvolvimento de programas com impacto 
efetivo na superação das desigualdades raciais.

§ 3o O Sinapir deve garantir que a igualdade 
racial seja contemplada na formulação, imple-
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mentação, monitoramento e avaliação de polí-
ticas públicas, em todas as esferas de governo. 

SEÇÃO II – Dos Fundamentos Legais

Art. 3o São fundamentos legais do Sinapir:
I – Lei no 12.288, de 20 de julho de 2010, que 

institui o Estatuto da Igualdade Racial, em cujo 
Título III (Capítulos I, II e III) foi instituído o 
Sinapir;

II – Convenção Internacional sobre a Eli-
minação de todas as Formas de Discriminação 
Racial, aprovada pelo Decreto Legislativo no 23, 
de 21 de junho de 1967, ratificada pela Repú-
blica Federativa do Brasil em 27 de março de 
1968 e promulgada pelo Decreto no 65.810, de 
8 de dezembro de 1969;

III – Política Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial, instituída pelo Decreto 
no 4.886, de 20 de novembro de 2003; e

IV – Plano Nacional de Promoção da Igual-
dade Racial – Planapir, aprovado pelo Decreto 
no 6.872, de 4 de junho de 2009.

CAPÍTULO II – Dos Princípios e dos 
Objetivos
SEÇÃO I – Dos Princípios

Art. 4o São princípios do Sinapir:
I – desconcentração, que consiste no com-

partilhamento, entre os órgãos e entidades da 
administração púbica federal, das responsabili-
dades pela execução e pelo monitoramento das 
políticas setoriais de igualdade racial;

II – descentralização, que se realiza na de-
finição  de competências e responsabilidades 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de 
modo a permitir que as políticas de igualdade 
racial atendam as necessidades da população;

III – gestão democrática, que envolve a 
participação da sociedade civil na proposição, 
acompanhamento e realização de iniciativas, 
por meio dos conselhos e das conferências de 
Promoção da Igualdade Racial; e

IV – estímulo à adoção de medidas que 
favoreçam a promoção da igualdade racial 
pelos Poderes Legislativo e Judiciário, Minis-

tério Público, Defensorias Públicas e iniciativa 
privada.

SEÇÃO II – Dos Objetivos

Art. 5o São objetivos do Sinapir, de acordo 
com o art. 48 da Lei no 12.288, de 2010:

I – promover a igualdade étnica e o com-
bate às desigualdades sociais resultantes do 
racismo, inclusive mediante a adoção de ações 
afirmativas;

II – formular políticas destinadas a comba-
ter 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 
para promoção da igualdade étnica; e

V – garantir a eficácia dos meios e dos ins-
trumentos criados para a implementação das 
ações afirmativas e o cumprimento das metas 
a serem estabelecidas.

CAPÍTULO III – Dos Instrumentos 
Gerenciais

Art. 6o Constituem instrumentos de gestão 
do Sinapir:

I – o Plano Nacional de Promoção da Igual-
dade Racial – Planapir, e os planos estaduais, 
distrital e municipais;

II – o Plano Plurianual de Governo; e
III – a Rede-Sinapir, a ser criada com o fim 

de promover:
a) a gestão de informação;
b) as condições para o monitoramento;
c) a avaliação do Sinapir; e
d) o acesso e o controle social.

Art. 7o A atuação da Rede-Sinapir deverá ser 
precedida de:

I – formação de cadastro nacional dos ór-
gãos de políticas de promoção da igualdade ra-
cial, nas esferas estadual, distrital e municipal; e

II – desenvolvimento de portal na internet, 
com acesso diferenciado e voltado para a divul-
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gação das ações dos diversos órgãos e entidades 
que compõem o Sinapir.

Parágrafo único. Simultaneamente ao fun-
cionamento do Sistema, ocorrerão o aperfeiço-
amento e a disseminação dos instrumentos e 
técnicas de avaliação e monitoramento das ações 
dos órgãos e entidades que compõe o Sinapir e 
a análise do impacto dessas ações nas condições 
de vida das populações negra, indígena e cigana.

CAPÍTULO IV – Da Estrutura do Sinapir
SEÇÃO I – Da Estrutura

Art. 8o Integram a estrutura do Sinapir:
I – conferências de Promoção da Igualdade 

Racial – nacional, estaduais, distrital e muni-
cipais, que constituem instâncias formais de 
diálogo entre o setor público e a sociedade 
civil, visando a garantir a participação social na 
proposição, implementação e monitoramento 
das políticas públicas;

II – Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial – CNPIR, de natureza consul-
tiva, ao qual compete exercer o controle social, 
por meio do acompanhamento da implementa-
ção das políticas de promoção da igualdade ra-
cial, e contribuir para que sua execução esteja em 
conformidade com as diretrizes da Conferência 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial;

III – Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República 
– SEPPIR-PR, responsável pela articulação mi-
nisterial e pela coordenação central do Sistema;

IV – Fórum Intergovernamental de Promoção 
da Igualdade Racial – Fipir, espaço de formação 
de pactos no âmbito do Sistema, constituído pela 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República e pelos órgãos 
de promoção da igualdade racial estaduais, dis-
trital e municipais, responsáveis pela articulação 
da política nas suas esferas de governo; e

V – Ouvidoria Permanente em Defesa da 
Igualdade Racial do Poder Executivo, responsá-
vel pela interlocução imediata entre cidadãos e o 
Poder Público, a qual cabe funcionar como canal 
para o recebimento de opiniões e reclamações, 
a mediação de conflitos e o encaminhamento 
de denúncias de racismo e discriminação racial.

Parágrafo único. A implementação do Siste-
ma em âmbito federal será feita pela Secretaria 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
da Presidência da República em conjunto com 
os Ministérios responsáveis pela execução 
de politicas setoriais de promoção igualdade 
racial.

Art. 9o As conferências devem ser realizadas 
a cada quatro anos, conforme cronograma 
a ser definido pela Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República, ouvido o Conselho Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial.

Art. 10. Os órgãos estaduais de promoção 
da igualdade racial dos entes que aderirem ao 
Sinapir são responsáveis pela criação de fóruns 
estaduais de gestores municipais e pelo apoio 
ao seu funcionamento, a fim de assegurar a 
descentralização da política de promoção da 
igualdade racial e possibilitar a representação 
dos Municípios na instância de formação de 
pactos do Sinapir.

Art. 11. Fica instituído, no âmbito do Sinapir, 
o Fórum Intergovernamental de Promoção da 
Igualdade Racial – Fipir, com o objetivo de 
implementar estratégias para a incorporação 
da política nacional de promoção da igualdade 
étnico-racial às ações governamentais de Esta-
dos e Municípios.

§ 1o Ao Fipir competirá atuar como ins-
tância de formação de pactos entre os entes 
federados, com o fim de promover a igualdade 
racial e o enfrentamento ao racismo.

§ 2o O Fipir será composto por dirigentes 
responsáveis pela articulação e pela coordena-
ção da política de promoção da igualdade racial 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
da representação dos Municípios em cada Es-
tado, escolhida no fórum estadual de gestores 
municipais.

§ 3o O regimento interno provisório do Fi-
pir e as orientações gerais para o funcionamen-
to dos fóruns estaduais de gestores municipais 
serão definidas em ato do Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República.
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§ 4o Uma vez que o Fipir e os fóruns estadu-
ais de gestores municipais estejam compostos, 
respectivamente, por cinquenta por cento dos 
Estados e por cinquenta por cento dos Muni-
cípios com órgãos de promoção da igualdade 
racial, será elaborado o regimento interno de 
ambas as instâncias.

§ 5o Para a votação do regimento interno do 
Fipir, cada esfera da federação representada no 
fórum terá direito a um voto.

§ 6o Para fins do disposto no §  5o, consi-
dera-se o Distrito Federal incluído na esfera 
estadual.

§ 7o A coordenação do Fipir compete à Se-
cretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República, que proverá 
o apoio administrativo e os meios necessários 
ao seu funcionamento.

CAPÍTULO V – Da Adesão, Participação, 
Competências e Responsabilidades
SEÇÃO I – Da Adesão ao Sistema

Art. 12. São requisitos para adesão de Estados, 
Distrito Federal e Municípios ao Sinapir:

I – instituição e funcionamento de conselho 
voltado para a promoção da igualdade racial, 
composto por igual número de representantes 
de órgãos e entidades públicas e de organizações 
da sociedade civil; e

II – instituição e funcionamento de órgão 
de promoção da igualdade racial na estrutura 
administrativa.

Parágrafo único. Os Municípios poderão 
satisfazer as condições previstas nos incisos I 
e II do caput por meio de consórcios públicos, 
nos termos do art. 26.

SEÇÃO II – Das Condições para a 
Participação de Estados, Distrito Federal e 
Municípios no Sinapir

Art. 13. Participam do Sinapir a União, 
representada pela Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República e pelos órgãos responsáveis pela 
execução de políticas setoriais de promoção da 

igualdade racial, e, os Estados, Distrito Federal 
e os Municípios que tenham aderido ao Sistema.

Parágrafo único. Ato do Ministro de Estado 
Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República 
disciplinará os procedimentos a serem seguidos 
no processo de adesão ao Sinapir pelos entes 
federados, no prazo de noventa dias, contado da 
data de publicação deste Decreto.

Art. 14. São condições para a participação de 
Estados e Distrito Federal no Sinapir:

I – instituir e apoiar administrativa e finan-
ceiramente os conselhos estaduais e distrital 
voltados para a promoção da igualdade racial;

II – assegurar o funcionamento dos órgãos 
estaduais e distrital de promoção da igualdade 
racial, oferecendo condições administrativas e 
financeiras, observados os requisitos e as formas 
de gestão do Sinapir, nos termos do art. 14;

III – participar do Fórum Intergovernamental 
de Promoção da Igualdade Racial;

IV – organizar e coordenar fóruns estaduais 
de gestores municipais de promoção da igual-
dade racial;

V – elaborar e executar os planos estaduais e 
distrital de promoção da igualdade racial;

VI – apoiar os Municípios na criação de 
órgãos de promoção da igualdade racial e na 
elaboração e execução de seus planos;

VII – realizar conferências estaduais e distri-
tal de promoção da igualdade racial e apoiar a 
realização de conferências municipais;

VIII – fortalecer os planos e programas de-
correntes da Política Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial; e

IX – executar a política estadual e distrital de 
promoção da igualdade racial, em conformidade 
com o que for pactuado no Sinapir.

Parágrafo único. Salvo as condições previstas 
nos incisos I e II do caput, as demais poderão ser 
satisfeitas concomitantemente à participação do 
Estado ou Distrito Federal no Sinapir.

Art. 15. São condições para participação dos 
Municípios no Sinapir:

I – instituir e apoiar administrativa e finan-
ceiramente os conselhos municipais voltados 
para a promoção da igualdade racial;
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II – assegurar o funcionamento dos órgãos 
municipais de promoção da igualdade racial, 
oferecendo condições administrativas e finan-
ceiras, observados os requisitos e as formas de 
gestão do Sinapir, nos termos do art. 14;

III – participar e contribuir para o forta-
lecimento dos fóruns estaduais de gestores 
municipais de promoção da igualdade racial;

IV – participar do Fórum Intergovernamen-
tal de Promoção da Igualdade Racial, por meio 
de representação do respectivo fórum estadual 
de gestores municipais;

V – elaborar e executar os planos municipais 
de promoção da igualdade racial;

VI – realizar as conferências municipais de 
promoção da igualdade racial; e

VII – executar a política de promoção da 
igualdade racial em âmbito municipal, em con-
formidade com o que for pactuado no Sinapir.

§ 1o Salvo as condições previstas nos incisos 
I e II do caput, as demais poderão ser satisfeitas 
concomitantemente à participação dos Muni-
cípios ao Sinapir.

§ 2o Os Municípios poderão satisfazer as con-
dições para a participação no Sistema por meio 
de consórcios públicos, nos termos do art. 26.

Art. 16. Ato do Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualda-
de Racial da Presidência da República, no prazo 
de noventa dias, contado da data de publicação 
deste Decreto, definirá as modalidades de gestão 
do Sistema.

Parágrafo único. A qualquer momento os 
entes federados poderão retirar-se do Sistema.

SEÇÃO III – Da Participação da Sociedade 
Civil no Sinapir

Art. 17. A sociedade civil participará do 
Sistema por meio dos conselhos voltados para 
a promoção da igualdade racial em âmbito 
nacional, estadual, distrital e municipal e das 
conferências de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 18. A composição de grupos de trabalho, 
comitês ou outras instâncias para as quais a 
sociedade civil tenha representantes devida-

mente designados será considerada forma de 
participação no Sistema.

Art. 19. A execução pela sociedade civil de 
projetos específicos de promoção da igualdade 
racial e de enfrentamento ao racismo, de inte-
resse da coletividade, financiados pelo Poder 
Público, também constitui forma de participa-
ção no Sinapir.

SEÇÃO IV – Das Competências e 
Responsabilidades da União

Art. 20. Compete à União coordenar o Sinapir 
e exercer as seguintes funções:

I – adotar políticas de fomento para a partici-
pação de Estados, Distrito Federal e Municípios 
no Sistema;

II – articular planos e programas a serem 
pactuados no âmbito do Sinapir e executados 
sob a coordenação dos órgãos de promoção da 
igualdade racial integrantes do Sistema;

III – fortalecer os planos e programas de-
correntes da Política Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial;

IV – apoiar os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios na criação de órgãos de promoção 
da igualdade racial e na implementação das 
políticas de promoção da igualdade racial;

V – executar a política de promoção da 
igualdade racial em âmbito federal, monitorá-la 
e criar instrumentos para aferir a sua eficácia;

VI – implementar o Plano Nacional de Pro-
moção da Igualdade Racial – Planapir;

VII – realizar conferências nacionais de pro-
moção da igualdade racial e apoiar a realização 
das conferências estaduais e distrital; e

VIII – apoiar o funcionamento da Ouvidoria 
Permanente de Promoção da Igualdade Racial 
no Poder Público federal.

CAPÍTULO VI – Do Mecanismo de 
Financiamento

Art. 21. Os entes que aderirem ao Sinapir 
devem assegurar, em seus orçamentos, recursos 
para a implementação das políticas de igualdade 
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racial e promover medidas de transparência 
quanto à alocação desses recursos.

Art. 22. As políticas de promoção da igualdade 
racial e de enfrentamento ao racismo pactuadas 
no âmbito do Sistema serão cofinanciadas pela 
União e os Estados, Distrito Federal e Municí-
pios que aderirem ao Sinapir.

Art. 23. O mecanismo de financiamento do 
Sinapir, em âmbito federal, compreende recur-
sos oriundos:

I – do orçamento da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República;

II – das ações orçamentárias previstas na lei 
orçamentária anual direcionadas à promoção 
da igualdade racial e enfrentamento ao racismo;

III – de doações voluntárias de particulares, 
de empresas privadas e de organizações não 
governamentais;

IV – de doações voluntárias de fundos na-
cionais e internacionais; e

V – de doações de Estados estrangeiros, 
por meio de convênios, tratados e acordos 
internacionais.

Art. 24. As transferências voluntárias de recur-
sos federais para apoio à promoção da igualdade 
racial deverão priorizar os entes estaduais, distri-
tal e municipais que tiverem aderido ao Sinapir.

Parágrafo único. A Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República poderá selecionar projetos de Es-
tados, Distrito Federal e Municípios por editais, 
priorizados aqueles apresentados por entes que 
tiverem aderido ao Sinapir.

Art. 25. O apoio a iniciativas de organizações 
da sociedade civil será feito por meio de par-
cerias com entidades selecionadas mediante 
editais de chamamento público.

CAPÍTULO VII – Disposições Gerais

Art. 26. Os entes que quiserem aderir ao 
Sinapir poderão formar consórcios públicos 
para a implementação conjunta das políticas 
de promoção da igualdade racial.

Art. 27. A participação nas atividades do Fi-
pir é considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada.

Art. 28. Ato do Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República 
disciplinará normas adicionais necessárias ao 
cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 29. Será criado no âmbito do Governo 
federal o Disque Igualdade Racial, sob res-
ponsabilidade da Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República, para receber denúncias de ra-
cismo e discriminação racial, em especial, as 
relacionadas à juventude negra, comunidades 
tradicionais de matriz africana, comunidades 
quilombolas e povos de cultura cigana.

Parágrafo único. Poderão ser celebradas 
com os Estados, Distrito Federal e Municípios 
integrantes do Sinapir parcerias para formação 
de rede nacional de atendimento às vítimas de 
discriminação racial.
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Decreto de 16 de abril de 2013
Convoca a III Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso 
IV, alínea “a” da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica convocada a III Conferência Na-
cional de Promoção da Igualdade Racial, a ser 
realizada no período de 5 a 7 de novembro de 
2013, na cidade de Brasília, Distrito Federal, 
com o tema “Democracia e Desenvolvimento 
por um Brasil Afirmativo”.

Parágrafo único. A III Conferência Nacional 
de Promoção da Igualdade Racial será presidida 
pela Ministra de Estado Chefe da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República e, em sua ausência 
ou impedimento, pelo Secretário-Executivo 
daquela Pasta.

Art. 2o Compete aos Estados e ao Distrito 
Federal convocar as respectivas etapas da III 
Conferência Nacional de Promoção da Igual-
dade Racial.

§ 1o As etapas estaduais e distrital da III 
Conferência Nacional de Promoção da Igual-
dade Racial ocorrerão até a data de 30 de agosto 
de 2013.

§ 2o As conferências de que trata o caput 
poderão ser precedidas de conferências muni-
cipais ou regionais.

Art. 3o O regimento interno da III Confe-
rência Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial será aprovado pelo Conselho Nacional 
de Promoção da Igualdade Racial e editado por 
portaria da Ministra de Estado Chefe da Secre-
taria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República.

Art. 4o As despesas com a organização e a 
realização da III Conferência Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial correrão à conta 
de recursos orçamentários da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República.

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

Brasília, 16 de abril de 2013; 192o da Indepen-
dência e 125o da República.

DILMA ROUSSEFF – Luiza Helena de Bairros

Decretado em 16/4/2013 e publicado no DOU de 
17/4/2013.



43

N
or

m
as

 c
or

re
la

ta
s

Decreto no 7.824/2012
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.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista 
o disposto na Lei no 12.711, de 29 de agosto 
de 2012,

DECRETA:

Art. 1o Este Decreto 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.

Parágrafo único. Os resultados obtidos 
pelos estudantes no Exame Nacional do En-
sino Médio – ENEM poderão ser utilizados 
como critério de seleção para o ingresso nas 
instituições federais vinculadas ao Ministério 
da Educação que ofertam vagas de educação 
superior. 

Art. 2o As instituições federais vinculadas 
ao Ministério da Educação que ofertam vagas 
de educação superior reservarão, em cada 
concurso seletivo para ingresso nos cursos de 
graduação, por curso e turno, no mínimo cin-
quenta por cento de suas vagas para estudantes 
que tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas, inclusive em cursos 
de educação profissional técnica, observadas as 
seguintes condições:

I – no mínimo cinquenta por cento das 
vagas de que trata o caput serão reservadas a 
estudantes com renda familiar bruta igual ou 
inferior a um inteiro e cinco décimos salário 
mínimo per capita; e

II – proporção de vagas no mínimo igual 
à de pretos, pardos e indígenas na população 
da unidade da Federação do local de oferta de 
vagas da instituição, segundo o último Censo 
Demográfico divulgado pelo Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística – IBGE, que será 
reservada, por curso e turno, aos autodeclara-
dos pretos, pardos e indígenas.

Parágrafo único. Para os fins deste Decreto, 
consideram-se escolas públicas as instituições de 
ensino de que trata o inciso I do caput do art. 19 
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Art. 3o As instituições federais que ofertam 
vagas de ensino técnico de nível médio reser-
varão, em cada concurso seletivo para ingresso 
nos cursos de nível médio, por curso e turno, 
no mínimo cinquenta por cento de suas vagas 
para estudantes que tenham cursado inte-
gralmente o ensino fundamental em escolas 
públicas, observadas as seguintes condições:

I – no mínimo cinquenta por cento das 
vagas de que trata o caput serão reservadas a 
estudantes com renda familiar bruta igual ou 
inferior a um inteiro e cinco décimos salário 
mínimo per capita; e

II – proporção de vagas no mínimo igual 
à de pretos, pardos e indígenas na população 
da unidade da Federação do local de oferta de 
vagas da instituição, segundo o último Censo 
Demográfico divulgado pelo IBGE, que será 
reservada, por curso e turno, aos autodeclara-
dos pretos, pardos e indígenas.

Art. 4o Somente poderão concorrer às vagas 
reservadas de que tratam os arts. 2o e 3o:

I – para os cursos de graduação, os estu-
dantes que:

a) tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas, em cursos regulares 
ou no âmbito da modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos; ou

b) tenham obtido certificado de conclusão 
com base no resultado do Exame Nacional do 
Ensino Médio – ENEM, de exame nacional 
para certificação de competências de jovens e 
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adultos ou de exames de certificação de com-
petência ou de avaliação de jovens e adultos 
realizados pelos sistemas estaduais de ensino; e

II – para os cursos técnicos de nível médio, 
os estudantes que:

a) tenham cursado integralmente o ensino 
fundamental em escolas públicas, em cursos 
regulares ou no âmbito da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos; ou

b) tenham obtido certificado de conclusão 
com base no resultado de exame nacional para 
certificação de competências de jovens e adultos 
ou de exames de certificação de competência 
ou de avaliação de jovens e adultos realizados 
pelos sistemas estaduais de ensino.

Parágrafo único. Não poderão concorrer às 
vagas de que trata este Decreto os estudantes 
que tenham, em algum momento, cursado em 
escolas particulares parte do ensino médio, no 
caso do inciso I, ou parte do ensino fundamen-
tal, no caso do inciso II do caput.

Art. 5o Os editais dos concursos seletivos das 
instituições federais de educação de que trata 
este Decreto indicarão, de forma discrimi-
nada, por curso e turno, o número de vagas 
reservadas.

§ 1o Sempre que a aplicação dos percentuais 
para a apuração da reserva de vagas de que trata 
este Decreto implicar resultados com decimais, 
será adotado o número inteiro imediatamente 
superior.

§ 2o Deverá ser assegurada a reserva de, no 
mínimo, uma vaga em decorrência da aplicação 
do inciso II do caput do art. 2o e do inciso II do 
caput do art. 3o.

§ 3o Sem prejuízo do disposto neste De-
creto, as instituições federais de educação 
poderão, por meio de políticas específicas de 
ações afirmativas, instituir reservas de vagas 
suplementares ou de outra modalidade.

Art. 6o Fica instituído o Comitê de Acompa-
nhamento e Avaliação das Reservas de Vagas 
nas Instituições Federais de Educação Superior 
e de Ensino Técnico de Nível Médio, para acom-
panhar e avaliar o cumprimento do disposto 
neste Decreto.

§ 1o O Comitê terá a seguinte composição:
I – dois representantes do Ministério da 

Educação;
II – dois representantes da Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 
Presidência da República; e

III – um representante da Fundação Nacio-
nal do Índio;

§ 2o Os membros do Comitê serão indica-
dos pelos titulares dos órgãos e entidade que 
representam e designados em ato conjunto dos 
Ministros de Estado da Educação e Chefe da Se-
cretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República.

§ 3o A presidência do Comitê caberá a um 
dos representantes do Ministério da Educação, 
indicado por seu titular.

§ 4o Poderão ser convidados para as reuni-
ões do Comitê representantes de outros órgãos 
e entidades públicas e privadas, e especialistas, 
para emitir pareceres ou fornecer subsídios para 
o desempenho de suas atribuições.

§ 5o A participação no Comitê é considera-
da prestação de serviço público relevante, não 
remunerada.

§ 6o O Ministério da Educação fornecerá 
o suporte técnico e administrativo necessário 
à execução dos trabalhos e ao funcionamento 
do Comitê.

Art. 7o O Comitê de que trata o art. 6o enca-
minhará aos Ministros de Estado da Educação 
e Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial da Presidência da Repú-
blica, anualmente, relatório de avaliação da 
implementação das reservas de vagas de que 
trata este Decreto.

Art. 8o As instituições de que trata o art.  2o 
implementarão, no mínimo, vinte e cinco por 
cento da reserva de vagas a cada ano, e terão 
até 30 de agosto de 2016 para o cumprimento 
integral do disposto neste Decreto.

Art. 9o O Ministério da Educação editará os 
atos complementares necessários para a apli-
cação deste Decreto, dispondo, dentre outros 
temas, sobre:
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I – a forma de apuração e comprovação da 
renda familiar bruta de que tratam o inciso I do 
caput do art. 2o e o inciso I do caput do art. 3o; e

II – as fórmulas para cálculo e os critérios 
de preenchimento das vagas reservadas de que 
trata este Decreto.

Art. 10. Os órgãos e entidades federais de-
verão adotar as providências necessárias para 
a efetivação do disposto neste Decreto no 
prazo de trinta dias, contado da data de sua 
publicação.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 11 de outubro de 2012; 191o da Inde-
pendência e 124o da República.

DILMA ROUSSEFF – José Eduardo Cardozo 
– Aloizio Mercadante – Gilberto Carvalho 
Luiza Helena de Bairros

Decretado em 11/10/2012, publicado no DOU de 
15/10/2012 e retificado no DOU de 16/10/2012.
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Decreto no 6.872/2009
Aprova o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial – PLANAPIR, e institui o seu Comitê 
de Articulação e Monitoramento. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o Fica aprovado o Plano Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial – PLANAPIR, 
em consonância com os objetivos indicados no 
Anexo deste Decreto.

Art. 2o A Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial da Presidência 
da República aprovará e publicará a progra-
mação das ações, metas e prioridades do PLA-
NAPIR propostas pelo Comitê de Articulação 
e Monitoramento de que trata o art. 3o, obser-
vados os objetivos contidos no Anexo.

Parágrafo único. Os prazos para execução 
das ações, metas e prioridades do PLANAPIR 
poderão ser revisados pela Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 
mediante proposta do Comitê de Articulação.

Art. 3o Fica instituído o Comitê de Articu-
lação e Monitoramento do PLANAPIR, no 
âmbito da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, integrado por:

I – um representante de cada órgão a seguir 
indicado:

a) Secretaria Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, que o coordenará;

b) Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública;

c) Secretaria Especial dos Direitos Huma-
nos da Presidência da República;

d) Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, da Presidência da República;

e) Ministério da Educação;
f) Ministério da Justiça;
g) Ministério da Saúde;
h) Ministério das Cidades;

i) Ministério do Desenvolvimento Agrário;
j) Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome;
k) Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão;
l) Ministério do Trabalho e Emprego;
m) Ministério das Relações Exteriores;
n) Ministério da Cultura; e
o) Ministério de Minas e Energia; e
II – três representantes do Conselho Nacio-

nal de Promoção da Igualdade Racial – CNPIR.
Parágrafo único. Os membros do Comitê de 

Articulação e Monitoramento do PLANAPIR 
e respectivos suplentes serão indicados pelos 
titulares dos órgãos nele representados e de-
signados pelo Ministro de Estado Chefe da 
Secretária Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial.

Art. 4o Compete ao Comitê de Articulação e 
Monitoramento do PLANAPIR:

I – propor ações, metas e prioridades;
II – estabelecer a metodologia de monito-

ramento;
III – acompanhar e avaliar as atividades de 

implementação;
IV – promover difusão do PLANAPIR junto 

a órgãos e entidades governamentais e não 
governamentais;

V – propor ajustes de metas, prioridades e 
ações;

VI – elaborar relatório anual de acompanha-
mento das ações do PLANAPIR; e

VII – propor revisão do PLANAPIR, semes-
tralmente, considerando as diretrizes emanadas 
das Conferências Nacionais de Promoção da 
Igualdade Racial.

Art. 5o O Comitê de Articulação e Monito-
ramento do PLANAPIR deliberará mediante 
resoluções, por maioria simples, cabendo ao 
seu coordenador o voto de qualidade.
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Art. 6o O Comitê de Articulação e Monitora-
mento do PLANAPIR poderá instituir comis-
sões técnicas com a função de colaborar para o 
cumprimento das suas atribuições, sistematizar 
as informações recebidas e subsidiar a elabora-
ção dos relatórios anuais.

Art. 7o O regimento interno do Comitê de 
Articulação e Monitoramento do PLANAPIR 
será aprovado por maioria absoluta dos seus 
membros e disporá sobre a organização, forma 
de apreciação e deliberação das matérias, bem 
como sobre a composição e o funcionamento 
das comissões técnicas.

Art. 8o Caberá à Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial prover o 
apoio administrativo e os meios necessários à 
execução dos trabalhos do Comitê de Articu-

lação e Monitoramento do PLANAPIR e das 
comissões técnicas.

Art. 9o As atividades dos membros do Comitê 
de Articulação e Monitoramento do PLANA-
PIR e das comissões técnicas são consideradas 
serviço público relevante não remunerado.

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

Brasília, 4 de junho de 2009; 188o da Indepen-
dência e 121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Edson Santos 
de Souza

Decretado em 4/6/2009 e publicado no DOU de 
5/6/2009.

Anexo

Objetivos do Plano Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – 
PLANAPIR

Eixo 1: Trabalho e Desenvolvimento 
Econômico

I – promover a inclusão e a igualdade de 
oportunidades e de remuneração das popu-
lações negra, indígena, quilombola e cigana 
no mercado de trabalho, com destaque para a 
juventude e as trabalhadoras domésticas;

II – promover a equidade de gênero, raça e 
etnia nas relações de trabalho e combater as dis-
criminações ao acesso e na relação de emprego, 
trabalho ou ocupação; 

III – combater o racismo nas instituições pú-
blicas e privadas, fortalecendo os mecanismos 
de fiscalização quanto à prática de discrimina-
ção racial no mercado de trabalho;

IV – promover a capacitação e a assistência 
técnica diferenciadas das comunidades negras, 
indígenas e ciganas;

V – ampliar as parcerias dos núcleos de 
combate à discriminação e promoção da igual-
dade de oportunidades, das superintendências 

regionais do trabalho, com entidades e associa-
ções do movimento negro e com organizações 
governamentais;

VI – capacitar gestores públicos para a incor-
poração da dimensão étnico-racial nas políticas 
públicas de trabalho e emprego;

VII – ampliar o apoio a projetos de economia 
popular e solidária nos grupos produtivos organi-
zados de negros, com recorte de gênero e idade; e

VIII – propor sistema de incentivo fiscal para 
empresas que promovam a igualdade racial.

Eixo 2: Educação
I – estimular o acesso, a permanência e a 

melhoria do desempenho de crianças, adoles-
centes, jovens e adultos das populações negras, 
quilombolas, indígenas, ciganas e demais 
grupos discriminados, em todos os níveis, da 
educação infantil ao ensino superior, conside-
rando as modalidades de educação de jovens e 
adultos e a tecnológica;
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II – promover a formação de professores e 
profissionais da educação nas áreas temáticas 
definidas nas diretrizes curriculares nacionais 
para a educação das relações étnico-raciais 
e para o ensino de história e cultura afro-
-brasileira, africana e indígena;

III – promover políticas públicas para redu-
zir a evasão escolar e a defasagem idade-série 
dos alunos pertencentes aos grupos étnico-
-raciais discriminados;

IV – promover formas de combate ao 
analfabetismo entre as populações negra, in-
dígena, cigana e demais grupos étnico-raciais 
discriminados;

V – elaborar projeto de lei com o objetivo de 
garantir às comunidades ciganas a equivalente 
prerrogativa de direito contida no art. 29 da Lei 
no 6.533, de 24 de maio de 1978, que garante a 
matrícula nas escolas públicas para profissio-
nais que exercem atividade itinerante;

VI – promover a implementação da Lei 
no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e do disposto 
no art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, do Parecer CNE/CP 3/2004 e da 
Resolução CNE 01/2004, garantindo seu amplo 
conhecimento pela população brasileira;

VII – promover e estimular a inclusão do 
quesito raça ou cor em todos os formulários de 
coleta de dados de alunos em todos os níveis 
dos sistemas de ensino, público e privado;

VIII – estimular maior articulação entre 
a instituição universitária e as comunidades 
tradicionais, proporcionando troca de saberes, 
de práticas e de experiências;

IX – estimular a adoção do sistema de reser-
va de vagas para negros e indígenas no ingresso 
às universidades públicas;

X – apoiar a implantação de escolas públicas, 
de nível fundamental e médio, nas comunidades 
quilombolas e indígenas, com garantia do trans-
porte escolar gratuito e demais benefícios previs-
tos no plano de desenvolvimento da educação;

XI – apoiar as instituições públicas de 
educação superior no desenvolvimento de 
programas e projetos de ensino, pesquisa e ex-
tensão que contribuam para a implementação e 
para o impacto de políticas de ação afirmativa 
para as populações negra, indígena e demais 
grupos étnicos sub-representados no ensino 
de terceiro grau; e

XII – fortalecer os conselhos sociais das 
instituições de ensino superior, com repre-
sentantes de todos os segmentos envolvidos, 
para monitorar o Programa Universidade para 
Todos – ProUni, principalmente no que se rela-
ciona à inclusão de jovens negros e indígenas.

Eixo 3: Saúde
I – ampliar a implementação da política 

nacional de saúde integral da população negra;
II – promover a integralidade, com equida-

de, na atenção à saúde das populações negras, 
indígenas, ciganas e quilombolas;

III – fortalecer a dimensão étnico-racial 
no Sistema Único de Saúde, incorporando-a 
à elaboração, implementação, controle social 
e avaliação dos programas desenvolvidos pelo 
Ministério da Saúde;

IV – aferir e combater o impacto biopsi-
cossocial do racismo e da discriminação na 
constituição do perfil de morbimortalidade da 
população negra;

V – promover ações que assegurem o au-
mento da expectativa de vida e a redução da 
mortalidade da população negra e indígena;

VI – ampliar o acesso das populações negra, 
indígena, cigana e quilombola, com qualidade 
e humanização, a todos os níveis de atenção à 
saúde, priorizando a questão de gênero e idade;

VII – preservar o uso de bens materiais e 
imateriais do patrimônio cultural das comu-
nidades quilombolas, indígenas, ciganas e de 
terreiro;

VIII – desenvolver medidas de promoção 
de saúde e implementar o programa saúde da 
família, nas aldeias indígenas, acampamentos 
ciganos e comunidades quilombolas;

IX – assegurar a implementação do progra-
ma nacional de atenção integral às pessoas com 
doença falciforme e outras hemoglobinopatias;

X – desenvolver ações específicas de com-
bate à disseminação de HIV/AIDS e demais 
DST junto às populações negras, indígenas e 
ciganas;

XI – disseminar informações e conheci-
mento junto às populações negras, indígenas 
e demais grupos étnico-raciais discriminados, 
sobre suas potencialidades e suscetibilidades 
em termos de saúde, e os consequentes riscos 
de morbimortalidade; e
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XII – ampliar as ações de planejamento fami-
liar, às comunidades de terreiros, quilombolas 
e ciganas.

Eixo 4: Diversidade Cultural
I – promover o respeito à diversidade cultural 

dos grupos formadores da sociedade brasileira 
e demais grupos étnico-raciais discriminados 
na luta contra o racismo, a xenofobia e as into-
lerâncias correlatas; 

II – estimular a eliminação da veiculação 
de estereótipos de gênero, raça, cor e etnia nos 
meios de comunicação;

III – fomentar as manifestações culturais 
dos diversos grupos étnico-raciais brasileiros e 
ampliar sua visibilidade na mídia;

IV – consolidar instrumentos de preservação 
do patrimônio cultural material e imaterial dos 
diversos grupos étnicos brasileiros;

V – garantir as manifestações públicas de 
valorização da pluralidade religiosa no Brasil, 
conforme dispõe a Constituição;

VI – estimular a inclusão dos marcos histó-
ricos significativos das diversas etnias e grupos 
discriminados, no calendário festivo oficial 
brasileiro;

VII – apoiar a instituição do feriado nacional 
no dia 20 de novembro, Dia da Consciência 
Negra;

VIII – estimular a inclusão de critérios de 
concessões de rádio e televisão que garantam 
políticas afirmativas para negros, indígenas, 
ciganos e demais representantes de minorias 
étnico-raciais brasileiras; e

IX – estimular a inclusão de cotas de repre-
sentantes das populações negras, indígenas, 
ciganas e demais minorias étnicas, nas mídias, 
especialmente a televisiva e em peças publici-
tárias.

Eixo 5: Direitos Humanos e Segurança 
Pública

I – apoiar a instituição do Estatuto de Igual-
dade Racial;

II – estimular ações de segurança pública 
voltadas para a proteção de jovens negros, 
indígenas, quilombolas e ciganos, contra a 
violência;

III – estimular os órgãos de segurança públi-
ca estadual a atuarem com eficácia na proteção 

das comunidades de terreiros, indígenas, ciga-
nas e quilombolas;

IV – combater todas as formas de abuso aos 
direitos humanos das mulheres negras, indíge-
nas, quilombolas e ciganas;

V – estimular a implementação da política 
nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas;

VI – combater a exploração do trabalho 
infantil, especialmente o doméstico, entre as 
crianças negras e indígenas;

VII – ampliar e fortalecer políticas públicas 
para reinserção social e econômica de adoles-
centes e jovens egressos, respectivamente, da 
internação em instituições socioeducativas ou 
do sistema prisional;

VIII – combater os estigmas contra negros, 
índios e ciganos; e

IX – estimular ações de segurança que aten-
dam à especificidade de negros, ciganos, indí-
genas, comunidades de terreiros e quilombolas.

Eixo 6: Comunidades Remanescentes de 
Quilombos

I – promover o desenvolvimento econômico 
sustentável das comunidades remanescentes de 
quilombos, inserido-as no potencial produtivo 
nacional;

II – promover o efetivo controle social das 
políticas públicas voltadas às comunidades 
remanescentes de quilombos;

III – promover a titulação das terras das 
comunidades remanescentes de quilombos, 
em todo o País;

IV – promover a proteção das terras das 
comunidades remanescentes de quilombos;

V – promover a preservação do patrimônio 
ambiental e do patrimônio cultural, material e 
imaterial, das comunidades remanescentes de 
quilombos;

VI – promover a identificação e levantamen-
to socioeconômico de todas as comunidades 
remanescentes de quilombos do Brasil;

VII – ampliar os sistemas de assistência téc-
nica para fomentar e potencializar as atividades 
produtivas das comunidades remanescentes de 
quilombos, visando o apoio à produção diver-
sificada, seu beneficiamento e comercialização;

VIII – estimular estudos e pesquisas voltados 
às manifestações culturais de comunidades 
remanescentes de quilombos;
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IX – estimular a troca de experiências cul-
turais entre comunidades remanescentes de 
quilombos do Brasil e os países africanos; e

X – incentivar ações de gestão sustentável 
das terras remanescentes de quilombos e a con-
solidação de banco de dados das comunidades 
tradicionais.

Eixo 7: Povos Indígenas
I – garantir a preservação do patrimônio 

ambiental e do patrimônio cultural material e 
imaterial dos povos indígenas;

II – implementar ações para o etnodesen-
volvimento dos povos indígenas, com especial 
atenção à mulher indígena;

III – promover a regularização das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios;

IV – apoiar a reformulação do Estatuto do 
Índio;

V – apoiar a criminalização dos atos racistas 
e discriminatórios em relação a indígenas e 
descendentes;

VI – desenvolver programas e projetos de 
apoio à produção e comercialização agrícola, 
pecuária, extrativista e artesanal de comunida-
des indígenas;

VII – diminuir a taxa de mortalidade ma-
terna indígena; e

VIII – promover a inclusão das comunida-
des indígenas nas ações de apoio à produção e 
comercialização da agricultura familiar.

Eixo 8: Comunidades Tradicionais de Terreiro
I – assegurar o caráter laico do Estado bra-

sileiro; 
II – garantir o cumprimento do preceito 

constitucional de liberdade de credo;
III – combater a intolerância religiosa;
IV – promover o respeito aos religiosos e aos 

adeptos de religiões de matriz africana no País, e 
garantir aos seus sacerdotes, cultos e templos os 
mesmos direitos garantidos às outras religiões 
professadas no País;

V – promover mapeamento da situação fun-
diária das comunidades tradicionais de terreiro;

VI – promover melhorias de infraestrutura 
nas comunidades tradicionais de terreiro; e

VII – estimular a preservação de templos 
certificados como patrimônio cultural.

Eixo 9: Política Internacional
I – aprimorar a articulação entre a política 

externa brasileira e as políticas nacionais de 
promoção da igualdade racial;

II – prosseguir com o fortalecimento da rela-
ção com organismos internacionais de proteção 
aos direitos humanos;

III – fomentar o intercâmbio e a cooperação 
internacional de experiências em matéria de 
proteção e promoção dos direitos humanos;

IV – prosseguir na intensificação dos laços 
políticos, econômicos, comerciais e culturais 
com o Continente Africano e a América Latina;

V – participar de foros permanentes sobre 
questões indígenas e apoiar as posições de 
consenso entre os povos indígenas brasileiros; e

VI – trabalhar para a adesão do Brasil aos 
seguintes instrumentos internacionais de pro-
teção e promoção dos direitos humanos:

a) Convenção 138 e Recomendação 146 da 
OIT, que tratam da idade mínima para admissão 
no emprego;

b) Convenção Internacional para Proteção 
dos Direitos dos Migrantes e de suas Famílias, 
aprovada pela ONU em 1990; e

c) Convenção Interamericana sobre Desa-
parecimentos Forçados de Pessoas, assinada em 
Belém-PA em 9 de junho de 1994;

VII – participar, organizar, acompanhar e se-
diar conferências e eventos de ações afirmativas 
de combate ao racismo e intolerâncias correlatas.

Eixo 10: Desenvolvimento Social e 
Segurança Alimentar

I – fortalecer as ações de combate à pobreza 
e à fome no Brasil, incorporando a perspectiva 
étnico-racial e de gênero em todas as ações de 
assistência social, de segurança alimentar e 
nutricional, e nos programas de transferência 
condicionada de renda do Governo Federal, 
com prioridade às mulheres chefes de família; 

II – promover a igualdade de direitos no 
acesso ao atendimento socioassistencial, à segu-
rança alimentar e nutricional e aos programas 
de transferência condicionada de renda, sem 
discriminação étnico-racial, cultural, de gênero, 
ou de qualquer outra natureza;

III – incorporar as necessidades das comuni-
dades indígenas, ciganas e negras nas diretrizes 
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do planejamento das políticas de assistência 
social e de segurança alimentar e nutricional;

V – desenvolver mecanismos de controle so-
cial de políticas, programas e ações de desenvol-
vimento social e combate à fome, garantindo a 
representação de todos os grupos étnico-raciais 
nas instâncias de controle social;

VI – garantir políticas de renda, cidadania, 
assistência social e segurança alimentar e nu-
tricional para a população negra, quilombola, 
indígena, cigana, e de comunidades de terreiros;

VII – registrar identidade étnico-racial dos 
beneficiários nos diversos instrumentos de 
cadastro dos programas de assistência social, 
de segurança alimentar e de renda de cidadania;

VIII – fortalecer as inter-relações do Con-
selho Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional – CONSEA, organizado pelo Decreto 
no 6.272, de 23 de novembro de 2007, e com as 
entidades representativas de remanescentes de 
quilombos, povos indígenas, ciganos e comu-
nidades de terreiros; e

IX – criar, fortalecer e ampliar programas e 
projetos de desenvolvimento social e segurança 
alimentar e nutricional, com ênfase nos saberes 
e práticas indígenas, ciganas, quilombolas, de 
contextos sócio-religiosos de matriz africana.

Eixo 11: Infraestrutura
I – assegurar o acesso da população negra, 

indígena, quilombola e cigana, urbanas ou 
rurais, aos programas de política habitacional;

II – estabelecer política de promoção da 
igualdade racial nos programas de financia-
mento de habitação, de interesse social, sob 
gestão do Governo Federal;

III – fornecer orientação técnica aos Muni-
cípios para que incluam no seu planejamento 
territorial áreas urbanas e rurais, os territórios 
quilombolas e as áreas de terreiro destinadas ao 
culto da religião de matriz africana;

IV – promover eletrificação nas áreas habi-
tadas pelas comunidades negras, quilombolas 
e indígenas do meio rural; e

V – promover o saneamento básico nas 
áreas habitadas pelas comunidades negras e 
quilombolas.

Eixo 12: Juventude
I – ampliar as ações de qualificação profis-

sional e desenvolvimento humano voltadas 
aos jovens negros, especialmente nas áreas de 
grande aglomeração urbana;

II – promover ações de combate à violência 
contra a população negra, indígena e cigana 
jovens;

III – promover políticas públicas nas áreas 
de ciência, tecnologia e inovação que tenham 
como público-alvo a juventude negra, indígena 
e cigano;

IV – assegurar a participação da juventude 
negra, indígena e cigana nos espaços institu-
cionais e de participação social;

V – reduzir os índices de mortalidade de 
jovens negros, indígenas e ciganos;

VI – promover ações de reforço à cidadania e 
identidade do jovem, com ênfase na população 
negra; e

VII – apoiar ações afirmativas que objetivem 
ampliar o acesso e permanência do jovem ne-
gro, indígena e cigano na escola, notadamente 
na universidade.
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Decreto no 4.886/2003
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 im-
plantação 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, 
material e simbólica;

Considerando que o Governo Federal tem o 
compromisso de romper com a fragmentação 
que marcou a ação estatal de promoção da igual-
dade 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 insti-
tuir a Secretaria Especial de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial, definiu os elementos 
estruturais e de gestão necessários à constituição 
de núcleo formulador e coordenador de polí-
ticas públicas e articulador dos diversos atores 
sociais, públicos e privados, para a consecução 
dos objetivos de reduzir, até sua completa eli-
minação, as desigualdades econômico-raciais 
que permeiam a sociedade brasileira;

Considerando que o Governo Federal preten-
de fornecer aos agentes sociais e instituições 
conhecimento necessário à mudança de men-
talidade para eliminação do preconceito e da 
discriminação raciais para que seja incorporada 
a perspectiva da igualdade racial;

Considerando-se que foi delegada à Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igual-
dade 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 estabele-
cidas no Brasil e no mundo;

Considerando os princípios contidos em diver-
sos instrumentos, dentre os quais se destacam:

– a Convenção Internacional sobre Elimi-
nação 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 reconhecimento, gozo ou exercício 
em um mesmo plano de direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico e social”;

– o documento Brasil sem Racismo, elabo-
rado 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, mu-
lheres 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 intolerân-
cia e a xenofobia; e

Considerando, por derradeiro, que para se rom-
per com os limites da retórica e das declarações 
solenes é necessária a implementação de ações 
afirmativas, de igualdade de oportunidades, 
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traduzidas por medidas tangíveis, concretas e 
articuladas;

DECRETA:

Art. 1o Fica instituída a Política Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial–PNPIR, con-
tendo 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 raciais no Brasil, com 
ênfase na população negra.

Art. 3o A Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial fica responsá-
vel pela coordenação das ações e a articulação 
institucional necessárias à implementação da 
PNPIR.

Parágrafo único. Os órgãos da administração 
pública federal prestarão apoio à implementa-
ção da PNPIR.

Art. 4o As despesas decorrentes da implemen-
tação da PNPIR correrão à conta de dotações 
orçamentárias dos respectivos órgãos partici-
pantes.

Art. 5o Os procedimentos necessários para a 
execução do disposto no art. 1o deste Decreto 
serão normatizados pela Secretaria Especial 
de Políticas 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 In-
dependência e 116o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – José Dirceu 
de Oliveira e Silva

Decretado em 20/11/2003 e publicado no DOU de 
21/11/2003.

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 de-
mandas mais imediatas, bem como das áreas 
de atuação prioritária.

II – Objetivos Específicos

Defesa de direitos
– Afirmação do caráter pluriétnico da so-

ciedade brasileira.
– Reavaliação do papel ocupado pela cul-

tura indígena e afrobrasileira, como elementos 

integrantes da nacionalidade e do processo 
civilizatório nacional.

– Reconhecimento das religiões de matriz 
africana como um direito dos afrobrasileiros.

– Implantação de currículo escolar que re-
flita a pluralidade racial brasileira, nos termos 
da Lei 10.639/2003.

– Tombamento de todos os documentos e 
sítios detentores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos, de modo a assegurar aos 
remanescentes das comunidades dos quilombos 
a propriedade de suas terras.

– Implementação de ações que assegurem 
de forma eficiente e eficaz a efetiva proibição 
de ações discriminatórias em ambientes de tra-
balho, de educação, respeitando-se a liberdade 
de crença, no exercício dos direitos culturais 
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ou de qualquer outro direito ou garantia fun-
damental.

Ação afirmativa
– Eliminação de qualquer fonte de discrimi-

nação 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 igualdade 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 execução e o monito-
ramento da política de promoção de igualdade 
racial, de modo que as áreas de interesse ime-
diato, agindo sempre em parceria, sejam perme-
adas com o intuito de eliminar as desvantagens 
de base existentes entre os grupos raciais.

Descentralização
– Articulação entre a União, Estados, Dis-

trito Federal e Municípios para o combate da 
marginalização e promoção da integração social 
dos setores desfavorecidos.

– Apoio político, técnico e logístico para 
que experiências de promoção da igualdade 
racial, empreendidas por Municípios, Estados 
ou organizações da sociedade civil, possam ob-
ter resultados exitosos, visando planejamento, 
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 protagonista na for-
mulação, implementação e monitoramento da 
política de promoção de igualdade racial.

– Estimular as organizações da sociedade 
civil na ampliação da consciência 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 sustentabilidade 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, informações e 
subsídios, bem como de condições técnicas, 
operacionais e financeiras para o desenvolvi-
mento 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, educação, desenvolvimento agrário, se-
gurança alimentar, segurança pública, trabalho, 
emprego e renda, previdência social, direitos 
humanos, assistência social, dentre outras.

– Estabelecimento de parcerias entre a 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial e os diferentes entes fede-
rativos, visando instituir o Sistema Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial.

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 
implementadas para eliminar as referidas 
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desigualdades, por intermédio da mídia, da 
promoção de campanhas nacionais de combate 
à discriminação, difundindo-se os resultados de 
experiências exitosas no campo da promoção 
da igualdade racial.

– Estimulo à criação e à ampliação de fóruns 
e redes que não só participem da implemen-
tação 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 oportunidades dos 
grupos historicamente discriminados, por meio 
de tratamento diferenciado.

Inserção da questão racial na agenda interna-
cional do governo brasileiro

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

V – Ações
– Implementação de modelo de gestão 

da política de promoção da igualdade 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 igualda-
de racial envolvendo diferentes entes federati-
vos e organizações de defesa de direitos.

– Fortalecimento institucional da promoção 
da igualdade racial.

– Criação do Sistema Nacional de Promo-
ção da Igualdade Racial.

– Aperfeiçoamento dos marcos legais.

– Apoio às comunidades remanescentes de 
quilombos.

– Incentivo ao protagonismo da juventude 
quilombola.

– Apoio aos projetos de etnodesenvolvi-
mento das comunidades quilombolas.

– Desenvolvimento institucional em comu-
nidades remanescentes de quilombos.

– Apoio sociocultural a crianças e adoles-
centes 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 di-
versidade 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 transversa-
lidade 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 espe-
ciais para apoio ao empreendedor 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 outros de alto con-
tingente populacional de afrodescendentes.

– Realização de censo dos servidores pú-
blicos negros.

– Identificação do IDH da população negra.
– Construção do mapa da cidadania da 

população negra no Brasil.
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Decreto no 4.885/2003
Dispõe sobre a composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial – CNPIR, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV 
e VI, alínea “a”, da Constituição e tendo em vista 
o disposto no art. 3o da Lei no 10.678, de 23 de 
maio de 2003,

DECRETA:

CAPITULO I – Da finalidade e da 
Competência

Art. 1o O Conselho Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial – CNPIR, órgão colegiado 
de caráter consultivo e integrante da estrutura 
básica da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, criado pela 
Lei no 10.678, de 23 de maio de 2003, tem por 
finalidade propor, em âmbito nacional, políticas 
de promoção da igualdade racial com ênfase na 
população negra e outros segmentos étnicos da 
população brasileira, com o objetivo de comba-
ter o racismo, o preconceito e a discriminação 
racial e de reduzir as desigualdades raciais, 
inclusive no aspecto econômico e financeiro, 
social, político e cultural, ampliando o processo 
de controle social sobre as referidas políticas.

Art. 2o Ao CNPIR compete:1

I – participar na elaboração de critérios e 
parâmetros para a formulação e implementação 
de metas e prioridades para assegurar as condi-
ções de igualdade à população negra e de outros 
segmentos étnicos da população brasileira;

II – propor estratégias de acompanhamento, 
avaliação e fiscalização, bem como a partici-
pação no processo deliberativo de diretrizes 
das políticas de promoção da igualdade racial, 
fomentando a inclusão da dimensão racial nas 

1 Decreto no 6.509/2008.

políticas públicas desenvolvidas em âmbito 
nacional;

III – apreciar anualmente a proposta orça-
mentária da Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial e sugerir 
prioridades na alocação de recursos;

IV – apoiar a Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial na articulação 
com outros órgãos da administração pública 
federal e os governos estadual, municipal e do 
Distrito Federal;

V – apresentar sugestões para a elaboração 
do planejamento plurianual do Governo Fede-
ral, o estabelecimento de diretrizes orçamen-
tárias e a alocação de recursos no Orçamento 
Anual da União, visando subsidiar decisões 
governamentais relativas à implementação de 
ações de promoção da igualdade racial;

VI – propor a realização e acompanhar o 
processo organizativo da conferência nacional 
de promoção da igualdade racial, bem como 
participar de eventos que tratem de políticas pú-
blicas de interesse da população negra e de ou-
tros segmentos étnicos da população brasileira;

VII – zelar pelas deliberações das conferên-
cias nacionais de promoção da igualdade racial;

VIII – acompanhar, analisar e apresentar 
sugestões em relação ao desenvolvimento de 
programas e ações governamentais com vistas 
à implementação de ações de promoção da 
igualdade racial;

IX – articular-se com órgãos e entidades 
públicas ou privadas, especialmente aqueles que 
tenham como objetivo a promoção, o desenvol-
vimento e a implementação de ações de igual-
dade racial, objetivando ampliar a cooperação 
mútua e estabelecer estratégias comuns para a 
implementação da política de igualdade racial e 
o fortalecimento do processo de controle social;

X – zelar pelos direitos culturais da popu-
lação negra, especialmente pela preservação 
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da memória e das tradições africanas e afro-
-brasileiras, bem como dos demais segmentos 
étnicos constitutivos da formação histórica e 
social do povo brasileiro;

XI – zelar, acompanhar e propor medidas 
de defesa de direitos de indivíduos e grupos 
étnico-raciais afetados por discriminação racial 
e demais formas de intolerância;

XII – propor a atualização da legislação 
relacionada com as atividades de promoção da 
igualdade racial;

XIII – definir suas diretrizes e programas 
de ação; e

XIV – elaborar seu regimento interno e 
decidir sobre as alterações propostas por seus 
membros.

XV – definir suas diretrizes e programas 
de ação; e

XVI – elaborar o regimento interno e de-
cidir sobre as alterações propostas por seus 
membros.

Parágrafo único. Fica facultado ao CNPIR 
propor a realização de seminários ou encon-
tros regionais sobre temas constitutivos de sua 
agenda, bem como estudos sobre a definição de 
convênios na área da promoção da igualdade 
racial a serem firmados pela Secretaria Especial 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
com organismos nacionais e internacionais 
públicos e privados.

CAPÍTULO II – Da Composição e do 
Funcionamento

Art. 3o O CNPIR é integrado por quarenta e 
quatro membros designados pelo Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria Especial de Políti-
cas de Promoção da Igualdade Racial, com a 
seguinte composição:2

I – vinte e dois representantes do Poder Pú-
blico Federal, sendo um de cada um dos órgãos 
a seguir descritos, indicados com respectivos 
suplentes pelos seus dirigentes máximos:

a) Secretaria Especial de Políticas de Pro-
moção da Igualdade Racial, que o presidirá;

b) Ministério da Educação;

2 Decretos nos 6.509/2008, 5.265/2004 e 4.919/2003.

c) Ministério da Saúde;
d) Ministério do Desenvolvimento Agrário;
e) Ministério do Trabalho e Emprego;
f) Ministério da Justiça;
g) Ministério das Cidades;
h) Ministério da Ciência e Tecnologia;
i) Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome;
j) Ministério do Meio Ambiente;
l) Ministério da Integração Nacional;
m) Ministério dos Esportes;
n) Ministério das Relações Exteriores;
o) Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão;
p) Casa Civil da Presidência da República;
q) Ministério da Cultura;
r) Ministério das Comunicações;
s) Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, da Presidência da República;
t) Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

da Presidência da República;
u) Secretaria-Geral da Presidência da Re-

pública;
v) Fundação Cultural Palmares; e 
x) Fundação Nacional do Índio;
II – dezenove representantes de entidades 

da sociedade civil de caráter nacional, titula-
res e suplentes, indicados a partir de processo 
seletivo; e

III – três personalidades notoriamente reco-
nhecidas no âmbito das relações raciais.

§ 1o O processo seletivo previsto no inciso II 
será aberto a todas as entidades cuja finalidade 
seja relacionada às políticas de igualdade racial, 
e as vagas serão preenchidas a partir de crité-
rios objetivos previamente definidos em edital 
expedido pela Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial.

§ 2o Os integrantes a que se refere o inciso 
III, titulares exclusivos de seus mandatos, serão 
indicados pelo Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial.

§ 3o O mandato dos integrantes do CNPIR 
de que tratam os incisos II e III será de dois 
anos, permitida uma única recondução.

Art. 4o Os membros referidos nos incisos II 
e III do art. 3o deste Decreto poderão perder 
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o mandato, antes do prazo de dois anos, nos 
seguintes casos:

I – por renúncia;
II – pela ausência imotivada em três reuniões 

consecutivas do CNPIR; e
III – pela prática de ato incompatível com a 

função de conselheiro, por decisão da maioria 
absoluta dos membros do CNPIR.

Parágrafo único. No caso de perda do man-
dato, será designado novo conselheiro para a 
titularidade da função.

Art. 5o As reuniões ordinárias do CNPIR, 
ressalvadas as situações de excepcionalidade, 
deverão ser convocadas com antecedência mí-
nima de sete dias úteis, com pauta previamente 
comunicada aos seus integrantes.

Art. 6o O CNPIR formalizará suas deliberações 
por meio de resoluções, que serão publicadas no 
Diário Oficial da União.

Art. 7o O CNPIR poderá instituir grupos te-
máticos e comissões, de caráter permanente ou 
temporário, destinados à elaboração de estudos 
e propostas que serão submetidos à apreciação 
do Conselho.3

§ 1o O ato de criação de grupo temático 
ou comissão deverá especificar seus objetivos, 
composição e o prazo para a conclusão dos tra-
balhos ou apresentação de relatórios periódicos.

§ 2o O CNPIR poderá convidar técnicos, 
especialistas, representantes de órgãos e enti-
dades públicas ou privadas para acompanhar e 
participar dos trabalhos dos grupos temáticos 
e comissões.

CAPÍTULO III – Das Atribuições do 
Presidente

Art. 8o São atribuições do Presidente do 
CNPIR:

I – convocar e presidir as reuniões;
II – solicitar ao CNPIR a elaboração de 

estudos, informações e posicionamento sobre 
temas de relevante interesse público;

3 Decreto no 6.509/2008.

III – firmar as atas das reuniões; e
IV – constituir e organizar o funcionamento 

dos grupos temáticos e das comissões e convo-
car as respectivas reuniões.

CAPÍTULO IV – Das Disposições Gerais

Art. 9o Poderão assistir as reuniões ordinárias 
ou extraordinárias do CNPIR, bem como dos 
seus grupos temáticos e comissões, cidadãos 
convidados pelo Presidente ou por delibera-
ção majoritária dos membros do colegiado, ou 
ainda, respectivamente, pelo coordenador do 
grupo ou da comissão.

Art. 10. A participação nas atividades do 
CNPIR, dos grupos temáticos e das comissões 
será considerada função relevante e não será 
remunerada.

Parágrafo único. Será expedido pelo CNPIR 
aos interessados, quando requerido, certificado 
de participação nas atividades do conselho, dos 
grupos temáticos e das comissões.

Art. 11. O regimento interno do CNPIR será 
aprovado por resolução, e suas posteriores alte-
rações deverão ser formalizadas ao Presidente 
do Conselho, que as submeterá à decisão do 
colegiado.

Art. 12. A designação dos membros para a 
composição do CNPIR para o biênio 2008 a 
2010 será efetuada mediante ato do Ministro 
de Estado Chefe da Secretaria Especial de Po-
líticas de Promoção da Igualdade Racial, a ser 
publicado até o final do mês de agosto de 2008.4

Art. 13. O apoio administrativo e os meios 
necessários à execução dos trabalhos do CNPIR, 
dos grupos temáticos e das comissões serão 
prestados pela Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 14. Para o cumprimento de suas funções, 
o CNPIR contará com recursos orçamentários 
e financeiros consignados no orçamento da 

4 Decreto no 6.509/2008.
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Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial.

Art. 15. As dúvidas e os casos omissos neste 
Decreto serão resolvidos pelo Presidente do 
CNPIR, ad referendum do Colegiado.

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 2003; 182o da In-
dependência e 115o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – José Dirceu 
de Oliveira e Silva

Decretado em 20/11/2003 e publicado no DOU de 
21/11/2003.





Atos internacionais  
ratificados pelo Brasil
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Pacto Internacional  
sobre Direitos Civis e Políticos

PREÂMBULO

Os Estados Partes do presente Pacto,

Considerando que, em conformidade com os 
princípios proclamados na Carta das Nações 
Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente 
a todos os membros da família humana e de seus 
direitos iguais e inalienáveis constitui o funda-
mento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,

Reconhecendo que esses direitos decorrem da 
dignidade inerente à pessoa humana,

Reconhecendo que, em conformidade com a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
o ideal do ser humano livre, no gozo das liber-
dades civis e políticas e liberto do temor e da 
miséria, não pode ser realizado e menos que se 
criem as condições que permitam a cada um go-
zar de seus direitos civis e políticos, assim como 
de seus direitos econômicos, sociais e culturais,

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

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

Acordam o seguinte:

PARTE I

ARTIGO 1

1. Todos os povos têm direito à autodetermi-
nação. Em virtude desse direito, determinam 

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

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

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

PARTE II

ARTIGO 2

1. Os Estados Partes do presente Pacto com-
prometem-se a respeitar e garantir a todos os 
indivíduos que se achem em seu território e 
que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos 
reconhecidos no presente Pacto, sem discrimi-
nação alguma por motivo de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, situação 
econômica, nascimento ou qualquer condição.

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

3. Os Estados Partes do presente Pacto com-
prometem-se a:

a) Garantir que toda pessoa, cujos direitos 
e liberdades reconhecidos no presente Pacto 
tenham sido violados, possa dispor de um re-
curso efetivo, mesmo que a violência tenha sido 
perpetrada por pessoas que agiam no exercício 
de funções oficiais;

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

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

ARTIGO 3

Os Estados Partes no presente Pacto compro-
metem-se a assegurar a homens e mulheres 
igualdade no gozo de todos os direitos civis e 
políticos enunciados no presente Pacto.

ARTIGO 4

1. Quando situações excepcionais ameacem 
a existência da nação e sejam proclamadas 
oficialmente, os Estados Partes do presente 
Pacto podem adotar, na estrita medida exi-
gida pela situação, medidas que suspendam 
as obrigações decorrentes do presente Pacto, 
desde que tais medidas não sejam incompatí-
veis com as demais obrigações que lhes sejam 
impostas pelo Direito Internacional e não 
acarretem discriminação alguma apenas por 
motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou 
origem social.

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

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

ARTIGO 5

1. Nenhuma disposição do presente Pacto po-
derá ser interpretada no sentido de reconhecer 
a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer 
direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou 
praticar quaisquer atos que tenham por objetivo 
destruir os direitos ou liberdades reconhecidos 
no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais 
amplas do que aquelas nele previstas.

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

PARTE III

ARTIGO 6

1. O direito à vida é inerente à pessoa huma-
na. Esse direito deverá ser protegido pela lei. 
Ninguém poderá ser arbitrariamente privado 
de sua vida.

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

3. Quando a privação da vida constituir crime 
de genocídio, entende-se que nenhuma dispo-
sição do presente artigo autorizará qualquer 
Estado Parte do presente Pacto a eximir-se, de 
modo algum, do cumprimento de qualquer das 
obrigações que tenham assumido em virtude 
das disposições da Convenção sobre a Preven-
ção e a Punição do Crime de Genocídio.

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

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

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

ARTIGO 7

Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem 
a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou 
degradantes. Será proibido, sobretudo, subme-
ter uma pessoa, sem seu livre consentimento, a 
experiências médicas ou científicas.

ARTIGO 8

1. Ninguém poderá ser submetido à escravi-
dão; a escravidão e o tráfico de escravos, em 
todas as suas formas, ficam proibidos.

2. Ninguém poderá ser submetido à servidão.

3. a) Ninguém poderá ser obrigado a executar 
trabalhos forçados ou obrigatórios.

b) A alínea a) do presente parágrafo não po-
derá ser interpretada no sentido de proibir, nos 
países em que certos crimes sejam punidos com 

prisão e trabalhos forçados, o cumprimento de 
uma pena de trabalhos forçados, imposta por 
um tribunal competente.

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

i) qualquer trabalho ou serviço, não previsto 
na alínea b), normalmente exigido de um 
indivíduo que tenha sido encarcerado em 
cumprimento de decisão judicial ou que, tendo 
sido objeto de tal decisão, ache-se em liberdade 
condicional;

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

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

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

ARTIGO 9

1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à se-
gurança pessoais. Ninguém poderá ser preso ou 
encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá 
ser privado de liberdade, salvo pelos motivos 
previstos em lei e em conformidade com os 
procedimentos nela estabelecidos.

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

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

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

5. Qualquer pessoa vítima de prisão ou en-
carceramento ilegais terá direito à reparação.

ARTIGO 10

1. Toda pessoa privada de sua liberdade deverá 
ser tratada com humanidade e respeito à dig-
nidade inerente à pessoa humana.

2. a) As pessoas processadas deverão ser se-
paradas, salvo em circunstâncias excepcionais, 
das pessoas condenadas e receber tratamento 
distinto, condizente com sua condição de pes-
soa não condenada.

b) As pessoas processadas, jovens, deverão ser 
separadas das adultas e julgadas o mais rápido 
possível.

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

ARTIGO 11

Ninguém poderá ser preso apenas por não 
poder cumprir com uma obrigação contratual.

ARTIGO 12

1. Toda pessoa que se ache legalmente no 
território de um Estado terá o direito de nele 
livremente circular e escolher sua residência.

2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente 
de qualquer país, inclusive de seu próprio país.

3. Os direitos supracitados não poderão cons-
tituir objeto de restrições, a menos que estejam 
previstas em lei e no intuito de proteger a 
segurança nacional e a ordem, saúde ou moral 
públicas, bem como os direitos e liberdades das 
demais pessoas, e que sejam compatíveis com os 
outros direitos reconhecidos no presente Pacto.

4. Ninguém poderá ser privado arbitraria-
mente do direito de entrar em seu próprio país.

ARTIGO 13

Um estrangeiro que se ache legalmente no ter-
ritório de um Estado Parte do presente Pacto 
só poderá dele ser expulso em decorrência de 
decisão adotada em conformidade com a lei e, 
a menos que razões imperativas de segurança 
nacional a isso se oponham, terá a possibili-
dade de expor as razões que militem contra 
sua expulsão e de ter seu caso reexaminado 
pelas autoridades competentes, ou por uma ou 
várias pessoas especialmente designadas pelas 
referidas autoridades, e de fazer-se representar 
com esse objetivo.

ARTIGO 14

1. Todas as pessoas são iguais perante os tri-
bunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá 
o direito de ser ouvida publicamente e com 
devidas garantias por um tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido por lei, 
na apuração de qualquer acusação de caráter 
penal formulada contra ela ou na determinação 
de seus direitos e obrigações de caráter civil. A 
imprensa e o público poderão ser excluídos de 
parte ou da totalidade de um julgamento, quer 
por motivo de moral pública, de ordem pública 
ou de segurança nacional em uma sociedade 
democrática, quer quando o interesse da vida 
privada das Partes o exija, que na medida em 
que isso seja estritamente necessário na opi-
nião da justiça, em circunstâncias específicas, 
nas quais a publicidade venha a prejudicar 
os interesses da justiça; entretanto, qualquer 



66

Ig
ua

ld
ad

e 
ra

ci
al

 e
 é

tn
ic

a

sentença proferida em matéria penal ou civil 
deverá torna-se pública, a menos que o inte-
resse de menores exija procedimento oposto, 
ou o processo diga respeito a controvérsias 
matrimoniais ou à tutela de menores.

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

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

a) de ser informada, sem demora, numa língua 
que compreenda e de forma minuciosa, da 
natureza e dos motivos da acusação contra ela 
formulada;

b) de dispor do tempo e dos meios necessários 
à preparação de sua defesa e a comunicar-se 
com defensor de sua escolha;

c) de ser julgada sem dilações indevidas;

d) de estar presente no julgamento e de de-
fender-se pessoalmente ou por intermédio de 
defensor de sua escolha; de ser informada, caso 
não tenha defensor, do direito que lhe assiste 
de tê-lo e, sempre que o interesse da justiça 
assim exija, de ter um defensor designado ex 
officio gratuitamente, se não tiver meios para 
remunerá-lo;

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

f) de ser assistida gratuitamente por um intér-
prete, caso não compreenda ou não fale a língua 
empregada durante o julgamento;

g) de não ser obrigada a depor contra si mes-
ma, nem a confessar-se culpada.

4. O processo aplicável a jovens que não sejam 
maiores nos termos da legislação penal levará 

em conta a idade dos mesmos e a importância 
de promover sua reintegração social.

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

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

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

ARTIGO 15

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

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

ARTIGO 16

Toda pessoa terá direito, em qualquer lugar, ao 
reconhecimento de sua personalidade jurídica.
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ARTIGO 17

1. Ninguém poderá ser objeto de ingerências 
arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em 
sua família, em seu domicílio ou em sua cor-
respondência, nem de ofensas ilegais às suas 
honra e reputação.

2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei 
contra essas ingerências ou ofensas.

ARTIGO 18

1. Toda pessoa terá direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião. Esse 
direito implicará a liberdade de ter ou adotar 
uma religião ou uma crença de sua escolha e a 
liberdade de professar sua religião ou crença, in-
dividual ou coletivamente, tanto pública como 
privadamente, por meio do culto, da celebração 
de ritos, de práticas e do ensino.

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

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

4. Os Estados Partes do presente Pacto compro-
metem-se a respeitar a liberdade dos pais – e, 
quando for o caso, dos tutores legais – de asse-
gurar a educação religiosa e moral dos filhos que 
esteja de acordo com suas próprias convicções.

ARTIGO 19

1. Ninguém poderá ser molestado por suas 
opiniões.

2. Toda pessoa terá direito à liberdade de ex-
pressão; esse direito incluirá a liberdade de pro-
curar, receber e difundir informações e ideias 
de qualquer natureza, independentemente de 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por 

escrito, em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer outro meio de sua escolha.

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

a) assegurar o respeito dos direitos e da repu-
tação das demais pessoas;

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

ARTIGO 20

1. Será proibida por lei qualquer propaganda 
em favor da guerra.

2. Será proibida por lei qualquer apologia do 
ódio nacional, racial ou religioso que constitua 
incitamento à discriminação, à hostilidade ou 
à violência.

ARTIGO 21

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

ARTIGO 22

1. Toda pessoa terá o direito de associar-se 
livremente a outras, inclusive o direito de 
constituir sindicatos e de a eles filiar-se, para a 
proteção de seus interesses.

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

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

ARTIGO 23

1. A família é o elemento natural e fundamen-
tal da sociedade e terá o direito de ser protegida 
pela sociedade e pelo Estado.

2. Será reconhecido o direito do homem e da 
mulher de, em idade núbil, contrair casamento 
e constituir família.

3. Casamento algum será celebrado sem o con-
sentimento livre e pleno dos futuros esposos.

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

ARTIGO 24

1. Toda criança terá direito, sem discriminação 
alguma por motivo de cor, sexo, língua, religião, 
origem nacional ou social, situação econômica 
ou nascimento, às medidas de proteção que a 
sua condição de menor requerer por parte de 
sua família, da sociedade e do Estado.

2. Toda criança deverá ser registrada imedia-
tamente após seu nascimento e deverá receber 
um nome.

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

ARTIGO 25

Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, 
sem qualquer das formas de discriminação 
mencionadas no artigo 2o e sem restrições 
infundadas:

a) de participar da condução dos assuntos 
públicos, diretamente ou por meio de repre-
sentantes livremente escolhidos;

b) de votar e de ser eleito em eleições pe-
riódicas, autênticas, realizadas por sufrágio 
universal e igualitário e por voto secreto, 
que garantam a manifestação da vontade dos 
eleitores;

c) de ter acesso, em condições gerais de igual-
dade, às funções públicas de seu país.

ARTIGO 26

Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm 
direito, sem discriminação alguma, a igual pro-
teção da Lei. A este respeito, a lei deverá proibir 
qualquer forma de discriminação e garantir a 
todas as pessoas proteção igual e eficaz contra 
qualquer discriminação por motivo de raça, 
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 
de outra natureza, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento ou qualquer 
outra situação.

ARTIGO 27

Nos Estados em que haja minorias étnicas, re-
ligiosas ou linguísticas, as pessoas pertencentes 
a essas minorias não poderão ser privadas do 
direito de ter, conjuntamente com outros mem-
bros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 
professar e praticar sua própria religião e usar 
sua própria língua.

PARTE IV

ARTIGO 28

1. Constituir-se-á um Comitê de Direitos Hu-
manos (doravante denominado o “Comitê” no 
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presente Pacto). O Comitê será composto de 
dezoito membros e desempenhará as funções 
descritas adiante.

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

3. Os membros do Comitê serão eleitos e exer-
cerão suas funções a título pessoal.

ARTIGO 29

1. Os membros do Comitê serão eleitos em 
votação secreta dentre uma lista de pessoas que 
preencham os requisitos previstos no artigo 28 
e indicados, com esse objetivo, pelos Estados 
Partes do presente Pacto.

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

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

ARTIGO 30

1. A primeira eleição realizar-se-á no máximo 
seis meses após a data de entrada em vigor do 
presente Pacto.

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

3. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas organizará uma lista por ordem 
alfabética de todos os candidatos assim desig-
nados, mencionando os Estados Partes que os 
tiverem indicado, e a comunicará aos Estados 

Partes do presente Pacto, no máximo um mês 
antes da data de cada eleição.

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

ARTIGO 31

1. O Comitê não poderá ter mais de um nacio-
nal de um mesmo Estado.

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

ARTIGO 32

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

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

ARTIGO 33

1. Se, na opinião unânime dos demais mem-
bros, um membro do Comitê deixar de desem-
penhar suas funções por motivos distintos de 
uma ausência temporária, o Presidente comuni-
cará tal fato ao Secretário-Geral da Organização 
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das Nações Unidas, que declarará vago o lugar 
que o referido membro ocupava.

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

ARTIGO 34

1. Quando uma vaga for declarada nos termos 
do artigo 33 e o mandato do membro a ser 
substituído não expirar no prazo de seis meses 
a contar da data em que tenha sido declarada 
a vaga, o Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas comunicará tal fato aos Estados 
Partes do presente Pacto, que poderá, no prazo 
de dois meses, indicar candidatos, em confor-
midade com o artigo 29, para preencher a vaga.

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

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

ARTIGO 35

Os membros do Comitê receberão, com a apro-
vação da Assembleia-Geral da Organização das 
Nações, honorários provenientes de recursos da 
Organização das Nações Unidas, nas condições 
fixadas, considerando-se a importância das 
funções do Comitê, pela Assembleia-Geral.

ARTIGO 36

O Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas colocará à disposição do Comitê o pes-

soal e os serviços necessários ao desempenho 
eficaz das funções que lhe são atribuídas em 
virtude do presente Pacto.

ARTIGO 37

1. O Secretário-Geral da Organização das Na-
ções Unidas convocará os Membros do Comitê 
para a primeira reunião, a realizar-se na sede 
da Organização.

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

3. As reuniões do Comitê serão realizadas nor-
malmente na sede da Organização das Nações 
Unidas ou no Escritório das Nações Unidas 
em Genebra.

ARTIGO 38

Todo Membro do Comitê deverá, antes de ini-
ciar suas funções, assumir, em sessão pública, o 
compromisso solene de que desempenhará suas 
funções imparcial e conscientemente.

ARTIGO 39

1. O Comitê elegerá sua mesa para um período 
de dois anos. Os membros da mesa poderão 
ser reeleitos.

2. O próprio Comitê estabelecerá suas regras 
de procedimento; estas, contudo, deverão 
conter, entre outras, as seguintes disposições:

a) o quorum será de doze membros;

b) as decisões do Comitê serão tomadas por 
maioria de votos dos membros presentes.

ARTIGO 40

1. Os Estados Partes do presente Pacto com-
prometem-se a submeter relatórios sobre as me-
didas por eles adotadas para tornar efetivos os 
direitos reconhecidos no presente Pacto e sobre 
o processo alcançado no gozo desses direitos:
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a) dentro do prazo de um ano, a contar do iní-
cio da vigência do presente Pacto nos Estados 
Partes interessados;

b) a partir de então, sempre que o Comitê vier 
a solicitar.

2. Todos os relatórios serão submetidos ao 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas, que os encaminhará, para exame, ao 
Comitê. Os relatórios deverão sublinhar, caso 
existam, os fatores e as dificuldades que preju-
diquem a implementação do presente Pacto.

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

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

5. Os Estados Partes no presente Pacto poderão 
submeter ao Comitê as observações que deseja-
rem formular relativamente aos comentários fei-
tos nos termos do parágrafo 4 do presente artigo.

ARTIGO 41

1. Com base no presente Artigo, todo Estado 
Parte do presente Pacto poderá declarar, a 
qualquer momento, que reconhece a compe-
tência do Comitê para receber e examinar as 
comunicações em que um Estado Parte alegue 
que outro Estado Parte não vem cumprindo as 
obrigações que lhe impõe o presente Pacto. As 
referidas comunicações só serão recebidas e 
examinadas nos termos do presente artigo no 
caso de serem apresentadas por um Estado Parte 
que houver feito uma declaração em que reco-
nheça, com relação a si próprio, a competência 

do Comitê. O Comitê não receberá comunica-
ção alguma relativa a um Estado Parte que não 
houver feito uma declaração dessa natureza. As 
comunicações recebidas em virtude do presente 
artigo estarão sujeitas ao procedimento que se 
segue:

a) Se um Estado Parte do presente Pacto con-
siderar que outro Estado Parte não vem cum-
prindo as disposições do presente Pacto poderá, 
mediante comunicação escrita, levar a questão 
ao conhecimento deste Estado Parte. Dentro do 
prazo de três meses, a contar da data do recebi-
mento da comunicação, o Estado destinatário 
fornecerá ao Estado que enviou a comunicação 
explicações ou quaisquer outras declarações 
por escrito que esclareçam a questão, as quais 
deverão fazer referência, até onde seja possível 
e pertinente, aos procedimentos nacionais e 
aos recursos jurídicos adotados, em trâmite ou 
disponíveis sobre a questão;

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

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

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

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

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

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

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

i) se houver sido alcançada uma solução nos 
termos da alínea e), o Comitê restringir-se-á, 
em seu relatório, a uma breve exposição dos 
fatos e da solução alcançada;

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

Para cada questão, o relatório será encaminha-
do aos Estados Partes interessados.

2. As disposições do presente artigo entrarão 
em vigor a partir do momento em que dez 
Estados Partes do presente Pacto houverem 
feito as declarações mencionadas no parágrafo 
1 desde artigo. As referidas declarações serão 
depositados pelos Estados Partes junto ao 
Secretário-Geral das Organizações das Nações 
Unidas, que enviará cópias das mesmas aos 
demais Estados Partes. Toda declaração poderá 
ser retirada, a qualquer momento, mediante 
notificação endereçada ao Secretário-Geral. 
Far-se-á essa retirada sem prejuízo do exame 
de quaisquer questões que constituam objeto 

de uma comunicação já transmitida nos termos 
deste artigo; em virtude do presente artigo, não 
se receberá qualquer nova comunicação de um 
Estado Parte uma vez que o Secretário-Geral 
tenha recebido a notificação sobre a retirada 
da declaração, a menos que o Estado Parte 
interessado haja feito uma nova declaração.

ARTIGO 42

1. a) Se uma questão submetida ao Comitê, 
nos termos do artigo 41, não estiver dirimida 
satisfatoriamente para os Estados Partes inte-
ressados, o Comitê poderá, com o consenti-
mento prévio dos Estados Partes interessados, 
constituir uma Comissão ad hoc (doravante 
denominada “a Comissão”). A Comissão colo-
cará seus bons ofícios à disposição dos Estados 
Partes interessados no intuito de se alcançar 
uma solução amistosa para a questão baseada 
no respeito ao presente Pacto.

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

2. Os membros da Comissão exercerão suas 
funções a título pessoal. Não poderão ser 
nacionais dos Estados interessados, nem de 
Estado que não seja Parte do presente Pacto, 
nem de um Estado Parte que não tenha feito a 
declaração prevista no artigo 41.

3. A própria Comissão elegerá seu Presidente 
e estabelecerá suas regras de procedimento.

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

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

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

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

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

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

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

d) Se o relatório da Comissão for apresentado 
nos termos da alínea c), os Estados Partes inte-
ressados comunicarão, no prazo de três meses 
a contar da data do recebimento do relatório, 
ao Presidente do Comitê se aceitam ou não os 
termos do relatório da Comissão.

8. As disposições do presente artigo não pre-
judicarão as atribuições do Comitê previstas 
no artigo 41.

9. Todas as despesas dos membros da Comis-
são serão repartidas equitativamente entre os 
Estados Partes interessados, com base em esti-
mativas a serem estabelecidas pelo Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas.

10. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas poderá, caso seja necessário, 
pagar as despesas dos membros da Comissão 
antes que sejam reembolsadas pelos Estados 
Partes interessados, em conformidade com o 
parágrafo 9 do presente artigo.

ARTIGO 43

Os membros do Comitê e os membros da 
Comissão de Conciliação ad hoc que forem de-
signados nos termos do artigo 42 terão direito 
às facilidades, privilégios e imunidades que se 
concedem aos peritos no desempenho de mis-
sões para a Organização das Nações Unidas, 
em conformidade com as seções pertinentes 
da Convenção sobre Privilégios e Imunidades 
das Nações Unidas.

ARTIGO 44

As disposições relativas à implementação do 
presente Pacto aplicar-se-ão sem prejuízo 
dos procedimentos instituídos em matéria 
de direitos humanos pelos – ou em virtude 
dos mesmos – instrumentos constitutivos e 
pelas Convenções da Organização das Nações 
Unidas e das agências especializadas e não 
impedirão que os Estados Partes venham a 
recorrer a outros procedimentos para a solu-
ção de controvérsias em conformidade com 
os acordos internacionais gerais ou especiais 
vigentes entre eles.

ARTIGO 45

O Comitê submeterá à Assembleia-Geral, por 
intermédio do Conselho Econômico e Social, 
um relatório sobre suas atividades.
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PARTE V

ARTIGO 46

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

ARTIGO 47

Nenhuma disposição do presente Pacto poderá 
ser interpretada em detrimento do direito ineren-
te a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e 
livremente suas riquezas e seus recursos naturais.

PARTE VI

ARTIGO 48

1. O presente Pacto está aberto à assinatura 
de todos os Estados Membros da Organização 
das Nações Unidas ou membros de qualquer 
de suas agências especializadas, de todo Estado 
Parte do Estatuto da Corte Internacional de 
Justiça, bem como de qualquer outro Estado 
convidado pela Assembleia-Geral a tornar-se 
Parte do presente Pacto.

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

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

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

5. O Secretário-Geral da Organização das 
Nações Unidas informará todos os Estados 

que hajam assinado o presente Pacto ou a ele 
aderido do depósito de cada instrumento de 
ratificação ou adesão.

ARTIGO 49

1. O presente Pacto entrará em vigor três meses 
após a data do depósito, junto ao Secretário-
-Geral da Organização das Nações Unidas, do 
trigésimo-quinto instrumento de ratificação 
ou adesão.

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

ARTIGO 50

Aplicar-se-ão as disposições do presente Pacto, 
sem qualquer limitação ou exceção, a todas as 
unidades constitutivas dos Estados federativos.

ARTIGO 51

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

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

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

ARTIGO 52

Independentemente das notificações previstas 
no parágrafo 5 do artigo 48, o Secretário-Geral 
da Organização das Nações Unidas comunicará 
a todos os Estados referidos no parágrafo 1 do 
referido artigo:

a) as assinaturas, ratificações e adesões recebi-
das em conformidade com o artigo 48;

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

ARTIGO 53

1. O presente Pacto cujos textos em chinês, 
espanhol, francês, inglês e russo são igualmente 
autênticos, será depositado nos arquivos da 
Organização das Nações Unidas.

2. O Secretário-Geral da Organização das Na-
ções Unidas encaminhará cópias autênticas do 
presente Pacto a todos os Estados mencionados 
no artigo 48.

Em fé do quê, os abaixo assinados, devida-
mente autorizados por seus respectivos Go-
vernos, assinaram o presente Pacto, aberto 
à assinatura em Nova York, aos 19 dias do 
mês de dezembro do ano de mil novecentos 
e sessenta e seis.

Aprovado pelo Decreto Legislativo no 226, de 
12 de dezembro de 1991, publicado no DOU de 
13/12/1991, e promulgado pelo Decreto no 592, 
de 6 de julho de 1992, publicado no DOU de 
7/7/1992.
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Convenção sobre os Direitos da Criança

PREÂMBULO

Os Estados Partes da presente Convenção,

Considerando que, de acordo com os princípios 
proclamados na Carta das Nações Unidas, a 
liberdade, a justiça e a paz no mundo se fun-
damentam no reconhecimento da dignidade 
inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de 
todos os membros da família humana;

Tendo em conta que os povos das Nações Uni-
das reafirmaram na carta sua fé nos direitos 
fundamentais do homem e na dignidade e no 
valor da pessoa humana e que decidiram pro-
mover o progresso social e a elevação do nível 
de vida com mais liberdade;

Reconhecendo que as Nações Unidas proclama-
ram e acordaram na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e nos Pactos Internacionais de 
Direitos Humanos que toda pessoa possui todos 
os direitos e liberdades neles enunciados, sem 
distinção de qualquer natureza, seja de raça, cor, 
sexo, idioma, crença, opinião política ou de outra 
índole, origem nacional ou social, posição eco-
nômica, nascimento ou qualquer outra condição;

Recordando que na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos as Nações Unidas procla-
maram que a infância tem direito a cuidados e 
assistência especiais;

Convencidos de que a família, como grupo 
fundamental da sociedade e ambiente natural 
para o crescimento e bem-estar de todos os seus 
membros, e em particular das crianças, deve 
receber a proteção e assistência necessárias a 
fim de poder assumir plenamente suas respon-
sabilidades dentro da comunidade;

Reconhecendo que a criança, para o pleno e 
harmonioso desenvolvimento de sua persona-

lidade, deve crescer no seio da família, em um 
ambiente de felicidade, amor e compreensão;

Considerando que a criança deve estar plena-
mente preparada para uma vida independente 
na sociedade e deve ser educada de acordo com 
os ideais proclamados na Carta das Nações 
Unidas, especialmente com espírito de paz, 
dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e 
solidariedade;

Tendo em conta que a necessidade de proporcio-
nar à criança uma proteção especial foi enuncia-
da na Declaração de Genebra de 1924 sobre os 
Direitos da Criança e na Declaração dos Direitos 
da Criança adotada pela Assembleia-Geral em 
20 de novembro de 1959, e reconhecida na De-
claração Universal dos Direitos Humanos, no 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
(em particular nos Artigos 23 e 24), no Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (em particular no Artigo 10) e nos es-
tatutos e instrumentos pertinentes das Agências 
Especializadas e das organizações internacionais 
que se interessam pelo bem-estar da criança;

Tendo em conta que, conforme assinalado na 
Declaração dos Direitos da Criança, “a criança, 
em virtude de sua falta de maturidade física e 
mental, necessita proteção e cuidados especiais, 
inclusive a devida proteção legal, tanto antes 
quanto após seu nascimento”;

Lembrando o estabelecido na Declaração sobre 
os Princípios Sociais e Jurídicos Relativos à 
Proteção e ao Bem-Estar das Crianças, especial-
mente com Referência à Adoção e à Colocação 
em Lares de Adoção, nos Planos Nacional e 
Internacional; as Regras Mínimas das Nações 
Unidas para a Administração da Justiça Juvenil 
(Regras de Pequim); e a Declaração sobre a 
Proteção da Mulher e da Criança em Situações 
de Emergência ou de Conflito Armado;
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Reconhecendo que em todos os países do 
mundo existem crianças vivendo sob condições 
excepcionalmente difíceis e que essas crianças 
necessitam consideração especial;

Tomando em devida conta a importância das 
tradições e dos valores culturais de cada povo 
para a proteção e o desenvolvimento harmo-
nioso da criança;

Reconhecendo a importância da cooperação 
internacional para a melhoria das condições de 
vida das crianças em todos os países, especial-
mente nos países em desenvolvimento;

Acordam o seguinte:

PARTE I

ARTIGO 1

Para efeitos da presente Convenção considera-
-se como criança todo ser humano com menos 
de dezoito anos de idade, a não ser que, em 
conformidade com a lei aplicável à criança, a 
maioridade seja alcançada antes.

ARTIGO 2

1. Os Estados Partes respeitarão os direitos 
enunciados na presente Convenção e assegu-
rarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua 
jurisdição, sem distinção alguma, indepen-
dentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, 
opinião política ou de outra índole, origem 
nacional, étnica ou social, posição econômica, 
deficiências físicas, nascimento ou qualquer 
outra condição da criança, de seus pais ou de 
seus representantes legais.

2. Os Estados Partes tomarão todas as me-
didas apropriadas para assegurar a proteção 
da criança contra toda forma de discrimi-
nação ou castigo por causa da condição, das 
atividades, das opiniões manifestadas ou das 
crenças de seus pais, representantes legais ou 
familiares.

ARTIGO 3

1. Todas as ações relativas às crianças, levadas 
a efeito por instituições públicas ou privadas de 
bem-estar social, tribunais, autoridades adminis-
trativas ou órgãos legislativos, devem considerar, 
primordialmente, o interesse maior da criança.

2. Os Estados Partes se comprometem a as-
segurar à criança a proteção e o cuidado que 
sejam necessários para seu bem-estar, levando 
em consideração os direitos e deveres de seus 
pais, tutores ou outras pessoas responsáveis por 
ela perante a lei e, com essa finalidade, tomarão 
todas as medidas legislativas e administrativas 
adequadas.

3. Os Estados Partes se certificarão de que as 
instituições, os serviços e os estabelecimentos 
encarregados do cuidado ou da proteção das 
crianças cumpram com os padrões estabeleci-
dos pelas autoridades competentes, especial-
mente no que diz respeito à segurança e à saúde 
das crianças, ao número e à competência de seu 
pessoal e à existência de supervisão adequada.

ARTIGO 4

Os Estados Partes adotarão todas as medidas 
administrativas, legislativas e de outra índole 
com vistas à implementação dos direitos reco-
nhecidos na presente Convenção. Com relação 
aos direitos econômicos, sociais e culturais, os 
Estados Partes adotarão essas medidas utili-
zando ao máximo os recursos disponíveis e, 
quando necessário, dentro de um quadro de 
cooperação internacional.

ARTIGO 5

Os Estados Partes respeitarão as responsabili-
dades, os direitos e os deveres dos pais ou, onde 
for o caso, dos membros da família ampliada 
ou da comunidade, conforme determinem os 
costumes locais, dos tutores ou de outras pes-
soas legalmente responsáveis, de proporcionar 
à criança instrução e orientação adequadas e 
acordes com a evolução de sua capacidade no 
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exercício dos direitos reconhecidos na presente 
Convenção.

ARTIGO 6

1. Os Estados Partes reconhecem que toda 
criança tem o direito inerente à vida.

2. Os Estados Partes assegurarão ao máximo a 
sobrevivência e o desenvolvimento da criança.

ARTIGO 7

1. A criança será registrada imediatamente 
após seu nascimento e terá direito, desde o 
momento em que nasce, a um nome, a uma 
nacionalidade e, na medida do possível, a co-
nhecer seus pais e a ser cuidada por eles.

2. Os Estados Partes zelarão pela aplicação 
desses direitos de acordo com sua legislação 
nacional e com as obrigações que tenham 
assumido em virtude dos instrumentos inter-
nacionais pertinentes, sobretudo se, de outro 
modo, a criança se tornaria apátrida.

ARTIGO 8

1. Os Estados Partes se comprometem a res-
peitar o direito da criança de preservar sua 
identidade, inclusive a nacionalidade, o nome 
e as relações familiares, de acordo com a lei, 
sem interferências ilícitas.

2. Quando uma criança se vir privada ilegal-
mente de algum ou de todos os elementos que 
configuram sua identidade, os Estados Partes 
deverão prestar assistência e proteção adequa-
das com vistas a restabelecer rapidamente sua 
identidade.

ARTIGO 9

1. Os Estados Partes deverão zelar para que 
a criança não seja separada dos pais contra a 
vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita 
à revisão judicial, as autoridades competentes 
determinarem, em conformidade com a lei e os 
procedimentos legais cabíveis, que tal separa-

ção é necessária ao interesse maior da criança. 
Tal determinação pode ser necessária em casos 
específicos, por exemplo, nos casos em que a 
criança sofre maus tratos ou descuido por parte 
de seus pais ou quando estes vivem separados 
e uma decisão deve ser tomada a respeito do 
local da residência da criança.

2. Caso seja adotado qualquer procedimento 
em conformidade com o estipulado no pa-
rágrafo 1 do presente Artigo, todas as Partes 
interessadas terão a oportunidade de participar 
e de manifestar suas opiniões.

3. Os Estados Partes respeitarão o direito da 
criança que esteja separada de um ou de am-
bos os pais de manter regularmente relações 
pessoais e contato direto com ambos, a menos 
que isso seja contrário ao interesse maior da 
criança.

4. Quando essa separação ocorrer em virtude 
de uma medida adotada por um Estado Parte, 
tal como detenção, prisão, exílio, deportação 
ou morte (inclusive falecimento decorrente de 
qualquer causa enquanto a pessoa estiver sob a 
custódia do Estado) de um dos pais da criança, 
ou de ambos, ou da própria criança, o Estado 
Parte, quando solicitado, proporcionará aos 
pais, à criança ou, se for o caso, a outro familiar, 
informações básicas a respeito do paradeiro do 
familiar ou familiares ausentes, a não ser que tal 
procedimento seja prejudicial ao bem-estar da 
criança. Os Estados Partes se certificarão, além 
disso, de que a apresentação de tal petição não 
acarrete, por si só, consequências adversas para 
a pessoa ou pessoas interessadas.

ARTIGO 10

1. De acordo com a obrigação dos Estados 
Partes estipulada no parágrafo 1 do Artigo 9, 
toda solicitação apresentada por uma criança, 
ou por seus pais, para ingressar ou sair de um 
Estado Parte com vistas à reunião da família, 
deverá ser atendida pelos Estados Partes de for-
ma positiva, humanitária e rápida. Os Estados 
Partes assegurarão, ainda, que a apresentação 
de tal solicitação não acarretará consequên-
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cias adversas para os solicitantes ou para seus 
familiares.

2. A criança cujos pais residam em Estados 
diferentes terá o direito de manter, periodica-
mente, relações pessoais e contato direto com 
ambos, exceto em circunstâncias especiais. Para 
tanto, e de acordo com a obrigação assumida 
pelos Estados Partes em virtude do parágrafo 
2 do Artigo 9, os Estados Partes respeitarão o 
direito da criança e de seus pais de sair de qual-
quer país, inclusive do próprio, e de ingressar no 
seu próprio país. O direito de sair de qualquer 
país estará sujeito, apenas, às restrições deter-
minadas pela lei que sejam necessárias para 
proteger a segurança nacional, a ordem pública, 
a saúde ou a moral públicas ou os direitos e 
as liberdades de outras pessoas e que estejam 
acordes com os demais direitos reconhecidos 
pela presente Convenção.

ARTIGO 11

1. Os Estados Partes adotarão medidas a fim 
de lutar contra a transferência ilegal de crianças 
para o exterior e a retenção ilícita das mesmas 
fora do país.

2. Para tanto, os Estados Partes promoverão a 
conclusão de acordos bilaterais ou multilaterais 
ou a adesão a acordos já existentes.

ARTIGO 12

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que 
estiver capacitada a formular seus próprios 
juízos o direito de expressar suas opiniões 
livremente sobre todos os assuntos relaciona-
dos com a criança, levando-se devidamente 
em consideração essas opiniões, em função da 
idade e maturidade da criança.

2. Com tal propósito, se proporcionará à crian-
ça, em particular, a oportunidade de ser ouvida 
em todo processo judicial ou administrativo 
que afete a mesma, quer diretamente quer 
por intermédio de um representante ou órgão 
apropriado, em conformidade com as regras 
processuais da legislação nacional.

ARTIGO 13

1. A criança terá direito à liberdade de expres-
são. Esse direito incluirá a liberdade de procu-
rar, receber e divulgar informações e ideias de 
todo tipo, independentemente de fronteiras, de 
forma oral, escrita ou impressa, por meio das 
artes ou por qualquer outro meio escolhido 
pela criança.

2. O exercício de tal direito poderá estar 
sujeito a determinadas restrições, que serão 
unicamente as previstas pela lei e consideradas 
necessárias:

a) para o respeito dos direitos ou da reputação 
dos demais, ou

b) para a proteção da segurança nacional ou 
da ordem pública, ou para proteger a saúde e 
a moral públicas.

ARTIGO 14

1. Os Estados Partes respeitarão o direito da 
criança à liberdade de pensamento, de consci-
ência e de crença.

2. Os Estados Partes respeitarão os direitos e 
deveres dos pais e, se for o caso, dos represen-
tantes legais, de orientar a criança com relação 
ao exercício de seus direitos de maneira acorde 
com a evolução de sua capacidade.

3. A liberdade de professar a própria religião ou 
as próprias crenças estará sujeita, unicamente, 
às limitações prescritas pela lei e necessárias 
para proteger a segurança, a ordem, a moral, 
a saúde pública ou os direitos e liberdades 
fundamentais dos demais.

ARTIGO 15

1 Os Estados Partes reconhecem os direitos da 
criança à liberdade de associação e à liberdade 
de realizar reuniões pacíficas.

2. Não serão impostas restrições ao exercício 
desses direitos, a não ser as estabelecidas em 
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conformidade com a lei e que sejam necessá-
rias numa sociedade democrática, no interesse 
da segurança nacional ou pública, da ordem 
pública, da proteção à saúde e à moral públicas 
ou da proteção aos direitos e liberdades dos 
demais.

ARTIGO 16

1. Nenhuma criança será objeto de inter-
ferências arbitrárias ou ilegais em sua vida 
particular, sua família, seu domicílio ou sua 
correspondência, nem de atentados ilegais a 
sua honra e a sua reputação.

2. A criança tem direito à proteção da lei con-
tra essas interferências ou atentados.

ARTIGO 17

Os Estados Partes reconhecem a função im-
portante desempenhada pelos meios de co-
municação e zelarão para que a criança tenha 
acesso a informações e materiais procedentes 
de diversas fontes nacionais e internacionais, 
especialmente informações e materiais que vi-
sem a promover seu bem-estar social, espiritual 
e moral e sua saúde física e mental. Para tanto, 
os Estados Partes:

a) incentivarão os meios de comunicação a 
difundir informações e materiais de interesse 
social e cultural para a criança, de acordo com 
o espírito do Artigo 29;

b) promoverão a cooperação internacional 
na produção, no intercâmbio e na divulgação 
dessas informações e desses materiais proce-
dentes de diversas fontes culturais, nacionais 
e internacionais;

c) incentivarão a produção e difusão de livros 
para crianças;

d) incentivarão os meios de comunicação 
no sentido de, particularmente, considerar 
as necessidades linguísticas da criança que 
pertença a um grupo minoritário ou que seja 
indígena;

e) promoverão a elaboração de diretrizes 
apropriadas a fim de proteger a criança contra 
toda informação e material prejudiciais ao seu 
bem-estar, tendo em conta as disposições dos 
Artigos 13 e 18.

ARTIGO 18

1. Os Estados Partes envidarão os seus me-
lhores esforços a fim de assegurar o reconheci-
mento do princípio de que ambos os pais têm 
obrigações comuns com relação à educação 
e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos 
pais ou, quando for o caso, aos representantes 
legais, a responsabilidade primordial pela edu-
cação e pelo desenvolvimento da criança. Sua 
preocupação fundamental visará ao interesse 
maior da criança.

2. A fim de garantir e promover os direitos 
enunciados na presente convenção, os Estados 
Partes prestarão assistência adequada aos pais 
e aos representantes legais para o desempenho 
de suas funções no que tange à educação da 
criança e assegurarão a criação de institui-
ções, instalações e serviços para o cuidado 
das crianças.

3. Os Estados Partes adotarão todas as medi-
das apropriadas a fim de que as crianças cujos 
pais trabalhem tenham direito a beneficiar-se 
dos serviços de assistência social e creches a 
que fazem jus.

ARTIGO 19

1. Os Estados Partes adotarão todas as medi-
das legislativas, administrativas, sociais e edu-
cacionais apropriadas para proteger a criança 
contra todas as formas de violência física ou 
mental, abuso ou tratamento negligente, maus 
tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, 
enquanto a criança estiver sob a custódia dos 
pais, do representante legal ou de qualquer 
outra pessoa responsável por ela.

2. Essas medidas de proteção deveriam incluir, 
conforme apropriado, procedimentos eficazes 
para a elaboração de programas sociais capazes 
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de proporcionar uma assistência adequada 
à criança e às pessoas encarregadas de seu 
cuidado, bem como para outras formas de 
prevenção, para a identificação, notificação, 
transferência a uma instituição, investigação, 
tratamento e acompanhamento posterior dos 
casos acima mencionados de maus tratos à 
criança e, conforme o caso, para a intervenção 
judiciária.

ARTIGO 20

1. As crianças privadas temporária ou per-
manentemente do seu meio familiar, ou cujo 
interesse maior exija que não permaneçam 
nesse meio, terão direito à proteção e assistên-
cia especiais do Estado.

2. Os Estados Partes garantirão, de acordo com 
suas leis nacionais, cuidados alternativos para 
essas crianças.

3. Esses cuidados poderiam incluir, inter alia, 
a colocação em lares de adoção, a kafalah do 
direito islâmico, a adoção ou, caso necessário, a 
colocação em instituições adequadas de prote-
ção para as crianças. Ao serem consideradas as 
soluções, deve-se dar especial atenção à origem 
étnica, religiosa, cultural e linguística da crian-
ça, bem como à conveniência da continuidade 
de sua educação.

ARTIGO 21

Os Estados Partes que reconhecem ou per-
mitem o sistema de adoção atentarão para o 
fato de que a consideração primordial seja o 
interesse maior da criança. Dessa forma, aten-
tarão para que:

a) a adoção da criança seja autorizada apenas 
pelas autoridades competentes, as quais deter-
minarão, consoante as leis e os procedimentos 
cabíveis e com base em todas as informações 
pertinentes e fidedignas, que a adoção é admis-
sível em vista da situação jurídica da criança 
com relação a seus pais, parentes e representan-
tes legais e que, caso solicitado, as pessoas inte-
ressadas tenham dado, com conhecimento de 

causa, seu consentimento à adoção, com base 
no assessoramento que possa ser necessário;

b) a adoção efetuada em outro país possa ser 
considerada como outro meio de cuidar da 
criança, no caso em que a mesma não possa ser 
colocada em um lar de adoção ou entregue a 
uma família adotiva ou não logre atendimento 
adequado em seu país de origem;

c) a criança adotada em outro país goze de sal-
vaguardas e normas equivalentes às existentes 
em seu país de origem com relação à adoção;

d) todas as medidas apropriadas sejam ado-
tadas, a fim de garantir que, em caso de ado-
ção em outro país, a colocação não permita 
benefícios financeiros indevidos aos que dela 
participarem;

e) quando necessário, promover os objetivos 
do presente Artigo mediante ajustes ou acordos 
bilaterais ou multilaterais, e envidarão esforços, 
nesse contexto, com vistas a assegurar que a 
colocação da criança em outro país seja leva-
da a cabo por intermédio das autoridades ou 
organismos competentes.

ARTIGO 22

1. Os Estados Partes adotarão medidas perti-
nentes para assegurar que a criança que tente 
obter a condição de refugiada, ou que seja 
considerada como refugiada de acordo com 
o direito e os procedimentos internacionais 
ou internos aplicáveis, receba, tanto no caso 
de estar sozinha como acompanhada por seus 
pais ou por qualquer outra pessoa, a proteção 
e a assistência humanitária adequadas a fim de 
que possa usufruir dos direitos enunciados na 
presente Convenção e em outros instrumentos 
internacionais de direitos humanos ou de ca-
ráter humanitário dos quais os citados Estados 
sejam parte.

2. Para tanto, os Estados Partes cooperarão, da 
maneira como julgarem apropriada, com todos 
os esforços das Nações Unidas e demais orga-
nizações intergovernamentais competentes, ou 
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organizações não governamentais que cooperem 
com as Nações Unidas, no sentido de proteger 
e ajudar a criança refugiada, e de localizar seus 
pais ou outros membros de sua família a fim de 
obter informações necessárias que permitam 
sua reunião com a família. Quando não for 
possível localizar nenhum dos pais ou membros 
da família, será concedida à criança a mesma 
proteção outorgada a qualquer outra criança 
privada permanente ou temporariamente de 
seu ambiente familiar, seja qual for o motivo, 
conforme o estabelecido na presente Convenção.

ARTIGO 23

1. Os Estados Partes reconhecem que a criança 
portadora de deficiências físicas ou mentais 
deverá desfrutar de uma vida plena e decente 
em condições que garantam sua dignidade, 
favoreçam sua autonomia e facilitem sua par-
ticipação ativa na comunidade.

2. Os Estados Partes reconhecem o direito da 
criança deficiente de receber cuidados espe-
ciais e, de acordo com os recursos disponíveis 
e sempre que a criança ou seus responsáveis 
reúnam as condições requeridas, estimularão 
e assegurarão a prestação da assistência soli-
citada, que seja adequada ao estado da criança 
e às circunstâncias de seus pais ou das pessoas 
encarregadas de seus cuidados.

3. Atendendo às necessidades especiais da 
criança deficiente, a assistência prestada, 
conforme disposto no parágrafo 2 do presente 
Artigo, será gratuita sempre que possível, 
levando-se em consideração a situação econô-
mica dos pais ou das pessoas que cuidem da 
criança, e visará a assegurar à criança deficiente 
o acesso efetivo à educação, à capacitação, aos 
serviços de saúde, aos serviços de reabilitação, à 
preparação para o emprego e às oportunidades 
de lazer, de maneira que a criança atinja a mais 
completa integração social possível e o maior 
desenvolvimento individual factível, inclusive 
seu desenvolvimento cultural e espiritual.

4. Os Estados Partes promoverão, com espírito 
de cooperação internacional, um intercâmbio 

adequado de informações nos campos da as-
sistência médica preventiva e do tratamento 
médico, psicológico e funcional das crianças 
deficientes, inclusive a divulgação de informa-
ções a respeito dos métodos de reabilitação e 
dos serviços de ensino e formação profissional, 
bem como o acesso a essa informação, a fim de 
que os Estados Partes possam aprimorar sua 
capacidade e seus conhecimentos e ampliar sua 
experiência nesses campos. Nesse sentido, serão 
levadas especialmente em conta as necessidades 
dos países em desenvolvimento.

ARTIGO 24

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da 
criança de gozar do melhor padrão possível de 
saúde e dos serviços destinados ao tratamento 
das doenças e à recuperação da saúde. Os 
Estados Partes envidarão esforços no sentido 
de assegurar que nenhuma criança se veja pri-
vada de seu direito de usufruir desses serviços 
sanitários.

2. Os Estados Partes garantirão a plena apli-
cação desse direito e, em especial, adotarão as 
medidas apropriadas com vistas a:

a) reduzir a mortalidade infantil;

b) assegurar a prestação de assistência médica 
e cuidados sanitários necessários a todas as 
crianças, dando ênfase aos cuidados básicos 
de saúde;

c) combater as doenças e a desnutrição dentro 
do contexto dos cuidados básicos de saúde 
mediante, inter alia, a aplicação de tecnologia 
disponível e o fornecimento de alimentos 
nutritivos e de água potável, tendo em vista os 
perigos e riscos da poluição ambiental;

d) assegurar às mães adequada assistência pré-
-natal e pós-natal;

e) assegurar que todos os setores da sociedade, 
e em especial os pais e as crianças, conheçam 
os princípios básicos de saúde e nutrição das 
crianças, as vantagens da amamentação, da hi-
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giene e do saneamento ambiental e das medidas 
de prevenção de acidentes, e tenham acesso à 
educação pertinente e recebam apoio para a 
aplicação desses conhecimentos;

f) desenvolver a assistência médica preventiva, 
a orientação aos pais e a educação e serviços de 
planejamento familiar.

3. Os Estados Partes adotarão todas as medi-
das eficazes e adequadas para abolir práticas 
tradicionais que sejam prejudicais à saúde da 
criança.

4. Os Estados Partes se comprometem a 
promover e incentivar a cooperação interna-
cional com vistas a lograr, progressivamente, 
a plena efetivação do direito reconhecido 
no presente Artigo. Nesse sentido, será dada 
atenção especial às necessidades dos países em 
desenvolvimento.

ARTIGO 25

Os Estados Partes reconhecem o direito de 
uma criança que tenha sido internada em um 
estabelecimento pelas autoridades competentes 
para fins de atendimento, proteção ou trata-
mento de saúde física ou mental a um exame 
periódico de avaliação do tratamento ao qual 
está sendo submetida e de todos os demais 
aspectos relativos à sua internação.

ARTIGO 26

1. Os Estados Partes reconhecerão a todas as 
crianças o direito de usufruir da previdência 
social, inclusive do seguro social, e adotarão 
as medidas necessárias para lograr a plena 
consecução desse direito, em conformidade 
com sua legislação nacional.

2. Os benefícios deverão ser concedidos, quan-
do pertinentes, levando-se em consideração os 
recursos e a situação da criança e das pessoas 
responsáveis pelo seu sustento, bem como 
qualquer outra consideração cabível no caso de 
uma solicitação de benefícios feita pela criança 
ou em seu nome.

ARTIGO 27

1. Os Estados Partes reconhecem o direito de 
toda criança a um nível de vida adequado ao 
seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, 
moral e social.

2. Cabe aos pais, ou a outras pessoas encarre-
gadas, a responsabilidade primordial de propi-
ciar, de acordo com suas possibilidades e meios 
financeiros, as condições de vida necessárias ao 
desenvolvimento da criança.

3. Os Estados Partes, de acordo com as con-
dições nacionais e dentro de suas possibilida-
des, adotarão medidas apropriadas a fim de 
ajudar os pais e outras pessoas responsáveis 
pela criança a tornar efetivo esse direito e, 
caso necessário, proporcionarão assistência 
material e programas de apoio, especialmente 
no que diz respeito à nutrição, ao vestuário e 
à habitação.

4. Os Estados Partes tomarão todas as medi-
das adequadas para assegurar o pagamento da 
pensão alimentícia por parte dos pais ou de 
outras pessoas financeiramente responsáveis 
pela criança, quer residam no Estado Parte quer 
no exterior. Nesse sentido, quando a pessoa 
que detém a responsabilidade financeira pela 
criança residir em Estado diferente daquele 
onde mora a criança, os Estados Partes promo-
verão a adesão a acordos internacionais ou a 
conclusão de tais acordos, bem como a adoção 
de outras medidas apropriadas.

ARTIGO 28

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da 
criança à educação e, a fim de que ela possa 
exercer progressivamente e em igualdade de 
condições esse direito, deverão especialmente:

a) tornar o ensino primário obrigatório e 
disponível gratuitamente para todos;

b) estimular o desenvolvimento do ensino 
secundário em suas diferentes formas, inclusive 
o ensino geral e profissionalizante, tornando-o 
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disponível e acessível a todas as crianças, e 
adotar medidas apropriadas tais como a im-
plantação do ensino gratuito e a concessão de 
assistência financeira em caso de necessidade;

c) tornar o ensino superior acessível a todos 
com base na capacidade e por todos os meios 
adequados;

d) tornar a informação e a orientação educa-
cionais e profissionais disponíveis e accessíveis 
a todas as crianças;

e) adotar medidas para estimular a frequência 
regular às escolas e a redução do índice de 
evasão escolar.

2. Os Estados Partes adotarão todas as medi-
das necessárias para assegurar que a disciplina 
escolar seja ministrada de maneira compatível 
com a dignidade humana da criança e em con-
formidade com a presente Convenção.

3. Os Estados Partes promoverão e estimula-
rão a cooperação internacional em questões 
relativas à educação, especialmente visando a 
contribuir para a eliminação da ignorância e 
do analfabetismo no mundo e facilitar o acesso 
aos conhecimentos científicos e técnicos e aos 
métodos modernos de ensino. A esse respeito, 
será dada atenção especial às necessidades dos 
países em desenvolvimento.

ARTIGO 29

1. Os Estados Partes reconhecem que a edu-
cação da criança deverá estar orientada no 
sentido de:

a) desenvolver a personalidade, as aptidões e a 
capacidade mental e física da criança em todo 
o seu potencial;

b) imbuir na criança o respeito aos direitos 
humanos e às liberdades fundamentais, bem 
como aos princípios consagrados na Carta das 
Nações Unidas;

c) imbuir na criança o respeito aos seus pais, à 
sua própria identidade cultural, ao seu idioma 

e seus valores, aos valores nacionais do país em 
que reside, aos do eventual país de origem, e 
aos das civilizações diferentes da sua;

d) preparar a criança para assumir uma vida 
responsável numa sociedade livre, com espírito 
de compreensão, paz, tolerância, igualdade de 
sexos e amizade entre todos os povos, grupos 
étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de 
origem indígena;

e) imbuir na criança o respeito ao meio am-
biente.

2. Nada do disposto no presente Artigo ou no 
Artigo 28 será interpretado de modo a restrin-
gir a liberdade dos indivíduos ou das entidades 
de criar e dirigir instituições de ensino, desde 
que sejam respeitados os princípios enuncia-
dos no parágrafo 1 do presente Artigo e que a 
educação ministrada em tais instituições esteja 
acorde com os padrões mínimos estabelecidos 
pelo Estado.

ARTIGO 30

Nos Estados Partes onde existam minorias 
étnicas, religiosas ou linguísticas, ou pessoas 
de origem indígena, não será negado a uma 
criança que pertença a tais minorias ou que seja 
indígena o direito de, em comunidade com os 
demais membros de seu grupo, ter sua própria 
cultura, professar e praticar sua própria religião 
ou utilizar seu próprio idioma.

ARTIGO 31

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da 
criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento 
e às atividades recreativas próprias da idade, 
bem como à livre participação na vida cultural 
e artística.

2. Os Estados Partes respeitarão e pro-
moverão o direito da criança de participar 
plenamente da vida cultural e artística e 
encorajarão a criação de oportunidades 
adequadas, em condições de igualdade, para 
que participem da vida cultural, artística, 
recreativa e de lazer.
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ARTIGO 32

1. Os Estados Partes reconhecem o direito da 
criança de estar protegida contra a exploração 
econômica e contra o desempenho de qualquer 
trabalho que possa ser perigoso ou interferir em 
sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde 
ou para seu desenvolvimento físico, mental, 
espiritual, moral ou social.

2. Os Estados Partes adotarão medidas legis-
lativas, administrativas, sociais e educacionais 
com vistas a assegurar a aplicação do presente 
Artigo. Com tal propósito, e levando em con-
sideração as disposições pertinentes de outros 
instrumentos internacionais, os Estados Partes, 
deverão, em particular:

a) estabelecer uma idade ou idades mínimas 
para a admissão em empregos;

b) estabelecer regulamentação apropriada 
relativa a horários e condições de emprego;

c) estabelecer penalidades ou outras sanções 
apropriadas a fim de assegurar o cumprimento 
efetivo do presente Artigo.

ARTIGO 33

Os Estados Partes adotarão todas as medidas 
apropriadas, inclusive medidas legislativas, 
administrativas, sociais e educacionais, para 
proteger a criança contra o uso ilícito de drogas 
e substâncias psicotrópicas descritas nos trata-
dos internacionais pertinentes e para impedir 
que crianças sejam utilizadas na produção e no 
tráfico ilícito dessas substâncias.

ARTIGO 34

Os Estados Partes se comprometem a proteger 
a criança contra todas as formas de explora-
ção e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados 
Partes tomarão, em especial, todas as medidas 
de caráter nacional, bilateral e multilateral que 
sejam necessárias para impedir:

a) o incentivo ou a coação para que uma crian-
ça se dedique a qualquer atividade sexual ilegal;

b) a exploração da criança na prostituição ou 
outras práticas sexuais ilegais;

c) a exploração da criança em espetáculos ou 
materiais pornográficos.

ARTIGO 35

Os Estados Partes tomarão todas as medidas 
de caráter nacional, bilateral e multilateral que 
sejam necessárias para impedir o sequestro, a 
venda ou o tráfico de crianças para qualquer 
fim ou sob qualquer forma.

ARTIGO 36

Os Estados Partes protegerão a criança contra 
todas as demais formas de exploração que 
sejam prejudiciais para qualquer aspecto de 
seu bem-estar.

ARTIGO 37

Os Estados Partes zelarão para que:

a) Nenhuma criança seja submetida a tortura 
nem a outros tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes. Não será imposta 
a pena de morte nem a prisão perpétua sem 
possibilidade de livramento por delitos come-
tidos por menores de dezoito anos de idade;

b) Nenhuma criança seja privada de sua liber-
dade de forma ilegal ou arbitrária. A detenção, 
a reclusão ou a prisão de uma criança será 
efetuada em conformidade com a lei e apenas 
como último recurso, e durante o mais breve 
período de tempo que for apropriado;

c) Toda criança privada da liberdade seja trata-
da com a humanidade e o respeito que merece a 
dignidade inerente à pessoa humana, e levando-
-se em consideração as necessidades de uma 
pessoa de sua idade. Em especial, toda criança 
privada de sua liberdade ficará separada dos 
adultos, a não ser que tal fato seja considerado 
contrário aos melhores interesses da criança, e 
terá direito a manter contato com sua família 
por meio de correspondência ou de visitas, 
salvo em circunstâncias excepcionais;
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d) Toda criança privada de sua liberdade tenha 
direito a rápido acesso a assistência jurídica e 
a qualquer outra assistência adequada, bem 
como direito a impugnar a legalidade da pri-
vação de sua liberdade perante um tribunal ou 
outra autoridade competente, independente 
e imparcial e a uma rápida decisão a respeito 
de tal ação.

ARTIGO 38

1. Os Estados Partes se comprometem a res-
peitar e a fazer com que sejam respeitadas as 
normas do direito humanitário internacional 
aplicáveis em casos de conflito armado no que 
digam respeito às crianças.

2. Os Estados Partes adotarão todas as medidas 
possíveis a fim de assegurar que todas as pes-
soas que ainda não tenham completado quinze 
anos de idade não participem diretamente de 
hostilidades.

3. Os Estados Partes abster-se-ão de recrutar 
pessoas que não tenham completado quinze 
anos de idade para servir em suas forças arma-
das. Caso recrutem pessoas que tenham com-
pletado quinze anos mas que tenham menos de 
dezoito anos, deverão procurar dar prioridade 
aos de mais idade.

4. Em conformidade com suas obrigações de 
acordo com o direito humanitário internacional 
para proteção da população civil durante os 
conflitos armados, os Estados Partes adotarão 
todas as medidas necessárias a fim de assegurar 
a proteção e o cuidado das crianças afetadas por 
um conflito armado.

ARTIGO 39

Os Estados Partes adotarão todas as medidas 
apropriadas para estimular a recuperação física 
e psicológica e a reintegração social de toda 
criança vítima de qualquer forma de abandono, 
exploração ou abuso; tortura ou outros trata-
mentos ou penas cruéis, desumanos ou degra-
dantes; ou conflitos armados. Essa recuperação 
e reintegração serão efetuadas em ambiente 

que estimule a saúde, o respeito próprio e a 
dignidade da criança.

ARTIGO 40

1. Os Estados Partes reconhecem o direito de 
toda criança a quem se alegue ter infringido 
as leis penais ou a quem se acuse ou declare 
culpada de ter infringido as leis penais de ser 
tratada de modo a promover e estimular seu 
sentido de dignidade e de valor e a fortalecer 
o respeito da criança pelos direitos humanos 
e pelas liberdades fundamentais de terceiros, 
levando em consideração a idade da criança e 
a importância de se estimular sua reintegração 
e seu desempenho construtivo na sociedade.

2. Nesse sentido, e de acordo com as dispo-
sições pertinentes dos instrumentos inter-
nacionais, os Estados Partes assegurarão, em 
particular:

a) que não se alegue que nenhuma criança 
tenha infringido as leis penais, nem se acuse 
ou declare culpada nenhuma criança de ter 
infringido essas leis, por atos ou omissões que 
não eram proibidos pela legislação nacional ou 
pelo direito internacional no momento em que 
foram cometidos;

b) que toda criança de quem se alegue ter 
infringido as leis penais ou a quem se acuse de 
ter infringido essas leis goze, pelo menos, das 
seguintes garantias:

i) ser considerada inocente enquanto não for 
comprovada sua culpabilidade conforme a lei;

ii) ser informada sem demora e diretamente 
ou, quando for o caso, por intermédio de 
seus pais ou de seus representantes legais, das 
acusações que pesam contra ela, e dispor de 
assistência jurídica ou outro tipo de assistência 
apropriada para a preparação e apresentação 
de sua defesa;

iii) ter a causa decidida sem demora por auto-
ridade ou órgão judicial competente, indepen-
dente e imparcial, em audiência justa conforme 
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a lei, com assistência jurídica ou outra assistên-
cia e, a não ser que seja considerado contrário 
aos melhores interesses da criança, levando em 
consideração especialmente sua idade ou situ-
ação e a de seus pais ou representantes legais;

iv) não ser obrigada a testemunhar ou a se 
declarar culpada, e poder interrogar ou fazer 
com que sejam interrogadas as testemunhas de 
acusação bem como poder obter a participação 
e o interrogatório de testemunhas em sua defe-
sa, em igualdade de condições;

v) se for decidido que infringiu as leis penais, 
ter essa decisão e qualquer medida imposta 
em decorrência da mesma submetidas a revi-
são por autoridade ou órgão judicial superior 
competente, independente e imparcial, de 
acordo com a lei;

vi) contar com a assistência gratuita de um 
intérprete caso a criança não compreenda ou 
fale o idioma utilizado;

vii) ter plenamente respeitada sua vida privada 
durante todas as fases do processo.

3. Os Estados Partes buscarão promover o 
estabelecimento de leis, procedimentos, autori-
dades e instituições específicas para as crianças 
de quem se alegue ter infringido as leis penais 
ou que sejam acusadas ou declaradas culpadas 
de tê-las infringido, e em particular:

a) o estabelecimento de uma idade mínima 
antes da qual se presumirá que a criança não 
tem capacidade para infringir as leis penais;

b) a adoção sempre que conveniente e desejá-
vel, de medidas para tratar dessas crianças sem 
recorrer a procedimentos judiciais, contando 
que sejam respeitados plenamente os direitos 
humanos e as garantias legais.

4. Diversas medidas, tais como ordens de guar-
da, orientação e supervisão, aconselhamento, 
liberdade vigiada, colocação em lares de adoção, 
programas de educação e formação profissional, 
bem como outras alternativas à internação em 

instituições, deverão estar disponíveis para ga-
rantir que as crianças sejam tratadas de modo 
apropriado ao seu bem-estar e de forma pro-
porcional às circunstâncias e ao tipo do delito.

ARTIGO 41

Nada do estipulado na presente Convenção afe-
tará disposições que sejam mais convenientes 
para a realização dos direitos da criança e que 
podem constar:

a) das leis de um Estado Parte;

b) das normas de direito internacional vigentes 
para esse Estado.

PARTE II

ARTIGO 42

Os Estados Partes se comprometem a dar aos 
adultos e às crianças amplo conhecimento 
dos princípios e disposições da Convenção, 
mediante a utilização de meios apropriados 
e eficazes.

ARTIGO 43

1. A fim de examinar os progressos realizados 
no cumprimento das obrigações contraídas 
pelos Estados Partes na presente Convenção, 
deverá ser estabelecido um Comitê para os Di-
reitos da Criança que desempenhará as funções 
a seguir determinadas.

2. O Comitê estará integrado por dez espe-
cialistas de reconhecida integridade moral e 
competência nas áreas cobertas pela presente 
Convenção. Os membros do Comitê serão 
eleitos pelos Estados Partes dentre seus nacio-
nais e exercerão suas funções a título pessoal, 
tomando-se em devida conta a distribuição 
geográfica equitativa bem como os principais 
sistemas jurídicos.

3. Os membros do Comitê serão escolhidos, 
em votação secreta, de uma lista de pessoas 
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indicadas pelos Estados Partes. Cada Estado 
Parte poderá indicar uma pessoa dentre os 
cidadãos de seu país.

4. A eleição inicial para o Comitê será realiza-
da, no mais tardar, seis meses após a entrada 
em vigor da presente Convenção e, posterior-
mente, a cada dois anos. No mínimo quatro 
meses antes da data marcada para cada eleição, 
o Secretário-Geral das Nações Unidas enviará 
uma carta aos Estados Partes convidando-os 
a apresentar suas candidaturas num prazo de 
dois meses. O Secretário-Geral elaborará pos-
teriormente uma lista da qual farão parte, em 
ordem alfabética, todos os candidatos indicados 
e os Estados Partes que os designaram, e sub-
meterá a mesma aos Estados Partes presentes 
à Convenção.

5. As eleições serão realizadas em reuniões 
dos Estados Partes convocadas pelo Secretário-
-Geral na Sede das Nações Unidas. Nessas 
reuniões, para as quais o quorum será de dois 
terços dos Estados Partes, os candidatos eleitos 
para o Comitê serão aqueles que obtiverem o 
maior número de votos e a maioria absoluta 
de votos dos representantes dos Estados Partes 
presentes e votantes.

6. Os membros do Comitê serão eleitos para 
um mandato de quatro anos. Poderão ser 
reeleitos caso sejam apresentadas novamente 
suas candidaturas. O mandato de cinco dos 
membros eleitos na primeira eleição expirará ao 
término de dois anos; imediatamente após ter 
sido realizada a primeira eleição, o Presidente 
da reunião na qual a mesma se efetuou escolhe-
rá por sorteio os nomes desses cinco membros.

7. Caso um membro do Comitê venha a falecer 
ou renuncie ou declare que por qualquer outro 
motivo não poderá continuar desempenhando 
suas funções, o Estado Parte que indicou esse 
membro designará outro especialista, dentre 
seus cidadãos, para que exerça o mandato até 
seu término, sujeito à aprovação do Comitê.

8. O Comitê estabelecerá suas próprias regras 
de procedimento.

9. O Comitê elegerá a mesa para um período 
de dois anos.

10. As reuniões do Comitê serão celebradas 
normalmente na Sede das Nações Unidas ou 
em qualquer outro lugar que o Comitê julgar 
conveniente. O Comitê se reunirá normal-
mente todos os anos. A duração das reuniões 
do Comitê será determinada e revista, se for o 
caso, em uma reunião dos Estados Partes da 
presente Convenção, sujeita à aprovação da 
Assembleia-Geral.

11. O Secretário-Geral das Nações Unidas for-
necerá o pessoal e os serviços necessários para 
o desempenho eficaz das funções do Comitê de 
acordo com a presente Convenção.

12. Com prévia aprovação da Assembleia-
-Geral, os membros do Comitê estabelecido de 
acordo com a presente Convenção receberão 
emolumentos provenientes dos recursos das 
Nações Unidas, segundo os termos e condições 
determinados pela Assembleia.

ARTIGO 44

1. Os Estados Partes se comprometem a apre-
sentar ao Comitê, por intermédio do Secretá-
rio-Geral das Nações Unidas, relatórios sobre 
as medidas que tenham adotado com vistas 
a tornar efetivos os direitos reconhecidos na 
Convenção e sobre os progressos alcançados 
no desempenho desses direitos:

a) num prazo de dois anos a partir da data em 
que entrou em vigor para cada Estado Parte a 
presente Convenção;

b) a partir de então, a cada cinco anos.

2. Os relatórios preparados em função do pre-
sente Artigo deverão indicar as circunstâncias e 
as dificuldades, caso existam, que afetam o grau 
de cumprimento das obrigações derivadas da 
presente Convenção. Deverão, também, conter 
informações suficientes para que o Comitê 
compreenda, com exatidão, a implementação 
da Convenção no país em questão.
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3. Um Estado Parte que tenha apresentado um 
relatório inicial ao Comitê não precisará repetir, 
nos relatórios posteriores a serem apresentados 
conforme o estipulado no sub-item b) do pará-
grafo 1 do presente Artigo, a informação básica 
fornecida anteriormente.

4. O Comitê poderá solicitar aos Estados Partes 
maiores informações sobre a implementação 
da Convenção.

5. A cada dois anos, o Comitê submeterá 
relatórios sobre suas atividades à Assembleia-
-Geral das Nações Unidas, por intermédio do 
Conselho Econômico e Social.

6. Os Estados Partes tornarão seus relatórios 
amplamente disponíveis ao público em seus 
respectivos países.

ARTIGO 45

A fim de incentivar a efetiva implementação da 
Convenção e estimular a cooperação internacio-
nal nas esferas regulamentadas pela Convenção:

a) os organismos especializados, o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância e outros 
órgãos das Nações Unidas terão o direito de 
estar representados quando for analisada a 
implementação das disposições da presente 
Convenção que estejam compreendidas no 
âmbito de seus mandatos. O Comitê poderá 
convidar as agências especializadas, o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância e outros 
órgãos competentes que considere apropriados 
a fornecer assessoramento especializado sobre 
a implementação da Convenção em matérias 
correspondentes a seus respectivos mandatos. 
O Comitê poderá convidar as agências espe-
cializadas, o Fundo das Nações Unidas para 
Infância e outros órgãos das Nações Unidas 
a apresentarem relatórios sobre a implemen-
tação das disposições da presente Convenção 
compreendidas no âmbito de suas atividades;

b) conforme julgar conveniente, o Comitê 
transmitirá às agências especializadas, ao 
Fundo das Nações Unidas para a Infância e a 

outros órgãos competentes quaisquer relatórios 
dos Estados Partes que contenham um pedido 
de assessoramento ou de assistência técnica, 
ou nos quais se indique essa necessidade, 
juntamente com as observações e sugestões 
do Comitê, se as houver, sobre esses pedidos 
ou indicações;

c) o Comitê poderá recomendar à Assembleia-
-Geral que solicite ao Secretário-Geral que 
efetue, em seu nome, estudos sobre questões 
concretas relativas aos direitos da criança;

d) o Comitê poderá formular sugestões e re-
comendações gerais com base nas informações 
recebidas nos termos dos Artigos 44 e 45 da 
presente Convenção. Essas sugestões e reco-
mendações gerais deverão ser transmitidas aos 
Estados Partes e encaminhadas à Assembleia-
-Geral, juntamente com os comentários even-
tualmente apresentados pelos Estados Partes.

PARTE III

ARTIGO 46

A presente Convenção está aberta à assinatura 
de todos os Estados.

ARTIGO 47

A presente Convenção está sujeita à ratificação. 
Os instrumentos de ratificação serão deposi-
tados junto ao Secretário-Geral das Nações 
Unidas.

ARTIGO 48

A presente Convenção permanecerá aberta à 
adesão de qualquer Estado. Os instrumentos de 
adesão serão depositados junto ao Secretário-
-Geral das Nações Unidas.

ARTIGO 49

1. A presente Convenção entrará em vigor no 
trigésimo dia após a data em que tenha sido 
depositado o vigésimo instrumento de ratifi-
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cação ou de adesão junto ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas.

2. Para cada Estado que venha a ratificar a Con-
venção ou a aderir a ela após ter sido depositado 
o vigésimo instrumento de ratificação ou de ade-
são, a Convenção entrará em vigor no trigésimo 
dia após o depósito, por parte do Estado, de seu 
instrumento de ratificação ou de adesão.

ARTIGO 50

1. Qualquer Estado Parte poderá propor uma 
emenda e registrá-la com o Secretário-Geral das 
Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará 
a emenda proposta aos Estados Partes, com a so-
licitação de que estes o notifiquem caso apoiem 
a convocação de uma Conferência de Estados 
Partes com o propósito de analisar as propostas 
e submetê-las à votação. Se, num prazo de qua-
tro meses a partir da data dessa notificação, pelo 
menos um terço dos Estados Partes se declarar 
favorável a tal Conferência, o Secretário-Geral 
convocará Conferência, sob os auspícios das 
Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela 
maioria de Estados Partes presentes e votantes 
na Conferência será submetida pelo Secretário-
-Geral à Assembleia-Geral para sua aprovação.

2. Uma emenda adotada em conformidade 
com o parágrafo 1 do presente Artigo entrará 
em vigor quando aprovada pela Assembleia-
-Geral das Nações Unidas e aceita por uma 
maioria de dois terços de Estados Partes.

3. Quando uma emenda entrar em vigor, ela 
será obrigatória para os Estados Partes que as 
tenham aceito, enquanto os demais Estados 
Partes permanecerão obrigados pelas disposi-
ções da presente Convenção e pelas emendas 
anteriormente aceitas por eles.

ARTIGO 51

1. O Secretário-Geral das Nações Unidas re-
ceberá e comunicará a todos os Estados Partes 
o texto das reservas feitas pelos Estados no 
momento da ratificação ou da adesão.

2. Não será permitida nenhuma reserva incom-
patível com o objetivo e o propósito da presente 
Convenção.

3. Quaisquer reservas poderão ser retiradas a 
qualquer momento mediante uma notificação 
nesse sentido dirigida ao Secretário-Geral 
das Nações Unidas, que informará a todos os 
Estados. Essa notificação entrará em vigor a 
partir da data de recebimento da mesma pelo 
Secretário-Geral.

ARTIGO 52

Um Estado Parte poderá denunciar a presente 
Convenção mediante notificação feita por es-
crito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A 
denúncia entrará em vigor um ano após a data 
em que a notificação tenha sido recebida pelo 
Secretário-Geral.

ARTIGO 53

Designa-se para depositário da presente Con-
venção o Secretário-Geral das Nações Unidas.

ARTIGO 54

O original da presente Convenção, cujos textos 
em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e 
russo são igualmente autênticos, será deposi-
tado em poder do Secretário-Geral das Nações 
Unidas.

Em fé do que, os Plenipotenciários abaixo 
assinados, devidamente autorizados por seus 
respectivos Governos, assinaram a presente 
Convenção.

Adotada e aberta à assinatura, ratificação e adesão 
pela Resolução no 44/25 da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, de 20/11/1989. Entrada em vigor na 
ordem internacional em 2/9/1990, em conformidade 
com o artigo 49. Aprovada pelo Decreto Legislativo 
no 28, de 14 de julho de 1990, publicado no DOU de 
17/7/1990, e promulgada pelo Decreto no 99.710, 
de 21 de novembro de 1990, publicado no DOU 
de 22/11/1990.
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Convenção Internacional sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial

Os Estados Partes na presente Convenção,

Considerando que a Carta das Nações Unidas 
baseia-se em principios de dignidade e igual-
dade inerentes a todos os seres humanos, e que 
todos os Estados Membros comprometeram-
-se a tomar medidas separadas e conjuntas, 
em cooperação com a Organização, para a 
consecução de um dos propósitos das Nações 
Unidas que é promover e encorajar o respeito 
universal e observância dos direitos huma-
nos e liberdades fundamentais para todos, 
sem discriminação de raça, sexo, idioma ou 
religião,

Considerando que a Declaração Universal dos 
Direitos do Homem proclama que todos os 
homens nascem livres e iguais em dignidade 
e direitos e que todo homem tem todos os di-
reitos estabelecidos na mesma, sem distinção 
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 qual-
quer incitamento à discriminação,

Considerando que as Nações Unidas têm con-
denado o colonialismo e todas as práticas de 
segregação e discriminação a ele associados, 
em qualquer forma e onde quer que existam, 
e que a Declaração sobre a Concessão de In-
dependência a Países e Povos Coloniais, de 14 
de dezembro de 1960 (Resolução 1.514 (XV), 
da Assembleia-Geral) afirmou e proclamou 
solenemente a necessidade de levá-las a um 
fim rápido e incondicional,

Considerando que a Declaração das Nações 
Unidas sobre eliminação de todas as formas de 
Discriminação Racial, de 20 de novembro de 
1963, (Resolução 1.904 (XVIII) da Assembleia-
-Geral) afirma solenemente a necessidade 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,

Convencidos de que qualquer doutrina de 
superioridade baseada em diferenças raciais é 
cientificamente falsa, moralmente condenável, 
socialmente injusta e perigosa, que não existe 
justificação para a discriminação racial, 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 ra-
ciais repugna os ideais de qualquer sociedade 
humana,

Alarmados por manifestações de discrimina-
ção racial ainda em evidência em algumas áreas 
do mundo e por políticas governamentais base-
adas em superioridade racial ou ódio, como as 
políticas de apartheid, segregação ou separação,

Resolvidos a adotar todas as medidas necessá-
rias para eliminar rapidamente a discriminação 
racial em todas as suas formas e manifestações, 
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e a prevenir e combater doutrinas e práticas 
raciais com o objetivo de promover o entendi-
mento entre as raças e construir uma comuni-
dade internacional livre de todas as formas de 
separação racial e discriminação racial,

Levando em conta a Convenção sobre Discri-
minação no Emprego e Ocupação 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 estabele-
cidos na Declaração das Nações Unidas sobre 
a Eliminação de todas as formas de discrimi-
nação 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 “discrimi-
nação racial” significará qualquer distinção, 
exclusão, restrição ou preferência baseadas em 
raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou 
restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, 
num mesmo plano (em igualdade de condição), 
de direitos humanos e liberdades fundamentais 
no domínio político, econômico, social, cultural 
ou em qualquer outro domínio de vida pública.

2. Esta Convenção não se aplicará às distin-
ções, exclusões, restrições e preferências feitas 
por um Estado Parte nesta Convenção entre 
cidadãos e não cidadãos.

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

4. Não serão consideradas discriminação racial 
as medidas especiais tomadas com o único obje-
tivo 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 fundamentais, contando que, tais 
medidas não conduzam, em consequência, à 
manutenção de direitos separados para diferen-
tes grupos raciais e não prossigam após terem 
sidos alcançados os seus objetivos.

ARTIGO II

1. Os Estados Partes condenam a discrimi-
nação 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 en-
tendimento entre todas as raças e para esse fim:

a) Cada Estado Parte compromete-se a efetuar 
nenhum ato ou prática de discriminação racial 
contra pessoas, grupos de pessoas ou insti-
tuições e fazer com que todas as autoridades 
públicas nacionais 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 orga-
nização qualquer;

c) Cada Estado Parte deverá tomar as medidas 
eficazes, a fim de rever as políticas governamen-
tais nacionais e locais e para modificar, ab-rogar 
ou anular qualquer disposição regulamentar 
que tenha como objetivo criar a discriminação 
ou perpetrá-la onde já existir;

d) Cada Estado Parte deverá, por todos os 
meios apropriados, inclusive, se as circunstân-
cias o exigirem, as medidas legislativas, proibir 
e por fim à discriminação racial praticada por 
pessoa, por grupo ou organizações;

e) Cada Estado Parte compromete-se a fa-
vorecer, quando for o caso, as organizações 
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e movimentos multirraciais e outros meios 
próprios 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 circunstân-
cias o exigirem, nos campos social, econômico, 
cultural e outros, as medidas especiais e con-
cretas para assegurar como convier o desenvol-
vimento 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 direitos grupos raciais, 
depois de alcançados os objetivos em razão dos 
quais foram tomadas.

ARTIGO III

Os Estados Partes especialmente condenam a 
segregação racial e o apartheid e comprome-
tem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob 
sua jurisdição 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 étnica ou 
que pretendem justificar ou encorajar qualquer 
forma de ódio e de discriminação raciais e 
comprometem-se a adotar imediatamente me-
didas 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 Decla-
ração 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 baseadas na superioridade 
ou ódio raciais, qualquer incitamento à discri-

minação 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, inclusive seu financiamento;

b) a declarar ilegais e a proibir as organizações 
assim como as atividades de propaganda orga-
nizada e qualquer outro tipo de atividade de 
propaganda que incitar a discriminação racial 
e que a encorajar e a declarar delito punível 
por lei a participação nestas organizações ou 
nestas atividades.

c) a não permitir às autoridades públicas nem 
às instituições públicas nacionais ou locais, o 
incitamento ou encorajamento à discriminação 
racial.

ARTIGO V

De conformidade com as obrigações funda-
mentais 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 admi-
nistre justiça;

b) direito à segurança da pessoa ou à proteção 
do Estado contra violência ou lesão corporal co-
metida quer por funcionários de Governo, 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,
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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;

v) direito de qualquer pessoa, tanto indivi-
dualmente 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 ex-
pressão;

ix) direito à liberdade de reunião e de asso-
ciação pacífica;

e) direitos econômicos, sociais, culturais, 
principalmente:

i) direitos ao trabalho, à livre escolha de seu 
trabalho, a condições 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 médi-
co, 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 transporte, hotéis, restaurantes, cafés, espe-
táculos e parques.

ARTIGO VI

Os Estados Partes assegurarão a qualquer pes-
soa que estiver sob sua jurisdição, proteção e 
recursos efetivos perante os tribunais nacionais 
e outros órgãos do Estado competentes, contra 
quaisquer atos de discriminação racial que, 
contrariamente à presente Convenção, viola-
rem seus direitos individuais 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 eficazes, principalmente 
no campo de ensino, educação, da cultura e da 
informação, para lutar contra os preconceitos 
que levem à discriminação racial e para promo-
ver o entendimento, a tolerância e a amizade 
entre nações e grupos raciais e étnicos assim 
como para propagar os objetivos e princípios 
da Carta das Nações Unidas, da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, da Decla-
ração 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 eli-
minação da discriminação racial (doravante 
denominado “o Comitê”) composto de 18 
peritos conhecidos por sua alta moralidade e 
conhecida imparcialidade, que serão eleitos 
pelos Estados Membros dentre seus nacionais 
e que atuarão 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 
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Parte poderá 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 in-
dicação dos Estados partes que os nomearam, 
e a comunicará aos Estados Partes.

4. Os membros do Comitê serão eleitos 
durante uma reunião dos Estados Partes 
convocada pelo Secretário Geral das Nações 
Unidas. Nessa reunião, em que o quorum será 
alcançado com dois terços dos Estados Partes, 
serão elitos membros do Comitê os candidatos 
que obtiverem o maior número de votos e a 
maioria absoluta de votos dos representantes 
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 
primeira eleição, expirará ao fim de dois anos; 
logo após a primeira eleição os nomes desses 
nove membros serão escolhidos, por sorteio, 
pelo Presidente do Comitê.

b) Para preencher as vagas fortuitas, o Estado 
Parte, cujo perito deixou de exercer suas fun-
ções 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 pe-
ríodo 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 legisla-

tivas, judiciárias, 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 posteriomente, cada dois anos, e toda vez 
que o Comitê o solicitar. O Comitê poderá 
solicitar informações complementares aos 
Estados Partes.

2. O Comitê submeterá anualmente à Assem-
bleia-Geral, um relatório sobre 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, juntamente 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 Na-
ções 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 aplica 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 destinatário 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.
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2. Se, dentro de um prazo de seis meses a partir 
da data do recebimento da comunicação origi-
nal pelo Estado destinatário, a questão não foi 
resolvida 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 inter-
postos ou esgotados, de conformidade com os 
princípios do direito internacional geralmente 
reconhecidos. Esta regra não se aplicará se os 
procedimentos de recurso excederem prazos 
razoáveis.

4. Em qualquer questão que lhe for submetida, 
o Comitê poderá solicitar aos Estados Partes 
presentes que lhe forneçam quaisquer informa-
ções 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”), compos-
ta de 5 pessoas que poderão ser ou não membros 
do Comitê. Os membros serão nomeados com 
o consentimento pleno e unânime das partes na 
controvérsia e a Comissão fará seus bons ofícios 
à disposição dos Estados presentes, com o objeti-
vo 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 entendimento em relação a 
toda ou parte da composição da Comissão num 

prazo de três meses, os membros da Comissão 
que não tiverem o assentimento dos Estados 
Partes na controvérsia serão eleitos por escru-
tínio secreto entre os membros 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 Es-
tado que não seja parte da presente Convenção.

3. A Comissão elegerá seu Presidente e adotará 
seu regimento 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 3 do 
artigo 10 prestará igualmente 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 igualmente 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 despesas dos membros da 
Comissão, antes que o reembolso seja efetuado 
pelos Estados Partes na controvérsia, de confor-
midade com o parágrafo 6 do presente artigo.

8. As informações obtidas e confrontadas pelo 
Comitê serão postas à disposição da Comissão, 
e a Comissão poderá solicitar aos Estados inte-
ressados que lhe forneçam qualquer informação 
complementar pertinente.

ARTIGO XIII

1. Após haver estudado a questão sob todos 
os seus aspectos, a Comissão preparará e sub-
meterá ao Presidente do Comitê um relatório 
com as conclusões sobre todas ass questões de 
fato relativas à controvérsia entre as partes e as 
recomendações que julgar oportunas a fim de 
chegar a uma solução amistosa da controvérsia.
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2. O Presidente do Comitê transmitirá o relató-
rio da Comissão a cada um dos Estados Partes 
na controvérsia. Os referidos Estados comuni-
carão ao Presidente do Comitê num prazo de 
três meses se aceitam ou não as recomendações 
contidas no relatório da Comissão.

3. Expirado o prazo previsto no parágrafo 2o 
do presente artigo, o Presidente do Comitê 
comunicará o Relatório da Comissão e as de-
clarações dos Estados Partes interessadas aos 
outros Estados Parte na Comissão.

ARTIGO XIV

1. Todo Estado Parte poderá declarar a qual-
quer momento que reconhece a competência 
do Comitê para receber e examinar comuni-
cações de indivíduos sob sua jurisdição que 
se consideram vítimas de uma violação pelo 
referido Estado Parte de qualquer um dos 
direitos 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 de-
claração de conformidade com o parágrafo do 
presente artigo, poderá criar ou designar um 
órgão 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 vitimas de uma 
violação de qualquer um dos direitos enuncia-
dos na presente Convenção e que esgotaram os 
outros recursos locais disponíveis.

3. A declaração feita de conformidade com 
o parágrafo 1 do presente artigo e o nome de 
qualquer órgão criado ou designado pelo Es-
tado 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 declaração poderá ser retirada 
a qualquer momento mediante notificação ao 
Secretário Geral mas esta retirada não prejudi-
cará as comunicações que já estiverem sendo 
estudadas pelo Comitê.

4. O órgão criado ou designado de confor-
midade com o parágrafo 2 do presente artigo, 
deverá manter um registro de petições e cópias 
autenticadas do registro serão depositadas 
anualmente por canais apropriados junto ao 
Secretário Geral das Nações Unidas, no enten-
dimento que o conteúdo dessas cópias não será 
divulgado ao público.

5. Se não obtiver reparação satisfatória do ór-
gão 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.

6. a) O Comitê levará, a título confidencial, 
qualquer comunicação que lhe tenha sido ende-
reçada, 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 comunicações anônimas.

b) Nos três meses seguintes, o referido Estado 
submeterá, por escrito ao Comitê, as expli-
cações ou recomendações que esclarecem a 
questão e indicará as medidas corretivas que 
por acaso houver adotado.

7. a) O Comitê examinará as comunicações, à 
luz de todas as informações que forem submeti-
das pelo Estado parte interessado e pelo peticio-
nário. O Comitê só examinará uma comunicação 
de peticionário após ter-se assegurado que este 
esgotou todos os recursos internos disponíveis. 
Entretanto, esta regra não se aplicará se os pro-
cessos de recurso excederem prazos razoáveis.

b) O Comitê remeterá suas sugestões e reco-
mendações eventuais, ao Estado Parte interes-
sado e ao peticionário.

8. O Comitê incluirá em seu relatório anual um 
resumo destas comunicações, se for necessário, 
um resumo das explicações e declarações dos 
Estados Partes interessados assim como suas 
próprias sugestões e recomendações.
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9. O Comitê somente terá competência para 
exercer as funções previstas neste artigo se pelo 
menos dez Estados Partes nesta Convenção 
estiverem 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 Decla-
ração sobre a concessão da independência 
dos países e povos coloniais, as disposições da 
presente convenção não restringirão de manei-
ra alguma o direito de 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 1 do artigo 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 presente Convenção e 
expressará sua opinião e formulará recomenda-
ções sobre petições recebidas quando examinar 
as petições recebidas dos habitantes dos territó-
rios 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 legislativa 
judiciária, administrativa ou outra diretamente 
relacionada com os princípios e objetivos da 
presente Convenção que as Potências Adminis-
tradoras tiverem aplicado nos territórios men-
cionados na alínea “a” do presente parágrafo e 
expressará sua opinião e fará recomendações 
a esses órgãos.

3. O Comitê incluirá em seu relatório à Assem-
bleia-Geral um resumo das petições e relatórios 
que houver recebido de órgãos das Nações Uni-

das 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 relaciona-
da com os objetivos da presente Convenção que 
este dispuser sobre os territórios mencionados 
no parágrafo 2 (a) do presente artigo.

ARTIGO XVI

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

PARTE III

ARTIGO XVII

1. A presente Convenção ficará aberta à assina-
tura de todo Estado-Membro da Organização 
das Nações Unidas ou membro de qualquer 
uma de suas agências especializadas, de qual-
quer Estado parte no Estatuto da Corte Inter-
nacional de Justiça, assim como de qualquer 
outro Estado convidado pela Assembleia-Geral 
da Organização das Nações Unidas a torna-se 
parte na presente Convenção.

2. A presente Convenção ficará sujeita à rati-
ficação 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 mencionado no parágrafo 
1o do artigo 17.
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2. A adesão será efetuada pelo depósito de 
instrumento de adesão junto ao Secretário 
Geral das Nações Unidas.

ARTIGO XIX

1. Esta Convenção entrará em vigor no trigé-
simo dia após a data do depósito junto ao Se-
cretário Geral das Nações Unidas do vigésimo 
sétimo instrumento de ratificação ou adesão.

2. Para cada Estado que ratificar a presente 
Convenção ou a ela aderir após o depósito do 
vigésimo sétimo instrumento de ratificação ou 
adesão, esta Convenção entrará em vigor no tri-
gésimo dia após o depósito de seu instrumento 
de ratificação ou adesão.

ARTIGO XX

1. O Secretário Geral das Nações Unidas re-
ceberá e enviará, a todos os Estados que forem 
ou vierem a tornar-se partes desta Convenção, 
as reservas feitas pelos Estados no momento 
da ratificação ou adesão. Qualquer Estado 
que objetar a essas reservas, deverá notificar 
ao Secretário Geral dentro de noventa dias da 
data da referida comunicação, que não aceita.

2. Não será permitida uma reserva incompa-
tível com o objeto e o escopo desta Convenção 
nem uma reserva cujo efeito seria a de impe-
dir o funcionamento de qualquer dos órgãos 
previstos nesta Convenção. Uma reserva será 
considerada incompatível ou impeditiva se a 
ela objetarem ao menos dois terços dos Estados 
partes nesta Convenção.

3. As reservas poderão ser retiradas a qual-
quer momento por uma notificação endere-
çada 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 notificação escrita ende-

reçada 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 interpretação ou apli-
cação desta Convenção, que não for resolvida 
por negociações ou pelos processos previstos 
expressamente nesta Convenção será, a pedido 
de qualquer das Partes na controvérsia, subme-
tida 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 pedido 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 men-
cionados no parágrafo 1o do artigo 17 desta 
Convenção.

a) as assinaturas e os depósitos de instrumen-
tos 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 conformidade 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.
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ARTIGO XXV

1. Esta Convenção, cujos textos em chinês, es-
panhol, inglês e russo são igualmente autênticos 
será depositada nos arquivos das Nações Unidas.

2. O Secretário Geral das Nações Unidas enviará 
cópias autenticadas desta Convenção a todos os 
Estados pertencentes a qualquer uma das catego-
rias mencionadas no parágrafo 1o do artigo 17.

Em fé do que os abaixo assinados devidamente 
autorizados por seus Governos assinaram a 
presente Convenção que foi aberta à assinatura 
em Nova York a 7 de março de 1966.

Aprovada pelo Decreto Legislativo no 23, de 21 de 
junho de 1967, publicado no DOU de 23/6/1967, 
e promulgada pelo Decreto no 65.810, de 8 de 
dezembro de 1969, publicado no DOU de 10/12/1969 
e retificado no DOU de 30/12/1969.
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Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos

Pacto de São José da Costa Rica.

PREÂMBULO

Os Estados americanos signatários da presente 
Convenção,

Reafirmando seu propósito de consolidar neste 
Continente, dentro do quadro das instituições 
democráticas, um regime de liberdade pessoal 
e de justiça social, fundado no respeito dos 
direitos humanos essenciais;

Reconhecendo que os direitos essenciais da 
pessoa humana não derivam do fato de ser ela 
nacional de determinado Estado, mas sim do 
fato de ter como fundamento os atributos da 
pessoa humana, razão por que justificam uma 
proteção internacional, de natureza convencio-
nal, coadjuvante ou complementar da que ofe-
rece o direito interno dos Estados americanos;

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

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

Considerando que a Terceira Conferência 
Interamericana Extraordinária (Buenos Aires, 

1967) aprovou a incorporação à própria Carta 
da Organização de normas mais amplas sobre 
os direitos econômicos, sociais e educacionais 
e resolveu que uma Convenção Interameri-
cana sobre Direitos Humanos determinasse a 
estrutura, competência e processo dos órgãos 
encarregados dessa matéria;

Convieram no seguinte:

PARTE I – Deveres dos Estados e Direitos 
Protegidos
CAPÍTULO I – Enumeração de Deveres

ARTIGO 1 – Obrigação de Respeitar os 
Direitos

1. Os Estados-Partes nesta Convenção com-
prometem-se a respeitar os direitos e liberdades 
nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua 
jurisdição, sem discriminação alguma, por 
motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opi-
niões políticas ou de qualquer outra natureza, 
origem nacional ou social, posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição social.

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

ARTIGO 2 – Dever de Adotar Disposições 
de Direito Interno

Se o exercício dos direitos e liberdades men-
cionados no artigo 1 ainda não estiver garan-
tido por disposições legislativas ou de outra 
natureza, os Estados-Partes comprometem-se 
a adotar, de acordo com as suas normas consti-



102

Ig
ua

ld
ad

e 
ra

ci
al

 e
 é

tn
ic

a

tucionais e com as disposições desta Convenção, 
as medidas legislativas ou de outra natureza 
que forem necessárias para tornar efetivos tais 
direitos e liberdades.

CAPÍTULO II – Direitos Civis e Políticos

ARTIGO 3 – Direito ao Reconhecimento da 
Personalidade Jurídica

Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de 
sua personalidade jurídica.

ARTIGO 4 – Direito à Vida

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

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

3. Não se pode restabelecer a pena de morte 
nos Estados que a hajam abolido.

4. Em nenhum caso pode a pena de morte 
ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos 
comuns conexos com delitos políticos.

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

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

ARTIGO 5 – Direito à Integridade Pessoal

1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua 
integridade física, psíquica e moral.

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

3. A pena não pode passar da pessoa do de-
linquente.

4. Os processados devem ficar separados dos 
condenados, salvo em circunstâncias excepcio-
nais, e devem ser submetidos a tratamento ade-
quado à sua condição de pessoas não condenadas.

5. Os menores, quando puderem ser proces-
sados, devem ser separados dos adultos e con-
duzidos a tribunal especializado, com a maior 
rapidez possível, para seu tratamento.

6. As penas privativas de liberdade devem ter 
por finalidade essencial a reforma e a readap-
tação social dos condenados.

ARTIGO 6 – Proibição da Escravidão e da 
Servidão

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

2. Ninguém deve ser constrangido a executar 
trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em 
que se prescreve, para certos delitos, pena pri-
vativa de liberdade acompanhada de trabalhos 
forçados, esta disposição não pode ser interpre-
tada no sentido de que proibe o cumprimento 
da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal 
competente. O trabalho forçado não deve afetar 
a dignidade, nem a capacidade física e intelec-
tual do recluso.

3. Não constituem trabalhos forçados ou obri-
gatórios para os efeitos deste artigo:
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a) os trabalhos ou serviços normalmente exi-
gidos de pessoa reclusa em cumprimento de 
sentença ou resolução formal expedida pela 
autoridade judiciária competente. Tais traba-
lhos ou serviços devem ser executados sob a 
vigilância e controle das autoridades públicas, e 
os indivíduos que os executarem não devem ser 
postos à disposição de particulares, companhias 
ou pessoas jurídicas de caráter privado;

b) o serviço militar e, nos países onde se ad-
mite a isenção por motivos de consciência, o 
serviço nacional que a lei estabelecer em lugar 
daquele;

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

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

ARTIGO 7 – Direito à Liberdade Pessoal

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

2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade 
física, salvo pelas causas e nas condições pre-
viamente fixadas pelas Constituições políticas 
dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com 
elas promulgadas.

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

4. Toda pessoa detida ou retida deve ser in-
formada das razões da detenção e notificada, 
sem demora, da acusação ou das acusações 
formuladas contra ela.

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

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

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

ARTIGO 8 – Garantias Judiciais

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

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

a) direito do acusado de ser assistido gratuita-
mente por tradutor ou intérprete, se não compre-
ender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;

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

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios 
necessários à preparação de sua defesa;

d) direito do acusado de defender-se pessoal-
mente ou de ser assistido por um defensor de 



104

Ig
ua

ld
ad

e 
ra

ci
al

 e
 é

tn
ic

a

sua escolha e de comunicar-se, livremente e em 
particular, com seu defensor;

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

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas 
presentes no tribunal e de obter o compareci-
mento, como testemunhas ou peritos, de outras 
pessoas que possam lançar luz sobre os fatos;

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

h) direito de recorrer da sentença a juiz ou 
tribunal superior.

3. A confissão do acusado só é válida se feita 
sem coação de nenhuma natureza.

4. O acusado absolvido por sentença passada 
em julgado não poderá ser submetido a novo 
processo pelos mesmos fatos.

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

ARTIGO 9 – Princípio da Legalidade e da 
Retroatividade

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

ARTIGO 10 – Direito a Indenização

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

ARTIGO 11 – Proteção da Honra e da Dignidade

1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua 
honra e ao reconhecimento de sua dignidade.

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

3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei 
contra tais ingerências ou tais ofensas.

ARTIGO 12 – Liberdade de Consciência e de 
Religião

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

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

3. A liberdade de manifestar a própria religião 
e as próprias crenças está sujeita unicamente 
às limitações prescritas pela lei e que sejam 
necessárias para proteger a segurança, a ordem, 
a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou 
liberdades das demais pessoas.

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

ARTIGO 13 – Liberdade de Pensamento e de 
Expressão

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pen-
samento e de expressão. Esse direito compre-
ende a liberdade de buscar, receber e difundir 
informações e ideias de toda natureza, sem 
consideração de fronteiras, verbalmente ou por 
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escrito, ou em forma impressa ou artística, ou 
por qualquer outro processo de sua escolha.

2. O exercício do direito previsto no inciso 
precedente não pode estar sujeito à censura 
prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que 
devem ser expressamente previstas em lei e que 
se façam necessárias para assegurar:

a) o respeito aos direitos ou à reputação das 
demais pessoas; ou

b) a proteção da segurança nacional, da ordem 
pública, ou da saúde ou da moral públicas.

3. Não se pode restringir o direito de expressão 
por vias e meios indiretos, tais como o abuso 
de controles oficiais ou particulares de papel 
de imprensa, de frequências radioelétricas ou 
de equipamentos e aparelhos usados na difu-
são de informação, nem por quaisquer outros 
meios destinados a obstar a comunicação e a 
circulação de ideias e opiniões.

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

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

ARTIGO 14 – Direito de Retificação ou 
Resposta

1. Toda pessoa atingida por informações ine-
xatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por 
meios de difusão legalmente regulamentados 
e que se dirijam ao público em geral, tem 
direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, 
sua retificação ou resposta, nas condições que 
estabeleça a lei.

2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta 
eximirão das outras responsabilidades legais em 
que se houver incorrido.

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

ARTIGO 15 – Direito de Reunião

É reconhecido o direito de reunião pacífica e 
sem armas. O exercício de tal direito só pode 
estar sujeito às restrições previstas pela lei e 
que sejam necessárias, numa sociedade demo-
crática, no interesse da segurança nacional, da 
segurança ou da ordem públicas, ou para pro-
teger a saúde ou a moral públicas ou os direitos 
e liberdades das demais pessoas.

ARTIGO 16 – Liberdade de Associação

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

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

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

ARTIGO 17 – Proteção da Família

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

2. É reconhecido o direito do homem e da mu-
lher de contraírem casamento e de fundarem 
uma família, se tiverem a idade e as condições 
para isso exigidas pelas leis internas, na medida 
em que não afetem estas o princípio da não 
discriminação estabelecido nesta Convenção.
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3. O casamento não pode ser celebrado sem o 
livre e pleno consentimento dos contraentes.

4. Os Estados-Partes devem tomar medidas 
apropriadas no sentido de assegurar a igual-
dade de direitos e a adequada equivalência 
de responsabilidades dos cônjuges quanto ao 
casamento, durante o casamento e em caso de 
dissolução do mesmo. Em caso de dissolução, 
serão adotadas disposições que assegurem 
a proteção necessária aos filhos, com base 
unicamente no interesse e conveniência dos 
mesmos.

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

ARTIGO 18 – Direito ao Nome

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

ARTIGO 19 – Direitos da Criança

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

ARTIGO 20 – Direito à Nacionalidade

1. Toda pessoa tem direito a uma naciona-
lidade.

2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do 
Estado em cujo território houver nascido, se 
não tiver direito a outra.

3. A ninguém se deve privar arbitrariamen-
te de sua nacionalidade, nem do direito de 
mudá-la.

ARTIGO 21 – Direito à Propriedade Privada

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

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

3. Tanto a usura, como qualquer outra forma 
de exploração do homem pelo homem, devem 
ser reprimidas pela lei.

ARTIGO 22 – Direito de Circulação e de 
Residência

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

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

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

4. O exercício dos direitos reconhecidos no 
inciso 1 pode também ser restringido pela 
lei, em zonas determinadas, por motivo de 
interesse público.

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

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

7. Toda pessoa tem o direito de buscar e rece-
ber asilo em território estrangeiro, em caso de 
perseguição por delitos políticos ou comuns 
conexos com delitos políticos, de acordo com 
a legislação de cada Estado e com os convênios 
internacionais.
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8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser 
expulso ou entregue a outro país, seja ou não de 
origem, onde seu direito à vida ou à liberdade 
pessoal esteja em risco de violação por causa 
da sua raça, nacionalidade, religião, condição 
social ou de suas opiniões políticas.

9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.

ARTIGO 23 – Direitos Políticos

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

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

b) de votar e ser eleito em eleições periódicas, 
autênticas, realizadas por sufrágio universal 
e igual e por voto secreto que garanta a livre 
expressão da vontade dos eleitores; e

c) de ter acesso, em condições gerais de igual-
dade, às funções públicas de seu país.

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e 
oportunidades a que se refere o inciso anterior, 
exclusivamente por motivo de idade, nacionali-
dade, residência, idioma, instrução, capacidade 
civil ou mental, ou condenação, por juiz com-
petente, em processo penal.

ARTIGO 24 – Igualdade perante a Lei

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

ARTIGO 25 – Proteção Judicial

1. Toda pessoa tem direito a um recurso 
simples e rápido ou a qualquer outro recurso 
efetivo, perante os juízes ou tribunais compe-
tentes, que a proteja contra atos que violem 
seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
Constituição, pela lei ou pela presente Conven-
ção, mesmo quando tal violação seja cometida 
por pessoas que estejam atuando no exercício 
de suas funções oficiais.

2. Os Estados-Partes comprometem-se:

a) a assegurar que a autoridade competente 
prevista pelo sistema legal do Estado decida 
sobre os direitos de toda pessoa que interpuser 
tal recurso;

b) a desenvolver as possibilidades de recurso 
judicial; e

c) a assegurar o cumprimento, pelas autori-
dades competentes, de toda decisão em que se 
tenha considerado procedente o recurso.

CAPÍTULO III – Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais

ARTIGO 26 – Desenvolvimento Progressivo

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

CAPÍTULO IV – Suspensão de Garantias, 
Interpretação e Aplicação

ARTIGO 27 – Suspensão de Garantias

1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de 
outra emergência que ameace a independência 
ou segurança do Estado-Parte, este poderá ado-
tar as disposições que, na medida e pelo tempo 
estritamente limitados às exigências da situação, 
suspendam as obrigações contraídas em virtude 
desta Convenção, desde que tais disposições não 
sejam incompatíveis com as demais obrigações 
que lhe impõe o Direito Internacional e não 
encerrem discriminação alguma fundada em 
motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou 
origem social.
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2. A disposição precedente não autoriza a 
suspensão dos direitos determinados nos se-
guintes artigos: 3 (Direito ao Reconhecimento 
da Personalidade Jurídica), 4 (Direito à Vida), 
5 (Direito à Integridade Pessoal), 6 (Proibição 
da Escravidão e da Servidão), 9 (Princípio da 
Legalidade e da Retroatividade), 12 (Liberdade 
de Consciência e Religião), 17 (Proteção da 
Família), 18 (Direito ao Nome), 19 (Direitos 
da Criança), 20 (Direito à Nacionalidade) e 23 
(Direitos Políticos), nem das garantias indis-
pensáveis para a proteção de tais direitos.

3. Todo Estado-Parte que fizer uso do direito 
de suspensão deverá informar imediatamente 
os outros Estados-Partes na presente Conven-
ção, por intermédio do Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, das 
disposições cuja aplicação haja suspendido, 
os motivos determinantes da suspensão e 
a data em que haja dado por terminada tal 
suspensão.

ARTIGO 28 – Cláusula Federal

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

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

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

ARTIGO 29 – Normas de Interpretação

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser 
interpretada no sentido de:

a) permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo 
ou pessoa, suprimir o gozo e o exercício dos direi-
tos e liberdades reconhecidos na Convenção ou 
limitá-los em maior medida do que a nela prevista;

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

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

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

ARTIGO 30 – Alcance das Restrições

As restrições permitidas, de acordo com esta Con-
venção, ao gozo e exercício dos direitos e liberda-
des nela reconhecidos, não podem ser aplicadas 
senão de acordo com leis que forem promulgadas 
por motivo de interesse geral e com o propósito 
para o qual houverem sido estabelecidas.

ARTIGO 31 – Reconhecimento de Outros 
Direitos

Poderão ser incluídos no regime de proteção 
desta Convenção outros direitos e liberdades 
que forem reconhecidos de acordo com os pro-
cessos estabelecidos nos artigos 69 e 70.

CAPÍTULO V – Deveres das Pessoas

ARTIGO 32 – Correlação entre Deveres e 
Direitos

1. Toda pessoa tem deveres para com a família, 
a comunidade e a humanidade.
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2. Os direitos de cada pessoa são limitados 
pelos direitos dos demais, pela segurança de 
todos e pelas justas exigências do bem comum, 
em uma sociedade democrática.

PARTE II – Meios de Proteção 
CAPÍTULO VI – Órgãos Competentes

ARTIGO 33

São competentes para conhecer de assuntos 
relacionados com o cumprimento dos com-
promissos assumidos pelos Estados-Partes 
nesta Convenção:

a) a Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos, doravante denominada a Comissão; e

b) a Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos, doravante denominada a Corte.

CAPÍTULO VII – Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos
SEÇÃO 1 – Organização

ARTIGO 34

A Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos compor-se-á de sete membros, que 
deverão ser pessoas de alta autoridade moral 
e de reconhecido saber em matéria de direitos 
humanos.

ARTIGO 35

A Comissão representa todos os Membros da 
Organização dos Estados Americanos.

ARTIGO 36

1. Os membros da Comissão serão eleitos a 
título pessoal, pela Assembleia-Geral da Orga-
nização, de uma lista de candidatos propostos 
pelos governos dos Estados-Membros.

2. Cada um dos referidos governos pode pro-
por até três candidatos, nacionais do Estado 
que os propuser ou de qualquer outro Estado-

-Membro da Organização dos Estados Ameri-
canos. Quando for proposta uma lista de três 
candidatos, pelo menos um deles deverá ser 
nacional de Estado diferente do proponente.

ARTIGO 37

1. Os membros da Comissão serão eleitos por 
quatro anos e só poderão ser reeleitos um vez, 
porém o mandato de três dos membros desig-
nados na primeira eleição expirará ao cabo de 
dois anos. Logo depois da referida eleição, se-
rão determinados por sorteio, na Assembleia-
-Geral, os nomes desses três membros.

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

ARTIGO 38

As vagas que ocorrerem na Comissão, que não 
se devam à expiração normal do mandato, 
serão preenchidas pelo Conselho Permanente 
da Organização, de acordo com o que dispuser 
o Estatuto da Comissão.

ARTIGO 39

A Comissão elaborará seu estatuto e submetê-
-lo-á à aprovação da Assembleia-Geral e expe-
dirá seu próprio Regulamento.

ARTIGO 40

Os serviços de secretaria da Comissão devem 
ser desempenhados pela unidade funcional 
especializada que faz parte da Secretaria-Geral 
da Organização e deve dispor dos recursos ne-
cessários para cumprir as tarefas que lhe forem 
confiadas pela Comissão.

SEÇÃO 2 – Funções

ARTIGO 41

A Comissão tem a função principal de pro-
mover a observância e a defesa dos direitos 
humanos e, no exercício de seu mandato, tem 
as seguintes funções e atribuições:
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a) estimular a consciência dos direitos huma-
nos nos povos da América;

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

c) preparar os estudos ou relatórios que con-
siderar convenientes para o desempenho de 
suas funções;

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

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

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

g) apresentar um relatório anual à Assembleia-
-Geral da Organização dos Estados Americanos.

ARTIGO 42

Os Estados-Partes devem remeter à Comissão 
cópia dos relatórios e estudos que, em seus res-
pectivos campos, submetem anualmente às Co-
missões Executivas do Conselho Interamericano 
Econômico e Social e do Conselho Interameri-
cano de Educação, Ciência e Cultura, a fim de 
que aquela vele por que se promovam os direitos 
decorrentes das normas econômicas, sociais e 
sobre educação, ciência e cultura, constantes da 
Carta da Organização dos Estados Americanos, 
reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.

ARTIGO 43

Os Estados-Partes obrigam-se a proporcionar à 
Comissão as informações que esta lhes solicitar 
sobre a maneira pela qual seu direito interno 
assegura a aplicação efetiva de quaisquer dis-
posições desta Convenção.

SEÇÃO 3 – Competência

ARTIGO 44

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou 
entidade não governamental legalmente reco-
nhecida em um ou mais Estados-Membros da 
Organização, pode apresentar à Comissão pe-
tições que contenham denúncias ou queixas de 
violação desta Convenção por um Estado-Parte.

ARTIGO 45

1. Todo Estado-Parte pode, no momento do 
depósito do seu instrumento de ratificação desta 
Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer 
momento posterior, declarar que reconhece a 
competência da Comissão para receber e exami-
nar as comunicações em que um Estado-Parte 
alegue haver outro Estado-Parte incorrido em 
violações dos direitos humanos estabelecidos 
nesta Convenção.

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

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

4. As declarações serão depositadas na Secre-
taria-Geral da Organização dos Estados Ame-
ricanos, a qual encaminhará cópia das mesmas 
aos Estados-Membros da referida Organização.
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ARTIGO 46

Para que uma petição ou comunicação apre-
sentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja 
admitida pela Comissão, será necessário:

a) que hajam sido interpostos e esgotados os 
recursos da jurisdição interna, de acordo com os 
princípios de direito internacional geralmente 
reconhecidos;

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

c) que a matéria da petição ou comunicação 
não esteja pendente de outro processo de solu-
ção internacional; e

d) que, no caso do artigo 44, a petição contenha 
o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio 
e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do repre-
sentante legal da entidade que submeter a petição.

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

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

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

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

ARTIGO 47

A Comissão declarará inadmissível toda petição 
ou comunicação apresentada de acordo com os 
artigos 44 ou 45 quando:

a) não preencher algum dos requisitos estabe-
lecidos no artigo 46;

b) não expuser fatos que caracterizem violação 
dos direitos garantidos por esta Convenção;

c) pela exposição do próprio peticionário ou 
do Estado, for manifestamente infundada a 
petição ou comunicação ou for evidente sua 
total improcedência; ou

d) for substancialmente reprodução de petição 
ou comunicação anterior, já examinada pela Co-
missão ou por outro organismo internacional.

SEÇÃO 4 – Processo

ARTIGO 48

1. A Comissão, ao receber uma petição ou 
comunicação na qual se alegue a violação de 
qualquer dos direitos consagrados nesta Con-
venção, procederá da seguinte maneira:

a) se reconhecer a admissibilidade da petição 
ou comunicação, solicitará informações ao 
Governo do Estado ao qual pertença a autori-
dade apontada como responsável pela violação 
alegada e transcreverá as partes pertinentes da 
petição ou comunicação. As referidas informa-
ções devem ser enviadas dentro de um prazo 
razoável, fixado pela Comissão ao considerar 
as circunstâncias de cada caso;

b) recebidas as informações, ou transcorrido 
o prazo fixado sem que sejam elas recebidas, 
verificará se existem ou subsistem os motivos 
da petição ou comunicação. No caso de não 
existirem ou não subsistirem, mandará arquivar 
o expediente;

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

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

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

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

2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode 
ser realizada uma investigação, mediante pré-
vio consentimento do Estado em cujo território 
se alegue houver sido cometida a violação, tão 
somente com a apresentação de uma petição 
ou comunicação que reúna todos os requisitos 
formais de admissibilidade.

ARTIGO 49

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

ARTIGO 50

1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do 
prazo que for fixado pelo Estatuto da Comis-
são, esta redigirá um relatório no qual exporá 
os fatos e suas conclusões. Se o relatório não 
representar, no todo ou em parte, o acordo 
unânime dos membros da Comissão, qualquer 
deles poderá agregar ao referido relatório seu 
voto em separado. Também se agregarão ao 
relatório as exposições verbais ou escritas que 

houverem sido feitas pelos interessados em 
virtude do inciso 1, “e”, do artigo 48.

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

3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão 
pode formular as proposições e recomendações 
que julgar adequadas.

ARTIGO 51

1. Se no prazo de três meses, a partir da re-
messa aos Estados interessados do relatório 
da Comissão, o assunto não houver sido so-
lucionado ou submetido à decisão da Corte 
pela Comissão ou pelo Estado interessado, 
aceitando sua competência, a Comissão poderá 
emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus 
membros, sua opinião e conclusões sobre a 
questão submetida à sua consideração.

2. A Comissão fará as recomendações per-
tinentes e fixará um prazo dentro do qual o 
Estado deve tomar as medidas que lhe competir 
para remediar a situação examinada.

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

CAPÍTULO VIII – Corte Interamericana de 
Direitos Humanos
SEÇÃO 1 – Organização

ARTIGO 52

1. A Corte compor-se-á de sete juízes, nacio-
nais dos Estados-Membros da Organização, 
eleitos a título pessoal dentre juristas da mais 
alta autoridade moral, de reconhecida com-
petência em matéria de direitos humanos, 
que reúnam as condições requeridas para o 
exercício das mais elevadas funções judiciais, 
de acordo com a lei do Estado do qual sejam 
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nacionais, ou do Estado que os propuser como 
candidatos.

2. Não deve haver dois juízes da mesma na-
cionalidade.

ARTIGO 53

1. Os juízes da Corte serão eleitos, em votação 
secreta e pelo voto da maioria absoluta dos 
Estados-Partes na Convenção, na Assembleia-
-Geral da Organização, de uma lista de candi-
datos propostos pelos mesmos Estados.

2. Cada um dos Estados-Partes pode propor 
até três candidatos, nacionais do Estado que os 
propuser ou de qualquer outro Estado-Membro 
da Organização dos Estados Americanos. 
Quando se propuser um lista de três candidatos, 
pelo menos um deles deverá ser nacional do 
Estado diferente do proponente.

ARTIGO 54

1. Os juízes da Corte serão eleitos por um perí-
odo de seis anos e só poderão ser reeleitos uma 
vez. O mandato de três dos juízes designados 
na primeira eleição expirará ao cabo de três 
anos. Imediatamente depois da referida eleição, 
determinar-se-ão por sorteio, na Assembleia-
-Geral, os nomes desses três juízes.

2. O juiz eleito para substituir outro cujo man-
dato não haja expirado completará o período 
deste.

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

ARTIGO 55

1. O juiz que for nacional de algum dos 
Estados-Partes em caso submetido à Corte 
conservará o seu direito de conhecer do mesmo.

2. Se um dos juízes chamados a conhecer do 
caso for de nacionalidade de um dos Estados-
-Partes, outro Estado-Parte no caso poderá de-
signar uma pessoa de sua escolha para integrar 
a Corte na qualidade de juiz ad hoc.

3. Se, dentre os juízes chamados a conhecer 
do caso, nenhum for da nacionalidade dos 
Estados-Partes, cada um destes poderá designar 
um juiz ad hoc.

4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indi-
cados no artigo 52.

5. Se vários Estados-Partes na Convenção 
tiverem o mesmo interesse no caso, serão con-
siderados como uma só parte, para os fins das 
disposições anteriores. Em caso de dúvida, a 
Corte decidirá.

ARTIGO 56

O quorum para as deliberações da Corte é 
constituído por cinco juízes.

ARTIGO 57

A Comissão comparecerá em todos os casos 
perante a Corte.

ARTIGO 58

1. A Corte terá sua sede no lugar que for 
determinado, na Assembleia-Geral da Orga-
nização, pelos Estados-Partes na Convenção, 
mas poderá realizar reuniões no território de 
qualquer Estado-Membro da Organização 
dos Estados Americanos em que considerar 
conveniente pela maioria dos seus membros e 
mediante prévia aquiescência do Estado respec-
tivo. Os Estados-Partes na Convenção podem, 
na Assembleia-Geral, por dois terços dos seus 
votos, mudar a sede da Corte.

2. A Corte designará seu Secretário.

3. O Secretário residirá na sede da Corte e 
deverá assistir às reuniões que ela realizar fora 
da mesma.
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ARTIGO 59

A Secretaria da Corte será por esta estabelecida 
e funcionará sob a direção do Secretário da 
Corte, de acordo com as normas administra-
tivas da Secretaria-Geral, em tudo o que não 
for incompatível com a independência da 
Corte. Seus funcionários serão nomeados pelo 
Secretário-Geral da Organização, em consulta 
com o Secretário da Corte.

ARTIGO 60

A Corte elaborará seu estatuto e submetê-lo-á 
à aprovação da Assembleia-Geral e expedirá 
seu regimento.

SEÇÃO 2 – Competência e Funções

ARTIGO 61

1. Somente os Estados-Partes e a Comissão têm 
direito de submeter um caso à decisão da Corte.

2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer 
caso, é necessário que sejam esgotados os pro-
cessos previstos nos artigos 48 a 50.

ARTIGO 62

1. Todo Estado-Parte pode, no momento do 
depósito do seu instrumento de ratificação 
desta Convenção ou de adesão a ela, ou em 
qualquer momento posterior, declarar que reco-
nhece como obrigatória, de pleno direito e sem 
convenção especial, a competência da Corte 
em todos os casos relativos à interpretação ou 
aplicação desta Convenção.

2. A declaração pode ser feita incondicional-
mente, ou sob condição de reciprocidade, por 
prazo determinado ou para casos específicos. 
Deverá ser apresentada ao Secretário-Geral da 
Organização, que encaminhará cópias da mes-
ma a outros Estados-Membros da Organização 
e ao Secretário da Corte.

3. A Corte tem competência para conhecer de 
qualquer caso relativo à interpretação e aplica-

ção das disposições desta Convenção que lhe 
seja submetido, desde que os Estados-Partes 
no caso tenham reconhecido ou reconheçam 
a referida competência, seja por declaração 
especial, como preveem os incisos anteriores, 
seja por convenção especial.

ARTIGO 63

1. Quando decidir que houve violação de um 
direito ou liberdade protegidos nesta Conven-
ção, a Corte determinará que se assegure ao 
prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade 
violados. Determinará também, se isso for pro-
cedente, que sejam reparadas as consequências 
da medida ou situação que haja configurado a 
violação desses direitos, bem como o pagamen-
to de indenização justa à parte lesada.

2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e 
quando se fizer necessário evitar danos irrepa-
ráveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que 
estiver conhecendo, poderá tomar as medidas 
provisórias que considerar pertinentes. Se se 
tratar de assuntos que ainda não estiverem 
submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar 
a pedido da Comissão.

ARTIGO 64

1. Os Estados-Membros da Organização pode-
rão consultar a Corte sobre a interpretação desta 
Convenção ou de outros tratados concernentes à 
proteção dos direitos humanos nos Estados ame-
ricanos. Também poderão consultá-la, no que 
lhes compete, os órgãos enumerados no capítulo 
X da Carta da Organização dos Estados America-
nos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires.

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

ARTIGO 65

A Corte submeterá à consideração da Assem-
bleia-Geral da Organização, em cada período 
ordinário de sessões, um relatório sobre as 
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suas atividades no ano anterior. De maneira 
especial, e com as recomendações pertinentes, 
indicará os casos em que um Estado não tenha 
dado cumprimento a suas sentenças.

SEÇÃO 3 – Processo

ARTIGO 66

1. A sentença da Corte deve ser fundamentada.

2. Se a sentença não expressar no todo ou em 
parte a opinião unânime dos juízes, qualquer 
deles terá direito a que se agregue à sentença o 
seu voto dissidente ou individual.

ARTIGO 67

A sentença da Corte será definitiva e inapelável. 
Em caso de divergência sobre o sentido ou 
alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, 
a pedido de qualquer das partes, desde que 
o pedido seja apresentado dentro de noventa 
dias a partir da data da notificação da sentença.

ARTIGO 68

1. Os Estados-Partes na Convenção compro-
metem-se a cumprir a decisão da Corte em 
todo caso em que forem partes.

2. A parte da sentença que determinar indeni-
zação compensatória poderá ser executada no 
país respectivo pelo processo interno vigente 
para a execução de sentenças contra o Estado.

ARTIGO 69

 A sentença da Corte deve ser notificada às 
partes no caso e transmitida aos Estados-Partes 
na Convenção.

CAPÍTULO IX – Disposições Comuns

ARTIGO 70

1. Os juízes da Corte e os membros da Co-
missão gozam, desde o momento da eleição e 

enquanto durar o seu mandato, das imunidades 
reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo 
Direito Internacional. Durante o exercício dos 
seus cargos gozam, além disso, dos privilégios 
diplomáticos necessários para o desempenho 
de suas funções.

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

ARTIGO 71

Os cargos de juiz da Corte ou de membro da 
Comissão são incompatíveis com outras ati-
vidades que possam afetar sua independência 
ou imparcialidade, conforme o que for deter-
minado nos respectivos Estatutos.

ARTIGO 72

Os juízes da Corte e os membros da Comissão 
perceberão honorários e despesas de viagem 
na forma e nas condições que determinarem 
os seus estatutos, levando em conta a impor-
tância e independência de suas funções. Tais 
honorários e despesas de viagem serão fixados 
no orçamento-programa da Organização 
dos Estados Americanos, no qual devem ser 
incluídas, além disso, as despesas da Corte e 
da sua Secretaria. Para tais efeitos, a Corte 
elaborará o seu próprio projeto de orçamento 
e submetê-lo-á à aprovação da Assembleia-
-Geral, por intermédio da Secretaria-Geral. 
Esta última não poderá nele introduzir mo-
dificações.

ARTIGO 73

Somente por solicitação da Comissão ou da 
Corte, conforme o caso, cabe à Assembleia-
-Geral da Organização resolver sobre as san-
ções aplicáveis aos membros da Comissão ou 
aos juízes da Corte que incorrerem nos casos 
previstos nos respectivos estatutos. Para expe-
dir uma resolução, será necessária maioria de 
dois terços dos votos dos Estados-Membros 
da Organização, no caso dos membros da Co-
missão; e, além disso, de dois terços dos votos 
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dos Estados-Partes na Convenção, se se tratar 
dos juízes da Corte.

PARTE III – Disposições Gerais e 
Transitórias
CAPÍTULO X – Assinatura, Ratificação, 
Reserva, Emenda, Protocolo e Denúncia

ARTIGO 74

1. Esta Convenção está aberta à assinatura e 
à ratificação de todos os Estados-Membros da 
Organização dos Estados Americanos.

2. A ratificação desta Convenção ou a ade-
são a ela efetuar-se-á mediante depósito de 
um instrumento de ratificação ou adesão na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos. Esta Convenção entrará em vigor 
logo que onze Estados houverem depositado 
os seus respectivos instrumentos de ratifica-
ção ou de adesão. Com referência a qualquer 
outro Estado que a ratificar ou que a ela aderir 
ulteriormente, a Convenção entrará em vigor 
na data do depósito do seu instrumento de 
ratificação ou adesão.

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

ARTIGO 75

Esta Convenção só pode ser objeto de reservas 
em conformidade com as disposições da Con-
venção de Viena sobre o Direito dos Tratados, 
assinada em 23 de maio de 1969.

ARTIGO 76

1. Qualquer Estado-Parte, diretamente, e a Co-
missão ou a Corte, por intermédio do Secretá-
rio-Geral, podem submeter à Assembleia-Geral, 
para o que julgarem conveniente, proposta de 
emendas a esta Convenção.

2. As emendas entrarão em vigor para os Esta-
dos que ratificarem as mesmas na data em que 

houver sido depositado o respectivo instrumen-
to de ratificação que corresponda ao número de 
dois terços dos Estados-Partes nesta Convenção. 
Quanto aos outros Estados-Partes, entrarão em 
vigor na data em que depositarem eles os seus 
respectivos instrumentos de ratificação.

ARTIGO 77

1. De acordo com a faculdade estabelecida no 
artigo 31, qualquer Estado-Parte e a Comissão 
podem submeter à consideração dos Estados-
-Partes reunidos por ocasião da Assembleia-
-Geral projetos de protocolos adicionais a 
esta Convenção, com a finalidade de incluir 
progressivamente no regime de proteção da 
mesma outros direitos e liberdades.

2. Cada protocolo deve estabelecer as modali-
dades de sua entrada em vigor e será aplicado 
somente entre os Estados-Partes no mesmo.

ARTIGO 78

1. Os Estados-Partes poderão denunciar esta 
Convenção depois de expirado o prazo de cin-
co anos, a partir da data de entrada em vigor 
da mesma e mediante aviso prévio de um ano, 
notificando o Secretário-Geral da Organização, 
o qual deve informar as outras Partes.

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

CAPÍTULO XI – Disposições Transitórias
SEÇÃO 1 – Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos

ARTIGO 79

Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secre-
tário-Geral pedirá por escrito a cada Estado-
-Membro da Organização que apresente, dentro 
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de um prazo de noventa dias, seus candidatos 
a membro da Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos. O Secretário-Geral preparará 
uma lista por ordem alfabética dos candidatos 
apresentados e a encaminhará aos Estados-
-Membros da Organização pelo menos trinta 
dias antes da Assembleia-Geral seguinte.

ARTIGO 80

A eleição dos membros da Comissão far-se-á 
dentre os candidatos que figurem na lista a que 
se refere o artigo 79, por votação secreta da 
Assembleia-Geral, e serão declarados eleitos 
os candidatos que obtiverem maior número de 
votos e a maioria absoluta dos votos dos repre-
sentantes dos Estados-Membros. Se, para eleger 
todos os membros da Comissão, for necessário 
realizar várias votações, serão eliminados suces-
sivamente, na forma que for determinada pela 
Assembleia-Geral, os candidatos que receberem 
maior número de votos.

SEÇÃO 2 – Corte Interamericana de Direitos 
Humanos

ARTIGO 81

Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secre-
tário-Geral pedirá a cada Estado-Parte que 
apresente, dentro de um prazo de noventa dias, 

seus candidatos a juiz da Corte Interamerica-
na de Direitos Humanos. O Secretário-Geral 
preparará uma lista por ordem alfabética dos 
candidatos apresentados e a encaminhará aos 
Estados-Partes pelo menos trinta dias antes da 
Assembleia-Geral seguinte.

ARTIGO 82

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

Adotada e aberta à assinatura na Conferência 
Especializada Interamericana sobre Direitos 
Humanos, em San José de Costa Rica, em 
22/11/1969, e ratificada pelo Brasil em 25/9/1992.

Aprovada pelo Decreto Legislativo no 27, de 26 de 
maio de 1992, publicado no DOU de 28/5/1992, e 
promulgada pelo Decreto no 678, de 6 de novembro 
de 1992, publicado no DOU de 9/11/1992.
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Convenção Concernente à Discriminação 
em Matéria de Emprego e Profissão

Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho.

A Conferência Geral da Organização Interna-
cional do Trabalho,

Convocada em Genebra pelo Conselho de 
Administração da Repartição Internacional do 
Trabalho e reunida a 4 de junho de 1958, em 
sua quadragésima segunda sessão;

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

Após ter decidido que essas disposições toma-
riam a forma de uma convenção internacional;

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

Considerando, por outro lado, que a discri-
minação constitui uma violação dos direitos 
enunciados na Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem, adota neste vigésimo quinto 
dia de junho de mil novecentos e cinquenta e 
oito, a convenção abaixo transcrita que será 
denominada Convenção sobre a discriminação 
(emprego e profissão), 1958.

ARTIGO 1o

1. Para fins da presente convenção, o termo 
“discriminação” compreende:

a) Toda distinção, exclusão ou preferência 
fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem so-

cial, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidades ou de tratamento 
em matéria de emprego ou profissão;

b) Qualquer outra distinção, exclusão ou pre-
ferência que tenha por efeito destruir ou alterar 
a igualdade de oportunidades ou tratamento 
em matéria de emprego ou profissão, que po-
derá ser especificada pelo Membro Interessado 
depois de consultadas as organizações repre-
sentativas de empregadores e trabalhadores, 
quando estas existam, e outros organismos 
adequados.

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

3. Para os fins da presente convenção as 
palavras “emprego” e “profissão” incluem o 
acesso à formação profissional, ao emprego e às 
diferentes profissões, bem como as condições 
de emprego.

ARTIGO 2o

Qualquer Membro para o qual a presente con-
venção se encontre em vigor compromete-se a 
formular e aplicar uma política nacional que 
tenha por fim promover, por métodos adequa-
dos às circunstâncias e aos usos nacionais, a 
igualdade de oportunidade e de tratamento em 
matéria de emprego e profissão, com objetivo 
de eliminar toda discriminação nessa matéria.

ARTIGO 3o

Qualquer Membro para o qual a presente 
convenção se encontre em vigor deve, por 
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métodos adequados às circunstâncias e os usos 
nacionais:

a) Esforçar-se por obter a colaboração das 
organizações de empregadores e trabalhadores 
e de outros organismos apropriados, com o 
fim de favorecer a aceitação e aplicação desta 
política;

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

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

d) Seguir a referida política no que diz respeito 
a empregos dependentes do controle direto de 
uma autoridade nacional;

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

f) Indicar, nos seus relatórios anuais sobre a 
aplicação da convenção, as medidas tomadas 
em conformidade com esta política e os resul-
tados obtidos.

ARTIGO 4o

Não são consideradas como discriminação 
quaisquer medidas tomadas em relação a uma 
pessoa que, individualmente, seja objeto de 
uma suspeita legítima de se entregar a uma 
atividade prejudicial à segurança do Estado 
ou cuja atividade se encontre realmente com-
provada, desde que a referida pessoa tenha o 
direito de recorrer a uma instância competente, 
estabelecida de acordo com a prática nacional.

ARTIGO 5o

1. As medidas especiais de proteção ou de 
assistência previstas em outras convenções ou 
recomendações adotadas pela Conferência In-

ternacional do Trabalho não são consideradas 
como discriminação.

2. Qualquer Membro pode, depois de consul-
tadas as organizações representativas de empre-
gadores e trabalhadores, quando estas existam, 
definir como não discriminatórias quaisquer 
outras medidas especiais que tenham por fim 
salvaguardar as necessidades particulares de 
pessoas em relação às quais a atribuição de uma 
proteção ou assistência especial seja, de uma 
maneira geral, reconhecida como necessária, 
por razões tais como o sexo, a invalidez, os 
encargos de família ou o nível social ou cultural.

ARTIGO 6o

Qualquer membro que ratificar a presente 
convenção compromete-se a aplicá-la aos ter-
ritórios não metropolitanos, de acordo com as 
disposições da Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho.

ARTIGO 7o

As ratificações formais da presente convenção se-
rão comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição 
Internacional do Trabalho e por ele registradas.

ARTIGO 8o

1. A presente convenção somente vinculará 
Membros da Organização Internacional do 
Trabalho cuja ratificação tiver sido registrada 
pelo Diretor-Geral.

2. A convenção entrará em vigor doze meses 
após registradas pelo Diretor-Geral as ratifica-
ções de dois dos Membros.

3. Em seguida, esta convenção entrará em vi-
gor, para cada Membro, doze meses após a data 
do registro da respectiva ratificação.

ARTIGO 9o

1. Qualquer Membro que tiver ratificado a 
presente convenção pode denunciá-la no tér-
mino de um período de dez anos após a data 
da entrada em vigor inicial da convenção por 
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ato comunicado ao Diretor-Geral da Repartição 
Internacional do Trabalho e por ele registrado.

A denúncia só produzirá efeito um ano após 
ter sido registrada.

2. Qualquer Membro que tiver ratificado a 
presente convenção que, no prazo de um ano, 
depois de expirado o período de dez anos 
mencionados no parágrafo anterior, e que não 
fizer uso da faculdade de denúncia prevista no 
presente artigo, ficará vinculado por um novo 
período de dez anos, e, em seguida, poderá 
denunciar a presente convenção no término 
de cada período de dez anos, observadas as 
condições estabelecidas no presente artigo.

ARTIGO 10

O Diretor-Geral da Repartição Internacional 
do Trabalho notificará a todos os Membros 
da Organização Internacional do Trabalho o 
registro de todas as ratificações e denúncias 
que lhe forem comunicadas pelos Membros 
da Organização.

2. Ao notificar aos Membros da Organização 
o registro da segunda ratificação que lhe tiver 
sido comunicada, o Diretor-Geral chamará a 
atenção para a data em que a presente conven-
ção entrará em vigor.

ARTIGO 11

O Diretor-Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas para efeitos de registro de acordo 
com o artigo 102o da Carta das Nações Unidas, 
informações completas a respeito de todas as ra-
tificações e todos os atos de denúncia, que tiver 
registrado, nos termos dos artigos precedentes.

ARTIGO 12

Sempre que o julgar necessário, o Conselho de 
Administração da Repartição Internacional do 
Trabalho apresentará à Conferência Geral um 

relatório sobre a aplicação da presente conven-
ção e decidirá da oportunidade de inscrever na 
ordem do dia da Conferência a questão da sua 
revisão total ou parcial.

ARTIGO 13

1. No caso de a Conferência adotar uma nova 
convenção que implique em revisão total ou 
parcial da presente convenção e salvo disposi-
ção em contrário da nova convenção:

a) A ratificação da nova convenção de revisão 
por um Membro implicará ipso jure a denúncia 
imediata da presente convenção, não obstante 
o disposto no artigo 9o, e sob reserva de que a 
nova convenção de revisão tenha entrada em 
vigor;

b) A partir da data da entrada em vigor da nova 
convenção, a presente convenção deixa de estar 
aberta à ratificação dos Membros.

2. A presente convenção continuará, todavia, 
em vigor na sua forma e conteúdo para os 
Membros que a tiverem ratificado, e que não 
ratificarem a convenção de revisão.

ARTIGO 14

As versões francesa e inglesa do texto da pre-
sente convenção fazem igualmente fé.

O texto que precede é o texto autêntico da 
convenção devidamente adotada pela Confe-
rência Geral da Organização Internacional do 
Trabalho, em sua quadragésima segunda sessão, 
que se reuniu em Genebra e que foi encerrada 
a 26 de junho de 1958.

Em fé do que, assinaram a 5 de julho de 1958.

Aprovada pelo Decreto Legislativo no 104, de 24 
de novembro de 1964, publicado no DOU de 
30/11/1964, e promulgada pelo Decreto no 62.150, 
de 19 de janeiro de 1968, publicado no DOU de 
23/1/1968. Signatários não incluídos.
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Convenção Concernente à Igualdade 
de Tratamento dos Trabalhadores 
Estrangeiros e Nacionais em Matéria de 
Indenização por Acidentes no Trabalho

Convenção 19 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Adotada pela conferência em sua sétima sessão, 
Genebra, 5 de junho de 1925 – (com as modi-
ficações da convenção de revisão dos artigos 
finais, de 1946).

A Conferência geral da Organização Interna-
cional do Trabalho,

Convocada em Genebra pelo Conselho de 
Administração da Repartição Internacional do 
Trabalho, e tendo-se reunido em 19 de maio de 
1925, em sua sétima sessão.

Depois de ter decidido adotar diversas propo-
sições relativas à igualdade de tratamento dos 
trabalhadores estrangeiros e nacionais vítimas 
de acidentes de trabalho, segunda questão ins-
crita na ordem do dia da sessão e,

Depois de ter decidido que essas proposições 
tomariam a forma de convenção internacional,

adota, neste quinto dia de junho de mil nove-
centos e vinte e cinco, a convenção presente, que 
será denominada Convenção sobre a igualdade 
de tratamento (acidentes de trabalho) de 1925, 
a ser ratificada pelos Membros da Organiza-
ção Internacional do Trabalho conforme as 
disposições da Constituição da Organização 
Internacional do Trabalho:

ARTIGO 1o

1. Todos os Membros da Organização Inter-
nacional do Trabalho que ratificam a presente 

convenção comprometem-se a conceder aos 
nacionais de qualquer outro Membro que tenha 
ratificado a dita convenção que forem vítimas 
de acidentes de trabalhos ocorridos em seu 
território ou em território sob sua dependência, 
o mesmo tratamento assegurado aos seus pró-
prios acidentados em matéria de indenização 
por acidentes de trabalho.

2. Esta igualdade de tratamento será asse-
gurada aos trabalhadores estrangeiros e a 
seus dependentes sem nenhuma condição de 
residência. Entretanto, no que concerne aos 
pagamentos que um Membro ou seus nacionais 
teriam que fazer fora do território do citado 
Membro em virtude desse princípio as dispo-
sições a tomar serão reguladas se for necessário 
por convenções particulares entre os Membros 
interessados.

ARTIGO 2o

Para a indenização por acidentes de trabalho 
sobrevindos a trabalhadores ocupados tem-
porária ou intermitentemente no território de 
um Membro, por conta de empresa situada em 
território de outro Membro, poderá ser previs-
ta a aplicação da legislação deste último, por 
acordo especial entre os Membros interessados.

ARTIGO 3o

Os Membros que ratificam a presente conven-
ção e que não possuam regime de indenização 
ou de seguro a trabalhadores acidentados, 
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acordam em instituir tal regime, dentro de um 
prazo de três anos a partir de sua ratificação.

ARTIGO 4o

Os Membros que ratificam a presente con-
venção comprometem-se a prestar assistência 
mútua com o fim de facilitar sua aplicação, 
assim como a execução das leis e regulamen-
tos respectivos, em matéria de indenização 
por acidentes de trabalho, e a ela levar ao 
conhecimento da Repartição Internacional do 
Trabalho, que delas informará todos os Mem-
bros interessados, todas as modificações feitas 
nas leis e regulamento em vigor na matéria de 
indenização por acidentes de trabalho.

ARTIGO 5o

As ratificações oficiais da presente convenção 
nas condições estabelecidas pela Constituição 
da Organização Internacional do Trabalho 
serão comunicadas ao Diretor geral da Re-
partição Internacional do Trabalho e por ele 
registradas.

ARTIGO 6o

1. A presente convenção entrará em vigor na 
data em que as ratificações de dois Membros da 
Organização Internacional do Trabalho forem 
registradas pelo Diretor Geral.

2. Ela não obrigará senão os Membros cujas 
ratificações tiverem sido registradas na Repar-
tição Internacional do Trabalho.

3. Depois, esta convenção entrará em vigor 
para cada Membro na data em que sua ratifica-
ção for registrada na Repartição Internacional 
do Trabalho.

ARTIGO 7o

Logo que as ratificações de dois Membros 
da Organização Internacional do Trabalho 
tiverem sido registradas na Repartição Inter-
nacional do Trabalho, o Diretor Geral desta Re-
partição notificará o fato a todos os Membros 

da Organização Internacional do Trabalho. Ele 
lhes notificará igualmente o registro das ratifi-
cações que forem ulteriormente comunicadas 
por todos os outros Membros da Organização.

ARTIGO 8o

Ressalvadas as disposições do artigo 6o, todos 
os Membros que ratificam a presente conven-
ção se comprometem a aplicar as disposições 
dos artigos 1o, 2o, 3o e 4o até 1o de janeiro de 
1927, e a tomar as medidas necessárias a efeti-
var estas disposições.

ARTIGO 9o

Todos os Membros da Organização Interna-
cional do Trabalho que ratificam a presente 
convenção se comprometem a aplicá-la em suas 
colônias, possessões ou protetorados conforme 
as disposições do artigo 35 da Constituição da 
Organização Internacional do Trabalho.

ARTIGO 10

Todo Membro que tiver ratificado a presente 
convenção pode denunciá-la no fim de um 
período de 10 anos depois da entrada em vigor 
inicial da Convenção por ato comunicado ao 
Diretor Geral da Repartição Internacional do 
Trabalho e por ele registrado. A denúncia não 
terá efeito senão um ano depois de registrada 
na Repartição Internacional do Trabalho.

ARTIGO 11

O Conselho de Administração da Repartição 
Internacional do Trabalho deverá, ao menos 
uma vez cada 10 anos, apresentar à Conferência 
geral relatório sobre a aplicação da presente 
convenção e decidirá da oportunidade de 
inscrever na ordem do dia da Conferência a 
questão da revisão ou da modificação da dita 
convenção.

ARTIGO 12

Os textos francês e inglês da presente conven-
ção farão fé.



123

A
to

s 
in

te
rn

ac
io

na
is

 r
at

ifi
ca

do
s 

pe
lo

 B
ra

si
l

O texto que precede é o texto autêntico da 
Convenção sobre igualdade de tratamento 
(acidentes de trabalho), de 1925 tal qual foi 
modificado pela Convenção de revisão dos 
artigos finais, de 1946.

O texto original da convenção foi autenticado 
em 24 de junho de 1925 pelo Dr. Edward Benes, 
Presidente da Conferência, e por M. Albert 
Thomas, Diretor da Repartição Internacional 
do Trabalho.

A Convenção entrou em vigor inicialmente em 
8 de setembro de 1926.

Em fé do que eu autentiquei com minha assina-
tura, de acordo com as disposições do artigo 6o 
da Convenção de revisão dos artigos finais, de 

1946, neste terceiro dia de abril de 1948, dois 
exemplares originais do texto da Convenção, tal 
qual foi modificada – Edward Phelan, Diretor 
Geral da Repartição Internacional do Trabalho.

O texto da presente Convenção é cópia exata 
do texto autenticado pela assinatura do Diretor 
Geral da Repartição Internacional do Trabalho.

Cópia certificada, para o Diretor Geral da 
Repartição Internacional do Trabalho – C. W. 
Jenks, Consultor jurídico da Repartição Inter-
nacional do Trabalho.

Aprovada pelo Decreto Legislativo no 24, de 29 de 
maio de 1956, publicado no DCN de 19/7/1957, e 
promulgada pelo Decreto no 41.721, de 25/6/1957, 
publicado no DOU de 28/6/1957.





Atos internacionais  
não ratificados pelo Brasil
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Declaração e Programa de Ação adotados 
na III Conferência Mundial de Combate ao 
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 
e Intolerância Correlata

31 de agosto a 8 de setembro de 2001, Durban 
– África do Sul.

DECLARAÇÃO

Tendo se reunido em Durban, África do Sul, de 
31 de agosto a 8 de setembro de 2001;

Expressando nosso profundo agradecimento 
ao Governo da África do Sul por haver sedia-
do e atuado como anfitrião desta Conferência 
Mundial;

Inspirando-nos na luta heroica do povo da 
África do Sul contra o sistema instituciona-
lizado do Apartheid, bem como na luta por 
igualdade e justiça em um clima de demo-
cracia, desenvolvimento, Estado de direito e 
respeito aos direitos humanos, relembrando, 
neste contexto a importante contribuição da 
comunidade internacional para aquela luta e, 
em particular, o papel-chave dos povos e Go-
vernos da África, e observando o importante 
papel que diferentes atores da sociedade civil, 
incluindo as organizações não governamentais, 
tiveram nesta luta e nos esforços continuados 
no combate ao racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata;

Lembrando que a Declaração de Viena e o 
Programa de Ação, adotados pela Conferên-
cia Mundial de Direitos Humanos em junho 
de 1993, clamam pela rápida e abrangente 
eliminação de todas as formas de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

Lembrando a resolução 1997/74, de 18 de abril 
de 1997, da Comissão de Direitos Humanos, 
a resolução 52/111 de 12 de dezembro, da As-
sembleia Geral e as subsequentes resoluções 
daqueles órgãos concernentes à convocação 
da Conferência Mundial contra o Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 
Correlata e lembrando, também, as duas Con-
ferências Mundiais de Combate ao Racismo e 
à Discriminação Racial, ocorridas em Genebra 
em 1978 e 1983, respectivamente;

Observando com grande preocupação que, a 
despeito dos esforços da comunidade interna-
cional, os principais objetivos das três Décadas 
de Combate ao Racismo e à Discriminação 
Racial não foram alcançados e que um número 
incontável de seres humanos continuam, até o 
presente momento, a serem vítimas de várias 
formas de racismo, discriminação racial, xeno-
fobia e intolerância correlata;

Lembrando que o ano 2001 é o Ano Internacio-
nal de Mobilização contra o Racismo, Discri-
minação Racial, Xenofobia e Intolerância Cor-
relata, e que tem o objetivo de chamar a atenção 
do mundo para os objetivos da Conferência 
Mundial e de dar lugar a um novo momento 
para o compromisso político de eliminar todas 
as formas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata;

Celebrando a decisão da Assembleia-Geral de 
proclamar o ano 2001 como o Ano das Nações 
Unidas de Diálogo entre as Civilizações, o qual 
enfatiza a tolerância, o respeito pela diversidade 
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e a necessidade de buscar bases comuns entre as 
civilizações e no seio das civilizações, a fim de 
enfrentarem os desafios comuns à humanidade 
que ameaçam os valores partilhados, os direitos 
humanos universais e a luta contra o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, através da cooperação, da parceria e 
da inclusão;

Celebrando, também, a proclamação, pela 
Assembleia-Geral, do período 2001-2010 como 
a Década por uma Cultura de Paz e Não Vio-
lência para as Crianças do Mundo, assim com a 
adoção, pela Assembleia-Geral, da Declaração 
e do Plano de Ação sobre uma Cultura de Paz;

Reconhecendo que a Conferência Mundial 
contra o Racismo, Discriminação Racial, Xeno-
fobia e Intolerância Correlata, juntamente com 
a Década Internacional dos Povos Indígenas 
do Mundo, apresenta uma oportunidade única 
de se considerar as inestimáveis contribuições 
dos povos indígenas para o desenvolvimento 
político, econômico, social, cultural e espiri-
tual das nossas sociedades em todo o mundo, 
assim como, os desafios enfrentados por eles, 
incluindo o racismo e a discriminação racial;

Lembrando a Declaração das Nações Unidas 
sobre a Concessão da Independência dos Países 
e Povos Colonizados, de 1960;

Reafirmando nosso compromisso com os 
propósitos e princípios contidos na Carta das 
Nações Unidas e na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos;

Afirmando que o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata constituem a 
negação dos propósitos e princípios da Carta 
das Nações Unidas;

Reafirmando os princípios de igualdade e não 
discriminação reconhecidos na Declaração 
Universal de Direitos Humanos e incentivando 
o respeito aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais para todos, sem distinção de 
qualquer tipo, seja de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião política ou qualquer outro tipo 
de opinião, origem social e nacional, proprie-
dade, nascimento ou outro status;

Convencidos da importância fundamental da 
adesão universal à Convenção Internacional 
sobre todas as formas de Discriminação Racial, 
assim como de sua ratificação universal e da 
plena implementação de nossas obrigações 
emanadas da Convenção Internacional para a 
Eliminação de todas as formas de Discrimina-
ção Racial como principal instrumento para a 
eliminação do racismo, da discriminação racial, 
da xenofobia e de intolerâncias correlatas;

Reconhecendo a importância fundamental de 
que os Estados, ao combaterem o racismo, a 
discriminação racial, a xenofobia e a intole-
rância correlata, considerem a possibilidade 
da assinatura, ratificação ou a concordância 
com todos os instrumentos internacionais de 
direitos humanos pertinentes, visando a adesão 
universal;

Tendo tomado nota dos informes das Confe-
rências Regionais organizadas em Estrasburgo, 
Santiago, Dakar e Teerã e outras colaborações 
dos Estados, assim como dos informes dos 
seminários de peritos, dos encontros regionais 
das organizações não governamentais e de ou-
tros encontros realizados na preparação para a 
Conferência Mundial;

Observando com reconhecimento a Declaração 
intitulada “Visão para o Século XXI” lançada 
pelo Presidente da África do Sul, Sr. Thabo 
Mbeki, subscrita pelo Honorável Nelson Man-
dela, primeiro presidente da nova África do Sul, 
por iniciativa da Alta Comissária das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos e Secretária-
-Geral da Conferência Mundial, e assinada por 
setenta e quatro Chefes de Estado, Chefes de 
Governo e dignatários;

Reafirmando que a diversidade cultural é um 
valioso elemento para o avanço e bem-estar 
da humanidade como um todo, e que deve ser 
valorizada, desfrutada, genuinamente aceita 
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e adotada como característica permanente de 
enriquecimento de nossas sociedades;

Reconhecendo que a proibição de discrimina-
ção racial, do genocídio, do crime do apartheid 
e da escravidão, como está definida nas obriga-
ções dos importantes instrumentos de direitos 
humanos, não admite exceção;

Tendo ouvido os povos do mundo e reconhe-
cendo suas aspirações por justiça, por igualdade 
de oportunidades para todos e cada um, no 
gozo de seus direitos humanos, incluindo o 
direito ao desenvolvimento, de viver em paz 
e em liberdade e o direito à participação em 
condições de igualdade, sem discriminação 
econômica, social, cultural, civil e política;

Reconhecendo que a participação igualitárias 
de todos os indivíduos e povos na formação 
de sociedades justas, equitativas, democráticas 
e inclusivas pode contribuir para um mundo 
livre do racismo, da discriminação racial, da 
xenofobia e de intolerância correlata;

Enfatizando a importância da participação 
equitativa de todos, sem qualquer discrimi-
nação, nas tomadas de decisão tanto locais 
quanto globais;

Afirmando que racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata, quando 
equivalem a racismo e discriminação racial, 
constituem graves violações de todos os direitos 
humanos e obstáculos ao pleno gozo destes di-
reitos, e negam a verdade patente de que todos 
os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos, constituem um obstáculo 
para relações amistosas e pacíficas entre povos 
e nações, e figuram entre as causas básicas de 
muitos conflitos internos e internacionais, 
incluindo conflitos armados e o consequente 
deslocamento forçado das populações;

Reconhecendo que ações nacionais e inter-
nacionais são necessárias para o combate ao 
racismo, discriminação racial, xenofobia e in-
tolerância correlata, a fim de assegurar o pleno 

gozo de todos os direitos humanos, econômi-
cos, sociais, culturais, civis e políticos, os quais 
são universais, indivisíveis, interdependentes e 
interrelacionados, e para melhorar as condições 
de vida de homens, mulheres e crianças de 
todas as nações;

Reafirmando a importância da ênfase da coo-
peração internacional na promoção e proteção 
dos direitos humanos e no alcance dos objetivos 
da luta contra o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata;

Reconhecendo que a xenofobia, em suas mais 
diferentes manifestações, é uma das principais 
fontes contemporâneas de discriminação e 
conflito, cujo combate requer pronta e urgente 
atenção dos Estados, assim como da comuni-
dade internacional;

Plenamente conscientes de que, apesar dos 
esforços realizados pela comunidade interna-
cional, Governos e autoridades locais, o flagelo 
do racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata persiste e continua sendo 
causa de violações dos direitos humanos, sofri-
mentos, desvantagens e violência, que devem 
ser combatidos por todos os meios disponíveis 
e apropriados como questão de prioridade má-
xima, preferencialmente em cooperação com 
comunidades atingidas;

Observando com preocupação a persistência 
dos casos violentos de racismo, da discrimi-
nação racial, da xenofobia e de intolerância 
correlata, e que as teorias de superioridade de 
certas raças sobre outras, promovidas e prati-
cadas durante o período colonial, continuam 
a ser propagadas de uma forma ou de outra 
ainda hoje em dia;

Alarmados pelo ressurgimento e persistência 
do racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata nas suas formas e 
manifestações contemporâneas mais sutis e, 
assim como por outras ideologias e práticas 
baseadas em discriminação ou superioridade 
racial ou étnica;
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Rejeitando firmemente qualquer doutrina de 
superioridade racial, assim como as teorias que 
tentam demonstrar a existência das chamadas 
raças humanas distintas;

Reconhecendo que a falha no combate e na 
denúncia do racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata por todos, 
especialmente pelas autoridades públicas e 
pelos políticos em todos os níveis, é um fator 
de incentivo à sua perpetuação;

Reafirmando que os Estados têm o dever de 
proteger e promover os direitos humanos e 
as liberdades fundamentais de todas as víti-
mas, e que devem adotar uma perspectiva de 
gênero que reconheça as múltiplas formas de 
discriminação que podem afetar as mulheres 
e que o gozo de seus direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais é essencial para 
o desenvolvimento das sociedades em todo o 
mundo;

Reconhecendo ambos os desafios e as oportu-
nidades apresentadas por um crescente mundo 
globalizado em relação à luta pela erradicação 
do racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

Determinados, em uma época em que a 
globalização e a tecnologia têm contribuído 
consideravelmente para unir os povos, para 
materializar a noção de uma família humana 
baseada na igualdade, dignidade e solidarieda-
de, e para fazer do século XXI um século dos 
direitos humanos, da erradicação do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata e da realização da igualdade de opor-
tunidades e tratamento autênticos para todos 
os indivíduos e povos;

Reafirmando os princípios dos direitos iguais 
e da autodeterminação dos povos e lembran-
do que todos os indivíduos nascem iguais 
em dignidade e direitos, enfatizando que a 
igualdade deve ser protegida como questão de 
prioridade máxima e reconhecendo o dever dos 
Estados em tomar medidas rápidas, decisivas e 

apropriadas visando eliminar todas as formas 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

Dedicando-nos ao combate do flagelo do 
racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, plena e efetivamente, 
como questão prioritária, tirando lições das 
manifestações e das experiências passadas de 
racismo em todas as partes do mundo visando 
evitar sua recorrência;

Unindo-nos em um espírito de renovada 
vontade política e compromisso com a igual-
dade universal, com a justiça e a dignidade, 
rendemos homenagens à memória de todas 
as vítimas do racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata, em todo o 
mundo e, solenemente, adotamos a Declaração 
e o Programa da Ação de Durban;

QUESTÕES GERAIS

1. Declaramos que, para o propósito da 
presente Declaração e Programa de Ação, as 
vítimas do racismo, discriminação racial, xe-
nofobia e intolerância correlata são indivíduos 
ou grupos de indivíduos que são ou têm sido 
negativamente afetados, subjugados ou alvo 
desses flagelos;

2. Reconhecemos que racismo, discrimina-
ção racial, xenofobia e intolerância correlata 
ocorrem com base na raça, cor, descendência, 
origem nacional ou étnica e que as vítimas 
podem sofrer múltiplas ou agravadas formas 
de discriminação calcadas em outros aspectos 
correlatos como sexo, língua, religião, opinião 
política ou de qualquer outro tipo, origem so-
cial, propriedade, nascimento e outros;

3. Reconhecemos e afirmamos que, no limiar 
do terceiro milênio, a luta global contra o racis-
mo, discriminação racial, xenofobia e intolerân-
cia correlata e todas as suas abomináveis formas 
e manifestações é uma questão de prioridade 
para a comunidade internacional e que esta 
Conferência oferece uma oportunidade ímpar 
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e histórica para a avaliação e identificação de 
todas as dimensões destes males devastadores 
da humanidade visando sua total eliminação 
através da adoção de enfoques inovadores e 
holísticos, do fortalecimento e da promoção de 
medidas práticas e efetivas em níveis nacionais, 
regionais e internacionais;

4. Expressamos nossa solidariedade aos po-
vos da África em sua luta incessante contra 
o racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata e reconhecemos os seus 
sacrifícios, assim como seus esforços para des-
pertarem a consciência pública internacional 
acerca destas tragédias inumanas;

5. Afirmamos, também, a grande importância 
que atribuímos aos valores de solidariedade, 
respeito, tolerância e multiculturalismo, que 
constituem o fundamento moral e a inspira-
ção para nossa luta mundial contra o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, tragédias inumanas que durante de-
masiado tempo têm afetado os povos de todo 
mundo, especialmente na África;

6. Afirmamos, ainda, que todos os povos e in-
divíduos constituem um única família humana, 
rica em sua diversidade. Eles têm contribuído 
para o progresso das civilizações e das culturas 
que formam o legado comum da humanidade. 
A preservação e a promoção da tolerância, do 
pluralismo e do respeito à diversidade podem 
produzir mais sociedades inclusivas;

7. Declaramos que todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e direitos e 
têm o potencial de contribuir construtivamente 
para o desenvolvimento e bem-estar de suas 
sociedades. Qualquer doutrina de superiori-
dade racial é cientificamente falsa, moralmente 
condenável, socialmente injusta e perigosa, e 
deve ser rejeitada juntamente com as teorias 
que tentam determinar a existência de raças 
humanas distintas;

8. Reconhecemos que a religião, a espiritua-
lidade e as crenças desempenham um papel 
central nas vidas de milhões de mulheres e 

homens, e no modo como vivem e tratam 
as outras pessoas. Religião, espiritualidade e 
crenças podem e devem contribuir para a pro-
moção da dignidade e dos valores inerentes à 
pessoa humana e para a erradicação do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

9. Observamos com preocupação que racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata podem ser agravados, inter alia, pela 
distribuição desigual de riqueza, pela margina-
lização e pela exclusão social;

10. Reafirmamos que cada pessoa está atrelada 
a uma ordem social e internacional na qual to-
dos os direitos humanos podem ser realizados 
por todos, sem qualquer discriminação;

11. Observamos que o processo de globaliza-
ção constitui uma força poderosa e dinâmica 
que deveria ser utilizada para o benefício, 
desenvolvimento e prosperidade de todos os 
países, sem exclusão. Reconhecemos que os 
países desenvolvidos enfrentam dificuldades 
especiais para fazer frente a este problema cen-
tral. Enquanto a globalização oferece grandes 
oportunidades, no momento, seus benefícios 
são partilhados de forma muito desigual, e seus 
custos são desigualmente distribuídos. Assim, 
expressamos nossa determinação em prevenir e 
mitigar os efeitos negativos da globalização. Es-
tes efeitos podem agravar, em particular, a po-
breza, o subdesenvolvimento, a marginalização, 
a exclusão social, a homogeneização cultural e 
as disparidades econômicas que podem ser pro-
duzidas segundo critérios raciais, dentro e entre 
Estados e têm consequências negativas. Ainda 
expressamos nossa determinação em maxi-
mizar os benefícios da globalização, inter alia, 
através do fortalecimento e do melhoramento 
da cooperação internacional para promover 
a igualdade de oportunidades no mercado, o 
crescimento econômico, o desenvolvimento 
sustentável, o aumento da comunicação global 
graças ao emprego de novas tecnologias e ao 
incremento dos intercâmbios culturais através 
da preservação e da promoção da diversidade 
cultural, o que pode contribuir para a erradi-
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cação do racismo, discriminação racial, xeno-
fobia e intolerância correlata. Somente através 
de esforços amplos e assistidos que venham a 
criar um futuro partilhado e baseado em nossa 
humanidade comum e em toda sua diversidade, 
a globalização pode se realizar de forma plena-
mente inclusiva e igualitária;

12. Reconhecemos que as migrações inter-
-regionais e intrarregionais, em particular do 
Sul para o Norte, aumentaram como conse-
quência da globalização, e acentuamos que as 
políticas voltadas para as migrações não devem 
ser baseadas no racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata;

Origens, Causas, Formas e Manifestações 
Contemporâneas de Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlata

13. Reconhecemos que a escravidão e o trá-
fico escravo, incluindo o tráfico de escravos 
transatlântico, foram tragédias terríveis na 
história da humanidade, não apenas por sua 
barbárie abominável, mas também em termos 
de sua magnitude, natureza de organização e, 
especialmente, pela negação da essência das ví-
timas; ainda reconhecemos que a escravidão e o 
tráfico escravo são crimes contra a humanidade 
e assim devem sempre ser considerados, espe-
cialmente o tráfico de escravos transatlântico, 
estando entre as maiores manifestações e fontes 
de racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata; e que os Africanos e 
afrodescendentes, Asiáticos e povos de origem 
asiática, bem como os povos indígenas foram 
e continuam a ser vítimas destes atos e de suas 
consequências;

14. Reconhecemos que o colonialismo levou 
ao racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata, e que os Africanos e 
afrodescendentes, os povos de origem asiática 
e os povos indígenas foram vítimas do colonia-
lismo e continuam a ser vítimas de suas conse-
quências. Reconhecemos o sofrimento causado 
pelo colonialismo e afirmamos que, onde e 
quando quer que tenham ocorrido, devem ser 

condenados e sua recorrência prevenida. Ain-
da lamentamos que os efeitos e a persistência 
dessas estruturas e práticas estejam entre os 
fatores que contribuem para a continuidade das 
desigualdades sociais e econômicas em muitas 
partes do mundo ainda hoje;

15. Reconhecemos que o apartheid e o ge-
nocídio, nos termos do direito internacional, 
constituem crimes de lesa-humanidade e 
estão entre as maiores manifestações e fontes 
de racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata; reconhecemos o mal 
não dito e o sofrimento causado por estes atos 
e afirmamos que onde e quando quer que te-
nham ocorrido, devem ser condenados e sua 
recorrência prevenida;

16. Reconhecemos que a xenofobia contra 
estrangeiros, particularmente contra migran-
tes, refugiados e aqueles que solicitam asilo, 
constitui-se em uma das principais fontes 
do racismo contemporâneo, e que a violação 
dos direitos humanos contra membros de tais 
grupos ocorre em larga escala no contexto das 
práticas discriminatórias, xenófobas e racistas;

17. Observamos a importância de se prestar 
especial atenção às novas manifestações de 
racismo, discriminação racial, xenofobia e in-
tolerância correlata às quais os jovens e outros 
grupos vulneráveis podem estar expostos;

18. Enfatizamos que a pobreza, o subdesenvol-
vimento, a marginalização, a exclusão social e 
as disparidades econômicas estão intimamente 
associadas ao racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata, e contribuem 
para a persistência de práticas e atitudes racistas 
as quais geram mais pobreza;

19. Reconhecemos as consequências negati-
vas de ordem econômica, social e cultural do 
racismo, discriminação racial, xenofobia e into-
lerância correlata, as quais têm contribuído sig-
nificativamente para o subdesenvolvimento dos 
países em desenvolvimento e, em particular, da 
África, e resolvemos libertar todo homem, toda 
mulher e toda criança das condições abjetas e 
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desumanizantes de extrema pobreza às quais 
estão submetidos mais de um bilhão de seres 
humanos, para criar o direito de desenvolver 
uma nova realidade para todos e libertar toda 
a raça humana das necessidades materiais;

20. Reconhecemos que racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata estão 
entre as causas básicas dos conflitos armados 
e frequentemente são uma de suas consequên-
cias; lembramos que a não discriminação é um 
princípio fundamental do direito internacional 
humanitário. Sublinhamos a necessidade de 
que todos as partes nos conflitos armados 
atenham-se, escrupulosamente, a este princípio 
e que os Estados e a comunidade internacional 
permaneçam especialmente vigilantes durante 
os períodos de conflito armado e continuem 
a combater todas as formas de discriminação 
racial;

21. Expressamos nossa profunda preocupação 
com o fato de que o desenvolvimento socioe-
conômico está sendo dificultado por conflitos 
internos generalizados que se devem, entre 
outras causas, às graves violações dos direitos 
humanos, incluindo aquelas decorrentes do 
racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, e pela falta de governos 
democráticos, inclusivos e participativos;

22. Expressamos nossa preocupação no que diz 
respeito ao fato de que, em alguns Estados, as 
estruturas ou instituições políticas e legais, al-
gumas das quais foram herdadas e ainda persis-
tem hoje, não correspondem às características 
multiétnicas, pluriculturais e plurilinguais da 
população e, em muitos casos, constituem um 
fator importante de discriminação na exclusão 
dos povos indígenas;

23. Reconhecemos plenamente os direitos dos 
povos indígenas coerentes com os princípios de 
soberania e integridade territorial dos Estados 
e, portanto, enfatizamos a necessidade de se 
adotarem medidas constitucionais, adminis-
trativas, legislativas e judiciais apropriadas, 
incluindo aquelas derivadas dos instrumentos 
internacionais aplicáveis;

24. Declaramos que o termo “povos indígenas” 
na Declaração e no Programa de Ação da Con-
ferência Mundial contra Racismo, Discrimina-
ção Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata é 
utilizado no contexto das negociações interna-
cionais em andamento sobre textos que tratam 
especificamente desta questão e sem prejuízo 
dos resultados destas negociações, e não deve 
ser interpretado como tendo quaisquer impli-
cações quanto aos direitos reconhecidos pelas 
normas jurídicas internacionais;

25. Expressamos nosso profundo repúdio ao 
racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata que persistem em alguns 
Estados no funcionamento dos sistemas penais 
e na aplicação da lei, assim como, nas ações e 
atitudes de instituições e indivíduos responsá-
veis pelo cumprimento da lei, especialmente 
nos casos em que isto tem contribuído para que 
certos grupos estejam excessivamente repre-
sentados entre aqueles que estão sob custódia 
ou encarcerados;

26. Afirmamos a necessidade de se colocar 
um fim à impunidade das violações dos direi-
tos humanos e das liberdades fundamentais 
de indivíduos e de grupos que são vitimados 
pelo racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata;

27. Expressamos nossa preocupação com o 
fato de que, além do racismo estar ganhando 
terreno, as formas e manifestações contem-
porâneas de racismo e xenofobia estão se em-
penhando para recuperar o reconhecimento 
político, moral e, até mesmo, legal de muitas 
maneiras, inclusive, através das plataformas 
de alguns partidos políticos e organizações e 
da disseminação de ideias baseadas na noção 
de superioridade racial através de tecnologias 
modernas de comunicação;

28. Lembramos que a opressão contra qualquer 
grupo identificável, coletividade ou comuni-
dade sobre bases raciais, nacionais, étnicas ou 
outras que sejam universalmente reconhecidas 
como não permitidas pelo direito internacional, 
assim como o crime do apartheid, constituem 
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sérias violações dos direitos humanos e, em 
alguns casos, qualificados como crimes contra 
a humanidade;

29. Condenamos veementemente o fato de que 
a escravidão e as práticas análogas à escravidão 
ainda existam hoje em partes do mundo e insta-
mos os Estados a tomarem medidas imediatas, 
em caráter prioritário, para por um fim a tais 
práticas as quais constituem violações flagrantes 
dos direitos humanos;

30. Afirmamos a necessidade urgente de se 
prevenir, combater e eliminar todas as for-
mas de tráfico de pessoas, em particular, de 
mulheres e crianças, e reconhecemos que as 
vítimas de tráfico são particularmente expostas 
ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

Vítimas de Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância Correlata

31. Também expressamos nossa profunda 
preocupação quando os indicadores nas áreas, 
inter alia, da educação, emprego, saúde, mora-
dia, mortalidade infantil e expectativa de vida 
para muitos povos revelam uma situação de 
desvantagem, particularmente quando os fato-
res que para isto contribuem incluem racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

32. Reconhecemos o valor e a diversidade da 
herança cultural dos africanos e afrodescenden-
tes e afirmamos a importância e a necessidade 
de que seja assegurada sua total integração à 
vida social, econômica e política, visando a fa-
cilitar sua plena participação em todos os níveis 
dos processos de tomada de decisão;

33. Consideramos essencial todos os países da 
região das Américas e de todas as outras áreas 
da Diáspora africana reconhecerem a existência 
de sua população de descendência africana e as 
contribuições culturais, econômicas, políticas e 
científicas feitas por esta população e reconhe-
cerem a persistência do racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata que 

os afeta especificamente, e reconhecemos que, 
em muitos países, a desigualdade histórica em 
termos de acesso, inter alia, à educação, ao sis-
tema de saúde, à moradia tem sido uma causa 
profunda das disparidades socioeconômicas 
que os afeta;

34. Reconhecemos que os povos de origem 
africana têm sido secularmente vítimas de 
racismo, discriminação racial e escravidão e 
da negação histórica de muitos de seus direi-
tos, e afirmamos que eles devem ser tratados 
com justiça e respeito por sua dignidade e não 
devem sofrer discriminação de nenhum tipo. 
Reconhecimento deve, portanto, ser dado aos 
seus direitos à cultura e à sua própria identi-
dade; de participarem livremente e com iguais 
condições da vida política, social, econômica 
e cultural; de se desenvolverem no contexto 
de suas aspirações e costumes; de manterem, 
preservarem e promoverem suas próprias 
formas de organização, seu modo de vida, 
cultura, tradições e expressões religiosas; de 
manterem e usarem suas próprias línguas; de 
protegerem seu conhecimento tradicional e sua 
herança artística e cultural; de usarem, gozarem 
e conservarem os recursos naturais renováveis 
de seu habitat e de participarem ativamente do 
desenho, implementação e desenvolvimento de 
programas e sistemas educacionais, incluindo 
aqueles de natureza específica e característica; 
e, quando procedente, o direito à sua terra 
ancestralmente habitada;

35. Reconhecemos que, em muitas partes do 
mundo, africanos e afrodescendentes enfren-
tam barreiras como resultado de preconceitos 
e discriminações sociais predominantes em 
instituições públicas e privadas, e expressamos 
nosso compromisso em trabalhar pela erradi-
cação de todas as formas de racismo, discrimi-
nação racial, xenofobia e intolerância correlata 
enfrentadas pelos africanos e afrodescendentes;

36. Reconhecemos que em muitas partes do 
mundo, asiáticos e povos de origem asiática 
enfrentam barreiras como resultado de precon-
ceitos e discriminações sociais predominantes 
em instituições públicas e privadas e expres-
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samos nosso compromisso em trabalhar pela 
erradicação de todas as formas de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata enfrentadas pelos asiáticos e povos 
de origem asiática;

37. Observamos com reconhecimento que 
apesar do racismo, discriminação racial, xe-
nofobia e intolerância correlata enfrentados 
secularmente por eles, os povos de origem 
asiática contribuíram e continuam a contribuir 
significativamente para a vida econômica, 
social, política, científica e cultural dos países 
onde vivem;

38. Instamos todos os Estados a examinarem 
e, quando necessário, revisarem quaisquer 
políticas de imigração que sejam incompatíveis 
com os instrumentos internacionais de direitos 
humanos, visando eliminar todas as políticas 
e práticas discriminatórias contra migrantes, 
incluindo asiáticos e povos de origem asiática;

39. Reconhecemos que os povos de origem 
indígena têm sido, durante séculos, vítimas de 
discriminação e afirmamos que eles são livres 
e iguais em dignidade e direitos e não devem 
sofrer qualquer tipo de discriminação baseada, 
particularmente, em sua origem e identidade 
indígena, e enfatizamos a necessidade de se 
tomarem medidas constantemente para supe-
rar a persistência do racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata que 
os afetam;

40. Reconhecemos o valor e a diversidade das 
culturas e o patrimônio dos povos indígenas, 
cuja contribuição singular para o desenvolvi-
mento e pluralismo cultural da sociedade e 
cuja plena participação em todos os aspectos 
da sociedade, em particular nas questões que 
a eles se relacionem, são fundamentais para a 
estabilidade política e social para o desenvolvi-
mento dos Estados nos quais eles vivam;

41. Reiteramos nossa convicção de que a ple-
na realização pelos povos indígenas de seus 
direitos e de suas liberdades fundamentais é 

indispensável para a eliminação do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerân-
cia correlata. Firmemente, reiteramos nossa 
determinação em promover o pleno gozo 
de seus direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais, bem como os benefícios 
do desenvolvimento sustentável, com pleno 
respeito às suas características distintas e suas 
próprias iniciativas;

42. Enfatizamos que, para que os povos 
indígenas livremente expressem sua própria 
identidade e o exercício de seus direitos, 
não devem ser objeto de nenhuma forma de 
discriminação, o que necessariamente im-
plica o respeito aos seus direitos humanos e 
liberdades fundamentais. Atualmente estão 
sendo envidados esforços para assegurar o 
reconhecimento universal destes direitos nas 
negociações no projeto da declaração sobre os 
direitos dos povos indígenas, incluindo o que 
se segue: chamá-los pelo seu próprio nome; 
participarem livremente e em igual condição 
no desenvolvimento político, econômico, social 
e cultural de seu país; manterem suas próprias 
formas de organização, estilos de vida, culturas 
e tradições; manterem e usarem suas próprias 
línguas; manterem suas próprias estruturas 
econômicas nas áreas onde vivem; participa-
rem no desenvolvimento de seus sistemas e 
programas educacionais; administrarem suas 
terras e os recursos naturais, incluindo os di-
reitos de caça e pesca; e terem acesso à justiça 
em condições de igualdade;

43. Reconhecemos, também, a relação especial 
que os povos indígenas mantêm com sua terra 
como base de sua existência espiritual, física 
e cultural e incentivamos os Estados, sempre 
que seja possível, a assegurarem que os povos 
indígenas possam manter a propriedade de 
suas terras e dos recursos naturais a que têm 
direito conforme a legislação interna;

44. Acolhemos a decisão de se criar dentro 
do Sistema das Nações Unidas o Fórum Per-
manente para as Questões Indígenas, dando 
expressão concreta aos principais objetivos 
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da Década Internacional dos Povos Indígenas 
do Mundo e da Declaração e do Programa de 
Ação de Viena;

45. Celebramos a indicação pelas Nações Uni-
das de um Relator Especial sobre a situação dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais 
dos povos indígenas e expressamos nosso com-
promisso em cooperar com o Relator Especial;

46. Reconhecemos as positivas contribuições 
econômicas, sociais e culturais feitas pelos mi-
grantes, tanto para os países de origem quanto 
para os de destino;

47. Reafirmamos o direito soberano de cada 
Estado para formular e aplicar seu próprio 
regime jurídico e políticas migracionistas e 
afirmamos, ainda, que estas políticas devem 
ser congruentes com os instrumentos, normas 
e princípios de direitos humanos aplicáveis, 
e devem ser destinadas a assegurar que eles 
sejam livres do racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata;

48. Observamos com preocupação e conde-
namos veememente as manifestações e atos 
de racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata contra migrantes e 
os estereótipos frequentemente que a eles se 
aplicam; reafirmamos a responsabilidade dos 
Estados de protegerem os direitos humanos 
dos migrantes sob sua jurisdição e reafirmamos 
a responsabilidade dos Governos de salva-
guardarem e protegerem os migrantes contra 
atos ilícitos e violentos, em particular, atos de 
discriminação racial e delitos perpetrados por 
motivação racista ou xenófoba por indivíduos 
ou grupos; e enfatizamos a necessidade de que 
lhes seja dado tratamento justo, imparcial e 
equitativo na sociedade e no local de trabalho;

49. Salientamos a importância de se criarem 
condições propiciadoras de uma maior har-
monia, tolerância e respeito entre migrantes 
e o resto da sociedade nos países onde eles se 
encontrem, a fim de que sejam eliminadas as 
manifestações de racismo e xenofobia contra 

migrantes. Destacamos que a reunificação da 
família tem um efeito positivo na integração e 
enfatizamos a necessidade de que os Estados 
facilitem esta reunificação;

50. Estamos atentos à situação de vulnerabili-
dade nas quais os migrantes frequentemente se 
encontram, devido, inter alia, à saída de seus pa-
íses de origem e às dificuldades que encontram 
por causa das diferenças de idioma, costumes 
e cultura, bem como dificuldades socioeconô-
micas e outros obstáculos para o retorno dos 
migrantes que não possuem documentos ou 
estão em situação irregular;

51. Reafirmamos a necessidade de se eliminar 
a discriminação racial contra os migrantes, 
incluindo os migrantes trabalhadores, em 
relação a questões como emprego, serviços so-
ciais, incluindo educação e saúde, assim como 
o acesso à justiça; e que o tratamento dado a 
eles deve estar de acordo com os instrumentos 
internacionais de direitos humanos, livres do 
racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

52. Observamos com preocupação que, dentre 
outros fatores, racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata contribuem 
para o deslocamento forçado e para o movi-
mento de saída de pessoas de seus países de 
origem como refugiados ou como solicitantes 
de asilo;

53. Reconhecemos também com preocupa-
ção que, apesar dos esforços para combater 
o racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, exemplos de várias ou-
tras formas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata, contra re-
fugiados, solicitantes de asilo e contra pessoas 
que se deslocam internamente em seus países, 
entre outros, continuam ocorrendo;

54. Enfatizamos a urgência de se fazer frente 
às causas básicas desses deslocamentos e de se 
encontrarem soluções duradouras para refu-
giados e pessoas deslocadas, em particular, no 
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que se refere ao retorno voluntário em condi-
ções de segurança e dignidade para os países 
de origem, assim como o reassentamento nos 
países do terceiro mundo e a integração local, 
onde e quando seja apropriado e factível;

55. Afirmamos nosso compromisso em respei-
tar e implementar obrigações humanitárias re-
ferentes à proteção dos refugiados, solicitantes 
de asilo, repatriados e pessoas que se deslocam 
internamente, e observamos, neste sentido, que 
é de suma importância a solidariedade inter-
nacional, o “dividir do fardo” e a cooperação 
internacional para partilhar a responsabilidade 
de proteção aos refugiados, reafirmando que 
a Convenção de 1951 relativa ao Status dos 
Refugiados e seu Protocolo de 1967 permane-
cem como base do regime internacional dos 
refugiados e reconhecemos a importância de 
sua plena aplicação pelos Estados-Partes;

56. Reconhecemos, em muitos países, a exis-
tência de uma população mestiça, de origens 
étnicas e raciais diversas, e sua valiosa contri-
buição para a promoção da tolerância e respeito 
nestas sociedades, e condenamos a discrimina-
ção de que são vítimas, especialmente porque a 
natureza sutil desta discriminação pode fazer 
com que seja negada a sua existência;

57. Estamos conscientes de que a história da 
humanidade está repleta de grandes atrocidades 
resultantes de graves violações aos direitos hu-
manos, e acreditamos que, ao relembrarmos a 
história, podemos aprender lições que venham 
a impedir tragédias futuras;

58. Relembramos que o Holocausto jamais 
deverá ser esquecido;

59. Reconhecemos com profunda preocupação 
a intolerância religiosa contra algumas comu-
nidades religiosas, bem como a emergência de 
atos hostis e de violência contra tais comuni-
dades por causa de suas crenças religiosas e 
sua origem racial ou étnica em várias partes 
do mundo, o que limita, particularmente, o seu 
direito de praticar seu credo livremente;

60. Também reconhecemos com profunda 
preocupação a existência em várias partes do 
mundo da intolerância religiosa contra comuni-
dades religiosas e seus membros, em particular, 
a limitação de seus direitos à prática de seus cre-
dos livremente, bem como a aparição cada vez 
mais frequente de estereótipos negativos, atos 
hostis e violência contra tais comunidades por 
causa de suas crenças religiosas e sua origem 
étnica ou provável origem racial;

61. Reconhecemos com profunda preocupação 
o antissemitismo e islamofobia crescentes em 
várias partes do mundo, assim como a emer-
gência de movimentos racistas e violentos ba-
seados no racismo e em ideias discriminatórias 
contra as comunidades judaica, muçulmana e 
árabe;

62. Estamos conscientes de que a história da 
humanidade está repleta de terríveis injustiças 
infligidas pela falta de respeito à igualdade 
entre seres humanos e observamos alarmados 
o aumento de tais práticas em várias partes do 
mundo, e instamos as pessoas, particularmente 
as que estão em situação de conflito, para que 
desistam do incitamento ao racismo, ao lin-
guajar pejorativo e aos estereótipos negativos;

63. Estamos preocupados com o padecimento 
do povo palestino sob ocupação estrangeira. 
Reconhecemos o direito inalienável do povo 
palestino à sua autodeterminação e ao esta-
belecimento de um Estado independente e 
reconhecemos o direito à segurança a todos os 
países da região, incluindo Israel, e convocamos 
todos os Estados a apoiarem o processo de paz 
e a torná-lo realidade em curto termo;

64. Clamamos por uma paz justa, abrangente 
e duradoura naquela região, onde todos os 
povos possam coexistir e gozar de igualdade, 
justiça, direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos, e segurança;

65. Reconhecemos o direito dos refugiados 
de regressarem voluntariamente aos seus lares 
e seus bens de forma digna e em segurança, 
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e instamos todos os Estados a facilitarem tal 
retorno;

66. Afirmamos que a identidade étnica, 
cultural, linguística e religiosa das minorias, 
onde elas existam, deve ser protegida e que as 
pessoas pertencentes a tais grupos devem ser 
tratadas igualmente e devem gozar dos seus 
direitos humanos e liberdades fundamentais 
sem discriminação de qualquer tipo;

67. Reconhecemos que os membros de certos 
grupos com uma identidade cultural própria 
enfrentam obstáculos atribuídos a uma com-
plexa interação de fatores étnicos, religiosos, e 
de outra índole, bem como de suas tradições e 
costumes, e instamos os Estados a assegurarem 
que medidas, políticas e programas que objeti-
vem erradicar o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata abordem os 
obstáculos que esta interação de fatores cria;

68. Reconhecemos com grande preocupação 
as manifestações de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata em 
curso, incluindo a violência contra os Roma, 
Ciganos, Sinti e Nômades; e reconhecemos 
a necessidade de se desenvolverem políticas 
eficazes e mecanismos de implementação para 
o pleno alcance da igualdade;

69. Estamos convencidos de que o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata revelam-se de maneira diferenciada 
para mulheres e meninas, e podem estar entre 
os fatores que levam a uma deterioração de sua 
condição de vida, à pobreza, à violência, às múl-
tiplas formas de discriminação e à limitação ou 
negação de seus direitos humanos. Reconhece-
mos a necessidade de integrar uma perspectiva 
de gênero dentro das políticas pertinentes, das 
estratégias e dos programas de ação contra 
o racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata com o intuito de fazer 
frente às múltiplas formas de discriminação;

70. Reconhecemos a necessidade de desen-
volver um enfoque mais sistemático e coerente 

para avaliar e monitorar a discriminação racial 
contra mulheres, bem como as desvantagens, 
os obstáculos e as dificuldades que as mulheres 
enfrentam para o pleno exercício e gozo de seus 
direitos civis, políticos, econômicos, sociais 
e culturais como consequência do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

71. Desaprovamos as tentativas de obrigar as 
mulheres que pertencem a certos credos e/ou 
minorias religiosas a renunciarem a sua iden-
tidade religiosa e cultural, seja para restringir 
sua expressão legítima ou para discriminá-las 
em relação a oportunidades de educação e 
emprego;

72. Observamos com preocupação o grande 
número de crianças e jovens, particularmente, 
meninas, que figuram entre as vítimas de ra-
cismo, discriminação racial, xenofobia e into-
lerância correlata, e acentuamos a necessidade 
de que sejam incorporadas medidas especiais, 
de acordo com os princípios de interesse maior 
da criança e o respeito à sua opinião, em pro-
gramas de combate ao racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata, com o 
intuito de dar atenção prioritária aos direitos e 
à situação das crianças e jovens que são vítimas 
destas práticas;

73. Reconhecemos que à criança pertencente 
a uma minoria étnica, religiosa ou linguística 
ou que é indígena não deve ter negado o direito 
de gozar da sua cultura, quer individualmente 
ou em conjunto com outros membros de seu 
grupo, e de professar e praticar sua própria 
religião, ou usar sua própria língua;

74. Reconhecemos que o trabalho infantil é 
ligado à pobreza, à falta de desenvolvimento e 
a condições socioeconômicas correlatas e que, 
em alguns casos, poderia perpetuar a pobreza 
e a discriminação racial ao, desproporcional-
mente, negar às crianças dos grupos atingidos 
a oportunidade de adquirir as qualificações 
humanas requeridas para a vida produtiva e 
para o benefício do crescimento econômico;
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75. Observamos com profunda preocupação 
o fato de que, em muitos países, as pessoas 
afetadas ou infectadas por HIV/AIDS, assim 
como aquelas que estão presumivelmente 
infectadas, pertencem a grupos vulneráveis 
ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, o que tem um impacto 
negativo impedindo seu acesso aos serviços de 
saúde e à medicação;

Medidas de Prevenção, Educação e 
Proteção com Vistas à Erradicação do 
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 
e Intolerância Correlata em Níveis 
Nacionais, Regionais e Internacionais.

76. Reconhecemos que a desigualdade de 
condições políticas, econômicas, culturais e 
sociais pode reproduzir e promover o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, e tem como resultado a exacerbação 
da desigualdade. Acreditamos que a igualdade 
de oportunidades real para todos, em todas 
as esferas, incluindo a do desenvolvimento, é 
fundamental para a erradicação do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

77. Afirmamos que a adesão universal à 
Convenção Internacional para a Eliminação 
de todas as formas de Discriminação Racial e 
seu pleno cumprimento é de suma importância 
para a promoção da igualdade e da não discri-
minação no mundo;

78. Afirmamos o compromisso solene de 
todos os Estados em promoverem o respeito 
universal, a observância e a proteção de todos 
os direitos humanos, econômicos, sociais, 
culturais, civis e políticos, inclusive o direito 
ao desenvolvimento, como fator fundamental 
na prevenção e eliminação do racismo, dis-
criminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

79. Acreditamos firmemente que os obstáculos 
para superar a discriminação racial e alcançar 
a igualdade racial residem, principalmente, na 

ausência de vontade política, na existência de 
legislação deficiente, na falta de estratégias de 
implementação e de medidas concretas por 
parte dos Estados, bem como na prevalência 
de atitudes racistas e estereótipos negativos;

80. Acreditamos firmemente que a educação, 
o desenvolvimento e a implementação fiel 
das nossas normas e obrigações dos direitos 
humanos internacionais, inclusive a promul-
gação de leis e estartégias políticas econômicas 
e sociais, são cruciais no combate ao racismo, 
à discriminação racial, à xenofobia e à intole-
rância correlata;

81. Reconhecemos que a democracia e os 
governos transparentes, responsáveis e par-
ticipativos, que respondam às necessidades 
e aspirações da população e ao respeito aos 
direitos humanos, às liberdades fundamentais 
e ao estado de direito como sendo essenciais 
para a prevenção e eliminação efetivas do ra-
cismo, da discriminação racial, da xenofobia 
e da intolerância correlata. Reafirmamos que 
qualquer forma de impunidade por crimes 
motivados por atitudes racistas e xenófobas 
tem um importante papel no enfraquecimento 
da democracia e do Estado de direito e tende a 
incentivar a recorrência de tais atos;

82. Afirmamos que o Diálogo entre as Civiliza-
ções constitui um processo para alcançar iden-
tificação e a promoção de bases comuns entre 
as civilizações, reconhecimento e promoção da 
dignidade e da igualdade de direitos inerentes 
aos seres humanos e o respeito pelos princípios 
fundamentais da justiça; desse modo, pode 
dissipar noções de superioridade cultural 
baseada no racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata, e facilitar a 
construção de um mundo harmonizado para 
a família humana;

83. Enfatizamos o papel-chave que os líderes 
políticos, assim como os partidos políticos 
podem e devem ter no combate ao racismo, à 
discriminação racial, à xenofobia e à intolerân-
cia correlata, e incentivamos os partidos polí-
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ticos a darem passos concretos na promoção 
da solidariedade, da tolerância e do respeito;

84. Condenamos a persistência e a ressur-
gência do neonazismo, do neofascismo e das 
ideologias nacionalistas violentas baseadas 
nos preconceitos racial e de origem nacional e 
declaramos que estes fenômenos nunca deve-
rão ser justificados em qualquer instância ou 
circunstância;

85. Condenamos as plataformas e as organiza-
ções políticas baseadas no racismo, xenofobia 
ou doutrinas de superioridade racial e discri-
minação correlata, assim como, as legislações 
e práticas baseadas no racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata como 
incompatíveis com a democracia e com os 
governos transparentes e responsáveis. Rea-
firmamos que racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata admitidas 
por políticas governamentais violam os di-
reitos humanos e podem ameaçar as relações 
amistosas entre os povos, a cooperação entre 
as nações, a paz e a segurança internacional;

86. Relembramos que a disseminação de ideias 
baseadas na superioridade ou no ódio racial de-
vem ser declaradas como delitos puníveis pela 
lei, de acordo com os princípios consagrados na 
Declaração Universal de Direitos Humanos e 
os direitos formalmente enunciados no artigo 5 
da Convenção Internacional para a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação Racial;

87. Observamos que o artigo 4, parágrafo b, 
da Convenção Internacional sobre a Elimi-
nação de todas as formas de Discriminação 
Racial, impõe aos Estados a obrigação de se 
mostrarem vigilantes e de tomarem medidas 
contra as organizações que disseminam ideias 
baseadas na superioridade racial ou no ódio, 
atos de violência ou ao incitamento de tais atos. 
Estas organizações devem ser condenadas e 
não incentivadas;

88. Reconhecemos que os meios de comuni-
cação devem representar a diversidade de uma 

sociedade multicultural e desempenham um 
papel na luta contra o racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata. Neste 
sentido, chamamos a atenção para o poder da 
propaganda;

89. Lamentamos que certas mídias, ao pro-
moverem imagens falsas e estereótipos ne-
gativos dos indivíduos e grupos vulneráveis, 
particularmente de migrantes e refugiados, 
têm contribuído para difundir os sentimentos 
racistas e xenófobos entre o público e, em al-
guns casos, têm incentivado a violência através 
de indivíduos e grupos racistas;

90. Reconhecemos a contribuição positiva que 
o exercício do direito à liberdade de expressão, 
particularmente, pelos meios de comunicação e 
pelas novas tecnologias, incluindo a Internet, e 
o pleno respeito pela liberdade de buscar, rece-
ber e conceder informações podem trazer para 
a luta contra o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata; reiteramos 
a necessidade de se respeitar a independência 
da imprensa e a autonomia dos meios de co-
municação neste sentido;

91. Expressamos profunda preocupação com 
relação à utilização de novas tecnologias de in-
formação, tais como a Internet, para propósitos 
contrários ao respeito aos valores humanos, à 
igualdade, à não discriminação, ao respeito 
pelos outros e à tolerância, em particular 
para a propagação do racismo, ódio racial, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, e que, sobretudo, as crianças e os 
jovens que têm acesso a este material se vejam 
negativamente influenciados por ele;

92. Reconhecemos também a necessidade de 
se promover o uso de novas tecnologias de 
informação e comunicação, incluindo a Inter-
net, para contribuir na luta contra o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata; as novas tecnologias podem auxiliar 
na promoção da tolerância e do respeito à dig-
nidade humana, aos princípios da igualdade e 
da não discriminação;
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93. Afirmamos que todos os Estados devem 
reconhecer a importância da mídia comunitária 
que dá voz às vítimas de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata;

94. Reafirmamos que a estigmatização de pes-
soas de diferentes origens por atos ou omissões 
das autoridades públicas, das instituições, dos 
meios de comunicação, dos partidos políticos, 
de organizações locais ou nacionais não é 
apenas um ato de discriminação racial, mas 
também pode incitar a recorrência de tais atos, 
resultando, assim, na criação de um círculo 
vicioso que reforça atitudes e preconceitos ra-
cistas, as quais devem ser condenadas;

95. Reconhecemos que a educação em todos os 
níveis e em todas as idades, inclusive dentro da 
família, em particular, a educação em direitos 
humanos, é a chave para a mudança de atitu-
des e comportamentos baseados no racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata e para a promoção da tolerância e do 
respeito à diversidade nas sociedades; Ainda 
afirmamos que tal tipo de educação é um fator 
determinante na promoção, disseminação e 
proteção dos valores democráticos da justiça 
e da igualdade, os quais são essenciais para 
prevenir e combater a difusão do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

96. Reconhecemos que a qualidade da educa-
ção, a eliminação do analfabetismo e o acesso à 
educação básica gratuita para todos pode con-
tribuir para a existência de sociedades mais in-
clusivas, para a igualdade, para relações estáveis 
e harmoniosas, para a amizade entre as nações, 
povos, grupos e indivíduos e para uma cultura 
de paz, promovendo o entendimento mútuo, a 
solidariedade, a justiça social e o respeito pelos 
direitos humanos de todos;

97. Enfatizamos os vínculos entre o direito à 
educação e a luta contra o racismo, discrimina-
ção racial, xenofobia e intolerância correlata e 
o papel essencial da educação, incluindo a edu-
cação em direitos humanos, e a educação que 
reconheça e que respeite a diversidade cultural, 

especialmente entre as crianças e os jovens na 
prevenção e na erradicação de todas as formas 
de intolerância e discriminação;

Estabelecimento de Recursos e Medidas 
Eficazes de Reparação, Ressarcimento, 
Indenização e Outras Medidas em Níveis 
Nacional, Regional e Internacional

98. Enfatizamos a importância e a necessidade 
de que sejam ensinados os fatos e verdades 
históricas da humanidade desde a Antiguidade 
até o passado recente, assim como, ensinados 
os fatos e verdades históricas, causas, natureza 
e consequências do racismo, discriminação ra-
cial, xenofobia e intolerância correlata, visando 
alcançar um amplo e objetivo conhecimento 
das tragédias do passado;

99. Reconhecemos e profundamente lamenta-
mos os enormes sofrimentos humanos e o trá-
gico padecimento de milhões de homens, mu-
lheres e crianças causado pela escravidão, pelo 
tráfico de escravos, pelo tráfico transatlântico 
de escravos, pelo apartheid, pelo colonialismo 
e pelo genocídio, e convocamos os Estados a se 
preocuparem em honrar a memória das vítimas 
de tragédias do passado, e afirmamos que onde 
e quando quer que tenham ocorrido, devem ser 
condenados e sua recorrência evitada. Lamen-
tamos que estas práticas e estruturas políticas, 
socioeconômicas e culturais tenham levado ao 
racismo, à discriminação racial, à xenofobia e 
à intolerância correlata;

100. Reconhecemos e profundamente lamen-
tamos o sofrimento e os males não ditos infligi-
dos a milhões de homens, mulheres e crianças 
como resultado da escravidão, do tráfico de 
escravos, do tráfico de escravos transatlântico, 
do apartheid, do colonialismo, do genocídio e 
das tragédias do passado. Observamos ainda 
que alguns Estados tiveram a iniciativa de pe-
direm perdão e pagaram indenização, quando 
apropriado, pelas graves e enormes violações 
perpretadas;

101. Visando por um fim a estes capítulos 
obscuros da história e como um meio de re-
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conciliação e cura das feridas, convidamos a 
comunidade internacional e seus membros a 
honrarem a memória das vítimas destas tragé-
dias. Observamos ainda que alguns Estados ti-
veram a iniciativa de se lamentar pelo sucedido, 
expressar remorso ou pedir perdão, e clamamos 
a todos aqueles Estados que ainda não tenham 
contribuído para restaurarem a dignidade das 
vítimas destas tragédias, para encontrarem 
caminhos para fazê-lo e, finalmente, nos con-
gratulamos com os Estados que já o fizeram;

102. Estamos conscientes das obrigações 
morais por parte de todos os Estados compro-
metidos e clamamos a estes Estados a tomarem 
medidas efetivas e adequadas para deterem e 
reverterem as consequências duradouras destas 
práticas;

103. Reconhecemos as consequências das 
formas passadas e contemporâneas de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerân-
cia correlata como graves desafios à paz e à 
segurança mundial, à dignidade humana, à 
realização dos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais de muitas pessoas em todo o 
mundo, em particular, dos africanos, afrodes-
cendentes, dos povos de origem asiática e dos 
povos indígenas;

104. Reafirmamos firmemente, como ne-
cessidade premente de justiça, que deve 
ser assegurado às vítimas das violações dos 
direitos humanos resultantes do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, especialmente à luz de sua situação 
social, cultural e economicamente vulnerável, o 
acesso à justiça, bem como assistência jurídica, 
quando necessário, recursos e proteção efeti-
vos e adequados, incluindo o direito a obter 
justa e adequada indenização ou satisfação 
por qualquer dano sofrido como resultado de 
tal discriminação, de acordo com o que está 
consagrado em vários instrumentos regionais 
e internacionais de direitos humanos, em par-
ticular na Declaração Universal de Direitos 
Humanos e na Convenção Internacional sobre 
a Eliminação de todas as Formas de Discrimi-
nação Racial;

105. Inspirados pelos princípios enunciados na 
Declaração do Milênio e pelo reconhecimento 
de que temos uma responsabilidade coletiva 
em preservar os princípios de dignidade hu-
mana, igualdade e equidade e para assegurar 
que a globalização se torne uma força positiva 
para todos os povos do mundo, a Comunidade 
Internacional compromete-se a trabalhar para 
a integração benéfica entre os países em desen-
volvimento na economia mundial e a combater 
a marginalização, determinada a alcançar um 
acelerado crescimento econômico e o desen-
volvimento sustentável para a erradicação da 
pobreza, da desigualdade e da privação;

106. Enfatizamos que relembrar os crimes ou 
injustiças do passado, onde e quando quer que 
tenham ocorrido, inequivocamente condenan-
do suas tragédias racistas e dizendo a verdade 
sobre a história, são elementos essenciais para 
a reconciliação internacional e para a criação 
de sociedades baseadas na justiça, na igualdade 
e na solidariedade;

Estratégias para Alcançar a Igualdade 
Plena e Efetiva, Abrangendo a Cooperação 
Internacional e o Fortalecimento Das 
Nações Unidas e de Outros Mecanismos 
Internacionais no Combate ao Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlata

107. Destacamos a necessidade de se desenhar, 
promover e implementar em níveis nacional, 
regional e internacional, estratégias, programas, 
políticas e legislação adequados, os quais pos-
sam incluir medidas positivas e especiais para 
um maior desenvolvimento social igualitário 
e para a realização de direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais e culturais de todas as 
vítimas de racismo, discriminação racial, xeno-
fobia e intolerância correlata, inclusive através 
do acesso mais efetivo às instituições políticas, 
jurídicas e administrativas, bem como a neces-
sidade de se promover o acesso efetivo à justiça 
para garantir que os benefícios do desenvolvi-
mento, da ciência e da tecnologia contribuam 
efetivamente para a melhoria da qualidade de 
vida para todos, sem discriminação;
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108. Reconhecemos a necessidade de se ado-
tarem medidas especiais ou medidas positivas 
em favor das vítimas de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata com 
o intuito de promover sua plena integração na 
sociedade. As medidas para uma ação efetiva, 
inclusive as medidas sociais, devem visar cor-
rigir as condições que impedem o gozo dos 
direitos e a introdução de medidas especiais 
para incentivar a participação igualitária de 
todos os grupos raciais, culturais, linguísticos 
e religiosos em todos os setores da sociedade, 
colocando a todos em igualdade de condições. 
Dentre estas medidas devem figurar outras me-
didas para o alcance de representação adequada 
nas instituições educacionais, de moradia, nos 
partidos políticos, nos parlamentos, no em-
prego, especialmente nos serviços judiciários, 
na polícia, exército e outros serviços civis, os 
quais em alguns casos devem exigir reformas 
eleitorais, reforma agrária e campanhas para 
igualdade de participação;

109. Relembramos a importância de se fomen-
tar a cooperação internacional para promover 
(a) a luta contra o racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata; (b) a 
efetiva aplicação dos tratados e instrumentos 
internacionais que proíbam estas práticas, 
pelos Estados; (c) os objetivos da Carta das 
Nações Unidas neste sentido; (d) o alcance 
dos objetivos estabelecidos pela Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio-Ambiente e 
Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro, 
em 1992, a Conferência Mundial de Direitos 
Humanos ocorrida em Viena, em 1993, a 
Conferência Internacional sobre População 
e Desenvolvimento ocorrida no Cairo, em 
1994, a Cúpula Mundial de Desenvolvimento 
Social ocorrida em Copenhagen, em 1995, a IV 
Conferência Mundial sobre a Mulher ocorrida 
em Beijing, em 1995, a Conferência das Na-
ções Unidas sobre Assentamentos Humanos 
(Habitat II) ocorrida em Istambul, em 1996 e 
a Cúpula Mundial sobre Alimentação, ocorri-
da em Roma, em 1996, assegurando que estes 
objetivos beneficiem de forma igualitária todas 
as vítimas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata;

110. Reconhecemos a importância da coope-
ração entre os Estados, organizações regionais 
e internacionais pertinentes, instituições 
financeiras internacionais, organizações não 
governamentais e entre indivíduos na luta 
mundial contra o racismo, discriminação ra-
cial, xenofobia e intolerância correlata, e que 
o sucesso nesta luta requer que sejam levadas 
em consideração, especificamente, as queixas, 
opiniões e demandas das vítimas de tais dis-
criminações;

111. Reiteramos que a resposta e a política 
internacionais, incluindo assistência financeira 
aos refugiados e às pessoas deslocadas em di-
ferentes partes do mundo, não devem basear-
-se em discriminação fundadas na raça, cor, 
descendência, origem étnica ou nacional dos 
refugiados e pessoas deslocadas e, neste con-
texto, exortamos a comunidade internacional 
a aumentar a provisão de assistência adequada 
sobre bases equitativas a ser dada aos países, 
em particular, aos países em desenvolvimento 
e países em transição;

112. Reconhecemos a importância de insti-
tuições nacionais independentes de direitos 
humanos que se ajustem aos princípios relativos 
ao estatuto das instituições nacionais para a 
promoção e proteção dos direitos humanos, 
anexados à resolução da Assembleia Geral 
no 48/134, de 20 de dezembro de 1993, e outras 
instituições especializadas pertinentes criadas 
por lei para a promoção e proteção dos direitos 
humanos, incluindo instituições defensoras do 
povo, na luta contra o racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata, bem 
como para a promoção dos valores democrá-
ticos e do Estado de direito. Incentivamos os 
Estados, quando apropriado, a estabelecerem 
tais instituições e exortamos as autoridades 
e a sociedade em geral naqueles países onde 
realizam suas ações de promoção, proteção e 
prevenção, a cooperarem o máximo possível 
com estas instituições, respeitando sua inde-
pendência;

113. Reconhecemos o importante papel que os 
órgãos regionais competentes, incluindo as as-
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sociações regionais de instituições nacionais de 
direitos humanos, podem realizar no combate 
ao racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata e o papel-chave que 
podem ter no monitoramento e sensibilização 
da opinião pública sobre intolerância e discri-
minação, em nível regional, e reafirmamos o 
apoio a tais órgãos onde quer que eles existam 
e recomendamos a sua criação;

114. Reconhecemos o papel primordial dos 
Parlamentos na luta contra o racismo, discrimi-
nação racial, xenofobia e intolerância correlata, 
em adotar legislação adequada, supervisionan-
do sua implementação e alocando os recursos 
financeiros indispensáveis;

115. Enfatizamos a importância de se envolver 
parceiros sociais e outras organizações não go-
vernamentais no desenho e implementação de 
programas de treinamento e desenvolvimento;

116. Reconhecemos o papel fundamental que 
a sociedade civil desempenha na luta contra 
o racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, em particular, na assis-
tência aos Governos no desenvolvimento de 
regulações e estratégias, em tomar medidas 
de ação contra tais formas de discriminação e 
através de implementação continuada;

117. Reconhecemos também que a promoção 
de maior respeito e confiança entre diferentes 
grupos dentro da sociedade deve ser uma 
responsabilidade compartilhada, porém, dife-
renciada entre as instituições governamentais, 
dirigentes políticos, organizações de base e 
cidadãos. Enfatizamos que a sociedade civil 
realiza um importante papel na promoção do 
interesse público, especialmente no combate 
ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

118. Acolhemos o papel catalizador desempe-
nhado pelas organizações não governamentais 
na promoção da educação para os direitos 
humanos e no aumento da conscientização 
pública sobre o racismo, discriminação ra-
cial, xenofobia e intolerância correlata. Estas 

instituições também podem ter um papel 
importante no aumento de sensibilização de 
tais questões nos órgãos pertinentes das Na-
ções Unidas, baseadas em suas experiências 
nacionais, regionais e internacionais. Tendo 
em mente as dificuldades que elas enfrentam, 
comprometemo-nos a criar uma atmosfera 
propícia para o funcionamento efetivo das 
organizações não governamentais de direitos 
humanos, em particular, organizações não 
governamentais antirracistas, no combate ao 
racismo, discriminação racial, xenofobia e in-
tolerância correlata. Reconhecemos a situação 
precária das organizações não governamentais 
de direitos humanos, incluindo as organizações 
não governamentais antirracistas, em muitas 
partes do mundo, e expressamos o nosso 
compromisso em cumprir nossas obrigações 
internacionais e de eliminar todo obstáculo 
ilícito para o seu funcionamento efetivo;

119. Incentivamos a plena participação das or-
ganizações não governamentais no seguimento 
da Conferência Mundial;

120. Reconhecemos que o diálogo e o inter-
câmbio nacionais e internacionais e o desenvol-
vimento de uma rede mundial entre os jovens 
são elementos importantes e fundamentais na 
construção de entendimento e respeito inter-
culturais e contribuirão para a eliminação do 
racismo, da discriminação racial, da xenofobia 
e da intolerância correlata;

121. Enfatizamos a utilidade de se envolver 
os jovens no desenvolvimento de estratégias 
nacionais, regionais e internacionais orienta-
das para o futuro e nas políticas de combate 
ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

122. Afirmamos que nosso esforço global para 
alcançar a total eliminação do racismo, discri-
minação racial, xenofobia e intolerância cor-
relata está em curso e que as recomendações 
contidas no Programa de Ação foram feitas 
num espírito de solidariedade e cooperação 
internacional e estão inspiradas nos propósitos 
e princípios da Carta das Nações Unidas e em 
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outros instrumentos internacionais pertinen-
tes. Estas recomendações foram formuladas 
levando-se em consideração o passado, o 
presente e o futuro e com um enfoque cons-
trutivo e orientado ao futuro. Reconhecemos 
que a formulação e a implementação destas 

estratégias, das políticas, programas e ações, 
que deveriam ser levadas a cabo de forma 
rápida e eficiente, são da responsabilidade de 
todos os Estados, com o pleno envolvimento 
da sociedade civil em níveis nacional, regional 
e internacional.

Programa de Ação

Reconhecendo a necessidade urgente de se 
traduzir os objetivos da Declaração em um 
Programa de Ação prático e realizável, a Confe-
rência Mundial contra o Racismo, Discrimina-
ção Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata:

I. Origens, Causas, Formas e Manifestações 
Contemporâneas de Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlata

1. Insta os Estados, em seus esforços nacionais 
e em cooperação com outros Estados e com ins-
tituições financeiras regionais e internacionais, 
a promoverem o uso de investimentos públicos 
e privados com consulta às comunidades atin-
gidas, a fim de erradicar a pobreza, particu-
larmente naquelas áreas em que as vítimas de 
racismo, discriminação racial, xenofobia e in-
tolerância correlata vivem predominantemente;

2. Insta os Estados a tomarem todas as me-
didas necessárias e adequadas para por fim 
à escravidão e às formas contemporâneas de 
práticas análogas à escravidão para iniciarem 
um diálogo construtivo entre os Estados e im-
plementarem medidas que visem a corrigir os 
problemas e os danos resultantes das mesmas;

II. Vítimas de Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata

Vítimas: Geral

3. Insta os Estados a trabalharem nacionalmen-
te em cooperação com outros Estados e com 

outras organizações e programas regionais e 
internacionais para fortalecerem os mecanismos 
nacionais de promoção e proteção dos direitos 
humanos das vítimas de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata que 
estão infectados ou presumivelmente infectados 
com as doenças pandêmicas, tais como HIV/
AIDS e a tomarem medidas concretas, inclusive 
ações preventivas, acesso adequado à medica-
ção e ao tratamento, programas de educação, 
treinamento e disseminação na mídia de massa 
para eliminar a violência, estigmatização, dis-
criminação, desemprego e outras consequências 
negativas derivadas dessas pandemias;

Africanos e Afrodescendentes

4. Insta os Estados a facilitarem a participação 
de pessoas de descendência africana em todos 
os aspectos políticos, econômicos, sociais e 
culturais da sociedade, no avanço e no desen-
volvimento econômico de seus países e a pro-
moverem um maior conhecimento e um maior 
respeito pela sua herança e cultura;

5. Solicita que os Estados, apoiados pela coope-
ração internacional, considerem positivamente 
a concentração de investimentos adicionais nos 
serviços de saúde, educação, saúde pública, 
energia elétrica, água potável e controle am-
biental, bem como outras iniciativas de ações 
afirmativas ou de ações positivas, prinicipal-
mente, nas comunidades de origem africana;

6. Solicita às Nações Unidas, às instituições 
internacionais de financiamento e desenvol-
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vimento e outros mecanismos internacionais 
competentes para desenvolverem programas 
de capacitação destinados a africanos e afrodes-
cendentes nas Américas e ao redor do mundo;

7. Requisita que a Comissão de Direitos Huma-
nos considere a possibilidade de se estabelecer 
um grupo de trabalho ou de outro mecanismo 
das Nações Unidas para estudar os problemas 
de discriminação racial enfrentados pelos 
afrodescendentes que vivem na Diáspora afri-
cana e para fazer propostas para a eliminação 
da discriminação racial contra as pessoas de 
origem africana;

8. Exorta as instituições de financiamento e de 
desenvolvimento, os programas operacionais e 
as agências especializadas das Nações Unidas, 
de acordo com seus orçamentos ordinários e 
com os procedimentos de seus órgãos dire-
tores a:

a) Destinar prioridade especial e alocar recur-
sos financeiros suficientes, dentro de sua esfera 
de competência e orçamento, para melhorar 
a situação de africanos e afrodescendentes, e 
a dar especial atenção às necessidades destas 
populações em países em desenvolvimento, 
inter alia, através da preparação de programas 
de ação específicos;

b) Realizar projetos especiais através de canais 
apropriados e em colaboração com os africanos 
e afrodescendentes; apoiar suas iniciativas em 
nível comunitário, e a facilitar a troca de in-
formações e conhecimento técnico entre estas 
populações e peritos nestas áreas;

c) Desenvolver programas destinados aos afro-
descendentes alocando recursos adicionais aos 
serviços de saúde, educação, moradia, energia 
elétrica, saneamento, medidas de controle 
ambiental e promover a igualdade de opor-
tunidades no emprego, bem como em outras 
iniciativas de ações afirmativas ou positivas;

9. Solicita que os Estados reforcem as medidas 
e políticas públicas em favor das mulheres e 
jovens de origem africana, dado que o racismo 

os afeta de forma mais profunda, colocando-
-os numa condição de maior marginalidade e 
situação de desvantagem;

10. Insta os Estados a assegurarem o acesso 
à educação e a promoverem o acesso a no-
vas tecnologias que ofereçam aos africanos e 
afrodescendentes, em particular, a mulheres 
e crianças, recursos adequados à educação, 
ao desenvolvimento tecnológico e ao ensino à 
distância em comunidades locais; ainda, insta 
os Estados a promoverem a plena e exata inclu-
são da história e da contribuição dos africanos 
e afrodescendentes no currículo educacional;

11. Incentiva os Estados a identificarem os 
fatores que impedem o igual acesso e a presença 
equitativa de afrodescendentes em todos os 
níveis do setor público, incluindo os serviços 
públicos, em particular, a administração da 
justiça; e a tomarem medidas apropriadas à 
remoção dos obstáculos identificados e, tam-
bém, a incentivar o setor privado a promover 
o igual acesso e a presença equitativa de afro-
descendentes em todos os níveis dentro de suas 
organizações;

12. Convoca os Estados a darem passos espe-
cíficos para assegurar o pleno e efetivo acesso 
ao sistema judiciário para todos os indivíduos, 
particularmente, para os afrodescendentes;

13. Insta os Estados, de acordo com a nor-
mativa internacional dos direitos humanos 
e seus respectivos ordenamentos jurídicos, a 
solucionarem os problemas de propriedade de 
terras ancestrais habitadas por gerações de afro-
descendentes e a promoverem a utilização pro-
dutiva da terra e o desenvolvimento abrangente 
destas comunidades, respeitando sua cultura e 
suas formas específicas de tomada de decisão;

14. Insta os Estados a reconhecerem os seve-
ros problemas de intolerância e preconceito 
religioso vivenciados por muitos afrodesecen-
dentes e a implementarem políticas e medidas 
designadas para prevenir e eliminar todo tipo 
de discriminação baseada em religião e nas 
crenças religiosas, a qual, combinada com ou-
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tras formas de discriminação, constituem uma 
forma de múltipla discriminação;

Povos Indígenas

15. Insta os Estados a:

a) Adotarem ou continuarem a aplicar, em 
concerto com eles, medidas constitucionais, 
administrativas, legislativas, judiciais e todos 
os tipos de medidas necessárias para promover, 
proteger e assegurar o gozo, pelos povos indí-
genas, de seus direitos, bem como a garantir 
àqueles povos o exercício de seus direitos hu-
manos e de suas liberdades fundamentais com 
base na igualdade, na não discriminação e na 
plena e livre participação em todas as esferas 
da sociedade, em particular, em matérias que 
os afetem ou se relacionem aos seus interesses;

b) Promoverem maior conhecimento e res-
peito pela cultura e pela herança dos povos 
indígenas e a acolherem medidas já tomadas 
por outros Estados neste sentido;

16. Insta os Estados a trabalharem com os 
povos indígenas para estimular seu acesso a 
atividades econômicas e a aumentar seus ín-
dices de emprego, onde for necessário, através 
do estabelecimento, aquisição e expansão, 
pelos povos indígenas, de empresas e através 
da implementação de medidas tais como: 
capacitação, prestação de assistência técnica e 
facilidades de crédito;

17. Insta os Estados a trabalharem com os 
povos indígenas para estabelecerem e imple-
mentarem programas que promovam o acesso 
à capacitação e a serviços que possam benefi-
ciar o desenvolvimento dessas comunidades;

18. Solicita que os Estados adotem políticas 
públicas e impulsionem programas em favor de 
meninas e mulheres indígenas, e em concerto 
com elas, visando promover seus direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais; para 
colocar um fim à sua situação de desvantagem 
por razões de gênero e de etnicidade; para 
lidarem com os problemas urgentes que as 

afetam em relação à educação, à sua saúde 
física e mental, à vida econômica e em matéria 
de violência contra elas, incluindo a violência 
doméstica; e para eliminar a situação de agra-
vada discriminação sofrida pelas meninas e 
mulheres indígenas calcadas em múltiplas 
bases de racismo e discriminação de gênero;

19. Recomenda que os Estados, em conformi-
dade com os instrumentos e normas interna-
cionais de direitos humanos pertinentes, exa-
minem suas Constituições, leis, ordenamentos 
jurídicos e políticas com o intuito de identificar 
e erradicar o racismo, discriminação racial, 
xenofobia, e intolerância correlata em relação 
a indivíduos e povos indígenas, seja de forma 
implícita, explícita ou inerente;

20. Convoca os Estados interessados a hon-
rarem e a respeitarem seus tratados e acordos 
com os povos indígenas e a reconhecê-los e 
observá-los devidamente;

21. Solicita os Estados a considerarem de 
forma plena e devida as recomendações formu-
ladas pelos povos indígenas em seus próprios 
fóruns na Conferência Mundial;

22. Solicita que os Estados:

a) Desenvolvam mecanismos institucionais e, 
onde eles já existam, lhes deem seu apoio para 
promover a consecução dos objetivos e medi-
das relativas aos povos indígenas concordadas 
neste Plano de Ação;

b) Promovam, em concerto com as organi-
zações indígenas, autoridades locais e orga-
nizações não governamentais, medidas que 
visem a superação do racismo, discriminação 
racial, xenofobia, e intolerância correlata con-
tra os povos indígenas e a fazerem avaliações 
periódicas sobre o progresso alcançado neste 
sentido;

c) Promovam o entendimento da sociedade 
como um todo sobre a importância de medidas 
especiais que contribuam para superar as des-
vantagens enfrentadas pelos povos indígenas;
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d) Consultem os representantes indígenas no 
processo de tomada de decisão concernente a 
políticas e medidas que os afetem diretamente;

23. Convoca os Estados a reconhecerem os 
problemas particulares enfrentados pelos 
indivíduos e povos indígenas que vivem em 
ambientes urbanos; e insta os Estados a im-
plementarem estratégias eficazes no combate 
ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata que eles encontram e a 
prestarem particular atenção às oportunidades 
para a continuação de suas práticas e de seus 
modos de vida tradicionais, culturais, linguís-
ticos e espirituais;

Migrantes

24. Solicita todos os Estados a combaterem 
as manifestações de generalizada rejeição aos 
migrantes e a desencorajarem, ativamente, to-
das as demonstrações e atos racistas que geram 
comportamentos xenófobos e sentimentos ne-
gativos ou de rejeição em relação a migrantes;

25. Convida as organizações não governa-
mentais nacionais e internacionais a incluírem 
o monitoramento e a proteção dos direitos 
humanos dos migrantes nos seus programas 
e atividades e a sensibilizarem os Governos 
para aumentar a consciência pública em todos 
os Estados sobre a necessidade de se prevenir 
atos racistas e manifestações de discriminação, 
xenofobia e intolerância correlata em relação 
aos migrantes;

26. Solicita os Estados a promoverem e a pro-
tegerem plena e efetivamente os direitos huma-
nos e as liberdades fundamentais de todos os 
migrantes, em conformidade com a Declaração 
dos Direitos Humanos e suas obrigações diante 
dos instrumentos internacionais de direitos 
humanos, independentemente da situação de 
imigração dos migrantes;

27. Incentiva os Estados a promoverem a edu-
cação em direitos humanos dos migrantes e a 
se engajarem em campanhas informativas para 
assegurar que o público esteja devidamente 

informado em relação aos migrantes e às ques-
tões imigracionistas, incluindo a contribuição 
positiva dos migrantes para a sociedade que 
os acolhe e a situação de vulnerabilidade dos 
mesmos, em especial daqueles que estão em 
situação irregular;

28. Convoca os Estados a facilitarem a reuni-
ficação das famílias de maneira rápida e eficaz, 
o que tem um efeito positivo na integração dos 
migrantes, com a devida atenção ao desejo 
de muitos membros de família de terem uma 
posição independente;

29. Insta os Estados a tomarem medidas con-
cretas que eliminem o racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata no 
local de trabalho em relação a todos os tra-
balhadores, inclusive aos migrantes, e a asse-
gurarem a plena igualdade de todos perante a 
lei, incluindo a legislação trabalhista, e ainda 
insta os Estados a eliminarem as barreiras a sua 
participação na qualificação profissional, na 
negociação coletiva, no emprego, nos contratos 
e atividades sindicais, no acesso aos tribunais 
judiciais e administrativos para fazerem suas 
queixas; o direito de buscarem emprego em 
diferentes partes do seu país de residência; e 
a trabalharem em segurança e em condições 
salubres;

30. Insta os Estados a:

a) Desenvolverem e implementarem políticas 
e planos de ação e a reforçarem e implemen-
tarem medidas preventivas, a fim de promo-
verem maior harmonia e tolerância entre os 
migrantes e as sociedades que os acolhem 
com o objetivo de eliminarem manifestações 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, incluindo atos de vio-
lência, perpetrados por indivíduos e grupos 
em muitas sociedades;

b) Examinarem e revisarem, quando neces-
sário, suas leis, políticas e procedimentos de 
imigração, a fim de eliminarem todos elemen-
tos de discriminação racial neles contidos e a 
deixá-los compatíveis com as obrigações dos 
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Estados segundo os instrumentos internacio-
nais de direitos humanos;

c) Implementarem medidas específicas envol-
vendo a comunidade de acolhida e os migrantes 
com o intuito de incentivarem o respeito à 
diversidade cultural; a promoverem o trata-
mento justo aos migrantes e a desenvolverem 
programas para facilitar sua integração dentro 
da vida social, cultural, política e econômica;

d) Assegurarem que os migrantes, indepen-
dentemente de sua situação, que tenham sido 
detidos pelas autoridades públicas, sejam tra-
tados com humanidade e de forma imparcial e 
recebam proteção legal efetiva e, quando neces-
sário, a assistência de intérprete competente de 
acordo com as normas e critérios pertinentes do 
direito internacional, particularmente durante 
o interrogatório;

e) Assegurarem que a polícia e as autoridades 
de imigração tratem os migrantes de maneira 
dignificante e não discriminatória, de acordo 
com as normas internacionais através, inter 
alia, da organização de cursos de capacitação 
especializados para administradores, policiais, 
funcionários de imigração e outros grupos de 
interesse;

f) Considerarem a questão da promoção do re-
conhecimento do credenciamento educacional, 
profissional e técnico dos migrantes, visando 
maximizar sua contribuição nos novos Estados 
de residência;

g) Tomarem todas as medidas possíveis para 
promover o pleno gozo de todos os direitos 
humanos por parte de todos os migrantes, in-
cluindo aqueles relacionados a salários justos 
e igualdade de remuneração para trabalhos de 
igual valor, sem distinção de qualquer tipo e 
com direito à seguridade nos casos de desem-
prego, doença, incapacidade, viuvez, velhice ou 
na falta de meios de subsistência em circunstân-
cias alheias à sua vontade, à previdência social, 
incluindo seguro social, acesso à educação, 
assistência à saúde, serviços sociais e respeito 
pela sua identidade cultural;

h) Considerarem a possibilidade de adoção 
e implementação de políticas e programas 
imigracionistas, que permitam os imigrantes, 
em particular as mulheres e crianças que são 
vítimas de violência conjugal e doméstica, es-
caparem de relacionamentos abusivos;

31. Insta os Estados, à luz da proporção cres-
cente de mulheres migrantes, a enfocarem 
especialmente as questões de gênero, incluindo 
discriminação sexual, particularmente quando 
múltiplas barreiras enfrentadas pelas mulheres 
migrantes se intercruzam; pesquisas exaustivas 
devem ser realizadas não apenas com relação 
às violações de direitos humanos perpetradas 
contra mulheres migrantes, mas também em 
relação à contribuição que estas mulheres dão 
às economias dos seus países de origem e aos 
países que as acolhem, e que os resultados des-
tas investigações sejam incluídos nos informes 
destinados aos órgãos criados para tratá-los;

32. Exorta os Estados a reconhecerem as 
mesmas oportunidades e responsabilidades 
econômicas que são dadas a outros membros 
da sociedade para os migrantes legalmente do-
cumentados, que são residentes a longo prazo;

33. Recomenda que os países de acolhida 
considerem a prestação de serviços sociais 
adequados, em particular, nas áreas da saúde, 
educação, moradia adequada, como questão 
prioritária, em cooperação com a agências das 
Nações Unidas, as organizações regionais e as 
instituições financeiras internacionais; também 
solicita-se que estes organismos deem resposta 
adequada às solicitações de tais serviços;

Refugiados

34. Insta os Estados a cumprirem com suas 
obrigações, segundo a normativa internacional 
dos direitos humanos internacionais, segundo o 
direito dos refugiados e do direito humanitário 
relativos aos refugiados, solicitantes de asilo 
e pessoas deslocadas, e insta a comunidade 
internacional para oferecer proteção e assis-
tência de maneira igualitária e devida atenção 
às suas necessidades em diferentes partes do 
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mundo, em conformidade com os princípios 
da solidariedade internacional, do partilhar 
do fardo e da cooperação internacional para 
dividir responsabilidades;

35. Convoca os Estados a reconhecerem o 
racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata enfrentados pelos refu-
giados quando tentam se engajar na vida das 
sociedades de seus países anfitriões, e incentiva 
os Estados a desenvolverem estratégias para 
enfrentarem esta discriminação e a facilitarem 
o pleno gozo dos direitos humanos dos refugia-
dos, em concordância com seus compromissos 
e obrigações internacionais. Os Estados-Partes 
deveriam assegurar que todas as medidas rela-
tivas aos refugiados estejam em consonância 
com a Convenção de 1951 relativa ao Estatuto 
do Refugiado e seu Protocolo de 1967;

36. Insta os Estados a darem passos efetivos 
para proteger da violência refugiados, mulhe-
res e crianças que se deslocam internamente; 
a investigarem quaisquer tipos de violência e 
a ajuizarem os responsáveis, em colaboração, 
quando necessário, com as organizações com-
petentes;

Outras vítimas

37. Insta os Estados a tomarem todas as me-
didas possíveis para assegurar que todas as 
pessoas, sem nenhum tipo de discriminação, 
sejam registradas e tenham acesso à docu-
mentação necessária refletindo sua identidade 
jurídica, permitindo-as a se beneficiarem dos 
procedimentos e recursos legais disponíveis, 
oportunidades de desenvolvimento, bem como 
para reduzir a incidência de tráfico;

38. Reconhece que as vítimas de tráfico são 
particularmente expostas ao racismo, discrimi-
nação racial, xenofobia e intolerância correlata. 
Os Estados devem assegurar que todas as medi-
das sejam adotadas contra o tráfico de pessoas 
e, em particular, aquelas medidas que afetam as 
vítimas de tráfico devem ser condizentes com 
os princípios reconhecidos internacionalmente 
da não discriminação, incluindo a proibição da 

discriminação racial e a existência de ressarci-
mento jurídico apropriado;

39. Convoca os Estados a assegurarem que 
as crianças e os jovens Roma, Ciganos, Sinti e 
Nômades, especialmente as meninas, recebam 
igual acesso à educação e que o currículo educa-
cional em todos os níveis, incluindo os progra-
mas complementares de educação intercultural, 
possam, inter alia, incluir oportunidades para 
que eles aprendam o idioma oficial no perío-
do pré-escolar; e a contratarem professores e 
assistentes de classe Roma, Ciganos, Sinti, e 
Nômades com o intuito de que estas crianças e 
estes jovens aprendam em sua língua materna, 
respondendo às suas necessidades;

40. Incentiva os Estados a adotarem políticas e 
medidas adequadas e concretas, a desenvolve-
rem a implementação de mecanismos onde eles 
ainda não existam e a trocar experiências em 
cooperação com representantes Roma, Ciga-
nos, Sinti e Nômades, com o intuito de erradicar 
a discriminação contra eles, permitindo-os 
alcançar a igualdade e assegurar o pleno gozo 
de todos os seus direitos humanos, como reco-
mendado no caso dos Roma pelo Comitê para 
a Eliminação da Discriminação Racial em sua 
Recomendação Geral XXVII, com o objetivo 
de atender às suas necessidades;

41. Recomenda que as organizações intergo-
vernamentais enfoquem em seus projetos de 
cooperação com a assistência de vários Estados, 
a situação das comunidades Roma, Ciganos, 
Sinti e Nômades e promovam seu avanço eco-
nômico, social e cultural;

42. Convoca os Estados e incentiva as orga-
nizações não governamentais a aumentarem a 
conscientização sobre racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata viven-
ciadas pelos Roma, Ciganos, Sinti e Nômades 
e a promoverem o conhecimento e o respeito 
pela sua cultura e história;

43. Incentiva a mídia a promover o igual acesso 
e a participação nos meios de comunicação 
dos Roma, Ciganos, Sinti e Nômades, assim 
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como a protegê-los das reportagens racistas, 
estereotipadas e discriminatórias, e convoca 
os Estados a facilitarem os esforços midiáticos 
neste sentido;

44. Convida os Estados a desenharem políticas 
que visem ao combate ao racismo, discrimina-
ção racial, xenofobia e intolerância correlata 
que sejam baseadas em dados estatísticos con-
fiáveis reconhecendo as preocupações iden-
tificadas nas consultas feitas com os próprios 
Roma, Ciganos, Sinti e Nômades e que reflitam 
com a maior precisão possível, sua posição na 
sociedade. Todas estas informações devem ser 
coletadas em conformidade com as disposições 
relativas aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais, tais como dados de regulações 
de proteção de dados e garantias de privacidade, 
em consulta com as pessoas interessadas;

45. Incentiva os Estados a enfocarem os 
problemas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata contra as 
pessoas de origem asiática e insta os Estados 
a adotarem todas as medidas necessárias para 
eliminarem as barreiras que tais pessoas enfren-
tam na participação na vida econômica, social, 
cultural e política;

46. Insta os Estados a assegurarem, dentro 
de sua jurisdição, que pessoas pertencentes a 
minorias nacionais, étnicas, religiosas e lin-
guísticas possam exercer plena e efetivamente 
todos os seus direitos humanos e liberdades 
fundamentais sem qualquer discriminação e 
em plena igualdade diante da lei, e também, 
exorta os Estados e a comunidade internacional 
a promoverem e protegerem os direitos de tais 
pessoas;

47. Insta os Estados a garantirem os direitos 
de pessoas pertencentes a minorias nacionais, 
étnicas, religiosas e linguísticas, individualmen-
te ou em comunidade com outros membros do 
seu grupo, a gozarem de sua própria cultura, a 
professarem e a praticarem sua própria religião 
e a usarem seu próprio idioma em lugares pú-
blicos e privados, livres e sem interferência, e 
a participarem efetivamente da vida cultural, 

social, econômica e política do país em que 
vivem, a fim de protegê-los de quaisquer formas 
de racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata a que eles estejam ou 
possam estar submetidos;

48. Insta os Estados a reconhecerem os efei-
tos que a discriminação, a marginalização e a 
exclusão social têm e continuam tendo sobre 
muitos grupos raciais que vivem em situação 
de minoria numérica dentro de um País, e 
a assegurarem que as pessoas de tais grupos 
possam exercer, plena e efetivamente como 
membros individuais de tais grupos, todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais 
sem distinção e em plena igualdade diante da lei 
e a tomarem, quando necessário, medidas com 
relação a emprego, moradia e educação visando 
a prevenir a discriminação racial;

49. Insta os Estados a tomarem, quando apli-
cável, medidas apropriadas para prevenir a 
discriminação racial contra pessoas pertencen-
tes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas 
e linguísticas em relação ao emprego, atenção 
sanitária, moradia, serviços sociais e educação 
e, neste contexto, formas de múltipla discri-
minação devem ser levadas em consideração;

50. Insta os Estados a incorporarem a pers-
pectiva de gênero em todos os programas de 
ação contra o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata e a consi-
derarem a carga deste tipo de discriminação 
que recai, particularmente, sobre as mulheres 
indígenas, africanas e asiáticas, mulheres de 
ascendência africana ou asiática, mulheres 
migrantes e de outros grupos desfavorecidos, 
assegurando seu acesso aos recursos de produ-
ção em igualdade de condições com os homens, 
como meio de promover sua participação no 
desenvolvimento econômico e produtivo de 
suas comunidades;

51. Insta os Estados, quando estiverem tra-
balhando na erradicação da discriminação, 
a incluírem mulheres, especialmente aquelas 
vítimas de racismo, discriminação racial, xe-
nofobia e intolerância correlata, nas tomadas 
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de decisão em todos os níveis e a adotarem 
medidas concretas para incorporar análises 
sobre gênero e raça na implementação de 
todos os aspectos do Programa de Ação e nos 
planos de ação nacionais, particularmente nos 
campos de programas de emprego e serviços, 
e na alocação de recursos;

52. Reconhecendo que a pobreza determina 
a situação econômica e social e estabelece 
obstáculos à efetiva participação política de 
mulheres e homens de diferentes modos e em 
diferentes dimensões, insta os Estados a reali-
zarem análises baseadas em gênero em todos 
os programas e políticas econômicas e sociais, 
especialmente nas medidas de erradicação 
da pobreza, incluindo aquelas desenhadas e 
aplicadas para beneficiar aqueles indivíduos 
ou grupos de indivíduos que são vítimas de 
racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

53. Insta os Estados e incentiva todos os seto-
res da sociedade a empoderarem mulheres e 
meninas que são vítimas de racismo, discrimi-
nação racial, xenofobia e intolerância correlata, 
para que elas possam exercer plenamente seus 
direitos em todas as esferas da vida pública e 
privada e a assegurarem a participação plena, 
efetiva e em igualdade de condições de mulhe-
res em todos os níveis de tomada de decisão, 
em particular na formulação, implementação 
e avaliação de políticas públicas e de medidas 
que afetem suas vidas;

54. Insta os Estados a:

a) Reconhecerem que a violência sexual que 
tem sido sistematicamente usada como arma 
de guerra e, algumas vezes, com a aquiescên-
cia ou pelo instigamento do próprio Estado, 
é uma grave violação do direito humanitário 
internacional a qual, em determinadas circuns-
tâncias, constitui crime contra a humanidade 
e/ou crime de guerra e que a interseção das 
discriminações com base em raça e gênero faz 
com que mulheres e meninas sejam particu-
larmente vulneráveis a este tipo de violência 
que é frequentemente relacionada ao racismo, 

discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

b) Colocarem um fim à impunidade e a ajui-
zarem os responsáveis pelos crimes contra a 
humanidade e pelos crimes de guerra, incluin-
do os crimes relacionados à violência sexual e 
a outros tipos de violência baseados no gênero 
contra mulheres e meninas, bem como a asse-
gurarem que pessoas em cargos de autoridade 
que sejam responsáveis por tais delitos por 
haverem cometido, ordenado, solicitado, in-
duzido, encoberto ou auxiliado ou, de qualquer 
outro modo, contribuído para o cometimento 
ou tentativa de cometimento, sejam identifica-
das, investigadas, ajuizadas e punidas;

55. Solicita aos Estados, em colaboração com 
organizações internacionais quando necessário, 
a terem como principal consideração os interes-
ses maiores da criança, a oferecerem proteção 
contra o racismo, discriminação racial, xenofo-
bia e intolerância correlata contra as crianças, 
especialmente àquelas em circunstâncias de 
vulnerabilidade e a prestarem atenção especial 
à situação de tais crianças quando no plane-
jamento de políticas, estratégias e programas 
pertinentes;

56. Insta os Estados, em conformidade com 
sua legislação nacional e suas obrigações de-
mandadas pelos instrumentos internacionais 
pertinentes, a tomarem todas as medidas, 
utilizando o máximo de recursos disponíveis, a 
garantirem, sem qualquer discriminação, o di-
reito igual de todas as crianças a terem registro 
de nascimento ao nascer, com o propósito de 
permitir-lhes o exercício de seus direitos hu-
manos e liberdades fundamentais. Os Estados 
devem conceder às mulheres direitos iguais 
aos dos homens com respeito à nacionalidade;

57. Insta os Estados e as organizações interna-
cionais e regionais, e incentiva as organizações 
não governamentais e o setor privado a focali-
zarem a situação de pessoas portadoras de defi-
ciência as quais também são objeto de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata; também insta os Estados a tomarem 
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as medidas necessárias para assegurarem o 
pleno gozo de todos os seus direitos humanos 
e a facilitarem sua plena integração em todos 
os campos da vida;

III. Medidas de Prevenção, Educação 
e Proteção Visando à Erradicação do 
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia 
e Intolerância Correlata nos Âmbitos 
Nacional, Regional e Internacional.

58. Insta os Estados a adotarem e a imple-
mentarem, tanto no âmbito nacional quanto 
no internacional, medidas e políticas efetivas, 
além da legislação nacional antidiscriminatória 
existente e dos importantes instrumentos e me-
canismos internacionais, os quais incentivam 
todos os cidadãos e instituições a tomarem 
posição contra o racismo, a discriminação 
racial, a xenofobia e a intolerância correlata e 
a reconhecerem, respeitarem e maximizarem 
os benefícios da diversidade, dentro e entre 
todas as nações, no esforço conjunto para a 
construção de um futuro harmonioso e pro-
dutivo, colocando em prática e promovendo 
valores e princípios tais como justiça, igualdade 
e não discriminação, democracia, lealdade e 
amizade, tolerância e respeito, dentro e entre as 
comunidades e nações, em particular através da 
informação pública e de programas educativos 
para aumentar a consciência e o entendimento 
dos benefícios da diversidade cultural, incluin-
do programas onde as autoridades públicas 
trabalhem em parceria com organizações in-
ternacionais, organizações não governamentais 
e outros setores da sociedade civil;

59. Insta os Estados a incluírem uma perspecti-
va de gênero na formulação e desenvolvimento 
de medidas de prevenção, educação e proteção 
visando à erradicação do racismo, discrimina-
ção racial, xenofobia e intolerância correlata 
em todos os níveis, para fazerem frente com 
eficácia às distintas situações vivenciadas por 
mulheres e homens;

60. Insta os Estados a adotarem e a fortalece-
rem, quando seja aplicável, os programas na-
cionais para a erradicação da pobreza e redução 

da exclusão social que levem em consideração 
as necessidades e experiências de grupos ou 
indivíduos que são vítimas do racismo, dis-
criminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, e também recomenda que eles in-
tensifiquem seus esforços para promoverem a 
cooperação bilateral, regional e internacional 
na implementação destes programas;

61. Insta os Estados para trabalharem para 
assegurar que seus sistemas políticos e legais 
reflitam a diversidade multicultural dentro de 
suas sociedades e, onde seja necessário, melho-
rem as instituições democráticas para que elas 
sejam mais plenamente participativas e evitem 
a marginalização, exclusão e discriminação 
contra setores específicos da sociedade;

62. Insta os Estados a tomarem todas as me-
didas necessárias para enfrentarem, através de 
políticas e programas, o racismo e as violências 
motivadas por racismo contra mulheres e meni-
nas e para aumentar a cooperação, as respostas 
políticas e implementação efetiva de legislação 
nacional e de outras obrigações de acordo com 
os relevantes instrumentos internacionais e ou-
tras medidas protetoras e preventivas visando a 
eliminação de todas as formas de discriminação 
racialmente motivadas e de violência contra 
mulheres e meninas;

63. Incentiva o setor empresarial, em particu-
lar, a indústria do turismo e os provedores de 
serviços de Internet, a desenvolverem códigos 
de conduta, visando impedir o tráfico de seres 
humanos, a proteção das vítimas de tal tráfico, 
especialmente daquelas envolvidas na prosti-
tuição, contra a discriminação baseada na raça 
e no gênero e para a proteção de seus direitos, 
dignidade e segurança;

64. Insta os Estados a criarem, cumprirem 
e fortalecerem medidas efetivas nos âmbitos 
nacional, regional e internacional para pre-
venir, combater e eliminar eficazmente todas 
as formas de tráfico de mulheres e crianças, 
em particular de meninas, através de estraté-
gias antitráfico abrangentes as quais incluam 
medidas legislativas, campanhas preventivas e 
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intercâmbios de informação. Também exorta os 
Estados a alocarem recursos necessários, quan-
do apropriados, a desenvolverem programas 
integrais de assistência, proteção, tratamento, 
reinserção e reabilitação social das vítimas. Os 
Estados deverão proporcionar ou fortalecer a 
capacitação para servidores públicos que lidem 
com o cumprimento da lei, imigração e outros 
que lidem com vítimas de tráfico;

65. Incentiva os órgãos, organismos e outros 
programas pertinentes do sistema das Nações 
Unidas e os Estados a promoverem e a utiliza-
rem os “Princípios Norteadores aplicáveis aos 
Deslocamentos Internos” (E/CN.4/1998/53/
Add.2), particularmente aquelas disposições 
relativas à não discriminação;

A. Âmbito nacional

1. Medidas legislativas, judiciais, 
normativas, administrativas e outras 
medidas para prevenção e proteção contra 
o racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata

66. Insta os Estados a estabelecerem e im-
plementarem, sem demora, políticas e planos 
de ação nacionais para combater o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, incluindo as manifestações baseadas 
em gênero;

67. Insta os Estados a formularem, reforçarem, 
promoverem e implementarem políticas legis-
lativas e administrativas eficazes, bem como 
outras medidas preventivas contra a grave 
situação em que se encontram certos grupos 
de trabalhadores, inclusive trabalhadores mi-
grantes que são vítimas de racismo, discrimi-
nação racial, xenofobia e intolerância correlata. 
Atenção especial deve ser dada para a proteção 
de pessoas engajadas no trabalho doméstico 
e pessoas vítimas de tráfico, discriminação e 
violência, bem como combater o preconceito 
contra elas;

68. Insta os Estados a adotarem, implementa-
rem ou fortalecerem a legislação nacional e as 

medidas administrativas que, expressa e espe-
cificamente, se oponham ao racismo e proíbam 
a discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata quer direta ou indiretamente, em to-
das as esferas da vida pública, de acordo com as 
obrigações observadas na Convenção Interna-
cional sobre a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Racial assegurando-se de que 
suas reservas não sejam contrárias ao objeto e 
ao propósito da Convenção;

69. Insta os Estados a decretarem e implemen-
tarem leis para reprimir o tráfico de pessoas, 
especialmente de mulheres e crianças e o trá-
fico de migrantes, levando em conta práticas 
que ameaçam vidas humanas ou provoquem 
diversas formas de escravidão e exploração, 
tais como dependência por dívidas, escravidão, 
exploração sexual ou exploração do trabalho; 
também incentiva os Estados a criarem, se 
eles ainda não existam, mecanismos para 
combater tais práticas e a alocarem recursos 
adequados para assegurar o cumprimento da 
lei, a proteção dos direitos das vítimas e para 
reforçarem a cooperação bilateral, regional 
e internacional, inclusive com organizações 
não governamentais que assistem as vítimas, 
para combater o tráfico de pessoas e o tráfico 
de migrantes;

70. Insta os Estados a tomarem todas as medi-
das constitucionais, legislativas e administrati-
vas necessárias para promover a igualdade entre 
indivíduos e grupos que são vítimas de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, e para reexaminarem as medidas 
vigentes visando a alteração ou a revogação da 
legislação nacional e das disposições adminis-
trativas que possam dar corpo a tais formas de 
discriminação;

71. Insta os Estados, inclusive os organis-
mos encarregados do cumprimento da lei, a 
desenharem e, plenamente, implementarem 
políticas e programas para prevenir, detectar e 
assegurar a responsabilidade pela conduta im-
própria de oficiais de polícia e outros servidores 
responsáveis pelo cumprimento da lei, que é 
motivada pelo racismo, discriminação racial, 
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xenofobia e intolerância correlata, e a ajuizarem 
os perpretadores de tal conduta;

72. Insta os Estados a desenharem, imple-
mentarem e cumprirem medidas efetivas 
para eliminar o fenômeno popularmente co-
nhecido como “perfil racial” que compreende 
a prática dos agentes de polícia e de outros 
funcionários responsáveis pelo cumprimento 
da lei de se basearem, de alguma modo, na 
raça, cor, descendência nacional ou origem 
étnica, como motivo para sujeitar pessoas a 
atividades de interrogatório ou para deter-
minar se um indivíduo está envolvido em 
atividade criminosa;

73. Insta os Estados a adotarem medidas para 
impedir que as pesquisas genéticas ou suas apli-
cações sejam usadas para promover o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata; para protegerem a privacidade da 
informação contida no código genético pessoal 
e para evitar que tal informação seja usada com 
propósitos discriminatórios e racistas;

74. Insta os Estados e convida as organizações 
não governamentais e o setor privado a:

(a) Criarem e implementarem políticas que 
promovam um aumento da qualidade e di-
versidade da força policial, livre do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, e a contratarem pessoas de todos os 
grupos, incluindo as minorias, para o serviço 
público, inclusive dentro da força policial e de 
outros organismos dentro do sistema de justiça 
criminal (tais como os promotores);

(b) Trabalharem para reduzir a violência, 
incluindo a violência motivada pelo racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, através de/do:

1. Desenvolvimento de materiais didáticos que 
ensinem aos jovens a importância da tolerância 
e do respeito;

2. Enfrentamento do preconceito antes que 
ele se manifeste em ações delituosas violentas;

3. Estabelecimento de grupos de trabalho 
constituídos, dentre outros, por líderes comuni-
tários locais, servidores da lei locais e nacionais, 
para melhorar a coordenação, o envolvimento 
da comunidade, capacitação, educação e coleta 
de dados, visando a prevenção de ação crimi-
nosa violenta;

4. Assegurar que as leis de direitos civis que 
proíbem a ação criminosa violenta sejam apli-
cadas com rigor;

5. Ênfase na coleta de dados com relação à 
violência motivada pelo racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata;

6. Prestação de assistência adequada às víti-
mas, e educação pública para evitar incidentes 
futuros de violência motivados pelo racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

Ratificação e efetiva aplicação dos 
instrumentos jurídicos internacionais e 
regionais pertinentes relativos aos direitos 
humanos e à não discriminação.

75. Insta os Estados que ainda não o fizeram a 
considerarem a possibilidade de ratificação dos 
instrumentos internacionais de direitos huma-
nos que combatem o racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata; em 
particular, a aderirem à Convenção Interna-
cional sobre a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação Racial como uma questão 
urgente, visando a sua ratificação universal até 
o ano de 2005; insta também os Estados a con-
siderarem a possilidade de fazerem a declaração 
prevista no artigo 14, a cumprirem com suas 
obrigações de apresentarem relatórios e a publi-
carem e aplicarem as observações conclusivas 
do Comitê para a Eliminação da Discrimina-
ção Racial. Também recomenda os Estados a 
retirarem suas reservas contrárias ao objeto e 
ao propósito da Convenção e a considerarem 
a possibilidade de retirarem outras reservas;

76. Insta os Estados a darem a devida conside-
ração às observações e recomendações do Co-
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mitê pela Eliminação da Discriminação Racial. 
Para esse efeito, os Estados devem considerar 
a possibilidade de se estabelecer mecanismos 
de monitoramento nacionais e avaliação ade-
quados para assegurar que todos os passos 
adequados sejam dados para dar seguimento 
a estas observações e recomendações;

77. Insta os Estados que ainda não o tenham 
feito a tornarem-se partes do Pacto Internacio-
nal de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
e da Convenção Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos, bem como a considerarem a 
adesão dos Protocolos Facultativos do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos;

78. Insta aqueles Estados que ainda não o fize-
ram a considerarem a assinatura e a ratificação 
ou a aceitação dos seguintes instrumentos:

(a) Convenção para a Prevenção e Sanção do 
Crime de Genocídio, 1948;

(b) Convenção sobre Migração e Emprego 
(revisada), 1949 (no 97), da Organização Inter-
nacional do Trabalho – OIT;

(c) Convenção para a Supressão do Tráfico de 
Pessoas e contra a Exploração da Prostituição 
Alheia, 1949;

(d) Convenção sobre o Estatuto dos Refugia-
dos de 1951, e seu Protocolo de 1967;

(e) Convenção sobre a Discriminação no Em-
prego e na Ocupação, 1951 (no 111), da OIT;

(f ) Convenção contra a Discriminação na 
Educação, adotada em 14 de dezembro de 1960 
pela Conferência Geral da UNESCO;

(g) Convenção sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher, 
de 1979, visando alcançar ratificação universal 
dentro de cinco anos, e seu Protocolo Faculta-
tivo, de 1999;

(h) Convenção sobre os Direitos da Criança, 
de 1989 e seus dois Protocolos Facultativos, do 

ano 2000, e a Convenção da Organização In-
ternacional do Trabalho sobre a Idade Mínima, 
de 1973 (no 138) e a Convenção sobre as Piores 
Formas de Trabalho Infantil, de 1999 (no 182);

(i) Convenção sobre Trabalhadores Migrantes 
(Disposições Suplementares), de 1975 (no 143), 
da OIT;

(j) Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais, 
de 1989 (no 169), da OIT e a Convenção sobre 
a Diversidade Biológica, de 1992;

(k) Convenção Internacional sobre a Proteção 
dos Direitos de todos os Trabalhadores Migran-
tes e de suas Famílias, de 1990;

(l) O Estatuto de Roma, da Corte Penal Inter-
nacional, de 1998;

(m) Convenção das Nações Unidas contra o 
Crime Transnacional Organizado, o Protocolo 
para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de 
Pessoas, especialmente Mulheres e Crianças, 
suplementando a Convenção e o Protocolo 
contra o Tráfico de Migrantes por Terra, Mar e 
Ar, suplementando a Convenção do ano 2000;

Ainda, insta os Estados-Partes destes instru-
mentos a implementá-los plenamente;

79. Exorta os Estados a promoverem e pro-
tegerem o exercício dos direitos enunciados 
na Declaração sobre a Eliminação de todas as 
Formas de Intolerância e de Discriminação 
baseadas na Religião ou Credo, proclamadas 
pela Assembleia Geral em sua resolução 36/55, 
de 25 de novembro de 1981, com o intuito de 
evitar a discriminação religiosa que, quando 
combinada com outras formas de discrimina-
ção, constitui-se em uma forma de múltipla 
discriminação;

80. Insta os Estados a buscarem o pleno 
respeito e o cumprimento da Convenção de 
Viena sobre Relações Consulares, de 1963, 
especialmente quando se relaciona com os di-
reitos de cidadãos estrangeiros, independente 
de situação legal de imigração, a se comunicar 
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com um funcionário consular do seu próprio 
País em caso de prisão ou detenção;

81. Insta todos os Estados a proibirem o tra-
tamento discriminatório contra estrangeiros e 
trabalhadores migrantes baseado na raça, cor, 
descendência ou origem nacional ou étnica, 
inter alia, no caso de concessão de vistos de 
trabalho e permissão para moradia, atenção à 
saúde, acesso à justiça;

82. Enfatiza a importância de se combater a 
impunidade, inclusive por crimes por motiva-
ção racista ou xenófoba, também em âmbito 
internacional, observando-se que a impuni-
dade pela violação dos direitos humanos e do 
direito internacional humanitário é um grave 
obstáculo para um sistema judiciário justo e 
equitativo e, finalmente, reconciliação e esta-
bilidade; também plenamente apoia o trabalho 
de tribunais de crimes internacionais existentes 
e a ratificação do Estatuto de Roma da Corte 
Penal Internacional; e insta todos os Estados a 
cooperarem com estes tribunais penais inter-
nacionais;

83. Insta os Estados a fazerem todos os esfor-
ços possíveis para aplicarem de forma plena as 
disposições pertinentes da Declaração sobre 
Princípios e Direitos Fundamentais no Traba-
lho, de 1988, da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT, visando combater o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata.

Ajuizamento de perpretadores de atos 
racistas

84. Insta os Estados a adotarem medidas efica-
zes para combater atos criminosos motivados 
por racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata; a tomarem medidas para 
que tais motivações sejam consideradas fatores 
agravantes para os propósitos da sentença; para 
evitar que esses crimes fiquem impunes e para 
assegurar a força de lei;

85. Insta os Estados a realizarem investigações 
para examinar possíveis vínculos entre pro-

cessos criminais, violência policial e sanções 
penais, por um lado, e racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata por 
outro, para que se tenha provas para se darem 
os passos necessários para a erradicação de 
quaisquer desses vínculos e as práticas discri-
minatórias;

86. Convoca os Estados a promoverem medi-
das para se deter a aparição e para se opor às 
ideologias nacionalistas, violentas e neofascistas 
que promovem o ódio racial e a discriminação 
racial, assim como os sentimentos racistas e 
xenófobos, inclusive medidas para combater 
a influência negativa de tais ideologias, espe-
cialmente, sobre os jovens através da educação 
formal e informal, da mídia e do esporte;

87. Insta os Estados-Partes a adotarem legisla-
ção que implemente as obrigações que eles te-
nham assumido para processar e punir pessoas 
que tenham cometido ou ordenado o cometi-
mento de graves violações das Convenções de 
Genebra, de 12 de agosto de 1949 e o Protocolo 
Adicional I e de outras graves violações das leis 
e costumes de guerra, em particular em relação 
ao princípio da não discriminação;

88. Convoca os Estados a criminalizarem 
todas as formas de tráfico de pessoas, em par-
ticular de mulheres e crianças; a condenarem 
e penalizarem os traficantes e intermediários, 
enquanto assegurem a proteção e a assistência 
às vítimas de tráfico com total respeito aos seus 
direitos humanos;

89. Insta os Estados a realizarem investiga-
ções exaustivas e imparciais, sem demora e a 
fundo, sobre todos os atos ilegais de racismo e 
discriminação racial, para processarem ofensas 
criminosas ex officio, iniciarem ou facilita-
rem todas as ações adequadas resultantes de 
ofensas de natureza racista e xenófoba, para 
assegurarem que sejam dadas às investigações 
criminais e civis e aos processos de ofensas de 
natureza racista ou xenófoba, alta prioridade, e 
que sejam coerente e energicamente realizadas 
e assegurem o direito ao tratamento igual diante 
dos tribunais e de todos os outros órgãos ope-
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radores da justiça. Neste sentido, a Conferência 
Mundial enfatiza a importância de se promover 
a conscientização e proporcionar o treinamento 
para os vários agentes do sistema de justiça 
criminal, para assegurar a aplicação justa e 
imparcial da lei. Neste sentido, recomenda-se 
que sejam estabelecidos serviços de vigilância 
antidiscriminatórios;

Estabelecimento e fortalecimento de 
instituições nacionais especializadas 
e independentes e procedimentos de 
mediação

90. Insta os Estados a estabelecerem, fortale-
cerem, revisarem e fortalecerem a eficácia das 
instituições nacionais de direitos humanos 
independentes, particularmente nas questões 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, em conformidade com 
os Princípios relativos ao estatuto das institui-
ções nacionais de promoção e proteção dos 
direitos humanos, anexos à Assembleia-Geral 
resolução 48/135, de 20 dezembro de 1993, pro-
porcionando recursos financeiros adequados, 
competência e capacidade para investigação, 
pesquisa, educação e ações de conscientização 
pública para se combater estes fenômenos;

91. Insta, também, os Estados a:

(a) Promoverem a cooperação entre estas ins-
tituições e outras instituições nacionais;

(b) Darem passos para assegurarem que estes 
grupos ou indivíduos que são vítimas de racis-
mo, discriminação racial, xenofobia e intole-
rância correlata possam participar plenamente 
destas instituições;

(c) Apoiarem estas instituições e outras 
similares, inter alia, através da publicação 
e divulgação de legislação e jurisprudência 
nacionais existentes e através de cooperação 
com outras instituições de outros países para 
obter conhecimento sobre as manifestações, 
funções e mecanismos dessas práticas e sobre 
estratégias destinadas a preveni-las, combatê-
-las e erradicá-las;

2. Políticas e práticas

Coleta e desagregação de dados, pesquisas 
e estudos

92. Insta os Estados a coletarem, compilarem, 
analisarem, disseminarem e a publicarem 
dados estatísticos confiáveis em níveis local e 
nacional e a tomarem todas as outras medidas 
necessárias para avaliarem periodicamente a 
situação de indivíduos e grupos que são vítimas 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata.

(a) Tais dados estatísticos devem ser desagrega-
dos de acordo com a legislação nacional. Toda 
e qualquer informação deve ser coletada com o 
consentimento explícito das vítimas, baseada na 
autoidentificação e de acordo com as disposi-
ções dos direitos humanos e liberdades funda-
mentais, tais como normas de proteção de dados 
e garantia de privacidade. Estas informações 
não devem ser usadas de forma inapropriada;

(b) As informações e dados estatísticos devem 
ser coletados com o objetivo de monitorar a 
situação de grupos marginalizados, bem como 
o desenvolvimento e avaliação da legislação, 
das políticas, das práticas e de outras medidas 
que visem prevenir e combater o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, bem como para o propósito de deter-
minar se quaisquer medidas tenham impacto 
involuntário desigual nas vítimas. Para este fim, 
recomenda-se o desenvolvimento de estraté-
gias voluntárias, consensuais e participativas 
no processo de coleta, elaboração e uso das 
informações;

(c) As informações devem levar em conta 
os indicadores socioeconômicos, inclusive, 
quando for apropriado, os de condições de 
saúde, mortalidade materno-infantil, expecta-
tiva de vida, alfabetização, educação, emprego, 
moradia, propriedades de terra, saúde física e 
mental, água, saneamento, energia e serviços de 
comunicação, pobreza e média de rendimentos 
disponíveis para se elaborar políticas de desen-
volvimento socioeconômico visando a por um 
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fim nas diferenças existentes entre condições 
sociais e econômicas;

93. Convida os Estados, as organizações gover-
namentais e não governamentais, as instituições 
acadêmicas e o setor privado a aperfeiçoarem 
os conceitos e métodos de coleta e análise de 
dados; a promoverem pesquisas, intercâmbio 
de experiências e de práticas bem sucedidas e 
a desenvolverem atividades promocionais nesta 
área; a desenvolverem indicadores de progresso 
e de participação de indivíduos e dos grupos 
em sociedade que estão sujeitos ao racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

94. Reconhece que as políticas e programas 
que visam ao combate ao racismo, discrimi-
nação racial, xenofobia e intolerância correlata 
devem estar baseados em pesquisas qualitativas 
e quantitativas, às quais se incorpore uma pers-
pectiva de gênero. Tais políticas e programas 
devem levar em conta as prioridades definidas 
pelos indivíduos e grupos que são vítimas ou 
que estão sujeitos ao racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata;

95. Insta os Estados a estabelecerem moni-
toramento regular sobre os atos de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata nos setores público e privado, inclu-
sive sobre aqueles cometidos pelos servidores 
da lei;

96. Convida os Estados a promoverem e 
realizarem estudos e a adotarem um objetivo 
integral e uma abordagem de longo prazo para 
todas as fases e aspectos da migração os quais 
lidarão, efetivamente, com ambas as causas e 
manifestações. Estes estudos e abordagens de-
vem prestar especial atenção às causas básicas 
dos fluxos migratórios, tais como falta de pleno 
gozo dos direitos humanos e liberdades funda-
mentais, os efeitos da globalização econômica 
e as tendências migracionistas;

97. Recomenda que sejam realizados estu-
dos mais detalhados sobre como o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata podem se refletir nas leis, nas políticas, 
nas instituições e práticas e como isto pode ter 
contribuído para a vitimização e exclusão de 
migrantes, especialmente mulheres e crianças;

98. Recomenda que os Estados incluam em 
seus relatórios periódicos para os órgãos das 
Nações Unidas criados em virtude dos tratados 
de direitos humanos, apresentado em formu-
lário apropriado, informações estatísticas rela-
tivas a indivíduos, a membros de grupos e co-
munidades dentro de sua jurisdição, incluindo 
dados estatísticos sobre a participação na vida 
política e sobre sua situação econômica, social 
e cultural. Todas essas informações devem ser 
coletadas de acordo com as disposições de di-
reitos humanos e liberdades fundamentais, tais 
como normas de proteção de dados e garantia 
de privacidade;

Políticas orientadas à adoção de medidas e 
planos de ação, incluindo ações afirmativas 
para assegurar a não discriminação 
relativas, especialmente, ao acesso aos 
serviços sociais, emprego, moradia, 
educação, atenção à saúde, etc.

99. Reconhece que o combate ao racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata é responsabilidade primordial dos 
Estados. Portanto, incentiva os Estados a desen-
volverem e elaborarem planos de ação nacionais 
para promoverem a diversidade, igualdade, 
equidade, justiça social, igualdade de opor-
tunidades e participação para todos. Através, 
dentre outras coisas, de ações e de estratégias 
afirmativas ou positivas; estes planos devem 
visar a criação de condições necessárias para 
a participação efetiva de todos nas tomadas de 
decisão e o exercício dos direitos civis, culturais, 
econômicos, políticos e sociais em todas as es-
feras da vida com base na não discriminação. A 
Conferência Mundial incentiva os Estados que 
desenvolverem e elaborarem os planos de ação, 
para que estabeleçam e reforcem o diálogo com 
organizações não governamentais para que elas 
sejam intimamente envolvidas na formulação, 
implementação e avaliação de políticas e de 
programas;
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100. Insta os Estados a estabelecerem, com 
base em informações estatísticas, programas 
nacionais, inclusive programas de ações afirma-
tivas ou medidas de ação positivas, para pro-
moverem o acesso de grupos de indivíduos que 
são ou podem vir a ser vítimas de discriminação 
racial nos serviços sociais básicos, incluindo 
educação fundamental, atenção primária à 
saúde e moradia adequada;

101. Insta os Estados a estabelecerem progra-
mas para a promoção de acesso, sem discrimi-
nação, de grupos ou indivíduos que são vítimas 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, aos serviços de saúde e a 
promoverem esforços para eliminarem as dis-
paridades, inter alia, nas taxas de mortalidade 
materno-infantil, nas vacinações de crianças, 
HIV/AIDS, doenças cardíacas, câncer e doen-
ças contagiosas;

102. Insta os Estados a promoverem a inte-
gração residencial de todos os membros da 
sociedade na fase de planejamento de esquemas 
de desenvolvimento urbano e outros assen-
tamentos humanos, bem como renovando 
as áreas negligenciadas de moradia pública 
com o intuito de se deter a marginalização e a 
exclusão social.

Emprego

103. Insta os Estados a promoverem e apoia-
rem, quando necessário, a organização e fun-
cionamento de empresas cujos proprietários 
são vítimas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata promovendo 
igualdade de acesso ao crédito e programas de 
treinamento;

104. Insta os Estados a incentivarem as organi-
zações não governamentais e o setor privado a:

(a) Apoiarem a criação de locais de trabalho 
livres da discriminação através de estratégias 
multifacetadas que incluam o cumprimento dos 
direitos civis, a educação pública e a comunica-
ção dentro do local de trabalho e a promoverem 
e protegerem os direitos dos trabalhadores que 

estão sujeitos ao racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata;

(b) Promoverem a criação, o crescimento e a 
expansão de negócios voltados ao aprimora-
mento das condições econômicas e educacio-
nais em áreas desassistidas e em situação de 
desvantagem, através do aumento do acesso 
ao capital através, inter alia, de bancos de de-
senvolvimento comunitário, reconhecendo que 
novas empresas podem ter um impacto dinâ-
mico e positivo nas comunidades carentes, e a 
trabalharem com o setor privado para criarem 
empregos e para ajudarem a manter os empre-
gos existentes, estimulando o crescimento in-
dustrial e comercial em áreas economicamente 
desprovidas;

(c) Melhorar as perspectivas dos grupos-alvo 
que enfrentam, inter alia, os maiores obstáculos 
para encontrar, manter ou recuperar o empre-
go, incluindo emprego qualificado. Particular 
atenção deve ser dada às pessoas sujeitas a 
discriminações múltiplas;

105. Insta os Estados a darem especial atenção, 
quando na formulação e aplicação de legislação 
e políticas destinadas ao aumento à proteção 
dos direitos dos trabalhadores, à grave situa-
ção da falta de proteção e, em alguns casos, de 
exploração, como no caso do tráfico de pessoas 
e do tráfico de migrantes clandestinos que 
os fazem mais vulneráveis aos maltratos, tais 
como o confinamento no caso de trabalhadores 
domésticos, e também ao estarem sendo em-
pregados em profissões mal pagas e perigosas;

106. Insta os Estados a evitarem os efeitos 
negativos das práticas discriminatórias, do ra-
cismo e da xenofobia no emprego e na ocupação 
através da promoção da aplicação e observância 
dos instrumentos e normas internacionais dos 
direitos dos trabalhadores;

107. Convoca os Estados e incentiva os repre-
sentantes de associações sindicais e o setor em-
presarial a avançarem nas práticas antidiscri-
minatórias no local de trabalho e a protegerem 
os direitos dos trabalhadores, em particular, 



160

Ig
ua

ld
ad

e 
ra

ci
al

 e
 é

tn
ic

a

das vítimas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata;

108. Convoca os Estados a proporcionarem 
acesso efetivo aos procedimentos administra-
tivos e jurídicos e a outras ações de remediação 
às vítimas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata;

Saúde, Meio-Ambiente

109. Insta os Estados, individualmente ou atra-
vés da cooperação internacional, a enfatizarem a 
adoção de medidas para atenderem aos direitos 
de cada um ao gozo dos mais altos padrões al-
cançáveis de saúde física e mental, visando a eli-
minação das disparidades na condição de saúde, 
como indicados nos índices padrões de saúde, os 
quais podem resultar de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata;

110. Insta os Estados e incentiva as organiza-
ções não governamentais e o setor privado a:

(a) Estabelecerem mecanismos eficazes de 
monitoramento e eliminação do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata no sistema de atenção à saúde, tais 
como a aprovação e aplicação de leis antidis-
criminatórias eficazes;

(b) Darem passos para assegurar a igualdade de 
acesso a um serviço de saúde completo, acessível 
e de qualidade para todos, incluindo a atenção 
primária à saúde para pessoas dessassistidas dos 
serviços médicos, facilitando o treinamento de 
uma força de trabalho em saúde que seja diversa 
e motivada para o trabalho junto às comuni-
dades carentes, e trabalhem para aumentar a 
diversidade nas profissões da área de atenção à 
saúde através da contratação de mulheres e ho-
mens de todos os grupos com mérito e potencial, 
representando a diversidade das suas sociedades, 
para as profissões nos serviços de saúde e para 
mantê-los nas profissões na área de saúde;

(c) Trabalharem com profissionais de saúde, 
com o pessoal de atenção à saúde comunitária, 
organizações não governamentais, pesqui-
sadores e indústrias privadas como meio de 

melhorar a condição de saúde das comuni-
dades marginalizadas, vítimas, em particular, 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

(d) Trabalharem com profissionais da saúde, 
pesquisadores, organizações de saúde regionais 
e internacionais para estudarem os diferenciais 
de impacto dos tratamentos médicos e das 
estratégias de saúde em várias comunidades;

(e) Adotarem e implementarem políticas e 
programas para a melhoria dos esforços de 
prevenção do HIV/AIDS nas comunidades de 
alto risco e a trabalharem para expandir a dis-
ponibilidade de atenção e tratamento do HIV/
AIDS e outros serviços de apoio;

111. Convida os Estados a considerarem as 
medidas não discriminatórias para oferecerem 
um ambiente seguro e salubre aos indivíduos e 
membros de grupos que são vítimas ou estão 
sujeitos ao racismo, discriminação racial, xe-
nofobia e intolerância correlata, em especial:

(a) Para melhorar o acesso à informação públi-
ca sobre saúde e questões ambientais;

(b) Para assegurar que as preocupações relevan-
tes sejam levadas em conta no processo público 
de tomada de decisão sobre o meio-ambiente;

(c) Para partilhar tecnologias e práticas bem 
sucedidas na melhoria da saúde humana e do 
meio-ambiente em todas as áreas;

(d) Para tomarem medidas corretivas adequa-
das para limpar, reutilizar e reabilitar os locais 
contaminados e, quando necessário, relocar, 
voluntariamente, aqueles atingidos, depois de 
consultados;

Igualdade de participação nas tomadas 
de decisão políticas, econômicas, sociais e 
culturais

112. Insta os Estados e incentiva o setor privado 
e as instituições financeiras internacionais e de 
desenvolvimento, tais como o Banco Mundial 
e bancos de desenvolvimento regionais, a pro-
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moverem a participação de indivíduos e grupos 
de indivíduos que são vítimas de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, nas tomadas de decisão econômicas, 
culturais e sociais em todas as etapas, particular-
mente, no desenvolvimento e implementação de 
estratégias de diminuição da pobreza, projetos 
de desenvolvimento e programas de assistência 
ao mercado e ao comércio;

113. Insta os Estados a promoverem acesso 
igual e efetivo a todos os membros da comu-
nidade, especialmente àqueles que são vítimas 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, nos processos decisórios 
da sociedade em todos os níveis, e, em particu-
lar, em nível local, e também insta os Estados 
e incentiva o setor público a facilitarem sua 
participação efetiva na vida econômica;

114. Insta a todas as instituições financeiras 
multilaterais e de desenvolvimento, em parti-
cular, o Banco Mundial, o Fundo Monetário 
Internacional, a Organização Mundial do 
Comércio e os bancos de desenvolvimento 
regionais, a promoverem, de acordo com seus 
orçamentos ordinários e os procedimentos de 
seus órgão diretores, a participação de todos 
os membros da comunidade internacional nos 
processos decisórios em todas as etapas e níveis 
a fim de facilitar o desenvolvimento de projetos 
e, quando necessário, o acesso a programas de 
comércio e mercado;

Papel dos políticos e dos partidos políticos

115. Enfatiza o papel-chave que os políticos 
e os partidos políticos podem desempenhar 
no combate ao racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata e incentiva os 
partidos políticos a darem passos concretos na 
promoção da igualdade, da solidariedade e da 
não discriminação na sociedade, inter alia, atra-
vés do desenvolvimento de códigos voluntários 
de conduta que incluam medidas disciplinares 
internas para violações dos mesmos e para que 
seus membros evitem fazer declarações públi-
cas e outras ações que incentivem ou incitem 
ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

116. Convida a União Interparlamentar a in-
centivar o debate e ação pelos parlamentos sobre 
as várias medidas, incluindo leis e políticas 
para combater o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata.

3. Educação e Medidas de Sensibilização

117. Insta os Estados a trabalharem com outros 
órgãos pertinentes, a comprometerem recursos 
financeiros para a educação antirracista e para 
campanhas publicitárias que promovam os 
valores de aceitação e tolerância, diversidade e 
respeito pelas culturas de todos os povos indíge-
nas que moram dentro das fronteiras nacionais. 
Em especial, os Estados devem promover um 
entendimento preciso da história e das culturas 
dos povos indígenas;

118. Insta as Nações Unidas, outras organiza-
ções internacionais e regionais e os Estados a 
compensarem a minimização da contribuição 
da África para a história do mundo e da civili-
zação através do desenvolvimento e implemen-
tação de programas de pesquisa, educação e co-
municação de massa abrangentes e específicos 
para disseminarem de forma ampla uma visão 
equilibrada e objetiva da importante e valiosa 
contribuição da África para a humanidade;

119. Convida os Estados, as importantes orga-
nizações internacionais e as organizações não 
governamentais a congregarem esforços no Pro-
jeto Rota dos Escravos da UNESCO, assim como 
o seu tema “Rompendo o Silêncio”, através do 
desenvolvimento de textos e testemunhos, crian-
do programas ou centros de multimídia sobre a 
escravidão que irão coletar, registrar, organizar, 
exibir e publicar os dados existentes que guardem 
relação com a história da escravidão e os tráficos 
de escravos transatlântico, mediterrâneo e do 
Oceano Índico, com particular atenção aos pen-
samentos e ações das vítimas da escravidão e do 
tráfico escravo e sua busca por liberdade e justiça;

120. Parabeniza os esforços da UNESCO den-
tro da estrutura do projeto Rota dos escravos, e 
solicita que os resultados sejam disponibilizados 
para a comunidade internacional tão logo seja 
possível;
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Acesso à educação sem discriminação

121. Insta os Estados a comprometerem-se 
a assegurar o acesso à educação, incluindo o 
acesso gratuito à educação fundamental para 
todas as crianças, tanto para meninas quanto 
para meninos, e o acesso à educação e apren-
dizado permanente para adultos, baseado no 
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 
tolerância, sem discriminação de qualquer tipo;

122. Insta os Estados a assegurarem igual aces-
so à educação para todos na lei e na prática e 
para absterem-se de qualquer medida legal ou 
outras que levem à segregação racial imposta 
sob qualquer forma no acesso à educação;

123. Insta os Estados a:

(a) Adotarem e implementarem leis que 
proíbam a discriminação baseada em raça, 
cor, descendência, origem nacional ou étnica 
em todos os níveis de educação, tanto formal 
quanto informal;

(b) Tomarem todas as medidas necessárias 
para eliminar os obstáculos que limitam o 
acesso de crianças à educação;

(c) Assegurarem que todas as crianças tenham 
acesso, sem discriminação, à educação de boa 
qualidade;

(d) Estabelecerem e implementarem métodos 
padronizados para medir e acompanhar o 
desempenho educacional de crianças e jovens 
em desvantagem;

(e) Comprometerem recursos para eliminar, 
onde existam, desigualdades nos rendimentos 
educacionais para jovens e crianças;

(f) Apoiarem os esforços que assegurem am-
biente escolar seguro, livre da violência e de 
assédio motivados por racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata; e a

(g) Considerarem o estabelecimento de pro-
gramas de assistência financeira desenhados 

para capacitar todos os estudantes, indepen-
dente de raça, cor, descendência, origem ét-
nica ou nacional a frequentarem instituições 
educacionais de ensino superior;

124. Insta os Estados a adotarem, onde seja 
aplicável, medidas apropriadas para assegurar 
que pessoas pertencentes às minorias nacio-
nais, étnicas, religiosas e linguísticas tenham 
acesso à educação sem discriminação de 
qualquer tipo e, quando possível, tenham opor-
tunidade de aprender sua própria língua a fim 
de protegê-las de qualquer forma de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata a que possam estar sujeitas;

Educação em Direitos Humanos

125. Solicita que os Estados incluam a luta 
contra o racismo, discriminação racial, xeno-
fobia e intolerância correlata entre as atividades 
realizadas dentro da estrutura da Década das 
Nações Unidas para Educação em Direitos 
Humanos (1995-2004) e a levarem em con-
sideração as recomendações do relatório de 
avaliação a médio prazo da Década;

126. Incentiva a todos os Estados, em coo-
peração com as Nações Unidas, UNESCO e 
outras organizações internacionais competen-
tes, a iniciarem e desenvolverem programas 
culturais e educacionais que visem a combater 
o racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, com o intuito de asse-
gurar o respeito pela dignidade e pelo valor 
de todos os seres humanos e para aumentar o 
entendimento mútuo entre todas as culturas 
e civilizações. Ainda insta os Estados a apoia-
rem e implementarem campanhas públicas de 
informação e programas específicos de capaci-
tação no campo dos direitos humanos, quando 
necessário, formulados com a linguagem local, 
para combaterem o racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata e 
promoverem o respeito pelos valores da di-
versidade, do pluralismo, da tolerância, do 
respeito mútuo, da sensibilidade cultural, da 
integração e da inclusão. Tais programas e 
campanhas devem ser dirigidos a todos os 
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setores da sociedade, em particular, às crianças 
e aos jovens;

127. Insta os Estados a intensificarem seus 
esforços no campo da educação, incluindo a 
educação em direitos humanos, a fim de pro-
moverem o entendimento e a conscientização 
das causas, consequências e males do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata e, também, recomenda aos Estados e 
incentiva as autoridades educacionais e o setor 
privado a desenvolverem materiais didáticos, 
em consulta com autoridades educacionais 
e o setor público, incluindo livros didáticos 
e dicionários, visando ao combate daqueles 
fenômenos; neste contexto, exorta os Estados 
a darem a importância necessária à revisão e 
à correção dos livros-textos e dos currículos 
para a eliminação de quaisquer elementos que 
venham a promover racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata ou a 
reforçar estereótipos negativos, e para incluí-
rem material que refute tais estereótipos;

128. Insta os Estados, se necessário, em coo-
peração com outras organizações pertinentes, 
incluindo organizações de jovens, a apoiarem 
e implementarem programas de educação 
pública formal e informal desenhados para 
promover o respeito pela diversidade cultural;

Educação em direitos humanos para 
crianças e jovens

129. Insta os Estados a introduzirem e a 
reforçarem, se necessário, os componentes 
antidiscriminatórios e antirracistas nos pro-
gramas de direitos humanos nos currículos 
escolares para desenvolverem e melhorarem o 
material didático, inclusive os livros de história 
e outros livros didáticos, e a assegurarem que 
todos os professores sejam bem formados e 
devidamente motivados para moldar atitudes 
e padrões comportamentais baseados nos 
princípios da não discriminação, respeito e 
tolerância mútuos;

130. Exorta os Estados a realizarem e facilita-
rem atividades que visem à educação de jovens 

em direitos humanos, à cidadania democrática 
e à introdução de valores de solidariedade, 
respeito e apreço à diversidade, incluindo o 
respeito por diferentes grupos. Um esforço 
especial para informar e sensibilizar os jovens 
para respeitarem os valores democráticos e os 
direitos humanos deve ser realizado ou desen-
volvido para lutar contra as ideologias baseadas 
na teoria falaciosa da superioridade racial;

131. Insta os Estados a incentivarem todas 
as escolas a considerarem o desenvolvimento 
de atividades educacionais, incluindo aquelas 
extracurriculares, para aumentarem a cons-
cientização contra o racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata, inter 
alia, através da comemoração do Dia Inter-
nacional pela Eliminação da Discriminação 
Racial (21 de março);

132. Recomenda os Estados a introduzirem 
ou reforçarem a educação em direitos huma-
nos, visando ao combate de preconceitos que 
levam à discriminação racial e a promoverem 
o entendimento, a tolerância e a amizade entre 
diferentes grupos raciais ou étnicos nas escolas 
e em instituições de ensino superior e a apoia-
rem os programas de educação formal e não 
formal desenhados para promover o respeito 
pela diversidade cultural e pela autoestima 
das vítimas;

Educação em direitos humanos para 
funcionários públicos e outros profissionais

133. Insta os Estados a desenvolverem e for-
talecerem a capacitação em direitos humanos 
com enfoque antirracistas e antissexista para 
servidores públicos, incluindo o pessoal da 
administração da justiça, particularmente os 
serviços de segurança, serviços pentitenciários 
e de polícia, bem como entre as autoridades de 
serviços de saúde, educação e migração;

134. Insta os Estados a prestarem atenção 
específica ao impacto negativo do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerân-
cia correlata na administração da justiça, no 
julgamento imparcial e na realização de cam-
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panhas de abrangência nacional, entre outras 
medidas, para aumentar a consciência entre os 
órgãos estaduais e servidores públicos no que 
se refere às suas obrigações de acordo com a 
Convenção Internacional sobre a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação Racial e 
outros instrumentos importantes;

135. Solicita aos Estados, quando necessário, 
através de cooperação com organizações inter-
nacionais, instituições nacionais, organizações 
não governamentais e o setor privado, a organi-
zarem e facilitarem as atividades de capacitação, 
incluindo cursos e seminários sobre normas 
internacionais que proíbam a discriminação 
racial e sua aplicabilidade na legislação inter-
na, assim como em suas obrigações relativas 
aos direitos humanos internacionais, para 
promotores, membros do judiciário e outros 
funcionários públicos;

136. Convoca os Estados a assegurarem que a 
educação e a capacitação, especialmente a capa-
citação para professores, promovam o respeito 
pelos direitos humanos e pela luta contra o 
racismo, discriminação racial, xenofobia e in-
tolerância correlata e que as instituições educa-
cionais implementem políticas de igualdade de 
oportunidades, em parceria com as autoridades 
pertinentes, e programas sobre igualdade de 
gênero, diversidade cultural, religiosa e outros, 
com a participação de professores, pais, mães e 
alunos que acompanhem sua implementação. 
Recomenda-se, ainda, a todos os educadores, 
incluindo professores em todos os níveis de 
educação, comunidades religiosas e a mídia 
impressa e eletrônica a desempenharem um 
papel efetivo na educação em direitos humanos, 
inclusive como meio de combater o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

137. Incentiva os Estados a considerarem a 
tomada de medidas para aumentar a contrata-
ção, a permanência e a promoção de mulheres 
e homens pertencentes a grupos que estão 
presentemente sub-representados na profis-
são de ensino como resultado de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata, para garantir-lhes igualdade efetiva 
no acesso à profissão. Esforços especiais devem 
ser feitos para se contratar homens e mulheres 
que tenham habilidade efetiva no trato com 
todos os grupos;

138. Insta os Estados a fortalecerem a sensi-
bilização e capacitação em direitos humanos 
elaborados para oficiais da imigração, policiais 
de fronteira e equipes dos centros de detenção 
e prisionais, autoridades locais e outros servi-
dores civis em cargos de cumprimento da lei, 
assim como professores, com particular atenção 
aos direitos humanos dos migrantes, refugia-
dos, solicitantes de asilo, para a prevenção de 
atos de discriminação racial e xenofobia e para 
evitar situações onde os preconceitos levem a 
decisões baseadas em racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata;

139. Insta os Estados a proporcionarem ou 
fortalecerem a capacitação de servidores em 
cargos de cumprimento da lei, funcionários de 
imigração e outros funcionários competentes 
na prevenção do tráfico de pessoas. A capa-
citação deve enfocar os métodos usados na 
prevenção de tal tipo de tráfico, o ajuizamento 
dos responsáveis e a proteção dos direitos das 
vítimas, inclusive a protegerem as vítimas dos 
traficantes. A capacitação deveria também levar 
em conta a necessidade de se considerar os di-
reitos humanos e as questões relacionadas aos 
direitos das crianças e das mulheres e deveria 
incentivar a cooperação com organizações não 
governamentais, outras organizações pertinen-
tes e outros elementos da sociedade civil;

4. Informação, comunicação e a mídia, 
incluindo novas tecnologias

140. Acolhe a contribuição positiva feita pelas 
novas tecnologias de informação e comuni-
cação, incluindo a Internet, no combate ao 
racismo através de uma comunicação rápida e 
de grande alcance;

141. Chama a atenção para o potencial de se 
aumentar o uso de novas tecnologias de infor-
mação e comunicação, incluindo a Internet, 
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para criar redes educacionais e de sensibilização 
contra o racismo, a discriminação racial, a xe-
nofobia e a intolerância correlata, tanto dentro 
quanto fora da escola, bem como o potencial 
da Internet em promover o respeito universal 
pelos direitos humanos e também o respeito 
pelo valor da diversidade cultural;

142. Enfatiza a importância de se reconhe-
cer o valor da diversidade cultural e de se 
adotarem medidas concretas para incentivar 
o acesso das comunidades marginalizadas à 
mídia tradicional e alternativa, inter alia, e à 
apresentação de programas que reflitam suas 
culturas e linguagens;

143. Expressa preocupação com a progressão 
material do racismo, a discriminação racial, a 
xenofobia e a intolerância correlata incluindo 
suas formas e manifestações contemporâneas, 
tais como o uso de novas informações e tecno-
logias de comunicação, incluindo a Internet, 
para disseminar ideias de superioridade racial;

144. Insta os Estados e incentiva o setor 
privado a promoverem o desenvolvimento 
através da mídia, incluindo a mídia impressa e 
eletrônica, a Internet e a propaganda, levando-
-se em conta a sua independência, e através de 
suas associações e organizações pertinentes em 
níveis nacionais, regionais e internacionais, de 
um código de conduta ética voluntário e de 
medidas de autorregulação, de políticas e de 
práticas que visem a:

(a) Combater o racismo, a discriminação 
racial, a xenofobia e a intolerância correlata;

(b) Promover a representação justa, equilibra-
da e equitativa da diversidade de suas socieda-
des, bem como assegurar que esta diversidade 
seja refletida entre sua equipe de pessoal;

(c) Combater a proliferação de ideias de supe-
rioridade racial, justificação de ódio racial e de 
qualquer tipo de discriminação;

(d) Promover o respeito, a tolerância e o en-
tendimento entre todos os indivíduos, povos, 

nações e civilizações através, por exemplo, da 
assistência em campanhas de sensibilização da 
opinião pública;

(e) Evitar todo tipo de estereótipos e, particu-
larmente, o da promoção de imagens falsas dos 
migrantes, incluindo trabalhadores migrantes e 
refugiados com o intuito de prevenir a difusão 
de sentimentos de xenofobia entre o público e 
para incentivar o retrato objetivo e equilibrado 
de pessoas, dos eventos e da história;

145. Insta os Estados a implementarem san-
ções legais, de acordo com o direito interna-
cional relativo aos direitos humanos pertinente, 
contra o incitamento ao ódio racial através de 
novas informações e tecnologias de comuni-
cação, incluindo a Internet, e ainda insta os 
Estados a aplicarem todos os principais ins-
trumentos de direitos humanos dos quais eles 
sejam partícipes, em particular a Convenção 
Internacional pela Eliminação de todas as For-
mas de Discriminação Racial, na luta contra o 
racismo na Internet;

146. Insta os Estados a incentivarem os meios 
de comunicação para evitarem os estereótipos 
baseados em racismo, discriminação racial, 
xenofobia e a intolerância correlata;

147. Solicita os Estados a considerarem o 
que se segue, levando em conta as normas 
internacionais e regionais existentes relativas 
à liberdade de expressão, quando adotarem 
medidas para garantir o direito à liberdade de 
opinião e expressão:

(a) Incentivar os provedores de serviços de 
Internet a estabelecerem e disseminarem có-
digos de conduta voluntários e específicos e 
medidas de autorregulação contra a dissemi-
nação de mensagens racistas e de mensagens 
que resultem de discriminação racial, xenofo-
bia ou qualquer outra forma de intolerância e 
discriminação; para este fim os provedores de 
Internet são incentivados a estabelecerem gru-
pos mediadores em níveis nacionais e interna-
cionais, envolvendo as instituições pertinentes 
da sociedade civil;
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(b) Adotar e aplicar, com maior abrangência 
possível, legislação adequada para se ajuizar 
os responsáveis pelo incitamento ao ódio 
racial ou à violência através das novas formas 
de informação e tecnologias de comunicação, 
incluindo a Internet;

(c) Enfrentar o problema da disseminação 
de material racista através das novas formas 
de informação e tecnologias de comunicação, 
incluindo a Internet, inter alia, através da oferta 
de cursos de capacitação para autoridades e 
servidores em cargos de cumprimento da lei;

(d) Denunciar e ativamente desencorajar a 
transmissão de mensagens racistas e xenófobas 
através de todas os meios de comunicação, 
inclusive das novas formas de informação e tec-
nologias de comunicação, tais como a Internet;

(e) Considerar a possibilidade de uma resposta 
internacional pronta e coordenada para o fenô-
meno crescente da disseminação de mensagens 
de ódio e de material racista através das novas 
formas de informação e tecnologias de comu-
nicação, incluindo a Internet; e, neste contexto, 
fortalecer a cooperação internacional;

(f) Incentivar o acesso e o uso da Internet por 
todas as pessoas como um fórum internacional 
e imparcial, estando cientes de que existem 
disparidades no uso e no acesso à Internet;

(g) Examinar formas nas quais a contribuição 
positiva feita pelas novas formas de informação 
e tecnologias de comunicação, tais como a 
Internet, possam ser realçadas pela reprodu-
ção de boas práticas no combate ao racismo, 
discriminação racial, xenofobia e a intolerância 
correlata;

(h) Incentivar a representação da diversidade 
da sociedade entre o pessoal das organizações 
de mídia e das novas formas de informação 
e tecnologias de comunicação, tais como a 
Internet, através da promoção adequada da 
representação de diferentes segmentos dentro 
das sociedades em todos os níveis de sua es-
trutura organizacional;

B. Âmbito Internacional

148. Insta todos os atores no cenário interna-
cional a construírem uma ordem internacio-
nal baseada na inclusão, justiça, igualdade e 
equidade, dignidade humana, entendimento 
mútuo e promoção e respeito pela diversidade 
cultural e pelos direitos humanos universais 
e a rejeitarem todas as doutrinas de exclusão 
baseadas em racismo, discriminação racial, 
xenofobia e a intolerância correlata;

149. Considera que todos os conflitos e dis-
putas devem ser resolvidos através de meios 
pacíficos e do diálogo político. A Conferência 
convida todos os membros partícipes envolvi-
dos em tais conflitos a mostrarem moderação 
e a respeitarem os direitos humanos e o direito 
humanitário internacional;

150. Exorta os Estados, que lutam contra 
todas as formas de racismo, a reconhecerem a 
necessidade de se oporem ao antissemitismo, 
ao antiarabismo e a islamofobia em todo o 
mundo, e insta todos os Estados a adotarem 
medidas efetivas para prevenir a emergência de 
movimentos baseados em racismo e ideias dis-
criminatórias em relação a estas comunidades;

151. Quanto à situação do Oriente Médio, 
pede o fim da violência e a rápida retomada 
das negociações, o respeito pelos direitos hu-
manos internacionais e o direito internacional 
humanitário, o respeito pelo princípio da 
autodeterminação e o fim de todo sofrimento, 
permitindo, assim, que Israel e os Palestinos 
retomem o processo de paz, para se desen-
volverem e prosperarem em clima de paz e 
liberdade;

152. Incentiva os Estados, organizações regio-
nais e internacionais, inclusive as instituições 
financeiras, bem como a sociedade civil, a 
enfocarem dentro dos mecanismos existentes 
ou onde seja necessário realizar ou desenvolver 
mecanismos para abordar aqueles aspectos 
da globalização que possam levar ao racismo, 
discriminação racial, xenofobia e a intolerância 
correlata;
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153. Recomenda que o Departamento de 
Operações de Manutenção da Paz, da Secretaria 
e de outros órgãos, organismos e programas 
pertinentes das Nações Unidas, fortaleçam 
sua coordenação para melhor identificarem 
os padrões de graves violações dos direitos 
humanos e do direito humanitário, visando a 
avaliar o risco de uma maior deterioração que 
pode levar ao genocídio, crimes de guerra ou 
crimes contra a humanidade;

154. Incentiva a Organização Mundial da 
Saúde e outras importantes organizações in-
ternacionais a promoverem e desenvolverem 
atividades para o reconhecimento do impacto 
do racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, como determinantes so-
ciais significativos das condições de saúde física 
e mental, inclusive da pandemia de HIV/AIDS e 
do acesso aos serviços de saúde e a prepararem 
projetos específicos, inclusive pesquisas, para 
assegurar serviços de saúde equitativos para 
as vítimas;

155. Incentiva a Organização Internacional 
do Trabalho a realizar atividades e programas 
de combate ao racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata no mundo 
do trabalho e a apoiar as ações dos Estados, 
organizações patronais e sindicais neste campo;

156. Exorta que a UNESCO apoie os Estados 
na preparação de materiais didáticos e de outros 
instrumentos de promoção do ensino, com o 
intuito de fomentar o ensino, a capacitação 
e atividades educacionais relacionadas aos 
direitos humanos e à luta contra o racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

IV. Estabelecimento de Remédios, 
Recursos, Reparações e Outras Medidas 
Eficazes em Âmbitos Nacional, Regional e 
Internacional

157. Reconhece os esforços dos países em de-
senvolvimento, em particular, o compromisso 
e a determinação dos dirigentes africanos em 
enfrentar seriamente os desafios da pobreza, 

subdesenvolvimento, marginalização, exclusão 
social, disparidades econômicas, instabilidade e 
insegurança, através de iniciativas, tais como a 
Nova Iniciativa Africana e outros mecanismos 
inovadores, tais como o Fundo de Solidariedade 
Mundial para a Erradicação da Pobreza; e con-
voca os países desenvolvidos, as Nações Unidas 
e suas agências especializadas, bem como as 
instituições financeiras internacionais, para 
fornecerem, através de seus programas opera-
cionais, recursos financeiros novos e adicionais 
quando necessário, para apoiar estas iniciativas;

158. Reconhece que estas injustiças históricas 
têm inegavelmente contribuído para a pobreza, 
subdesenvolvimento, marginalização, exclusão 
social, disparidades econômicas, instabilidade 
e insegurança que afetam muitas pessoas em 
diferentes partes do mundo, em especial, nos 
países em desenvolvimento. A Conferência 
reconhece a necessidade de se desenvolverem 
programas para o desenvolvimento social e 
econômico destas sociedades e da Diáspora 
dentro de uma estrutura de uma nova parceria 
baseada no espírito de solidariedade e respeito 
mútuo nas seguintes áreas:

– Alívio da dívida;

– Erradicação da pobreza;

– Construção e fortalecimento de instituições 
democráticas;

– Fomento ao investimento estrangeiro direto;

– Acesso ao mercado;

– Intensificação de esforços para alcançar as 
metas acordadas internacionalmente para as 
transferências de assistência oficial para o de-
senvolvimento de países em desenvolvimento;

– Novas tecnologias de informação e de comu-
nicação para cobrir a lacuna digital;

– Agricultura e Segurança Alimentar;

– Transferência de tecnologia;
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– Governos transparentes e responsáveis;

– Investimento nas infraestrututras de saúde 
para combater o HIV/AIDS, tuberculose, ma-
lária, inclusive entre outros, através do Fundo 
Global contra a AIDS e o Fundo para a Saúde;

– Desenvolvimento de infraestruturas;

– Desenvolvimento de recursos humanos 
incluindo o desenvolvimento de capacidades;

– Educação, capacitação e desenvolvimento 
cultural;

– Assistência jurídica mútua na repatriação 
de fundos obtidos e transferidos ilegalmente 
de acordo com instrumentos nacionais e in-
ternacionais;

– Tráfico ilícito de pequenas armas e armas 
leves;

– Restituição de objetos de arte, artefatos 
históricos e documentos para seus países de 
origem, de acordo com acordos bilaterais ou 
instrumentos internacionais;

– Tráfico de pessoas, particularmente, mulhe-
res e crianças;

– Facilitação de regressos ansiados e de re-
assentamentos de descendentes de africanos 
escravizados;

159. Insta as instituições de financiamento e de 
desenvolvimento internacionais, os programas 
operacionais e agências especializadas das Na-
ções Unidas a darem maior prioridade e para 
alocarem recursos adequados aos programas 
destinados a fazer frente aos problemas de 
desenvolvimento que afetam Estados e socie-
dades, em particular aqueles no continente 
africano e na diáspora;

Assistência legal

160. Insta os Estados a adotarem todas as me-
didas necessárias para atender, com urgência, 

a necessidade premente de justiça em favor 
das vítimas de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e a intolerância correlata e para 
assegurar que as vítimas tenham total acesso à 
informação, apoio, proteção efetiva e remédios 
administrativos e judiciais nacionais, inclusive 
o direito de buscar justa e adequada reparação 
ou satisfação por dano, bem como assistência 
legal quando for necessária;

161. Insta os Estados a facilitarem às vítimas 
de discriminação racial, inclusive às vítimas de 
tortura e maus tratos, o acesso a todos os pro-
cedimentos legais apropriados e à assistência 
jurídica gratuita de maneira adaptada às suas 
necessidades específicas e à sua vulnerabili-
dade, inclusive através de representação legal;

162. Insta os Estados a assegurarem proteção 
dos denunciantes e de testemunhas de atos de 
racismo, discriminação racial, xenofobia e a 
intolerância correlata contra a vitimização, e a 
considerarem medidas, tais como assistência 
jurídica, incluindo ajuda legal, disponível 
para denunciantes que buscam amparo legal 
e, se possível, dar a possibilidade às organi-
zações não governamentais para apoiarem 
os denunciantes de atos de racismo, com seu 
prévio consentimento, nos procedimentos 
legais;

Legislação nacional e Programas

163. Para os propósitos de efetivo combate ao 
racismo e à discriminação racial, xenofobia e à 
intolerância correlata, nos campos civil, políti-
co, econômico, social e cultural, a Conferência 
Mundial recomenda a todos os Estados que a 
sua estrutura legislativa nacional deve, expressa 
e especificamente, proibir a discriminação 
racial e proporcionar remédios ou reparações 
judiciais efetivas, inclusive, através da desig-
nação de órgãos nacionais, independentes e 
especializados.

164. Insta os Estados, em relação aos pro-
cedimentos corretivos providos por suas leis 
internas, a se lembrarem das seguintes con-
siderações:
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(a) O acesso a tais procedimentos corretivos 
devem estar amplamente disponíveis de forma 
não discriminatória e sobre bases iguais;

(b) Os recursos processuais existentes devem 
ser conhecidos no contexto da ação pertinente 
e as vítimas de discriminação racial devem ser 
ajudadas a deles se beneficiarem, de acordo com 
o caso em particular;

(c) As investigações das denúncias de discrimi-
nação racial e a adjudicação de tais denúncias 
devem ser levadas a cabo o mais rapidamente 
possível;

(d) Às pessoas vítimas de discriminação racial 
devem ser dadas assistência legal e ajuda nos 
procedimentos de denúncia, quando aplicáveis, 
de forma gratuita, quando necessário, devem 
ser ajudados por intérpretes competentes 
em tais procedimentos de denúncias ou em 
qualquer caso civil ou criminal resultante ou 
correlato;

(e) A criação de órgãos nacionais competen-
tes para efetivamente investigar as alegações 
de discriminação racial e para dar proteção às 
denúncias contra todo ato de intimidação ou 
assédio é uma medida conveniente e deve ser 
adotada; passos devem ser dados em relação 
à promulgação de leis concernentes à proibi-
ção de práticas discriminatórias baseadas na 
raça, cor, descendência, origem nacional ou 
étnica, e que prevejam a aplicação de penas 
adequadas contra os infratores e a existência 
de recursos, inclusive a indenização adequada 
às vítimas;

(f) O acesso legal aos recursos e remédios 
jurídicos devem ser facilitados às vítimas de 
discriminação e, neste sentido, devem ser se-
riamente consideradas a inovação de conferir 
a capacidade a instituições nacionais e outras 
instituições, bem como organizações não 
governamentais pertinentes, a capacidade de 
prestar assistência às vítimas; outros progra-
mas devem ser desenvolvidos para capacitar 
os grupos mais vulneráveis a terem acesso ao 
sistema legal;

(g) Métodos e procedimentos novos e inovado-
res de resolução de conflitos, mediação e conci-
liação entre as partes envolvidas em conflitos ou 
disputas baseadas em racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata devem 
ser pesquisados e, quando possível, instituídos;

(h) O desenvolvimento de políticas e progra-
mas de justiça reparadora que beneficiem as 
vítimas das principais formas de discrimina-
ção são convenientes e devem ser seriamente 
considerados;

(i) Os Estados que houverem concordado com 
o artigo 14 da Convenção Internacional para a 
Eliminação de todas as Formas de Discrimi-
nação Racial devem aumentar os esforços para 
informar a opinião pública da existência do 
mecanismo de denúncia, segundo o artigo 14;

Remédios, reparações e indenizações

165. Insta os Estados a reforçarem a proteção 
contra o racismo, discriminação racial, xeno-
fobia e intolerância correlata assegurando que 
todas as pessoas tenham acesso aos remédios 
eficazes e a gozarem do direito de se dirigirem 
aos tribunais nacionais competentes e em 
outras instituições nacionais para solicitarem 
reparação ou satisfação justas e adequadas, 
pelos danos ocasionados por tais formas de 
discriminação. Enfatiza, ainda, a importância 
de que os denunciantes vítimas de atos de 
racismo e discriminação racial tenham aces-
so à proteção da lei e aos tribunais, e chama 
a atenção para a necessidade de que sejam 
amplamente divulgados os recursos jurídicos 
e outros remédios legais existentes, e de que 
sejam de fácil acesso, rápidos e não devem ser 
excessivamente complicados;

166. Insta os Estados a adotarem as medidas 
necessárias, como previsto na legislação nacio-
nal, para assegurarem o direito das vítimas em 
obterem reparação e satisfação justas e adequa-
das relativas aos atos de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata e a 
formularem medidas efetivas para prevenção 
da repetição de tais atos;
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V. Estratégias para Alcançar a Plena 
e Efetiva Igualdade, Abrangendo 
a Cooperação Internacional e o 
Fortalecimento das Nações Unidas e de 
Outros Mecanismos Internacionais na Luta 
Contra ao Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância Correlata

167. Exorta os Estados a aplicarem diligen-
temente todos os compromissos assumidos 
por eles nas declarações e planos de ação das 
conferências regionais nas quais participaram, 
e a formularem políticas e planos de ação na-
cionais no combate ao racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata, de 
acordo com os objetivos formalmente estabe-
lecidos em tais declarações e planos, e segundo 
o previsto por outros instrumentos e decisões 
pertinentes; e, ainda, solicita que, nos casos em 
que tais políticas e planos de ação nacionais 
no combate ao racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata já existam, 
os Estados incorporem os compromissos re-
sultantes de suas conferências regionais;

168. Insta os Estados que ainda não o fizeram, 
a considerarem a possibilidade de adesão às 
Convenções de Genebra, de 12 de agosto de 
1949 e aos seus dois Protocolos Adicionais de 
1977, bem como a outros tratados do direito 
internacional humanitário, e para promulga-
rem, como prioridade máxima, a legislação 
apropriada, tomando medidas necessárias para 
dar pleno efeito às suas obrigações segundo o 
direito humanitário internacional, em particu-
lar, em relação às leis e normas que proíbem a 
discriminação;

169. Insta os Estados a desenvolverem progra-
mas de cooperação para promoverem a igual-
dade de oportunidades iguais que venham a 
beneficiar as vítimas de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata e os 
incentivem a propor a criação de programas de 
cooperação multilateral com o mesmo objetivo;

170. Convida os Estados a incluírem o tema 
de luta contra o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata nos progra-

mas de trabalho das agências de integração 
regionais e nos fóruns de diálogo regionais 
além-fronteiras;

171. Insta os Estados a reconhecerem os de-
safios que as pessoas de diferentes raças, cores, 
descendências, origens étnicas ou nacionais, 
religiões e línguas, construídos socialmente 
diferentes, vivenciam ao buscarem conviver 
juntas e a desenvolverem sociedades multir-
raciais e multiculturais harmoniosas; também 
insta-se os Estados a reconhecerem que os 
exemplos positivos de sociedades multirraciais 
e multiculturais relativamente bem-sucedidas, 
tais como algumas existentes na região do 
Caribe, precisam ser estudados e analisados, 
e suas técnicas e mecanismos, políticas e 
programas de resolução de conflitos baseadas 
nos fatores relativos à raça, cor, descendência, 
língua, religião, origem étnica ou nacional 
para desenvolverem sociedades multirraciais 
e multiculturais harmoniosas, precisam estar 
sistematicamente sendo fomentados e desen-
volvidos e, portanto, solicita-se que as Nações 
Unidas e as suas agências especializadas com-
petentes considerem o estabelecimento de um 
centro internacional de estudos e políticas de 
desenvolvimento multirraciais e multiculturais 
para realizar este sério trabalho de importância 
fundamental para o benefício da comunidade 
internacional;

172. Insta os Estados a protegerem a iden-
tidade nacional e étnica, cultural, religiosa 
e linguística das minorias, dentro de seus 
respectivos territórios e a adotarem medidas 
legislativas apropriadas e outras medidas para 
incentivarem condições para a promoção da-
quela identidade, com o intuito de protegê-las 
de qualquer forma de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata. Neste 
contexto, formas de discriminação múltipla 
devem ser totalmente levadas em consideração;

173. Recomenda, ainda, aos Estados a assegu-
rarem igualdade de proteção e a promoção das 
identidades das comunidades historicamente 
desfavorecidas naquelas circunstâncias parti-
culares onde isto seja necessário;



171

A
to

s 
in

te
rn

ac
io

na
is

 n
ão

 r
at

ifi
ca

do
s 

pe
lo

 B
ra

si
l

174. Insta os Estados a tomarem ou a reforça-
rem medidas, inclusive através de cooperação 
bi ou multilateral, para enfocarem as causas 
fundamentais, como a pobreza, subdesen-
volvimento e a falta de oportunidades iguais, 
algumas das quais podem estar associadas às 
práticas discriminatórias, que fazem as pessoas, 
especialmente mulheres e crianças, vulneráveis 
ao tráfico que pode ser motivo de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

175. Incentiva os Estados, em cooperação 
com organizações não governamentais, a 
realizarem campanhas visando a explicitar as 
oportunidades, limitações e direitos no evento 
da migração, a fim de capacitar a todos, em 
particular as mulheres, a tomarem decisões 
com conhecimento de causa e para impedir que 
elas se tornem vítimas do tráfico de migrantes;

176. Insta os Estados a adotarem e imple-
mentarem políticas de desenvolvimento social 
baseadas em dados estatísticos confiáveis e 
centrados na conquista, até o ano 2015, dos 
compromissos que vão ao encontro do que está 
estabelecido no parágrafo 36, do Programa de 
Ação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvi-
mento Social, ocorrida em Copenhagen, em 
1995, visando superar, significativamente, as 
diferenças existentes nas condições de vida 
enfrentadas pelas vítimas de racismo, discri-
minação racial, xenofobia e intolerância cor-
relata, especialmente, aquelas relativas à taxa 
de analfabetismo, educação primária universal, 
mortalidade infantil, mortalidade de crianças 
abaixo dos 5 anos, saúde, atenção à saúde re-
produtiva para todos e o acesso a água potável. 
A promoção da igualdade de gênero também 
será levada em consideração na adoção e im-
plementação destas medidas;

Marco jurídico internacional

177. Insta os Estados a continuarem a cooperar 
com o Comitê para a Eliminação da Discrimi-
nação Racial e outros órgãos monitoradores 
dos tratados de direitos humanos a fim de pro-
mover, particularmente através de um diálogo 

construtivo e transparente, a efetiva aplicação 
destes instrumentos e a devida consideração 
das recomendações adotadas por estes órgãos 
em relação às denúncias de racismo, discrimi-
nação racial, xenofobia e intolerância correlata;

178. Solicita recursos adequados ao Comitê 
para a Eliminação da Discriminação Racial com 
o intuito de possibilitar o pleno cumprimento 
de seu mandato e enfatiza a importância de se 
proporcionar recursos adequados para todos os 
órgãos das Nações Unidas criados em virtude 
dos tratados de direitos humanos;

Instrumentos Internacionais Gerais

179. Apoia os esforços da comunidade inter-
nacional, em particular, os passos dados sob os 
auspícios da UNESCO para promover o respei-
to e a preservação da diversidade cultural den-
tro e entre as comunidades e nações, visando a 
criar um mundo multicultural harmonioso, em 
particular, através da elaboração de um possível 
instrumento internacional neste sentido e de 
maneira consistente com os instrumentos de 
direitos humanos internacionais;

180. Convida a Assembleia-Geral das Nações 
Unidas a considerar a elaboração de uma Con-
venção internacional integral e abrangente para 
proteger e promover os direitos e a dignidade 
das pessoas portadoras de deficiência, incluin-
do especialmente, disposiçõess que enfoquem 
as práticas e tratamento discriminatórios que 
a elas são dados;

Cooperação Regional – Internacional

181. Convida a União Interparlamentar a con-
tribuir nas atividades do Ano Internacional de 
Mobilização contra o Racismo, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, 
através do incentivo aos Parlamentos nacio-
nais para discutirem e reverem os progressos 
alcançados para a consecução dos objetivos da 
Conferência Mundial;

182. Incentiva os Estados a participarem 
dos diálogos regionais sobre os problemas 
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de migração, e convida-os a considerarem a 
negociação de acordos bilaterais e regionais 
sobre trabalhadores migrantes e a desenharem 
e implementarem programas com os Estados 
de outras regiões para a proteção dos direitos 
dos migrantes;

183. Insta os Estados, em consulta com a 
sociedade civil, a apoiarem ou, de outra for-
ma, a estabelecerem, como seja adequado, 
amplos diálogos regionais sobre as causas e 
consequências da migração os quais enfoquem, 
não apenas o cumprimento da lei e o controle 
de fronteiras, mas também a promoção e a 
proteção dos direitos humanos dos migrantes 
e a relação entre migração e desenvolvimento;

184. Incentiva as organizações internacionais 
que se ocupam, especificamente, com as ques-
tões de migração para trocar informações e 
coordenar atividades sobre temas relacionados 
ao racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata contra migrantes, in-
cluindo migrantes trabalhadores, com o apoio 
do Escritório do Alto Comissariado de Direitos 
Humanos das Nações Unidas;

185. Expressa profunda preocupação com 
a gravidade dos sofrimentos humanitários 
das populações civis afetadas e com o fardo 
carregado por muitos países de acolhida, 
particularmente, países desenvolvidos e países 
em transição, e solicita às instituições interna-
cionais competentes a assegurarem a urgente e 
adequada assistência financeira e humanitária 
aos países-anfitriões para permitir que estes 
possam ajudar as vítimas a enfrentarem, sobre 
bases igualitárias, as dificuldades das popula-
ções expulsas de seus lares; e clama por segu-
rança suficiente para permitir aos refugiados 
o exercício do livre direito de retornarem aos 
seus países de origem voluntariamente, em 
segurança e com dignidade;

186. Incentiva os Estados a firmarem acordos 
bilaterais, sub-regionais, regionais e interna-
cionais para combater o problema do tráfico de 
mulheres e crianças, em particular de meninas, 
bem como, o tráfico de migrantes;

187. Solicita os Estados a promoverem inter-
câmbios, quando for procedente, em níveis 
regional e internacional, entre as instituições 
nacionais independentes e, em alguns casos, 
outros órgãos independentes competentes, 
visando o fomento da cooperação no combate 
ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

188. Insta os Estados a apoiarem as iniciativas 
de órgãos e centros regionais que combatem 
o racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata, quando existam em 
sua região, e recomenda que a criação de tais 
órgãos e centros onde eles não existam seja con-
siderada em todas as regiões. Estes órgãos ou 
centros devem realizar as seguintes atividades, 
dentre outras: avaliar e monitorar a situação 
de racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata e de indivíduos ou gru-
pos que são vítimas ou sujeitos dos mesmos; 
identificar tendências e questões e problemas; 
coletar, disseminar e trocar informações rela-
tivas, inter alia, aos resultados das conferências 
regionais e da Conferência Mundial e construir 
redes para estes fins; difundir exemplos de boa 
prática; organizar campanhas de conscientiza-
ção; desenvolver propostas/soluções/medidas 
preventivas, quando possível e apropriado, 
através de esforços conjuntos e em coordenação 
das Nações Unidas, organizações regionais e os 
Estados Membros e instituições nacionais de 
direitos humanos;

189. Insta as organizações regionais, dentro 
de seu mandato, a contribuírem na luta contra 
o racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata;

190. Incentiva as instituições financeiras e de 
desenvolvimento e aos programas operacionais 
e agências especializadas das Nações Unidas, 
de acordo com seus orçamentos regulares e 
os procedimentos de seus órgãos diretores, a:

(a) Destinarem atenção prioritária e alocar 
recursos suficientes, dentro de suas áreas de 
competência e orçamento, para melhorar a 
situação de vítimas de racismo, discriminação 
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racial, xenofobia e intolerância correlata, a 
fim de se combater manifestações de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata e a incluí-las no desenvolvimento e 
implementação de projetos relativos a eles;

(b) Integrarem os princípios e padrões de 
direitos humanos dentro de suas políticas e 
programas;

(c) Considerarem, em seus relatórios peri-
ódicos aos seus conselhos administrativos, a 
inclusão de informações sobre sua contribuição 
para a promoção da participação das vítimas 
de racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata em seus programas e 
atividades, além da informação sobre os esfor-
ços envidados para facilitar sua participação 
e para assegurar que estas políticas e práticas 
contribuam para a erradicação do racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata;

(d) Examinarem como suas políticas e práticas 
afetam as vítimas de racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata e a 
assegurarem que essas políticas e práticas con-
tribuam para a erradicação destes fenômenos;

191. A Conferência Mundial:

(a) Convoca os Estados a elaborarem planos de 
ação, em consulta com as instituições nacionais 
de direitos humanos, outras instituições criadas 
por lei para combater o racismo e a sociedade 
civil, e a proporcionar ao Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 
planos de ação e outros materiais pertinentes 
sobre as medidas realizadas com o intuito de 
implementar as disposições da presente Decla-
ração e o Programa de Ação;

(b) Solicita ao Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos, no segui-
mento da Conferência, a cooperar com cinco 
eminentes peritos independentes, um de cada 
região, nomeados pelo Secretário-Geral den-
tre os candidatos propostos pelo Presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, depois 

de consulta aos grupos regionais, para que 
supervisionem a aplicação das disposições da 
Declaração e do Programa de Ação. Um relató-
rio anual sobre o progresso da aplicação destas 
disposições será apresentado pelo Alto Comis-
sariado à Comissão de Direitos Humanos e à 
Assembleia-Geral, levando em consideração 
informações e opiniões proporcionadas pelos 
Estados, pelos órgãos competentes criados em 
virtude dos tratados dos direitos humanos, os 
procedimentos especiais e outros mecanismos 
da Comissão de Direitos Humanos das Nações 
Unidas, organizações internacionais, regionais 
e não governamentais e as instituições nacionais 
de direitos humanos;

(c) Acolhe a intenção da Alta Comissária das 
Nações Unidas para os Direitos Humanos de 
estabelecer, dentro do escritório do Alto Co-
missariado dos Direitos Humanos, uma seção 
de luta contra a discriminação para combater 
o racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata e para promover a 
igualdade e a não discriminação, e convida 
a Alta Comissária a considerar possibilidade 
de inclusão dentro do mandato desta seção, 
inter alia, a compilação das informações sobre 
discriminação racial e seu desenvolvimento 
da prestação de apoio, e assesoria jurídica e 
administrativa e aconselhamento às vítimas 
de discriminação racial e a coleta de material 
de antecedentes fornecido pelos Estados, 
organizações não governamentais regionais 
e internacionais e instituições de direitos hu-
manos nacionais segundo os mecanismos de 
seguimento da Conferência Mundial;

(d) Recomenda que o escritório do Alto 
Comissariado pelos Direitos Humanos em 
cooperação com os Estados, organizações não 
governamentais regionais e internacionais e 
instituições de direitos humanos nacionais 
criem uma base de dados contendo informa-
ções sobre meios práticos de se combater o ra-
cismo, discriminação racial, xenofobia e intole-
rância correlata, particularmente instrumentos 
regionais e internacionais e legislação nacional, 
incluindo legislação antidiscriminatória, bem 
como os meios legais existentes para se comba-
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ter a discriminação racial; sobre os recursos e 
remédios disponíveis através dos mecanismos 
internacionais para vítimas de discriminação 
racial, bem como os recursos existentes em 
âmbito nacional; programas educacionais e 
preventivos implementados em vários países e 
regiões; as melhores práticas para se combater 
o racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata; oportunidades para 
cooperação técnica; estudos acadêmicos e 
documentos especializados; e para assegurar 
que a base de dados seja tão acessível quanto 
possível às autoridades como ao público em 
geral, através de seu website e de outros meios 
adequados;

192. Convida as Nações Unidas e a UNESCO 
a continuarem a organizar reuniões de alto 
nível e outros encontros para o Diálogo entre 
as Civilizações e a mobilizar fundos e promover 
parcerias para este propósito;

Escritório do Alto Comissariado para os 
Direitos Humanos

193. Incentiva a Alta Comissária das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos a continuar 
a expandir a nomeação e a designação dos 
embaixadores da boa vontade em todos os 
países do mundo a fim de, inter alia, promover 
o respeito aos direitos humanos, uma cultura 
de tolerância e aumentar o nível de conscienti-
zação sobre o flagelo do racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata;

194. Convoca o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos a continuar 
seus esforços para melhor dar a conhecer o 
trabalho do Comitê pela Eliminação da Discri-
minação Racial e de outros órgãos das Nações 
Unidas criados em virtude dos tratados de 
direitos humanos;

195. Convida o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos a realizar 
consultas regulares à UNESCO e às organiza-
ções não governamentais que desempenham 
atividades de promoção e proteção dos direitos 

humanos, e a incentivar atividades de pesquisa 
visando coletar, manter e adaptar materiais de 
informação técnica, científica e educacional 
produzidos por todas as culturas ao redor do 
mundo na luta contra o racismo;

196. Solicita ao Escritório do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos prestar especial atenção às violações 
aos direitos humanos das vítimas de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata, em particular dos migrantes, inclu-
sive migrantes trabalhadores, e a promover 
a cooperação internacional no combate à 
xenofobia e a desenvolver programas, para 
este fim, os quais possam ser aplicados nos 
países com base em acordos de cooperação 
apropriados;

197. Convida os Estados a assistirem ao Es-
critório do Alto Comissariado dos Direitos 
Humanos no desenvolvimento e financiamen-
to, sob solicitação dos Estados, de projetos 
específicos de cooperação técnica, visando 
o combate ao racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata; 

198. A Conferência Mundial:

(a) Convida a Comissão de Direitos Humanos 
a incluir dentro dos mandatos dos Relatores 
Especiais e grupos de trabalho da Comissão 
de Direitos Humanos, em particular, do Re-
lator Especial sobre formas contemporâneas 
de racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata, recomendações para 
que, no exercício de seus mandatos, examinem 
as disposições da Declaração e do Programa 
de Ação, em especial, apresentando relatórios 
à Assembleia-Geral e à Comissão de Direitos 
Humanos e, também, a considerarem qualquer 
outro meio apropriado de acompanhamento 
dos resultados da Conferência Mundial;

(b) Convoca os Estados a cooperarem com os 
procedimentos especiais pertinentes da Comis-
são dos Direitos Humanos e outros mecanis-
mos das Nações Unidas em questões relativas 
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ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, em particular com os 
relatores especiais, peritos independentes e 
representantes especiais;

199. Recomenda que a Comissão de Direitos 
Humanos prepare normas internacionais 
complementares para fortalecer e atualizar os 
instrumentos internacionais contra racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 
correlata em todos os seus aspectos;

Décadas

200. Insta os Estados e a comunidade inter-
nacional a apoiarem as atividades da Terceira 
Década de Combate ao Racismo e à Discrimi-
nação Racial;

201. Recomenda que a Assembleia-Geral 
declare o Ano ou a Década das Nações Unidas 
contra o tráfico de pessoas, especialmente mu-
lheres, jovens e crianças, a fim de proteger sua 
dignidade e direitos humanos;

202. Insta os Estados, em estreita cooperação 
com a UNESCO, a promoverem a implemen-
tação da Declaração e do Programa de Ação 
sobre a Cultura de Paz e os objetivos da Década 
Internacional por uma Cultura de Paz e Não 
Violência para as Crianças do Mundo, iniciada 
em 2001 e convida a UNESCO a contribuir 
nestas atividades;

Povos Indígenas

203. Recomenda que o Secretário-Geral das 
Nações Unidas realize a avaliação dos resul-
tados da Década Internacional dos Povos 
Indígenas do Mundo (1995-2004) e faça reco-
mendações em relação a como marcar o fim 
desta Década, incluindo medidas de acompa-
nhamento adequado;

204. Solicita aos Estados a assegurarem finan-
ciamento suficiente para o estabelecimento de 
um marco operacional e criação de uma base 
firme para o desenvolvimento futuro do Fórum 

Permanente sobre Questões Indígenas dentro 
do sistema das Nações Unidas;

205. Insta os Estados a cooperarem com o 
trabalho do Relator Especial sobre a situação 
dos direitos humanos e liberdades funda-
mentais dos povos indígenas e solicita que o 
Secretário-Geral e a Alta Comissária pelos 
Direitos Humanos assegurem que o Relator 
Especial seja munido de todos os recursos 
humanos, técnicos e financeiros para realizar 
suas responsabilidades;

206. Exorta os Estados a concluírem as nego-
ciações e a aprovarem, o mais rápido possível, 
o texto do rascunho da declaração sobre os 
direitos dos povos indígenas, objeto de debate 
do grupo de trabalho da Comissão de Direitos 
Humanos para elaborar o projeto da Declara-
ção, de acordo com a resolução da Comissão 
no 1995/32, de 3 de março de 1995;

207. Insta os Estados, à luz das relações entre 
racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata e pobreza, marginali-
dade e exclusão social de povos e indivíduos 
nos níveis nacional e internacional, a reforçar 
suas políticas e medidas destinadas à redução 
das desigualdades de renda e riqueza e a ado-
tarem medidas, individualmente e através da 
cooperação internacional, para promoverem 
e protegerem os direitos econômicos, sociais 
e culturais sobre bases não discriminatórias;

208. Insta os Estados e as instituições de 
financiamento e desenvolvimento internacio-
nais a mitigarem quaisquer efeitos negativos 
da globalização através do exame, inter alia, 
da forma como as suas políticas e práticas 
afetam as populações nacionais em geral e os 
povos indígenas em particular, assegurando 
que suas políticas e práticas contribuam para a 
erradicação do racismo através da participação 
de populações nacionais e, em particular, dos 
povos indígenas no desenvolvimento de seus 
projetos; através da democratização de institui-
ções internacionais de financiamento; e através 
da consulta aos povos indígenas sobre qualquer 
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questão que possa afetar a sua integridade física, 
espiritual e cultural;

209. Convida as instituições de financia-
mento e de desenvolvimento e os programas 
operacionais e agências especializadas das 
Nações Unidas, em conformidade com seus 
orçamentos regulares e os procedimentos de 
seus conselhos-diretores a:

(a) Destinarem prioridade especial e alocarem 
recursos suficientes, no âmbito de suas áreas de 
competência, para o melhoramento da situação 
dos povos indígenas, com especial atenção 
às necessidades destas populações nos países 
em desenvolvimento, incluindo a preparação 
de programas específicos visando alcançar os 
objetivos da Década Internacional dos Povos 
Indígenas do Mundo;

(b) Realizar projetos especiais através dos 
canais apropriados e em colaboração com os 
povos indígenas, para apoiar suas iniciativas em 
nível comunitário e facilitar o intercâmbio de 
informações e de conhecimento técnico entre 
povos indígenas e peritos nestas áreas;

Sociedade Civil

210. Exorta os Estados a que, em estreita co-
operação, desenvolvam parcerias e consultem 
regularmente as organizações não governa-
mentais e todos os demais setores da sociedade 
civil, a fim de aproveitarem sua experiência e 
perícia contribuindo, assim, para a elaboração 
de leis, políticas e outras iniciativas, bem como 
envolvendo-as mais de perto na elaboração e 
implementação de políticas e programas des-
tinados ao combate ao racismo, discriminação 
racial, xenofobia e intolerância correlata;

211. Insta os líderes de comunidades religiosas 
a continuarem a enfrentar o racismo, discrimi-
nação racial, xenofobia e intolerância correlata 
através, inter alia, da promoção e patrocínio do 
diálogo e parcerias para produzir a reconcilia-
ção, a concórdia e a harmonia dentro e entre as 
sociedades, e convida as comunidades religiosas 
a participarem na promoção da revitalização 

econômica e social; e incentiva os líderes re-
ligiosos a promoverem maior cooperação e 
contato entre grupos raciais diversos;

212. Insta os Estados a estabelecerem e forta-
lecerem parcerias efetivas e apoio a todos os 
atores pertinentes da sociedade civil, incluindo 
as organizações não governamentais que tra-
balham na promoção da igualdade de gênero 
e para o avanço das mulheres, particularmente 
mulheres sujeitas a múltiplas discriminações, 
para fortalecer as formas de colaboração já 
existentes e, quando procedente, o apoio neces-
sário com o fim de promover uma abordagem 
holística e integrada para a eliminação de todas 
as formas de discriminação contra mulheres e 
meninas;

Organizações não governamentais

213. Insta os Estados a proporcionarem um 
ambiente aberto e propício para permitir que 
as organizações não governamentais funcionem 
livre e abertamente no seio de suas sociedades 
e, assim, contribuam de maneira efetiva para a 
eliminação do racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata em todo o 
mundo e promovam uma maior participação 
das organizações de base;

214. Exorta os Estados a explorarem meios 
de potencializar o papel das organizações não 
governamentais na sociedade através, espe-
cialmente, do aprofundamento dos laços de 
solidariedade entre os cidadãos, da promoção 
de uma maior confiança que esteja acima das 
divisões de raça e classes, através da promoção 
de uma maior participação e cooperação volun-
tária dos cidadãos;

O Setor privado

215. Insta os Estados a adotarem medidas, 
incluindo medidas legislativas, quando apro-
priado, para assegurar que as corporações 
transnacionais e outras empresas estrangeiras 
operem dentro dos territórios nacionais respei-
tando os preceitos e práticas do não racismo e 
da não discriminação, e ainda incentiva o setor 
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empresarial, incluindo corporações transna-
cionais e empresas estrangeiras, a colaborarem 
com os sindicatos e outros setores pertinentes 
da sociedade civil a desenvolverem códigos 
de conduta voluntários para todos as empre-
sas, destinados à prevenção, ao combate e à 
erradicação do racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata;

Jovens

216. Insta os Estados a incentivarem a plena e 
ativa participação, bem como a envolver mais 
de perto, os jovens na elaboração, planejamento 
e implementação de atividades de luta contra o 
racismo, discriminação racial, xenofobia e into-
lerância correlata, e exorta os Estados, em par-
ceria com as organizações não governamentais 
e outros setores da sociedade civil, a facilitarem 
o diálogo entre os jovens em nível nacional e 
internacional sobre racismo, discriminação ra-
cial, xenofobia e intolerância correlata, através 
do Fórum Mundial da Juventude do Sistema 
das Nações Unidades e através do uso de novas 
tecnologias, intercâmbios e outros meios;

217. Insta os Estados a incentivarem e facili-
tarem o estabelecimento e a manutenção de 
mecanismos jovens, estabelecidos por orga-
nizações de jovens e por mulheres e homens 
jovens, no espírito de combate ao racismo, 
discriminação racial, xenofobia e intolerância 

correlata, através de atividades como: dissemi-
nação e intercâmbio de informações e cons-
trução de redes para estes fins; organização de 
campanhas de sensibilização e participação em 
programas multiculturais de educação; elabora-
ção de propostas e soluções quando for possível 
e adequado; cooperação e consulta regulares às 
organizações não governamentais e a outros 
atores da sociedade civil no desenvolvimento 
de iniciativas e programas que promovam o 
diálogo e o intercâmbio cultural;

218. Insta os Estados, em cooperação com 
organizações não governamentais, o Comitê 
Olímpico Internacional e as Federações Des-
portivas Regionais e Internacionais a inten-
sificarem a luta contra o racismo no esporte, 
através, dentre outras coisas, da educação dos 
jovens do mundo pela prática do esporte sem 
discriminação de qualquer tipo e no espírito 
olímpico, o que requer compreensão humana, 
tolerância, jogo limpo e solidariedade;

219. Reconhece que para que este Programa 
de Ação tenha êxito serão necessários vontade 
política e financiamento suficiente nos âmbitos 
nacional, regional e internacional, bem como a 
cooperação internacional.

Fonte: Disponível em: <http://www.unifem.org.br/
sites/700/710/00001626.pdf>. Acesso em: 17 set. 
2015.
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Declaração e Programa de Ação de Viena

A Conferência Mundial sobre os Direitos Hu-
manos,

Considerando que a promoção e proteção dos 
direitos humanos são questões prioritárias para 
a comunidade internacional e que a Conferência 
oferece uma oportunidade singular para uma 
análise abrangente do sistema internacional dos 
direitos humanos e dos mecanismos de proteção 
dos direitos humanos, para fortalecer e promo-
ver uma maior observância desses direitos de 
forma justa e equilibrada,

Reconhecendo e afirmando que todos os direi-
tos humanos têm origem na dignidade e valor 
inerente à pessoa humana, e que esta é o sujeito 
central dos direitos humanos e liberdades fun-
damentais, razão pela qual deve ser a principal 
beneficiária desses direitos e liberdades e par-
ticipar ativamente de sua realização,

Reafirmando sua adesão aos propósitos e prin-
cípios enunciados na carta das Nações Unidas, e 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos,

Reafirmando o compromisso assumido no 
âmbito do artigo 56 da Carta das Nações Uni-
das, de tomar medidas conjuntas e separadas, 
enfatizando adequadamente o desenvolvimento 
de uma cooperação internacional eficaz, visan-
do à realização dos propósitos estabelecidos 
no artigo 55, incluindo o respeito universal e 
observância dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais de todas as pessoas,

Enfatizando as responsabilidades de todos os 
Estados, em conformidade com a Carta das 
Nações Unidas, de desenvolver e estimular o 
respeito dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais de todas as pessoas sem distinção 
de raça, sexo, idioma ou religião,

Lembrando o Preâmbulo da Carta das Nações 
Unidas, particularmente a determinação de rea-

firmar a fé nos direitos humanos fundamentais, 
na dignidade e valor da pessoa humana e nos 
direitos iguais de homens e mulheres das nações 
grandes e pequenas,

Lembrando também a determinação contida no 
Preâmbulo da Carta das Nações Unidas de pre-
servar as gerações futuras do flagelo da guerra, 
de estabelecer condições sob as quais a justiça e 
o respeito às obrigações emanadas de tratados 
e outras fontes do direito internacional possam 
ser mantidos, de promover o progresso social e 
o melhor padrão de vida dentro de um conceito 
mais amplo de liberdade, de praticar a tolerância 
e a boa vizinhança e de empregar mecanismos 
internacionais para promover avanços econô-
micos e sociais em benefício de todos os povos,

Ressaltando que a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que constitui uma meta 
comum para todos os povos e todas as nações, 
é fonte de inspiração e tem sido a base utilizada 
pelas Nações Unidas na definição das normas 
previstas nos instrumentos internacionais de 
direitos humanos existentes, particularmente 
no Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos e no Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais,

Considerando as importantes mudanças em 
curso no cenário internacional e as aspirações 
de todos os povos por uma ordem internacional 
baseada nos princípios consagrados na Carta 
das Nações Unidas, incluindo a promoção dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais 
de todas as pessoas e o respeito pelo princípio 
dos direitos iguais e autodeterminação dos 
povos em condições de paz, democracia, jus-
tiça, igualdade, Estados de Direito, pluralismo, 
desenvolvimento, melhores padrões de vida e 
solidariedade,

Profundamente preocupada com as diversas 
formas de discriminação e violência às quais 
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as mulheres continuam expostas em todo o 
mundo,

Reconhecendo que as atividades das Nações 
Unidas na esfera dos direitos humanos devem 
ser racionalizadas e melhoradas, visando a 
fortalecer o mecanismo das Nações Unidas 
nessa esfera e promover os objetivos de respeito 
universal e observância das normas internacio-
nais dos direitos humanos,

Tendo levado em consideração as Declara-
ções aprovadas nas três Reuniões Regionais, 
realizadas em Túnis, San José e Bangkok e 
as contribuições dos Governos, bem como 
as sugestões apresentadas por organizações 
intergovernamentais e não governamentais 
e os estudos desenvolvidos por peritos inde-
pendentes durante o processo preparatório da 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos,

Acolhendo o Ano Internacional dos Povos 
Indígenas de 1993 como a afirmação do 
compromisso da comunidade internacional 
de garantir-lhes os direitos humanos e liber-
dades fundamentais e respeitar suas culturas 
e identidades,

Reconhecendo também que a comunidade 
internacional deve conceber os meios para 
eliminar os obstáculos existentes e superar 
desafios à realização de todos os direitos hu-
manos e para evitar que continuem ocorrendo 
casos de violações de direitos humanos em 
todo o mundo,

Imbuída do espírito de nossa era e da realidade 
de nosso tempo, que exigem que todos os povos 
do mundo e todos os Estados membros das 
Nações Unidas empreendam com redobrado 
esforço a tarefa de promover e proteger todos 
os direitos humanos e liberdades fundamen-
tais, de modo a garantir a realização plena e 
universal desses direitos,

Determinada a tomar novas medidas em 
relação ao compromisso da comunidade inter-
nacional de promover avanços substanciais na 
área dos direitos humanos, mediante esforços 

renovados e continuados de cooperação e 
solidariedade internacionais,

Adota solenemente a 

DECLARAÇÃO E O PROGRAMA DE 
AÇÃO DE VIENA

I

1. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reafirma o compromisso solene de 
todos os Estados de promover o respeito uni-
versal e a observância e proteção de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais 
a todas as pessoas, em conformidade com a 
Carta das Nações Unidas, outros instrumentos 
relacionados aos direitos humanos e o direito 
internacional. A natureza universal desses di-
reitos e liberdades está fora de questão.

Nesse contexto, o fortalecimento da coopera-
ção internacional na área dos direitos humanos 
é essencial à plena realização dos propósitos 
das Nações Unidas.

Os direitos humanos e as liberdades fun-
damentais são direitos naturais de todos os 
seres humanos; sua proteção e promoção são 
responsabilidades primordiais dos Governos.

2. Todos os povos têm direito à autodetermi-
nação. Em virtude desse direito, determinam 
livremente sua condição política e promovem 
livremente o desenvolvimento econômico, 
social e cultural.

Levando em consideração a situação particular 
dos povos submetidos à dominação colonial 
ou outras formas de dominação estrangeira, a 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 
reconhece o direito dos povos de tomar medi-
das legítimas, em conformidade com a Carta 
das Nações Unidas, para garantir seu direito 
inalienável à autodeterminação. A Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos considera 
que a negação do direito à autodeterminação 
constitui uma violação dos direitos humanos 
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e enfatiza a importância da efetiva realização 
desse direito.

De acordo com a Declaração sobre os Princí-
pios do Direito Internacional Relativos à Rela-
ções Amistosas e à Cooperação entre Estados 
em conformidade com a Carta das Nações 
Unidas, nada do que foi exposto acima será 
entendido como uma autorização ou estímulo 
a qualquer ação que possa desmembrar ou 
prejudicar, total ou parcialmente, a integrida-
de territorial ou unidade política de Estados 
soberanos e independentes que se conduzam 
de acordo com o princípio de igualdade de 
direitos e autodeterminação dos povos e que 
possuam assim Governo representativo do 
povo como um todo, pertencente ao território, 
sem qualquer tipo de distinção.

3. Devem ser adotadas medidas internacionais 
eficazes para garantir e monitorar a aplicação de 
normas de direitos humanos a povos submeti-
dos a ocupação estrangeira, bem como medidas 
jurídicas eficazes contra a violação de seus 
direitos humanos, de acordo com as normas 
dos direitos humanos e o direito internacional, 
particularmente a Convenção de Genebra sobre 
Proteção de Civis em Tempo de Guerra, de 14 
de agosto de 1949, e outras normas aplicáveis 
do direito humanitário.

4. A promoção e proteção de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais devem ser 
consideradas como um objetivo prioritário 
das Nações Unidas, em conformidade com 
seus propósitos e princípios, particularmente 
o propósito da cooperação internacional. No 
contexto desses propósitos e princípios, a 
promoção e proteção de todos os direitos hu-
manos constituem uma preocupação legítima 
da comunidade internacional. Os órgãos e 
agências especializados relacionados com os 
direitos humanos devem, portanto, reforçar a 
coordenação de suas atividades com base na 
aplicação coerente e objetiva dos instrumentos 
internacionais de direitos humanos.

5. Todos os direitos humanos são universais, 
indivisíveis interdependentes e inter-relaciona-

dos. A comunidade internacional deve tratar 
os direitos humanos de forma global, justa e 
equitativa, em pé de igualdade e com a mesma 
ênfase. Embora particularidades nacionais e 
regionais devam ser levadas em consideração, 
assim como diversos contextos históricos, 
culturais e religiosos, é dever dos Estados pro-
mover e proteger todos os direitos humanos e 
liberdades fundamentais, sejam quais forem 
seus sistemas políticos, econômicos e culturais.

6. Os esforços do sistema das Nações Unidas, 
para garantir o respeito universal e a obser-
vância de todos direitos humanos e liberdades 
fundamentais de todas as pessoas, contribuem 
para a estabilidade e bem-estar necessários 
à existência de relações pacíficas e amistosas 
entre as nações e para melhorar as condições 
de paz e segurança e o desenvolvimento social 
e econômico, em conformidade com a Carta 
das Nações Unidas.

7. O processo de promoção e proteção dos 
direitos humanos deve ser desenvolvido em 
conformidade com os propósitos e princípios 
da Carta das Nações Unidas e o direito inter-
nacional.

8. A democracia, o desenvolvimento e o res-
peito aos direitos humanos e liberdades funda-
mentais são conceitos interdependentes que se 
reforçam mutuamente. A democracia se baseia 
na vontade livremente expressa pelo povo de 
determinar seus próprios sistemas políticos, 
econômicos, sociais e culturais e em sua plena 
participação em todos os aspectos de suas vidas. 
Nesse contexto, a promoção e proteção dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais, 
em níveis nacional e internacional, devem ser 
universais e incondicionais. A comunidade 
internacional deve apoiar o fortalecimento e a 
promoção de democracia e o desenvolvimento 
e respeito aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais no mundo inteiro.

9. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reafirma que os países menos desen-
volvidos que optaram pelo processo de demo-
cratização e reformas econômicas, muitos dos 
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quais situam-se na África, devem ter o apoio 
da comunidade internacional em sua transi-
ção para a democracia e o desenvolvimento 
econômico.

10. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reafirma o direito ao desenvolvi-
mento, previsto na Declaração sobre Direito ao 
Desenvolvimento, como um direito universal e 
inalienável e parte integral dos direitos huma-
nos fundamentais.

Como afirma a Declaração sobre o Direito ao 
Desenvolvimento, a pessoa humana é o sujeito 
central do desenvolvimento.

Embora o desenvolvimento facilite a realização 
de todos os direitos humanos, a falta de de-
senvolvimento não poderá ser invocada como 
justificativa para se limitar os direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos.

Os Estados devem cooperar uns com os outros 
para garantir o desenvolvimento e eliminar obs-
táculos ao mesmo. A comunidade internacional 
deve promover uma cooperação internacional 
eficaz, visando à realização do direito ao de-
senvolvimento e à eliminação de obstáculos ao 
desenvolvimento.

O progresso duradouro necessário à realização 
do direito ao desenvolvimento exige políticas 
eficazes de desenvolvimento em nível nacional, 
bem como relações econômicas equitativas e 
um ambiente econômico favorável em nível 
internacional.

11. O direito ao desenvolvimento deve ser rea-
lizado de modo a satisfazer equitativamente as 
necessidades ambientais e de desenvolvimento 
de gerações presentes e futuras. A Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos reconhece 
que a prática de descarregar ilicitamente subs-
tâncias e resíduos tóxicos e perigosos constitui 
uma grave ameaça em potencial aos direitos de 
todos à vida e à saúde.

Consequentemente, a Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos apela a todos os 

Estados para que adotem e implementem vi-
gorosamente as convenções existentes sobre o 
descarregamento de produtos e resíduos tóxicos 
e perigosos e para que cooperem na prevenção 
do descarregamento ilícito.

Todas as pessoas têm o direito de desfrutar dos 
benefícios do progresso científico e de suas apli-
cações. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos observa que determinados avanços, 
principalmente na área das ciências biomé-
dicas e biológicas, podem ter consequências 
potencialmente adversas para a integridade, 
dignidade e os direitos humanos do indivíduo 
e solicita a cooperação internacional para que 
se garanta pleno respeito aos direitos humanos 
e à dignidade, nessa área de interesse universal.

12. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos apela à comunidade internacional, 
no sentido de que a mesma empreenda todos 
os esforços necessários para ajudar a aliviar a 
carga da dívida externa dos países em desen-
volvimento, visando a complementar os esfor-
ços dos Governos desses países para garantir 
plenamente os direitos econômicos, sociais e 
culturais de seus povos.

13. Os Estados e as organizações interna-
cionais, em regime de cooperação com as 
organizações não governamentais, devem 
criar condições favoráveis nos níveis nacional, 
regional e internacional para garantir o pleno 
e efetivo exercício dos direitos humanos. Os 
Estados devem eliminar todas as violações de 
direitos humanos e suas causas, bem como os 
obstáculos à realização desses direitos.

14. A existência de situações generalizadas 
de extrema pobreza inibe o pleno e efetivo 
exercício dos direitos humanos; a comunidade 
internacional deve continuar atribuindo alta 
prioridade a medidas destinadas a aliviar e 
finalmente eliminar situações dessa natureza.

15. O respeito aos direitos humanos e liberda-
des fundamentais, sem distinções de qualquer 
espécie, é uma norma fundamental do direito 
internacional na área dos direitos humanos. 
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A eliminação rápida e abrangente de todas as 
formas de racismo e discriminação racial, de 
xenofobia e de intolerância associadas a esses 
comportamentos deve ser uma tarefa prioritária 
para a comunidade internacional. Os Governos 
devem tomar medidas eficazes para preveni-las 
e combatê-las. Grupos, instituições, organiza-
ções intergovernamentais e não governamentais 
e indivíduos de modo geral devem intensificar 
seus esforços de cooperação e coordenação de 
atividades contra esses males.

16. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos vê com bons olhos o progresso alcançado 
no sentido de pôr fim ao apartheid e solicitar 
que a comunidade internacional e o sistema das 
Nações Unidas prestem auxílio nesse processo.

Por outro lado, a Conferência Mundial sobre 
Direitos Humanos deplora os atos persistentes 
de violência que têm por objetivo frustar o 
desmantelamento pacífico do apartheid.

17. Os atos, métodos e práticas terroristas em 
todas as suas formas e manifestações, bem como 
os vínculos existentes entre alguns países e o 
tráfico de drogas, são atividades que visam à 
destruição dos direitos humanos, das liberdades 
fundamentais e da democracia e que ameaçam 
a integridade territorial e a segurança dos paí-
ses, desestabilizando Governos legitimamente 
constituídos. A comunidade internacional deve 
tomar as medidas necessárias para fortalecer a 
cooperação na prevenção e combate ao terro-
rismo.

18. Os direitos humanos das mulheres e das 
meninas são inalienáveis e constituem parte 
integral e indivisível dos direitos humanos uni-
versais. A plena participação das mulheres, em 
condições de igualdade, na vida política, civil, 
econômica, social e cultural nos níveis nacio-
nal, regional e internacional e a erradicação de 
todas as formas de discriminação, com base no 
sexo, são objetivos prioritários da comunidade 
internacional.

A violência e todas as formas de abuso e 
exploração sexual, incluindo o preconceito 

cultural e o tráfico internacional de pessoas, 
são incompatíveis com a dignidade e valor da 
pessoa humana e devem ser eliminadas. Pode-se 
conseguir isso por meio de medidas legislativas, 
ações nacionais e cooperação internacional nas 
áreas do desenvolvimento econômico e social, 
da educação, da maternidade segura e assistên-
cia à saúde e apoio social.

Os direitos humanos das mulheres devem ser 
parte integrante das atividades das Nações Uni-
das na área dos direitos humanos, que devem 
incluir a promoção de todos os instrumentos de 
direitos humanos relacionados à mulher.

A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos insta todos os Governos, instituições 
governamentais e não governamentais a inten-
sificarem seus esforços em prol da proteção e 
promoção dos direitos humanos da mulher e 
da menina.

19. Considerando a importância da promoção 
e proteção dos direitos das pessoas pertencentes 
a minorias e a contribuição dessa promoção 
e proteção à estabilidade política e social dos 
Estados onde vivem, a Conferência Mundial 
sobre os Direitos Humanos reafirma a obrigação 
dos Estados de garantir a pessoas pertencentes 
a minorias o pleno e efetivo exercício de todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais, 
sem qualquer forma de discriminação e em 
plena igualdade perante a lei, em conformidade 
com a Declaração das Nações Unidas sobre os 
Direitos de Pessoas Pertencentes a Minorias 
Nacionais, Étnicas, Religiosas e Linguísticas.

As pessoas pertencentes a minorias têm o 
direito de desfrutar de sua própria cultura, de 
professar e praticar sua própria religião e de 
usar seu próprio idioma privadamente ou em 
público, com toda a liberdade e sem qualquer 
interferência ou forma de discriminação.

20. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reconhece a dignidade inerente e a 
contribuição singular dos povos indígenas ao 
desenvolvimento e pluralidade da sociedade e 
reafirma vigorosamente o compromisso com 
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a comunidade internacional em relação ao 
bem-estar econômico, social e cultural desses 
povos e ao seu direito de usufruir dos frutos 
do desenvolvimento sustentável. Os Estados 
devem garantir a plena e livre participação 
de povos indígenas em todos os aspectos da 
sociedade, particularmente nas questões que 
lhes dizem respeito. Considerando a impor-
tância da promoção e proteção dos direitos 
dos povos indígenas e a contribuição dessa 
promoção e proteção à estabilidade política e 
social dos Estados onde vivem, os Estados de-
vem tomar medidas positivas e harmonizadas, 
em conformidade com o direito internacional, 
para garantir o respeito a todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais dos povos 
indígenas em bases iguais e indiscriminatórias, 
reconhecendo o valor e a diversidade de suas 
distintas identidades, culturas e formas de 
organização social.

21. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, acolhendo positivamente a pronta 
ratificação da Convenção sobre Direitos da 
Criança por parte de um grande número de 
Estados e observando o reconhecimento dos 
direitos humanos das crianças na Declaração 
Mundial sobre a Sobrevivência, Proteção e 
Desenvolvimento das Crianças, e no Plano 
de Ação adotado na Cúpula Mundial sobre a 
Criança, solicita vigorosamente a ratificação 
universal da Convenção até 1995 e sua efetiva 
implementação por todos os Estados partes 
mediante a adoção de todas as medidas legis-
lativas, administrativas e de outra natureza que 
se façam necessárias, assim como mediante 
a alocação do máximo possível de recursos 
disponíveis. A não discriminação e o interesse 
superior das crianças devem ser considerados 
fundamentais em todas as atividades dirigidas 
à infância, levando em devida conta a opinião 
dos próprios interessados. Os mecanismos e 
programas nacionais e internacionais de defesa 
e proteção da infância devem ser fortalecidos, 
particularmente em prol de uma maior defesa 
das meninas, das crianças abandonadas, das 
crianças de rua, das crianças econômica e 
sexualmente exploradas, incluindo as que são 
vítimas da pornografia e prostituição infantis 

e da venda de órgãos, das crianças acometidas 
por doenças, inclusive a síndrome da imuno-
deficiência adquirida, das crianças refugiadas 
e deslocadas, das crianças detidas, das crianças 
em situações de conflito armado, bem como 
das crianças que são vítimas da fome, da seca 
e de outras emergências. Deve-se promover a 
cooperação e solidariedade internacionais, com 
vistas a apoiar a implementação da Convenção 
e os direitos da criança devem ser prioritários 
em todas as atividades das Nações Unidas na 
área dos direitos humanos.

A Conferência Mundial sobre Direitos Huma-
nos enfatiza também que o desenvolvimento 
pleno e harmonioso da personalidade dos 
meninos e das meninas exige que eles cresçam 
em um ambiente familiar que merece, por 
conseguinte, mais proteção.

22. Deve-se dar atenção especial às pessoas 
portadoras de deficiências, visando a assegurar-
-lhes um tratamento não discriminatório e 
equitativo no campo dos direitos humanos e 
liberdades fundamentais, garantindo sua plena 
participação em todos os aspectos da sociedade.

23. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reafirma que todas as pessoas, sem 
qualquer distinção, têm direito a solicitar e go-
zar de asilo político em outros países em caso de 
perseguição, bem como a retornar a seu próprio 
país. Nesse particular, enfatiza a importância da 
Declaração do Direitos Humanos, da Conven-
ção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, 
de seu Protocolo de 1967 e dos instrumentos 
regionais. Expressa seu reconhecimento aos 
Estados que continuam a aceitar e acolher 
grandes números de refugiados, em seus ter-
ritórios e ao Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados pela dedicação com 
que desempenha sua tarefa. Expressa também 
seu reconhecimento ao Organismo de Obras 
Públicas e Socorro das Nações Unidas para 
Refugiados Palestinos no Oriente Próximo.

A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos reconhece que violações flagrantes de 
direitos humanos, particularmente aquelas 
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cometidas em situações de conflito armado, 
representam um dos múltiplos e complexos 
fatores que levam ao deslocamento de pessoas.

Em vista da complexidade da crise mundial 
de refugiados, a Conferência Mundial sobre 
Direitos Humanos reconhece, em conformi-
dade com a Carta das Nações Unidas e com 
os instrumentos internacionais pertinentes e 
em sintonia com o espírito de solidariedade 
internacional e com a necessidade de compar-
tilhar responsabilidades, que a comunidade 
internacional deve adotar um planejamento 
abrangente em seus esforços, para coordenar 
atividades e promover uma maior cooperação 
com países e organizações pertinentes nessa 
área, levando em consideração o mandato 
do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados. Esse planejamento deve 
incluir o desenvolvimento de estratégias que 
abordam as causas e os efeitos dos movimentos 
de refugiados e de outras pessoas deslocadas, 
o fortalecimento de medidas preparatórias 
e mecanismos de resposta, a concessão de 
proteção e assistência eficazes, levando em 
conta as necessidades especiais das mulheres 
e das crianças, e a identificação de soluções 
duradouras, preferencialmente a repatriação 
voluntária de refugiados em condições de 
segurança e dignidade, incluindo soluções 
como as adotadas pelas conferências inter-
nacionais sobre refugiados. Nesse contexto, a 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 
enfatiza as responsabilidades dos Estados, 
particularmente no que diz respeito aos países 
de origem.

À luz de tal abordagem global, a Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos enfatiza a 
importância de se prestar atenção especial, 
particularmente por meio de organizações 
intergovernamentais e humanitárias, e de se 
encontrar soluções duradouras, para a questão 
das pessoas deslocadas internamente, incluin-
do seu retorno voluntário e reabilitação.

Em conformidade com a Carta das Nações 
Unidas e com os princípios de direito huma-
nitário, a Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos enfatiza também a importância e a 
necessidade da assistência humanitária às viti-
mas de todos os desastres, sejam eles naturais 
ou produzidos pelo homem.

24. É extremamente importante que se enfatize 
a promoção e proteção dos direitos humanos de 
pessoas pertencentes a grupos que se tornaram 
vulneráveis, como os trabalhadores migrantes, 
visando à eliminação de todas as formas de 
discriminação contra os mesmos e o forta-
lecimento e implementação mais eficaz dos 
instrumentos de direitos humanos existentes. 
Os Estados têm a obrigação de criar e manter 
mecanismos nacionais adequados, particular-
mente nas áreas de educação, saúde e apoio 
social, para promover e proteger os direitos de 
setores vulneráveis de suas populações e garan-
tir a participação de pessoas desses setores na 
busca de soluções para seus problemas.

25. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos afirma que a pobreza extrema e a 
exclusão social constituem uma violação da 
dignidade humana e que devem ser tomadas 
medidas urgentes para se ter um conhecimento 
maior do problema da pobreza extrema e suas 
causas, particularmente aquelas relacionadas 
ao problema do desenvolvimento, visando a 
promover os direitos humanos das camadas 
mais pobres, pôr fim à pobreza extrema e à ex-
clusão social e promover uma melhor distribui-
ção dos frutos do progresso social. É essencial 
que os Estados estimulem a participação das 
camadas mais pobres nas decisões adotadas em 
relação às suas comunidades, à promoção dos 
direitos humanos e aos esforços para combater 
a pobreza extrema.

26. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos vê com bons olhos o progresso al-
cançado na codificação dos instrumentos de 
direitos humanos, que constitui um processo 
dinâmico e evolutivo, e recomenda vigorosa-
mente a ratificação universal dos tratados de 
direitos humanos existentes. Todos os Estados 
devem aderir a esses instrumentos internacio-
nais e devem evitar ao máximo a formulação 
de reservas.
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27. Cada Estado deve ter uma estrutura eficaz 
de recursos jurídicos para reparar infrações ou 
violações de direitos humanos. A administração 
da justiça, por meio dos órgãos encarregados 
de velar pelo cumprimento da legislação e, 
particularmente, de um poder judiciário e 
uma advocacia independentes, plenamente 
harmonizados com as normas consagradas 
nos instrumentos internacionais dos direitos 
humanos, é essencial para a realização plena 
e não discriminatória dos direitos humanos e 
indispensável aos processos de democratização 
e desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, 
as instituições responsáveis pela administração 
da justiça devem ser adequadamente finan-
ciadas e a comunidade internacional deve 
oferecer um nível mais elevado de assistência 
técnica e financeira às mesmas. Cabe às Nações 
Unidas estabelecer, como prioridade, progra-
mas especiais de serviços de consultoria, com 
vistas a uma administração da justiça forte e 
independente.

28. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos expressa sua consternação diante 
do registro de inúmeras violações de direitos 
humanos, particularmente na forma de geno-
cídio, limpeza étnica e violação sistemática dos 
direitos das mulheres em situações de guerra, 
que criam êxodos em massa de refugiados e 
pessoas deslocadas. Ao mesmo tempo que 
condena firmemente essas práticas abominá-
veis, a Conferência reitera seu apelo para que 
os autores desses crimes sejam punidos e essas 
práticas imediatamente interrompidas.

29. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos expressa profunda preocupação com 
as violações de direitos humanos registradas 
em todas as partes do mundo, em desrespeito 
às normas consagradas nos instrumentos inter-
nacionais de direitos humanos e no direito in-
ternacional humanitário, e com a falta recursos 
jurídicos suficientes e eficazes para as vítimas.

A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos está profundamente preocupada com 
as violações de direitos humanos durante 
conflitos armados, que afetam a população 

civil, particularmente as mulheres, as crian-
ças, os idosos e os portadores de deficiências; 
portanto, a Conferência apela aos Estados e a 
todas as partes em conflitos armados para que 
observem estritamente o direito internacional 
humanitário, estabelecido nas Convenções 
de Genebra de 1949 e consagrado em outras 
normas e princípios do direito internacional, 
assim como os padrões mínimos de proteção 
dos direitos humanos, estabelecidos em con-
venções internacionais.

A Conferência Mundial sobre Direitos Huma-
nos reafirma o direito das vítimas à assistência 
oferecida por organizações humanitárias, como 
preveem as Convenções de Genebra de 1949 
e outros instrumentos pertinentes ao direito 
internacional humanitário, e apela para que o 
acesso a essa assistência seja seguro e oportuno.

30. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos expressa também consternação 
diante da persistência, em diferentes partes do 
mundo, de violações flagrantes e sistemáticas 
que constituem sérios obstáculos ao pleno 
exercício de todos os direitos humanos. Essas 
violações e obstáculos incluem, além da tortura 
e de tratamentos ou punições desumanos e 
degradantes, execuções sumárias e arbitrárias, 
desaparecimentos, detenções arbitrária, todas 
formas de racismo, discriminação racial e apar-
theid, ocupação estrangeira, dominação exter-
na, xenofobia, pobreza, fome e outras formas 
de negação dos direitos econômicos, sociais 
e culturais, intolerância religiosa, terrorismo, 
discriminação contra as mulheres e a ausência 
do Estado de Direito.

31. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos apela aos Estados para que não to-
mem medidas unilaterais contrárias ao direito 
internacional e à Carta das Nações Unidas que 
criem obstáculos às relações comerciais entre 
os Estados e impeçam a plena realização dos 
direitos humanos enunciados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e nos instru-
mentos internacionais de direitos humanos, 
particularmente o direito de todas as pessoas 
a um nível de vida adequado à sua saúde e 
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bem-estar, que inclui alimentação e acesso a 
assistência de saúde, moradia e serviços sociais 
necessários. A Conferência Mundial sobre Direi-
tos Humanos afirma que a alimentação não deve 
ser usada como instrumento de pressão política.

32. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos reafirma a importância de se garantir a 
universalidade, objetividade e não seletividade 
na consideração de questões relativas aos di-
reitos humanos.

33. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reafirma o dever dos Estados, con-
sagrado na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, no Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais e em outros 
instrumentos internacionais de direitos huma-
nos, de orientar a educação no sentido de que a 
mesma reforce o respeito aos direitos humanos 
e liberdades fundamentais. A Conferência sobre 
Direitos Humanos enfatiza a importância de 
incorporar a questão dos direitos humanos nos 
programas educacionais e solicita aos Estados 
que assim procedam. A educação deve pro-
mover o entendimento, a tolerância, a paz e as 
relações amistosas entre as nações e todos os 
grupos raciais ou religiosos, além de estimular 
o desenvolvimento de atividades voltadas para 
esses objetivos no âmbito das Nações Unidas. 
Por essa razão, a educação sobre direitos huma-
nos e a divulgação de informações adequadas, 
tanto de caráter teórico quanto prático, desem-
penham um papel importante na promoção 
e respeito aos direitos humanos em relação a 
todos os indivíduos, sem qualquer distinção de 
raça, idioma ou religião, e devem ser elementos 
das políticas educacionais em níveis nacional 
e internacional. A Conferência Mundial sobre 
Direitos Humanos observa que a falta de recur-
sos e restrições institucionais podem impedir a 
realização imediata desses objetivos.

34. Devem ser empreendidos esforços mais 
vigorosos para auxiliar países que solicitem 
ajuda, no sentido de estabelecerem condições 
adequadas para garantir a todos os indivíduos o 
exercício dos direitos humanos universais e das 
liberdades fundamentais. Os Governos, o sis-

tema das Nações Unidas e outras organizações 
multilaterais são instados a aumentar conside-
ravelmente os recursos alocados a programas 
voltados ao estabelecimento e fortalecimento da 
legislação, das instituições e das infraestruturas 
nacionais que defendem o Estado de Direito e a 
democracia, a assistência eleitoral, a promoção 
da consciência dos direitos humanos por meio 
de treinamento, ensino e educação e a partici-
pação popular e da sociedade civil.

Deve-se fortalecer e tornar mais eficientes e 
transparentes os programas de consultoria 
e cooperação técnica do Centro de Direitos 
Humanos, para que os mesmos se tornem im-
portantes meios de promover mais respeito aos 
direitos humanos. Solicita-se aos Estados que 
aumentem suas contribuições a esses progra-
mas, promovendo a alocação de mais recursos 
do orçamento regular das Nações Unidas por 
meio de contribuições voluntárias.

35. A execução plena e efetiva das atividades 
das Nações Unidas voltadas à promoção e prote-
ção dos direitos humanos deve refletir a elevada 
importância atribuída aos direitos humanos na 
Carta das Nações Unidas e a demanda por ati-
vidades das Nações Unidas na área dos direitos 
humanos, conforme o mandato conferido pelos 
Estados membros. Para esse fim, as atividades 
das Nações Unidas na área dos direitos huma-
nos devem contar com mais recursos.

36. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reafirma o importante e constru-
tivo papel desempenhado pelas instituições 
nacionais na promoção dos direitos humanos, 
particularmente no assessoramento das autori-
dades competentes, na reparação de violações 
de direitos humanos, na divulgação das infor-
mações sobre esses direitos e na educação em 
direitos humanos.

A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos estimula o estabelecimento e fortale-
cimento de instituições nacionais, tendo em 
vista os “Princípios relativos ao estatuto das 
instituições nacionais”, reconhecendo o direito 
de cada Estado de estabelecer a estrutura que 
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melhor convenha às necessidades particulares 
em nível nacional.

37. Os acordos regionais desempenham um 
papel fundamental na promoção e proteção 
dos direitos humanos. Eles devem reforçar as 
normas universais dos direitos humanos, con-
sagrados nos instrumentos internacionais de 
direitos humanos, e sua proteção. A Conferên-
cia Mundial sobre Direitos Humanos endossa 
os esforços que estão sendo empreendidos no 
sentido de fortalecer esses acordos e melhorar 
sua eficácia, ao mesmo tempo que enfatiza a 
importância de os mesmos cooperarem com 
as atividades das Nações Unidas na área dos 
direitos humanos.

A Conferência Mundial sobre Direitos Huma-
nos reitera a necessidade de se considerar a 
possibilidade de estabelecer, onde não existam, 
acordos regionais e sub-regionais, visando à 
promoção e proteção dos direitos humanos.

38. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reconhece o importante papel de-
sempenhado por organizações não governa-
mentais na promoção dos direitos humanos e 
em atividades humanitárias em níveis nacional, 
regional e internacional. A Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos aprecia a contribuição 
dessas organizações no sentido de tornar o pú-
blico mais consciente da questão dos direitos 
humanos, desenvolver atividades de educação, 
treinamento e pesquisa nessa área e promover e 
proteger todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais. Reconhecendo que a responsabi-
lidade primordial pela adoção de normas cabe 
aos Estados, a Conferência aprecia também a 
contribuição oferecida por organizações não 
governamentais nesse processo. Nesse contexto, 
a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 
ressalta a importância da continuidade do diálo-
go e da cooperação entre Governos e organiza-
ções não governamentais. As organizações não 
governamentais e seus membros efetivamente 
ativos na área dos direitos humanos devem 
desfrutar dos direitos e liberdades reconhecidos 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e gozar da proteção da legislação nacional. Esses 

direitos e liberdades não podem ser exercidos de 
forma contrária aos propósitos e princípios das 
Nações Unidas. As organizações não governa-
mentais devem ter liberdade para desempenhar 
suas atividades na área dos direitos humanos 
sem interferências, em conformidade com a 
legislação nacional e em sintonia com a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos.

39. Ao enfatizar a importância de se dispor de 
informações objetivas, responsáveis e imparciais 
sobre questões humanitárias e de direitos hu-
manos, a Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos encoraja uma maior participação dos 
meios de comunicação de massa nesse esforço, 
aos quais a legislação nacional deve garantir 
liberdade e proteção.

II

A. MAIOR COORDENAÇÃO NO 
SISTEMA DAS NAÇÕES UNIDAS NA 
ÁREA DOS DIREITOS HUMANOS

1. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos recomenda uma maior coordenação 
em apoio aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais, no âmbito do sistema das Nações 
Unidas. Com essa finalidade insta todos os 
órgãos e organismos especializados das Nações 
Unidas, cujas atividades envolvem os direitos 
humanos, a cooperarem uns com os outros, no 
sentido de fortalecer, racionalizar e simplificar 
suas atividades, levando em consideração a ne-
cessidade de evitar duplicações desnecessárias. 
A Conferência Mundial sobre Direitos Huma-
nos recomenda também ao Secretário Geral 
que, em suas reuniões anuais, funcionários de 
alto nível de órgãos ou organismos competentes 
das Nações Unidas, além de coordenarem suas 
atividades, avaliem também o impacto de suas 
estratégias e políticas sobre a fruição de todos 
os direitos humanos.

2. Além disso, a Conferência Mundial sobre Di-
reitos Humanos solicita às organizações regio-
nais e às principais instituições internacionais e 
regionais de financiamento e desenvolvimento 
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que avaliem o impacto de suas políticas e pro-
gramas sobre a fruição dos direitos humanos.

3. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reconhece que os organismos espe-
cializados e órgãos e instituições competentes 
do sistema das Nações Unidas, assim como 
outras organizações intergovernamentais 
cujas atividades envolvem direitos humanos, 
desempenham um papel vital na formulação, 
promoção e implementação de normas relati-
vas aos direitos humanos sob suas respectivas 
competências, e que esses organismos, órgãos 
e organizações devem levar em consideração os 
resultados da Conferência Mundial sobre Di-
reitos Humanos nas áreas de sua competência.

4. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda vivamente que se em-
preenda um esforço coordenado, no sentido 
de estimular e facilitar a ratificação e adesão 
ou sucessão dos tratados e protocolos inter-
nacionais de direitos humanos adotados no 
âmbito do sistema das Nações Unidas, visando 
a torná-los universalmente aceitos. Em regime 
de consultas com os órgãos estabelecidos em 
virtude desses tratados, o Secretário Geral deve 
considerar a possibilidade de iniciar um diálogo 
com Estados que não aderiram aos ditos trata-
dos de direitos humanos, visando a identificar 
obstáculos e meios para superá-los.

5. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos solicita que os Estados considerem a 
possibilidade de limitar o alcance de quaisquer 
reservas que porventura tenham adotado em re-
lação a instrumentos internacionais de direitos 
humanos, que formulem tais reservas de forma 
mais precisa e estrita possível, que não adotem 
reservas incompatíveis com o objeto e propósito 
do tratado em questão e que reconsiderem regu-
larmente tais reservas com vistas a eliminá-las.

6. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, reconhecendo a necessidade de 
manter consistência com a elevada qualidade 
dos padrões internacionais existentes e evitar 
a proliferação dos instrumentos de direitos 
humanos, reafirma as diretrizes para elabo-

ração de novos instrumentos internacionais, 
consagradas na Resolução no 41/120, de 4 de 
dezembro de 1986, da Assembleia Geral das 
Nações Unidas e solicita aos órgãos de direitos 
humanos das Nações Unidas que, ao conside-
rarem a possibilidade de elaborar novas normas 
internacionais, levem em consideração essas 
diretrizes, consultem os órgãos de direitos 
humanos criados por tratados sobre a neces-
sidade de elaborar novas normas e solicitem à 
Secretaria que elabore um exame técnico dos 
novos instrumentos propostos.

7. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos recomenda que, mediante solicitação 
dos Estados membros interessados, sempre 
que necessário, sejam designados funcioná-
rios graduados aos escritórios regionais das 
Nações Unidas para divulgarem informações 
e oferecerem treinamento e outras formas de 
assistência técnica na área de direitos humanos. 
Deve-se organizar cursos de treinamento na 
área de direitos humanos para funcionários 
internacionais designados para trabalhar em 
áreas relacionadas a esses direitos.

8. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos considera positiva a iniciativa de realizar 
sessões de emergência no âmbito da Comissão 
de Direitos Humanos e solicita aos órgãos 
competentes do sistema das Nações Unidas 
que considerem outros meios de responder a 
violações flagrantes de direitos humanos.

Recursos

9. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, preocupada com a crescente dispa-
ridade entre as atividades do Centro de Direitos 
Humanos e os recursos humanos, financeiros 
e de outra natureza disponíveis para a sua exe-
cução, e levando em consideração os recursos 
necessários para a implementação de outros 
programas importantes das Nações Unidas, 
solicita ao Secretário Geral e à Assembleia Ge-
ral que tomem medidas imediatas, no sentido 
de aumentar substancialmente os recursos 
disponíveis a programas de direitos humanos 
nos orçamentos existentes e futuros das Nações 
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Unidas, bem como medidas urgentes para obter 
mais recursos extraorçamentários.

10. Nesse contexto, deve-se alocar uma propor-
ção maior do orçamento regular ao Centro de 
Direitos Humanos, visando a cobrir seus custos 
e outros custos por ele assumidos, incluindo 
os correspondentes aos órgãos de direitos hu-
manos das Nações Unidas. O financiamento 
voluntário das atividades de cooperação técnica 
do Centro deve reforçar esse incremento orça-
mentário; a Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos solicita contribuições voluntárias ao 
fundos fiduciários existentes.

11. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos solicita ao Secretário Geral e à As-
sembleia Geral que forneçam uma quantidade 
suficiente de recursos humanos, financeiros e 
de outra natureza ao Centro de Direitos Hu-
manos, para que o mesmo possa desempenhar 
suas tarefas de forma eficaz, eficiente e rápida.

12. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, observando a necessidade de ga-
rantir a disponibilidade de recursos humanos 
e financeiros para o desempenho das atividades 
de direitos humanos, em conformidade com o 
mandato atribuído por órgãos intergoverna-
mentais, solicita ao Secretário Geral, de acordo 
com o artigo 101 da Carta das Nações Unidas, 
e aos Estados membros, que adotem critérios 
coerentes para garantir a disponibilidade dos re-
cursos necessários em virtude da ampliação dos 
mandatos da Secretaria. A Conferência Mundial 
dos Direitos Humanos convida o Secretário 
Geral a considerar a necessidade ou utilidade de 
modificar os procedimentos do ciclo orçamen-
tário, no sentido de garantir a oportunidade e 
efetiva implementação de atividades de direitos 
humanos, em conformidade com os mandatos 
outorgados pelos Estados membros.

Centro de Direitos Humanos

13. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos enfatiza a importância de se fortale-
cer o Centro de Direitos Humanos das Nações 
Unidas.

14. O Centro de Direitos Humanos deve 
desempenhar um papel importante na coor-
denação de todo o trabalho desenvolvido pelo 
sistema das Nações Unidas na área dos direitos 
humanos. A melhor forma de viabilizar o papel 
focal do Centro é permitir que o mesmo coope-
re plenamente com outros organismos e órgãos 
das Nações Unidas. O papel coordenador do 
Centro de Direitos Humanos exige também que 
o seu escritório em Nova Iorque seja fortalecido.

15. Deve-se fornecer ao Centro de Direitos 
Humanos meios adequados para o sistema de 
relatores temáticos e, por países, peritos, grupos 
de trabalho e órgãos criados por tratados. O 
exame da aplicação das recomendações deve 
ser uma questão prioritária para a Comissão 
dos Direitos Humanos.

16. O Centro de Direitos Humanos deve as-
sumir um papel mais abrangente na promoção 
dos direitos humanos. Pode-se moldar esse 
papel em cooperação com os Estados membros 
e ampliar os programas de consultoria e assis-
tência técnica. Os fundos voluntários existentes 
devem crescer substancialmente para que esses 
objetivos sejam logrados, bem como adminis-
trados de forma mais eficiente e coordenada. 
Todas as atividades devem observar normas 
administrativas rápidas e transparentes no 
âmbito dos projetos e devem-se fazer avaliações 
periódicas regulares dos programas e projetos. 
Com esse fim, os resultados dessas avaliações 
e outras informações pertinentes devem ser 
regularmente divulgados. O Centro deve, par-
ticularmente, organizar reuniões informativas 
pelo menos uma vez por ano, aberta a todos os 
Estados membros e organizações diretamente 
envolvidas nesses projetos e programas.

Adaptação e fortalecimento dos mecanismos 
das Nações Unidas na área dos direitos 
humanos, incluindo a questão da criação de 
um cargo de Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos

17. A Conferência Mundial sobre os Direitos 
Humanos reconhece a necessidade de se adap-
tar continuamente os mecanismos das Nações 
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Unidas na área dos direitos humanos às necessi-
dades presentes e futuras de promoção e defesa 
dos direitos humanos, em conformidade com 
a presente Declaração e no contexto do desen-
volvimento equilibrado e sustentável de todos 
os povos. Em particular, os órgãos de direitos 
humanos das Nações Unidas devem melhorar 
sua coordenação, eficiência e eficácia.

18. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda à Assembleia Geral que, 
ao examinar o relatório da Conferência em 
seu quadragésimo-oitavo período de sessões, 
comece a analisar prioritariamente a questão 
da criação de um Alto Comissariado para os 
Direitos Humanos, visando à promoção e pro-
teção de todos os direitos humanos.

B. IGUALDADE, DIGNIDADE E 
TOLERÂNCIA

1. Racismo, discriminação racial, xenofobia 
e outras formas de intolerância

19. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos considera a eliminação do racismo e da 
discriminação racial, particularmente em suas 
formas institucionalizadas como o apartheid 
ou as resultantes de doutrinas de superioridade 
ou exclusividade racial ou formas e manifesta-
ções contemporâneas de racismo, um objetivo 
primordial da comunidade internacional e um 
programa mundial de promoção no campo dos 
direitos humanos. Os órgãos e organismos das 
Nações Unidas devem fortalecer seus esforços 
para implementar um programa de ação relativo 
à terceira década de combate ao racismo e à dis-
criminação racial e desenvolver ações subsequen-
tes, no âmbito de seus mandatos, com a mesma 
finalidade. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos solicita vigorosamente à comunidade 
internacional que faça contribuições generosas 
ao Fundo do Programa para a Década de Ação de 
Combate ao Racismo e à Discriminação Racial.

20. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta todos os Governos a tomarem 
medidas imediatas e desenvolverem políticas vi-
gorosas no sentido de evitar e combater todas as 

formas de racismo, xenofobia ou manifestações 
análogas de intolerância, onde seja necessário, 
promulgando leis adequadas, adotando medidas 
penais cabíveis e estabelecendo instituições na-
cionais para combater fenômenos dessa natureza.

21. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos acata a decisão da Comissão de Direitos 
Humanos de designar um Relator Especial para 
examinar formas contemporâneas de racismo, 
discriminação racial, xenofobia e manifestações 
análogas de intolerância. A Conferência Mun-
dial sobre Direitos Humanos solicita também a 
todos os Estados partes na Convenção Interna-
cional sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial que considerem a 
possibilidade de fazer a declaração prevista no 
artigo 14 da Convenção.

22. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos solicita a todos os Governos que tomem 
todas as medidas adequadas, em conformidade 
com suas obrigações internacionais e levando 
em devida conta seus respectivos sistemas jurí-
dicos, para fazer frente à intolerância e formas 
análogas de violência baseadas em posturas 
religiosas ou crenças, inclusive práticas de dis-
criminação contra as mulheres e a profanação 
de locais religiosos, reconhecendo que todos 
os indivíduos têm direito à liberdade de pen-
samento, de consciência, de expressão e de re-
ligião. A Conferência convida também todos os 
Estados a aplicarem, na prática, as disposições 
da Declaração sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Intolerância e Discriminação Racial 
Baseadas em Religião ou Crenças.

23. A Conferência Mundial sobre os Direitos 
Humanos enfatiza que todas as pessoas que co-
metem ou autorizam atos criminosos de limpe-
za étnica são individualmente responsáveis por 
essas violações dos direitos humanos e devem 
responder pelas mesmas, e que a comunidade 
internacional deve empreender todos os esfor-
ços necessários para entregar à justiça as pessoas 
responsáveis por essas violações.

24. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos solicita a todos os Estados que tomem 
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medidas imediatas, individual ou coletivamen-
te, para combater a prática da limpeza étnica e 
eliminá-la rapidamente.

As vítimas da prática abominável de limpeza 
étnica têm direito de exigir reparações ade-
quadas e efetivas.

2. Pessoas pertencentes a minorias 
nacionais, étnicas, religiosas e linguísticas

25. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos solicita à Comissão de Direitos Huma-
nos que examine formas e meios para promover 
e proteger eficazmente os direitos das pessoas 
pertencentes a minorias previstos na Decla-
ração sobre Direitos das Pessoas Pertencentes 
a Minorias Étnicas, Religiosas e Linguísticas. 
Nesse contexto, a Conferência Mundial sobre 
Direitos Humanos solicita ao centro de Direitos 
Humanos que forneça, mediante solicitação 
de Governos interessados e no âmbito de seu 
programa de consultoria e assistência técnica, 
peritos qualificados em questões de minorias 
e direitos humanos, assim como na prevenção 
e solução de controvérsias, para ajudar esses 
Governos a resolver situações existentes ou 
potenciais que envolvam minorias.

26. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta os Estados e a comunidade 
internacional a promoverem e protegerem os 
direitos das pessoas pertencentes a minorias 
nacionais, étnicas, religiosas ou linguísticas, 
em conformidade com a Declaração sobre os 
Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias 
Étnicas, Religiosas e Linguísticas.

27. As medidas a serem tomadas devem incluir 
a facilitação de sua plena participação em todos 
os aspectos da vida política, econômica, social, 
religiosa e cultural da sociedade e no progresso 
econômico e desenvolvimento de seu país.

Povos indígenas

28. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos apela ao Grupo de Trabalho sobre 
Populações Indígenas da Subcomissão de 

Prevenção da Discriminação e Proteção das 
Minorias, no sentido de que o mesmo conclua 
o projeto de declaração sobre os direitos dos 
povos indígenas no seu décimo-primeiro pe-
ríodo de sessões.

29. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos recomenda que a Comissão de Direitos 
Humanos considere a possibilidade de renovar 
e atualizar o mandato do Grupo de Trabalho so-
bre Populações Indígenas, uma vez concluída a 
elaboração de uma declaração sobre os direitos 
dos povos indígenas.

30. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos recomenda também que os programas 
de consultoria e assistência técnica no âmbito 
do sistema das Nações Unidas respondam 
positivamente às solicitações pelos Estados 
de formas de assistência que possam produzir 
benefícios diretos para os povos indígenas. A 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 
recomenda ainda que recursos humanos e 
financeiros adequados sejam colocados à dispo-
sição do Centro de Direitos Humanos, dentro 
do objetivo geral de fortalecer as atividades do 
Centro, como prevê o presente documento.

31. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta todos os Estados a garantirem 
a plena e livre participação dos povos indígenas 
em todos os aspectos da sociedade, particular-
mente em questões de seu interesse.

32. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda que a Assembleia Geral 
proclame uma década internacional dos povos 
indígenas do mundo a partir de janeiro de 1994, 
que compreenda programas de ação a serem 
definidos em parceria com povos indígenas. 
Deve-se estabelecer um fundo adequado para 
tal fim. No contexto dessa década, deve-se con-
siderar a criação de um foro de povos indígenas, 
no âmbito do sistema das Nações Unidas.

Trabalhadores migrantes

33. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta todos os Estados a garantirem 
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a proteção dos direitos humanos de todos os 
trabalhadores migrantes e suas famílias.

34. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos considera particularmente importante a 
criação de condições que estimulem uma maior 
harmonia e tolerância entre trabalhadores mi-
grantes e o resto da sociedade do Estado onde 
residem.

35. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos convida os Estados a considerarem 
a possibilidade de assinar e ratificar, na maior 
brevidade possível, a Convenção Internacional 
sobre os Direitos de Todos os Trabalhadores 
Migrantes e seus Familiares.

3. A igualdade de condição e os direitos 
humanos das mulheres

36. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta firmemente que as mulheres 
tenham acesso pleno e igual a todos os direitos 
humanos e que isto seja uma prioridade para 
os Governos e as Nações Unidas. A Conferên-
cia Mundial sobre Direitos Humanos enfatiza 
também a importância da integração e plena 
participação das mulheres como agentes e 
beneficiárias do processo de desenvolvimento 
e reitera os objetivos estabelecidos em relação 
à adoção de medidas globais em favor das 
mulheres, visando ao desenvolvimento sus-
tentável e equitativo previsto na Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
e no Capítulo 24 da Agenda 21, adotada pela 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 
3 a 14 de junho de 1992).

37. A igualdade de condição das mulheres e 
seus direitos humanos devem ser integrados 
nas principais atividades do sistema das Nações 
Unidas como um todo. Essas questões devem 
ser regular e sistematicamente abordadas em 
todos os órgãos e mecanismos competentes 
das Nações Unidas. Particularmente, devem-
-se tomar medidas no sentido de aumentar a 
cooperação e promover uma maior integração 
de objetivos e metas entre a Comissão de Con-

dição Jurídica e Social da Mulher, a Comissão de 
Direitos Humanos, o Comitê para a Eliminação 
da Discriminação contra a Mulher, o Fundo 
das Nações Unidas de Desenvolvimento para a 
Mulher, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e outros órgãos das Nações 
Unidas. Nesse contexto, deve-se fortalecer a 
cooperação e coordenação entre o Centro de 
Direitos Humanos e a Divisão de Promoção da 
Condição da Mulher.

38. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos enfatiza particularmente a importância 
de se trabalhar no sentido de eliminar todas 
as formas de violência contra as mulheres na 
vida pública e privada, de eliminar todas as 
formas de assédio sexual, exploração e tráfico de 
mulheres, de eliminar preconceitos sexuais na 
administração da justiça e erradicar quaisquer 
conflitos que possam surgir entre os direitos da 
mulher e as consequências nocivas de determi-
nadas práticas tradicionais ou costumeiras, do 
preconceito cultural e do extremismo religioso. 
A Conferência Mundial sobre Direitos Huma-
nos apela à Assembleia Geral para que adote o 
projeto de declaração sobre a violência contra 
a mulher e insta os Estados a combaterem a 
violência contra a mulher em conformidade 
com as disposições da declaração. As violações 
dos direitos humanos da mulher em situações 
de conflito armado são violações de princípios 
fundamentais dos instrumentos internacionais 
de direitos humanos e do direito humanitário. 
Todas as violações desse tipo, incluindo parti-
cularmente assassinatos, estupros sistemáticos, 
escravidão sexual e gravidez forçada, exigem 
uma resposta particularmente eficaz.

39. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta vigorosamente a erradicação 
de todas as formas de discriminação contra a 
mulher, tanto abertas quanto veladas. As Nações 
Unidas devem promover a meta da ratificação 
universal, por parte de todos os Estados, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação contra a Mulher até o ano 
2.000. Deve-se estimular formas e meios para 
solucionar a questão do número particular-
mente elevado de reservas à Convenção. Entre 



193

A
to

s 
in

te
rn

ac
io

na
is

  n
ão

 r
at

ifi
ca

do
s 

pe
lo

 B
ra

si
l

outras medidas, o Comitê para Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher deve continu-
ar examinando as reservas à Convenção. Os 
Estados são instados a retirar todas as reservas 
contrárias ao objeto e propósito da Convenção 
ou que de outra maneira são incompatíveis com 
o direito internacional convencional.

40. Os órgãos de monitoramento de tratados 
devem divulgar informações necessárias para 
que as mulheres possam recorrer mais eficaz-
mente aos procedimentos de implementação 
disponíveis, em seus esforços para exercer seus 
direitos humanos plenamente, em condições 
de igualdade e sem discriminação. Devem-se 
adotar também novos procedimentos para 
fortalecer a concretização do compromisso de 
promover a igualdade da mulher e seus direi-
tos humanos. A Comissão sobre o Estatuto da 
Mulher e o Comitê para a Eliminação da Dis-
criminação contra a Mulher devem examinar 
rapidamente a possibilidade de introduzir o 
direito de petição, por meio de um protocolo 
facultativo à Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos acolhe a decisão da Comissão de Di-
reitos Humanos de considerar a possibilidade 
de designar um relator especial para o tema da 
violência contra a mulher, no seu quinquagé-
simo período de sessões.

41. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reconhece a importância do gozo 
de elevados padrões de saúde física e mental 
por parte da mulher, durante todo o ciclo de 
vida. No contexto da Conferência de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher, 
assim como da Proclamação de Teerã de 1968, a 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 
reafirma, com base no princípio de igualdade 
entre mulheres e homens, o direito da mulher 
a uma assistência de saúde acessível e adequada 
e ao leque mais amplo possível de serviços de 
planejamento familiar, bem como ao acesso 
igual à educação em todos os níveis.

42. Os órgãos criados em virtude de tratados 
devem incluir a questão da condição das mu-

lheres e dos direitos humanos das mulheres 
em suas deliberações e verificações, utilizando, 
para esse fim, dados discriminados por sexo. 
Os Estados devem ser estimulados a fornecer 
informações sobre a situação de jure e de facto 
das mulheres em seus relatórios a órgãos de 
monitoramento de tratados. A Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos observa com 
satisfação que a Comissão de Direitos Humanos 
adotou, em seu quadragésimo-nono período 
de sessões, a Resolução no  1993/46, de 8 de 
março de 1993, a qual afirma que relatores e 
grupos de trabalho envolvidos com questões 
de direitos humanos devem também proceder 
da mesma maneira. A Divisão para a Promoção 
da Condição da Mulher também deve tomar 
medidas, em regime de cooperação com outros 
organismos das Nações Unidas, particularmen-
te com o Centro de Direitos Humanos, para 
garantir que as atividades de direitos humanos 
das Nações Unidas abordem regularmente 
os direitos humanos das mulheres, particu-
larmente os abusos motivados pela condição 
feminina. Deve-se estimular o treinamento de 
funcionários das Nações Unidas especializados 
em direitos humanos e ajuda humanitária para 
ajudá-los a reconhecer e fazer frente a abusos de 
direitos humanos e desempenhar suas tarefas 
sem preconceitos sexuais.

43. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta os governos e organizações 
regionais e internacionais a facilitarem o acesso 
das mulheres a cargos decisórios e a promove-
rem uma participação maior das mesmas no 
processo decisório. Defende também a adoção 
de outras medidas no âmbito da Secretaria 
das Nações Unidas, no sentido de designar e 
promover funcionários do sexo feminino, em 
conformidade com a Carta das Nações Unidas, 
e solicita firmemente a outros órgãos principais 
e subsidiários das Nações Unidas que garantam 
a participação das mulheres em condições de 
igualdade.

44. A Conferência Mundial sobre os Direitos 
Humanos acolhe com satisfação a Conferência 
Mundial sobre a Mulher a se realizar em Beijing 
em 1995 e insta a que os direitos humanos da 
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mulher ocupem um papel importante em suas 
deliberações, em conformidade com os temas 
prioritários da Conferência Mundial sobre a Mu-
lher, a saber, igualdade, desenvolvimento e paz.

4. Os direitos da criança

45. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos reitera o princípio da “Criança Antes de 
Tudo” e, nesse particular, enfatiza a importância 
de se intensificar os esforços nacionais e interna-
cionais, principalmente no âmbito do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância, para promover o 
respeito aos direitos da criança à sobrevivência, 
proteção, desenvolvimento e participação.

46. Deve-se também tomar medidas no sentido 
de garantir a ratificação universal da Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
até o ano de 1995 e a assinatura universal da 
Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, 
a Proteção e o Desenvolvimento da Criança 
e do Plano Mundial de Ação adotados na 
Conferência Internacional de Cúpula sobre 
a Criança, bem como sua efetiva implemen-
tação. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta os Estados a retirarem reservas 
à Convenção sobre os Direitos da Criança, que 
sejam contrárias ao objetivo e propósito da 
Convenção ou de outra maneira contrárias ao 
direito internacional convencional.

47. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta todos os países a colocarem 
em prática, no grau máximo permitido pelos 
recursos disponíveis, medidas voltadas para a 
realização das metas do Plano Mundial de Ação 
da Conferência Internacional de Cúpula, com o 
apoio da cooperação internacional. A Conferên-
cia apela aos Estados no sentido de que integrem 
a Convenção sobre os Direitos da Criança em 
seus planos nacionais de ação. Mediante esses 
planos nacionais de ação e esforços internacio-
nais, deve-se dar prioridade especial à redução 
das taxas de mortalidade materno-infantis, à 
redução das taxas de desnutrição básica. Sempre 
que necessário, os planos nacionais de ação de-
vem ser projetados para combater emergências 
devastadoras resultantes de desastres naturais 

e conflitos armados e o problema igualmente 
grave das crianças que vivem em situação de 
extrema pobreza.

48. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos insta todos os Estados a abordarem, com 
o apoio da cooperação internacional, o agudo 
problema das crianças que vivem em circuns-
tâncias particularmente difíceis. A exploração 
e o abuso de crianças devem ser ativamente 
combatidos, atacando-se suas causas. Deve-se 
tomar medidas eficazes contra o infanticídio 
feminino, o emprego de crianças em trabalhos 
perigosos, a venda de crianças e de órgãos, a 
prostituição infantil, a pornografia infantil e 
outras formas de abuso sexual.

49. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos apoia todas as medidas tomadas pelas 
Nações Unidas e seus órgãos especializados, 
no sentido de garantir a proteção e promoção 
efetivas dos direitos humanos das meninas. A 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 
insta aos Estados a repelirem leis e regulamen-
tos discriminatórios e prejudiciais às meninas 
e a eliminarem costumes e práticas da mesma 
natureza.

50. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos apoia firmemente a proposta de 
que o Secretário Geral inicie um estudo sobre 
meios para melhorar a proteção de crianças 
em conflitos armados. Devem-se implementar 
normas e medidas visando a proteger e facilitar 
a assistência de crianças em zonas de guerra. 
Essas medidas devem incluir proteção criança 
contra o uso indiscriminado de armas de guer-
ra, particularmente minas antipessoais. A ne-
cessidade de cuidados posteriores e reabilitação 
de crianças traumatizadas por guerras é uma 
questão a ser abordada em regime de urgência. 
A Conferência apela ao Comitê dos Direitos da 
Criança, no sentido de que o mesmo estude a 
possibilidade de aumentar a idade mínima de 
recrutamento das forças armadas.

51. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda que questões relaciona-
das aos direitos humanos sejam regularmente 



195

A
to

s 
in

te
rn

ac
io

na
is

  n
ão

 r
at

ifi
ca

do
s 

pe
lo

 B
ra

si
l

examinadas e acompanhadas por todos os 
órgãos e mecanismos competentes do sistema 
das Nações Unidas e pelos órgãos supervisores 
dos organismos especializados, no âmbito de 
seus mandatos.

52. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reconhece o importante papel desem-
penhado por organizações não governamentais 
na efetiva implementação de todos os instru-
mentos de direitos humanos, particularmente 
da Convenção sobre os Direitos da Criança.

53. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda que o Comitê dos Di-
reitos da Criança, com a assistência do Centro 
de Direitos Humanos, seja dotado de meios 
necessários para cumprir seu mandato rápida 
e eficazmente, particularmente em vista do 
alcance sem precedentes de ratificações e apre-
sentações subsequentes de relatórios nacionais.

5. Direito a não ser submetido a tortura

54. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos celebra a ratificação, por parte de muitos 
Estados membros, da Convenção das Nações 
Unidas contra a Tortura e Outras Formas de 
Tratamento ou Punição Cruéis, Desumanas ou 
Degradantes, e encoraja sua pronta ratificação 
por todos os demais Estados membros.

55. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos assinala que uma das violações 
mais atrozes da dignidade humana é o ato da 
tortura, que destrói a dignidade e prejudica 
a capacidade das vítimas de retomarem suas 
vidas e atividades.

56. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reafirma que, no âmbito das normas 
de direitos humanos e do direito internacional 
humanitário, o direito de não ser torturado 
deve ser protegido em todas as circunstâncias, 
mesmo em períodos de distúrbios internos ou 
internacionais ou de conflitos armados.

57. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta, portanto, a todos os Estados a 

eliminarem imediatamente a prática da tortura 
e a erradicarem esse mal para sempre, mediante 
a plena implementação da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e das convenções perti-
nentes, fortalecendo também, quando necessá-
rio, os mecanismos existentes. A Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos apela a todos 
os Estados no sentido de que cooperem plena-
mente com o Relator Especial para a questão 
da tortura no cumprimento de seu mandato.

58. É particularmente importante que se garan-
ta o respeito universal e a efetiva implementa-
ção dos Princípios da Ética Médica aplicáveis 
ao pessoal da saúde, especialmente médicos, 
na proteção de prisioneiros e pessoas detidas 
contra a tortura e outras formas de tratamento 
ou punição cruéis, desumanas ou degradantes 
adotados pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas.

59. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos enfatiza a importância de outras me-
didas concretas no âmbito das Nações Unidas, 
no sentido de se prestar assistência a vítimas de 
tortura e garantir recursos mais eficazes para sua 
reabilitação física, psicológica e social. Deve-se 
dar alta prioridade ao provimento dos recursos 
necessários para esse fim, particularmente me-
diante contribuições adicionais para o Fundo 
Voluntário das Nações Unidas para as Vítimas 
de Tortura.

60. Os Estados devem ab-rogar leis conducen-
tes à impunidade de pessoas responsáveis por 
graves violações de direitos humanos, como a 
tortura, e punir criminalmente essas violações, 
proporcionando, assim, uma base sólida para o 
Estado de Direito.

61. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos reafirma que os esforços para erradicar a 
tortura devem, acima de tudo, concentrar-se na 
prevenção e, portanto, solicita a pronta adoção 
de um protocolo facultativo à Convenção contra 
a Tortura e Outras Formas e Tratamento ou 
Punição Cruéis, Desumanos ou Degradantes, 
para que se estabeleça um sistema preventivo 
de visitas regulares a locais de detenção.
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Desaparecimentos forçados

62. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos, acolhendo a adoção, pela Assembleia 
Geral, da Declaração sobre a Proteção de Todas 
as Pessoas contra Desaparecimentos Forçados, 
apela a todos os Estados no sentido de que 
tomem medidas legislativas, administrativas, 
judiciais ou de outra natureza para prevenir, 
eliminar e punir eficazmente os desapare-
cimentos forçados. A Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos reafirma que é dever 
de todos os Estados, em qualquer circunstân-
cia, abrir investigações sempre que surgirem 
suspeitas de desaparecimento forçado em um 
território sob sua jurisdição e, sendo confir-
madas as suspeitas, processar criminalmente 
os responsáveis.

6. Os direitos das pessoas portadoras de 
deficiências

63. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos reafirma que todos os direitos huma-
nos e liberdades fundamentais são universais 
e, portanto, aplicáveis sem qualquer reserva 
às pessoas portadoras de deficiências. Todas 
as pessoas nascem iguais e com os mesmos 
direitos à vida e ao bem-estar, à educação e ao 
trabalho, à independência e à participação ativa 
em todos os aspectos da sociedade. Qualquer 
discriminação direta ou outro tratamento dis-
criminatório negativo de uma pessoa portadora 
de deficiência constitui, portanto, uma viola-
ção de seus direitos. A Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos apela aos Governos 
no sentido de que, se necessário, adotem leis 
ou modifiquem sua legislação para garantir 
o acesso a estes e outros direitos das pessoas 
portadoras de deficiências.

64. As pessoas portadoras de deficiências de-
vem ter acesso igual a todo e qualquer lugar. 
Devem ter a garantia de oportunidades iguais, 
mediante a eliminação de todas as barreiras 
socialmente determinadas, sejam elas físicas, 
financeiras, sociais ou psicológicas, que ex-
cluam ou restrinjam sua plena participação 
na sociedade.

65. Recordando o Programa Mundial de 
Ação para as Pessoas Portadoras de Defici-
ências adotado pelo Assembleia Geral no seu 
trigésimo-sétimo período de sessões, a Confe-
rência Mundial sobre Direitos Humanos apela 
à Assembleia Geral e ao Conselho Econômico 
e Social, no sentido de que em suas reuniões 
de 1993 adotem o projeto de diretrizes sobre 
a igualdade de oportunidades para as pessoas 
portadoras de deficiência.

C. COOPERAÇÃO, 
DESENVOLVIMENTO E 
FORTALECIMENTO DOS DIREITOS 
HUMANOS

66. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda que se dê prioridade à 
adoção de medidas nacionais e internacionais 
para promover a democracia, o desenvolvi-
mento e os direitos humanos.

67. Deve-se enfatizar, particularmente, me-
didas para estabelecer e fortalecer instituições 
de direitos humanos, promover uma sociedade 
civil pluralista e proteger grupos vulneráveis. 
Nesse contexto, a assistência prestada em 
resposta a solicitações de Governos para a 
realização de eleições livres e justas, inclusive 
a assistência relacionada a aspectos de direitos 
humanos das eleições e informações públicas 
sobre eleições, é de particular importância. 
Igualmente importante é a assistência a ser 
prestada no sentido de consolidar o Estado de 
Direito, promover a liberdade de expressão e a 
administração da justiça e a verdadeira e efetiva 
participação do povo nos processos decisórios.

68. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos enfatiza a necessidade de se fortale-
cerem os serviços de consultoria e as atividades 
de assistência técnica do Centro de Direitos 
Humanos. O Centro deve prestar assistência 
técnica em relação a temas específicos na área 
dos direitos humanos a países que a solicitarem, 
inclusive na preparação de relatórios de trata-
dos de direitos humanos e na implementação 
de planos de ação coerentes e abrangentes, 
para promover e proteger os direitos humanos. 
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Serão elementos desses programas o fortaleci-
mento das instituições de direitos humanos e 
da democracia, a proteção jurídica dos direitos 
humanos, o treinamento de funcionários e 
de outras pessoas, uma ampla educação e o 
fornecimento de informações para promover 
o respeito aos direitos humanos.

69. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda firmemente o estabeleci-
mento de um programa abrangente, no âmbito 
das Nações Unidas, para ajudar os Estados na 
tarefa de criar ou fortalecer estruturas nacionais 
adequadas que tenham um impacto direto na 
observância geral dos direitos humanos e a ma-
nutenção dos Estado de Direito. Esse programa, 
que será coordenado pelo Centro de Direitos 
Humanos, deverá oferecer, mediante solicitação 
dos Governos interessados, assistência técnica 
e financeira a projetos nacionais de reforma 
de estabelecimentos penais e correcionais, de 
educação e treinamento de advogados, juízes e 
forças de segurança, em direitos humanos, e a 
projetos em qualquer outra esfera de atividade 
relacionada ao bom funcionamento da justiça. 
O programa deve oferecer assistência aos Esta-
dos na implementação de planos de ação e na 
promoção dos direitos humanos.

70. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos solicita ao Secretário Geral das Nações 
Unidas que apresente propostas à Assembleia 
Geral das Nações Unidas, com sugestões para o 
estabelecimento, estrutura, modalidades opera-
cionais e financiamento do programa proposto.

71. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos recomenda que cada Estado considere a 
conveniência de elaborar um plano nacional de 
ação, identificando medidas, mediante as quais 
o Estado em questão possa melhor promover e 
proteger os direitos humanos.

72. A Conferência Mundial sobre os Direitos 
Humanos reafirma que o direito universal e ina-
lienável ao desenvolvimento, previsto na Decla-
ração sobre Direito ao Desenvolvimento, deve 
ser aplicado e concretizado. Nesse contexto, a 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 

acolhe a indicação, por parte da Comissão de 
Direitos Humanos, de um grupo de trabalho 
temático sobre o direito ao desenvolvimento e 
insta o Grupo de Trabalho a formular pronta-
mente, em regime de consultas e cooperação 
com outros órgãos e organismos das Nações 
Unidas, para consideração imediata da As-
sembleia Geral das Nações Unidas, medidas 
abrangentes e eficazes para eliminar obstáculos 
à aplicação e concretização da Declaração sobre 
o Direito ao Desenvolvimento e propor formas 
e meios para garantir o direito ao desenvolvi-
mento a todos os Estados.

73. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda que as organizações 
não governamentais e outras organizações de 
base atuantes na área do desenvolvimento e/
ou dos direitos humanos tenham espaço para 
desempenhar um papel substancial, em níveis 
nacional e internacional, no debate e nas ativi-
dades relacionadas ao desenvolvimento e, em 
regime de cooperação com os Governos, em 
todos os aspectos pertinentes da cooperação 
para o desenvolvimento.

74. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos apela aos Governos, órgãos competentes 
e instituições, no sentido de que aumentem 
consideravelmente os recursos aplicados no 
desenvolvimento de sistemas jurídicos efica-
zes para proteger os direitos humanos e em 
instituições nacionais atuantes nessa área. Os 
protagonistas da cooperação para o desen-
volvimento devem levar em consideração as 
relações mutuamente complementares entre 
o desenvolvimento, a democracia e os direitos 
humanos. A cooperação deve basear-se no diá-
logo e na transparência. A Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos solicita também o es-
tabelecimento de programas abrangentes, com 
bancos de dados e pessoal especializado, para 
fortalecer o Estado de Direito e as instituições 
democráticas.

75. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos encoraja a Comissão de Direitos 
Humanos, em regime de cooperação com o 
Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e 
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Culturais, a continuar examinando protocolos 
facultativos ao Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais.

76. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda que sejam canalizados 
mais recursos para o fortalecimento ou esta-
belecimento de acordos regionais visando à 
promoção e proteção dos direitos humanos 
no âmbito da consultoria e assistência técnica 
prestada pelo Centro de Direitos Humanos. 
Os Estados devem solicitar assistência para 
atividades regionais e sub-regionais, como a 
realização de workshops, seminários e inter-
câmbio de informações, visando a fortalecer os 
acordos regionais para a promoção e proteção 
dos direitos humanos, em conformidade com 
os padrões universais dos direitos humanos, 
consagrados nos instrumentos internacionais 
de direitos humanos.

77. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos apoia todas as medidas tomadas pelas 
Nações Unidas e seus órgãos especializados 
competentes para garantir a efetiva promoção 
e proteção dos direitos sindicais previstos no 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais e em outros instrumentos 
internacionais pertinentes. Solicita ainda que 
todos os Estados observem plenamente suas 
obrigações nessa área, em conformidade com 
os instrumentos internacionais.

D. EDUCAÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS

78. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos considera a educação, o treinamento e a 
informação pública na área dos direitos huma-
nos como elementos essenciais para promover 
e estabelecer relações estáveis e harmoniosas 
entre as comunidades e para fomentar o enten-
dimento mútuo, a tolerância e a paz.

79. Os Estados devem empreender todos os 
esforços necessários para erradicar o analfabe-
tismo e devem orientar a educação no sentido 
de desenvolver plenamente a personalidade 
humana e fortalecer o respeito pelos direitos 

humanos e liberdades fundamentais. A Confe-
rência Mundial sobre Direitos Humanos solici-
ta a todos os Estados e instituições que incluam 
os direitos humanos, o direito humanitário, a 
democracia e o Estado de Direito como maté-
rias dos currículos de todas as instituições de 
ensino dos setores formal e informal.

80. A educação em direitos humanos deve 
incluir a paz, a democracia, o desenvolvimento 
e a justiça social, tal como previsto nos instru-
mentos internacionais e regionais de direitos 
humanos, para que seja possível conscientizar 
todas as pessoas em relação à necessidade de 
fortalecer a aplicação universal dos direitos 
humanos.

81. Levando em conta o Plano Mundial de 
Ação para a Educação em prol dos Direitos 
Humanos e da Democracia, adotado em março 
de 1993 pelo Congresso Internacional sobre 
a Educação em prol dos Direitos Humanos e 
da Democracia da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
bem como outros instrumentos de direitos 
humanos, a Conferência Mundial sobre Di-
reitos Humanos recomenda aos Estados que 
desenvolvam programas e estratégias visando 
especificamente a ampliar ao máximo a edu-
cação em direitos humanos e a divulgação de 
informações públicas nessa área, enfatizando 
particularmente os direitos humanos da mu-
lher.

82. Os Governos, com a assistência de or-
ganizações intergovernamentais, instituições 
nacionais e organizações não governamentais, 
devem promover uma maior conscientização 
dos direitos humanos e da tolerância mútua. A 
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 
enfatiza a importância de se intensificar a Cam-
panha Mundial de Informação Pública sobre 
Direitos Humanos lançada pelas Nações Uni-
das. Os Governos devem empreender e apoiar 
a educação em direitos humanos e efetivamente 
divulgar informações públicas nessa área. Os 
programas de consultoria e assistência técnica 
do sistema das Nações Unidas devem atender 
imediatamente às solicitações de atividades 
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educacionais e de treinamento dos Estados na 
área dos direitos humanos, assim como às so-
licitações de atividades educacionais especiais 
sobre as normas consagradas em instrumentos 
internacionais de direitos humanos e no direito 
humanitário e sua aplicação a grupos especiais, 
como forças militares, pessoal encarregado 
de velar pelo cumprimento da lei, a polícia e 
os profissionais de saúde. Deve-se considerar 
a proclamação de uma década das Nações 
Unidas para a educação em direitos humanos, 
visando a promover, estimular e orientar essas 
atividades educacionais.

E. MÉTODOS DE IMPLEMENTAÇÃO E 
CONTROLE

83. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos insta os Governos a incorporarem 
as normas consagradas em instrumentos 
internacionais de direitos humanos na legis-
lação interna e a fortalecerem as estruturas e 
instituições nacionais e órgãos da sociedade 
atuantes na área da promoção e salvaguarda 
dos direitos humanos.

84. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda o fortalecimento das 
atividades e programas das Nações Unidas de 
assistência aos Estados desejosos de estabelecer 
ou fortalecer sua próprias instituições nacionais 
de promoção e proteção dos direitos humanos 
e que solicitem assistência para tal fim.

85. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos estimula também o fortalecimento 
da cooperação entre instituições nacionais de 
promoção e proteção dos direitos humanos, 
particularmente por meio de intercâmbio de 
informações e experiências, bem como da co-
operação entre estas e as organizações regionais 
e as Nações Unidas.

86. Nesse contexto, a Conferência Mundial 
sobre Direitos Humanos recomenda vigoro-
samente que representantes de instituições 
nacionais de promoção e proteção dos direitos 
humanos realizem reuniões periódicas, sob 
os auspícios do Centro de Direitos Humanos, 

para examinar formas e meios para aperfeiçoar 
seus mecanismos e compartilhar experiências.

87. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda aos órgãos criados por 
tratados, às reuniões dos presidentes desses 
órgãos e às reuniões de Estados partes que 
continuem tomando medidas visando a coorde-
nar as múltiplas normas e diretrizes aplicáveis 
à preparação dos relatórios que os Estados 
devem apresentar em virtude das convenções 
de direitos humanos, e que estudem a sugestão 
da apresentação de um relatório global sobre as 
obrigações convencionais assumidas por cada 
Estado, o que tornaria esses procedimentos 
mais eficazes e aumentaria o seu impacto.

88. A Conferência Mundial sobre os Direitos 
Humanos recomenda que os Estados partes 
em instrumentos internacionais de direitos 
humanos, a Assembleia Geral e o Conselho 
Econômico e Social considerem a possibilida-
de de analisar os órgãos criados por tratados 
e os diversos mecanismos de procedimentos 
temáticos existentes, com vistas a promover 
sua eficiência e eficácia, mediante uma me-
lhor coordenação entre os diversos órgãos, 
mecanismos e procedimentos, levando em 
consideração a necessidade de evitar duplica-
ções ou sobreposições desnecessárias de seus 
mandatos e tarefas.

89. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos recomenda a realização de um trabalho 
contínuo para melhorar o funcionamento dos 
órgãos criados por tratados e suas tarefas de 
controle, levando em consideração as inúmeras 
propostas apresentadas nesse sentido, particu-
larmente aquelas apresentadas pelos próprios 
órgãos. Deve-se também encorajar o enfoque 
nacional abrangente adotado pelo Comitê dos 
Direitos da Criança.

90. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda que os Estados partes 
em tratados de direitos humanos considerem a 
possibilidade de aceitar todos os procedimentos 
facultativos para a apresentação e o exame de 
comunicações.
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91. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos vê com preocupação a questão da 
impunidade dos autores de violações de direitos 
humanos e apoia os esforços empreendidos 
pela Comissão de Direitos Humanos e pela 
Comissão de Prevenção da Discriminação e 
Proteção de Minorias, no sentido de examinar 
todos os aspectos da questão.

92. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda que a Comissão de 
Direitos Humanos examine a possibilidade 
de melhorar a aplicação de instrumentos de 
direitos humanos existentes em níveis inter-
nacional e regional e encoraja a Comissão de 
Direito Internacional a continuar seus trabalhos 
visando ao estabelecimento de um tribunal 
penal internacional.

93. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos apela aos Estados que ainda não 
aderiram às Convenções de Genebra de 12 de 
agosto de 1949 e seus Protocolos, no sentido de 
que o façam e tomem todas as medidas nacio-
nais necessárias, incluindo medidas legislativas, 
para fazê-los vigorar plenamente.

94. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda a rápida finalização e 
adoção do projeto de declaração sobre o di-
reito e responsabilidade de indivíduos, grupos 
e instituições de promover e proteger direitos 
humanos e liberdades fundamentais universal-
mente reconhecidos.

95. A Conferência Mundial sobre Direitos Hu-
manos salienta a importância de se preservar e 
fortalecer o sistema de procedimentos especiais, 
relatores, representantes, peritos e grupos de 
trabalho da Comissão de Direitos Humanos e 
da Subcomissão de Prevenção da Discrimina-
ção e Proteção de Minorias, para que os mes-
mos possam desempenhar seus mandatos com 
os recursos humanos e financeiros necessários. 
Esses procedimentos e mecanismos devem 
ser harmonizados e racionalizados por meio 
de reuniões periódicas. Solicita-se a todos os 
Estados que cooperem plenamente com esses 
procedimentos e mecanismos.

96. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda que as Nações Unidas 
assumam um papel mais ativo na promoção e 
proteção dos direitos humanos e nas medidas 
destinadas a garantir a plena observância do 
direito internacional humanitário em todas as 
situações de conflito armado, em conformidade 
com os propósitos e princípios da Carta das 
Nações Unidas.

97. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, reconhecendo o importante papel 
desempenhado por componentes de direitos 
humanos em determinados acordos relativos a 
operações das Nações Unidas para a manuten-
ção da paz, recomenda que o Secretário Geral 
leve em consideração os relatórios, a experiência 
e a capacidade do Centro de Direitos Humanos 
e dos mecanismos de direitos humanos, em 
conformidade com a Carta das Nações Unidas.

98. Para fortalecer os direitos econômicos, 
sociais e culturais, devem-se examinar outros 
enfoques, como a aplicação de um sistema de 
indicadores para medir o progresso alcançado 
na realização dos direitos previstos no Pacto In-
ternacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais. Deve-se empreender um esforço har-
monizado, visando a garantir o reconhecimento 
dos direitos econômicos, sociais e culturais em 
níveis nacional, regional e internacional.

F. ATIVIDADES DE 
ACOMPANHAMENTO DOS 
RESULTADOS DA CONFERÊNCIA 
MUNDIAL SOBRE DIREITOS 
HUMANOS

99. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos recomenda que a Assembleia Geral, 
a Comissão de Direitos Humanos e outros ór-
gãos e agências do sistema das Nações Unidas 
relacionados aos Direitos Humanos considerem 
formas e meios de garantir a plena aplicação, 
sem demora, das recomendações contidas na 
presente Declaração, incluindo a possibilida-
de de se proclamar uma década das Nações 
Unidas dos Direitos Humanos. A Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos recomenda 
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também que a Comissão de Direitos Humanos 
avalie anualmente o progresso alcançado nesse 
propósito.

100. A Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos solicita ao Secretário Geral das Na-
ções Unidas que, por ocasião do quinquagésimo 
aniversário da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, convide todos os Estados, órgãos 
e agências do sistema das Nações Unidas a lhe 
apresentarem um relatório sobre o progresso 
alcançado na aplicação da presente Declaração 
e a apresentarem um relatório à Assembleia 
Geral no quinquagésimo-terceiro período de 
sessões, por meio da Comissão de Direitos 
Humanos e do Conselho Econômico e Social. 

Além disso, as instituições de direitos humanos 
regionais e nacionais, assim como as organiza-
ções não governamentais, poderão apresentar 
ao Secretário Geral seus pontos de vista sobre 
o progresso alcançado na aplicação da presente 
Declaração. Deve-se prestar atenção especial 
na avaliação do progresso alcançado rumo à 
ratificação universal de tratados e protocolos 
internacionais de direitos humanos adotados 
no âmbito do sistema das Nações Unidas.

Adotados pela Conferência Mundial sobre Direitos 
Humanos, Viena, 14-25 de junho de 1993. Disponível 
em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/
bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm>. Acesso 
em 3/3/2016.
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Declaração Universal  
dos Direitos Humanos

PREÂMBULO

Considerando que o reconhecimento da digni-
dade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis 
é o fundamento da liberdade, da justiça e da 
paz no mundo,

Considerando que o desprezo e o desrespeito 
pelos direitos humanos resultaram em atos 
bárbaros que ultrajaram a consciência da 
Humanidade e que o advento de um mundo 
em que todos gozem de liberdade de palavra, 
de crença e da liberdade de viverem a salvo do 
temor e da necessidade foi proclamado como 
a mais alta aspiração do ser humano comum,

Considerando ser essencial que os direitos 
humanos sejam protegidos pelo império da 
lei, para que o ser humano não seja compelido, 
como último recurso, à rebelião contra a tirania 
e a opressão,

Considerando ser essencial promover o de-
senvolvimento de relações amistosas entre as 
nações,

Considerando que os povos das Nações Unidas 
reafirmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direi-
tos humanos fundamentais, na dignidade e no 
valor do ser humano e na igualdade de direitos 
entre homens e mulheres, e que decidiram pro-
mover o progresso social e melhores condições 
de vida em uma liberdade mais ampla,

Considerando que os Estados-Membros se 
comprometeram a promover, em cooperação 
com as Nações Unidas, o respeito universal aos 
direitos e liberdades humanas fundamentais e a 
observância desses direitos e liberdades,

Considerando que uma compreensão comum 
desses direitos e liberdades é da mais alta 
importância para o pleno cumprimento desse 
compromisso,

Agora portanto

A ASSEMBLEIA GERAL

proclama

A PRESENTE DECLARAÇÃO UNIVERSAL 
DOS DIREITOS HUMANOS

como o ideal comum a ser atingido por todos 
os povos e todas as nações, com o objetivo de 
que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, 
tendo sempre em mente esta Declaração, se 
esforce, através do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberda-
des, e, pela adoção de medidas progressivas de 
caráter nacional e internacional, por assegurar o 
seu reconhecimento e a sua observância univer-
sal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios 
Estados-Membros, quanto entre os povos dos 
territórios sob sua jurisdição.

ARTIGO I

Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotados de razão 
e consciência e devem agir em relação uns aos 
outros com espírito de fraternidade.

ARTIGO II

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar 
os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião 
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política ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 
outra condição.

2. Não será também feita nenhuma distinção 
fundada na condição política, jurídica ou in-
ternacional do país ou território a que pertença 
uma pessoa, quer se trate de um território 
independente, sob tutela, sem governo pró-
prio, quer sujeito a qualquer outra limitação 
de soberania.

ARTIGO III

Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade 
e à segurança pessoal.

ARTIGO IV

Ninguém será mantido em escravidão ou ser-
vidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão 
proibidos em todas as suas formas.

ARTIGO V

Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante.

ARTIGO VI

Todo ser humano tem o direito de ser, em 
todos os lugares, reconhecido como pessoa 
perante a lei.

ARTIGO VII

Todos são iguais perante a lei e têm direito, 
sem qualquer distinção, a igual proteção da 
lei. Todos têm direito a igual proteção contra 
qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a 
tal discriminação.

ARTIGO VIII

Todo ser humano tem direito a receber dos 
tribunais nacionais competentes remédio 

efetivo para os atos que violem os direitos 
fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei.

ARTIGO IX

Ninguém será arbitrariamente preso, detido 
ou exilado.

ARTIGO X

Todo ser humano tem direito, em plena igual-
dade, a uma justa e pública audiência por parte 
de um tribunal independente e imparcial, para 
decidir sobre seus direitos e deveres ou do 
fundamento de qualquer acusação criminal 
contra ele.

ARTIGO XI

1. Todo ser humano acusado de um ato deli-
tuoso tem o direito de ser presumido inocente 
até que a sua culpabilidade tenha sido provada 
de acordo com a lei, em julgamento público 
no qual lhe tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessárias à sua defesa.

2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer 
ação ou omissão que, no momento, não cons-
tituíam delito perante o direito nacional ou 
internacional. Também não será imposta pena 
mais forte do que aquela que, no momento da 
prática, era aplicável ao ato delituoso.

ARTIGO XII

Ninguém será sujeito à interferência em sua 
vida privada, em sua família, em seu lar ou em 
sua correspondência, nem a ataque à sua honra 
e reputação. Todo ser humano tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou 
ataques.

ARTIGO XIII

1. Todo ser humano tem direito à liberdade de 
locomoção e residência dentro das fronteiras 
de cada Estado.
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2. Todo ser humano tem o direito de deixar 
qualquer país, inclusive o próprio, e a este 
regressar.

ARTIGO XIV

1. Todo ser humano, vítima de perseguição, 
tem o direito de procurar e de gozar asilo em 
outros países.

2. Este direito não pode ser invocado em caso 
de perseguição legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por atos con-
trários aos objetivos e princípios das Nações 
Unidas.

ARTIGO XV

1. Todo homem tem direito a uma naciona-
lidade.

2. Ninguém será arbitrariamente privado de 
sua nacionalidade, nem do direito de mudar 
de nacionalidade.

ARTIGO XVI

1. Os homens e mulheres de maior idade, sem 
qualquer restrição de raça, nacionalidade ou 
religião, têm o direito de contrair matrimônio 
e fundar uma família. Gozam de iguais direitos 
em relação ao casamento, sua duração e sua 
dissolução.

2. O casamento não será válido senão com 
o livre e pleno consentimento dos nubentes.

3. A família é o núcleo natural e fundamental 
da sociedade e tem direito à proteção da socie-
dade e do Estado.

ARTIGO XVII

1. Todo ser humano tem direito à propriedade, 
só ou em sociedade com outros.

2. Ninguém será arbitrariamente privado de 
sua propriedade.

ARTIGO XVIII

Todo ser humano tem direito à liberdade de 
pensamento, consciência e religião; este direi-
to inclui a liberdade de mudar de religião ou 
crença e a liberdade de manifestar essa religião 
ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e 
pela observância, em público ou em particular.

ARTIGO XIX

Todo ser humano tem direito à liberdade de 
opinião e expressão; este direito inclui a liber-
dade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transmitir informações e 
ideias por quaisquer meios e independente-
mente de fronteiras.

ARTIGO XX

1. Todo ser humano tem direito à liberdade de 
reunião e associação pacífica.

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte 
de uma associação.

ARTIGO XXI

1. Todo ser humano tem o direito de fazer 
parte no governo de seu país diretamente ou 
por intermédio de representantes livremente 
escolhidos.

2. Todo ser humano tem igual direito de acesso 
ao serviço público do seu país.

3. A vontade do povo será a base da autorida-
de do governo; esta vontade será expressa em 
eleições periódicas e legítimas, por sufrágio 
universal, por voto secreto ou processo equi-
valente que assegure a liberdade de voto.

ARTIGO XXII

Todo ser humano, como membro da sociedade, 
tem direito à segurança social, à realização pelo 
esforço nacional, pela cooperação internacio-
nal e de acordo com a organização e recursos de 
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cada Estado, dos direitos econômicos, sociais 
e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao 
livre desenvolvimento da sua personalidade.

ARTIGO XXIII

1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, 
à livre escolha de emprego, a condições justas 
e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego.

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, 
tem direito a igual remuneração por igual 
trabalho.

3. Todo ser humano que trabalha tem direito 
a uma remuneração justa e satisfatória, que 
lhe assegure, assim como à sua família, uma 
existência compatível com a dignidade humana 
e a que se acrescentarão, se necessário, outros 
meios de proteção social.

4. Todo ser humano tem direito a organizar 
sindicatos e a neles ingressar para proteção de 
seus interesses.

ARTIGO XXIV

Todo ser humano tem direito a repouso e 
lazer, inclusive a limitação razoável das horas 
de trabalho e a férias remuneradas periódicas.

ARTIGO XXV

1. Todo ser humano tem direito a um padrão 
de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família, 
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, ves-
tuário, habitação, cuidados médicos e os servi-
ços sociais indispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência em circunstâncias fora 
de seu controle.

2. A maternidade e a infância têm direito a cui-
dados e assistência especiais. Todas as crianças, 
nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão 
da mesma proteção social.

ARTIGO XXVI

1. Todo ser humano tem direito à instrução. 
A instrução será gratuita, pelo menos nos 
graus elementares e fundamentais. A instru-
ção elementar será obrigatória. A instrução 
técnico-profissional será acessível a todos, 
bem como a instrução superior, esta baseada 
no mérito.

2. A instrução será orientada no sentido do 
pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamen-
tais. A instrução promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações 
e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará 
as atividades das Nações Unidas em prol da 
manutenção da paz.

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha 
do gênero de instrução que será ministrada a 
seus filhos.

ARTIGO XXVII

1. Todo ser humano tem o direito de participar 
livremente da vida cultural da comunidade, 
de fruir das artes e de participar do progresso 
científico e de seus benefícios.

2. Todo ser humano tem direito à proteção 
dos interesses morais e materiais decorrentes 
de qualquer produção científica literária ou 
artística da qual seja autor.

ARTIGO XXVIII

Todo ser humano tem direito a uma ordem 
social e internacional em que os direitos e li-
berdades estabelecidos na presente Declaração 
possam ser plenamente realizados.

ARTIGO XXIX

1. Todo ser humano tem deveres para com a 
comunidade, na qual o livre e pleno desenvol-
vimento de sua personalidade é possível.
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2. No exercício de seus direitos e liberdades, 
todo ser humano estará sujeito apenas às limita-
ções determinadas pela lei, exclusivamente com 
o fim de assegurar o devido reconhecimento e 
respeito dos direitos e liberdades de outrem e 
de satisfazer as justas exigências da moral, da 
ordem pública e do bem-estar de uma socie-
dade democrática.

3. Esses direitos e liberdades não podem, 
em hipótese alguma, ser exercidos contraria-
mente aos objetivos e princípios das Nações 
Unidas.

ARTIGO XXX

Nenhuma disposição da presente Declaração 
pode ser interpretada como o reconhecimento a 
qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de 
exercer qualquer atividade ou praticar qualquer 
ato destinado à destruição de quaisquer dos 
direitos e liberdades aqui estabelecidos.

Adotada e proclamada pela Resolução no 217 A (III) 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de 
dezembro de 1948. Disponível em: <http://www.onu.org.
br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 2 out. 2014.
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Neste volume, a norma central é a Lei no 12.288/2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade 
Racial. Ele se destina não só à garantia de efetivação da igualdade de oportunidades, 
mas também à defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e ao combate 
a todas as formas de discriminação e intolerância étnica no País.

Figuram na obra também os dispositivos da Constituição e mais de dez leis e decretos 
relacionados ao tema. Além deles, o leitor encontra aqui o texto de atos internacionais, 
entre os quais estão a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial, assinada em 1966, e o Pacto de São José da Costa Rica, feito 
em 1969.
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