PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS
ECONOMICOS, SOCIAlS ECULTURAIS
Adoptado e aberto aassinatura, ratifica~ao e adesao pela Resolu~ao
2.200-A (XXI) da Assembleia Geral das Na~oes Unidas, de 16 de Dezembro de 1966.

PREA.MBULO
Os Estados Partes no presente Pacto,

Considerando que, em conformidade com os principios enunciados na Carta das Nac;oes
Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da fami lia humana e de seus
direitos iguais e inaliem\veis constitui o fundamento da liberdade, da justi9a e da paz no mundo,
Reconhecendo que esses direitos decorrem da dignidade inerente <l pessoa humana,
Reconhecendo que, emconformidade com a Declarac;ao Uni versal dos Direitos Humanos, o
ideal do ser humano livre, Iiberto do temor e da miseria, niio pode ser realizado a mcnos que sejam
criadas condic;ocs que permitam a cadn um gozar dos seus dircitos eeon6micos, sociais e culturais,
bem como dos seus direitos civis e politicos,
Considerando que a Carta das Nac;ocs Unidas impoc aos Estados a obrigayao de promover o
respeito universal e efectivo dos direitos e das liberdades do homem,
Compreendendo que o individuo, porter deveres para com os seus semelhantes e para com a
colectividade a que pertence, tem a obrigac;ao de lutar pela promo9ao e pela observancia dos direitos
reconhecidos no presente Pacto,
Aeon/am o seguinte:
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PARTE I
Artigo 1
I. Todos os povos tem direito a autodcterminac,:ao. Em virtude desse direito, eles escolhem
livrcmentc o seu estatuto politico e dedicam-se livremente ao seu desenvolvimento econ6mico,
social e cultural.
2. Para atingir os seus objecti ves, todos os povos podem dispor livremente das suas riquezas
e dos seus recursos naturais, sem prejuizo de quaisquer obrigac,:oes que decorrem da cooperac,:ao
econ6mica internacional, baseada no principia do interesse mutuo e do Direito lnternacional. Em
caso algumum povo podeni ser privado dos seus meios de subsistencia.
3. Os Estados Partes no presentc Pacto, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de
administrar territ6rios nao aut6nomos e territ6rios sob tutela, sao chamados a promover 0 exercicio
do direito aautodeterminac,:ao e a respeitar esse direito, con forme as disposic,:oes contidas na Carta
das Nac,:oes Unidas.

PARTEll
Artigo 2
I. Cada Estaclo Parte no prcsente Pacto compromete-se a acloptar medidas, tanto por esforc,:o
proprio como pela assistencia e cooperac,:ao internacionais, principalmcnte nos pianos econ6mico
e tecnico, ate o maximo dos seus recursos clisponiveis, visanclo garantir progressivamente, por
todos os meios apropriaclos, o pleno exercicio dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, emespecial, a aclopc,:ao de mecliclas legislativas.
2. Os Estados Partes no presentc Pacto comprometem-se a assegurar que os direitos nele
enunciados serao cxerciclos semcliscriminac,:ao alguma por motivo de rac,:a, cor, sexo, lingua, religiao,
opiniiio politica ou de outra natureza, origem nacional ou social, situac,:ao econ6mica, nascimento ou
qualquer outra situac,:ao.
3. Os paises em clesenvolvimento, levanclo cleviclamente em considerac,:ao os direitos humanos
e a situac,:iio econ6mica nacio:1al, poderao cleterminar emque medida garanti rao os clireitos econ6micos
reconhecidos no presente Pacto aqueles que nao sejam seus nacionais.
Artigo 3
Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres
igualdade no gozo de toclos os direitos econ6micos, sociais e culturais enumeraclos no presente
Pacto.

Artigo4
Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que, no exercicio dos direitos assegurados
em conformidade como presente Pacto pelo Estado, este podeni submeter tais direitos unicamente
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as limita9oes estabelecidas em lei, somente na medida compativel com a natureza desses direitos e
exclusivamente como objectivo de favorecer o bem-estar geral numa sociedade democratica.
Artigo 5
I. Nenhuma das disposi9oes do presente Pacto podcn\ ser interpretada no senti do de reconhe-

cer a um Estado, grupo ou individuo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer actividades ou de
praticar quaisquer actos que ten ham por objectivo destruir os direitos ou liberdades reconhccidos
no presente Pacto ou impor-lhes limita9oes mais amplas do que aquelas nele previstas.
2. Nao se admitin\ qualquer restri9ao ou suspensao dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer pais em virtude de leis, convenyoes, regulamentos ou costumes,
sob pretexto de que o presente Pacto nao os reconhece ou os reconhece em menor grau.
PARTE Ill

Artigo 6
I. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o
direito de toda a pessoa ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente
escolhido ou aceite, e tomarao medidas apropriadas para salvaguardar esse direito.
2. As medidas que cada Estado Parte no presente Pacto tamara a fim de assegurar o pleno
exercicio desse direito deverao incluir a orienta9ao e a forma9ao tecnica e profissional, a elaborayao
de programas, normas e tecnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento econ6mico,
social e cultural constante eo pleno emprego produtivo em condi9oes que salvaguardem aos
individuos o gozo das liberdades politicas e econ6micas fundamentais.
Artigo 7
Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa de gozar de
condi9oes de trabalho justas e favoraveis, que assegurem especialmente:
a) Uma remunera9ao que proporcione, no minima, a todos os trabalhadores:
I) um salario equitativo e uma remunera9ao igual porum trabalho de igual valor, sem qualquer
distin9ao; em particular, as mulheres deverao ter a garantia de condi9oes de trabalho nao inferiores
as dos homens e receber a mesma remunera9ao que eles por trabalho igual;
II) uma existencia decente para eles e suas familias, em conformidadc com as disposi9ocs do
presente Pacto;
b) Condi96es de trabalho seguras e higienicas;
c) Igual oportunidade para todos de serem promovidos, no seu trabalho a categoria superior
que Ihes corresponda, sem outras considera96es que as de tempo, de trabalho e capacidade;
d) 0 descanso, o lazer, a limitayao razoavel das horas de trabalho e ferias peri6dicas remuneradas, assim como a remunera9ao dos feriados.
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Artigo 8
I. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a garantir:
a) 0 direito de toda a pessoa de fundar comoutras sindicatos e de filiar-se no sindicato da sua
escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da organiza9ao interessada, como objectivo de
pro mover c de protcger os seus interesses econ6micos e sociais. 0 exercicio desse direito s6 poclen\
ser objecto das restri96es previstas em lei e que sejam necessarias, numa sociedade democn\tica, no
interesse da seguran~a nacional ou da ordem ptiblica, ou para proteger os direitos e as liberclades
alheias;
b) 0 direito clos sindicatos de formar federa96es ou confedenwoes nacionais eo direito clestas
de fo rmar organiza96es sindicais internacionais ou de tlliar-se nas mesmas;
c) 0 direito dos sinclicatos de exereer livremente as suas activiclades, scm quaisquer limita96es
alemdaquelas previstas em lei c que sejamnecessarias, numa soeieclacle democratica, no interesse cia
seguran9a nacional ou cia ordem p(Iblica, ou para proteger os clircitos e as libcrclacles das demais
pessoas;
d) 0 direito de greve, exerciclo emconformiclacle com as leis de cada pais.
2. 0 presente artigo nao impeclin\ que se submeta a rest ri~oes legais o exercicio clesses clireitos
pelos membros das for9as armadas, da policia ou da aclministraviio ptiblica.
3. Nenhuma das clisposi96es do presente artigo permitir{I que os Estaclos Partes na Co n vcn~tao
de 1948 cia Organizavao lntcrnacional do Trabalho, relativa <l liberdade sindical e <1 protec~t<1o do
eli rei to sinclical, venham a acloptar mccliclas legislativas que restrinjam, oua aplicar a lei de maneira
a restringir, as garantias prcvistas na refcricla Convcn~tao.
Artigo9
Os Estados Partes no presentc Pacto rcconhecem o clireito de toda a pcssoa a previdcncia
social, inclusive ao seguro social.
Artigo 10
Os Estados Partes no presente Pacto rcconhccem que:
I. Deve-se conceder <1 familia, que eo nticleo naturale fundamental cia sociedadc, a mais ampla
protecv<1o c assistencia possiveis, especialmente para a sua constitui ~tao e enquanto ela for respons{Ivel pela cria9ao e educayiio dos tllhos. 0 matrimonio deve ser contraido como livre consentimcnto clos futuros conjuges.
2. Deve-se conceder protecyao especial <Is maes por tun pcriodo de tempo razo{Ivel antes e
depois do p<ll'tO. Durante esse pcriodo, dcvc-se conceder as maes que trabalham licenya remuneracla
oulicen9a acompanhada de beneftcios proviclcnci{Irios adequaclos.
3. Devem-sc adoptar mcdidas especiais de protccyao e assistt:!ncia em pro! de todas as crian9as
c adolcscentes, semdistinvao alguma por motivo de fi l ia~ao ou qualquer outra concli~tao. Devcm-se
protcgcr as crian9as e adolescentes contra a ex plora~tao econ6mica e social. 0 emprego de crian9as
e adolesccntes em trabalhos que lhes sejam nocivos amorale <1 satide, ou que lhes fa~am correr
peri go de vida ou aincla que Ihes venham a prejuclicar o clesenvolvimento normal, sera punido por
lei.
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Os Estados devem tambem estabelecer limites de idade sob os quais fique proibiclo e punido
por lei o emprcgo assalariaclo da miio-de-obra infanti l.
Artigo II
I. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa a um nivel de
vida adequado para si proprio e sua familia, inclusive aal im enta~iio, vcstm1rio e moraclia adcquada,
assim como a uma melhoria continua das suas concli~oes de vida. Os Estados Partes tomariio
medidas apropriaclas para assegurar a consecu~iio desse clireito, reconhecendo, nesse sentido, a
importancia essencial da coopera~ao intcrnacional fundada no livre conscntimcnto.
2. Os Estados Partes no prcsente Pacto, reconhecendo o dircito fundamental de toda a pessoa
de estar protegida contra a fome, acloptarao, indiviclualmente e mediante coopera~ao internacional,
as mediclas, inclusive programas concretos, que se fa~am necessarias para:
a) Melhorar os metodos de produ<;iio, conserva<;iio e distribui<;iio de gencros alimenticios pel a
plena utiliza<;iio dos conhecimcntos tecnicos e cienti ticos, pela di fusiio de principios de educac;ao
nutricional e pelo aperfei<;oamento ou reforma dos regimes agn\rios, de maneira que se assegurem a
explorac;ao e a utiliza~ao mais dicazes clos recursos naturais;
b) Assegurar uma repartic;iio equitativa dos recursos alimenticios mundiais em rela<;ao as
necessiclades, levando-se em conta os problemas tanto clos paises importaclores quanto dos exportadores de generos alimenticios.
Artigo 12
1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de tocla a pessoa de desfrutar o
mais elevado nivel possivel de sat1de fisica e mental.
2. As medidas que os Estados Partes no presente Pacto deverao adoptar como fim de assegurar o pleno exercicio clesse direito incluirao as medidas que se fac;am necess<1rias para assegurar:
a) A diminuic;ao da mortalidade pre-natal e cia mortalidade infantil, bem como o sadio desenvolvimento das crianc;as;
b) A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente;
c) A preven<;ao eo tratamento das doenc;as epidemicas, endemicas, profissionais e outras, bem
como a !uta contra essas doenc;as;
d) A cria<;ao de condi9oes que assegurem a todos assistencia medica e servic;os medicos em
caso de enfermiclade.
Artigo 13
1. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa aeduca9iio.
Concordam em que a educa<;ao devenl objectivar o pleno desenvolvimento da personalidacle humana e do sentido da sua digniclade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades
fundamentais. Concordam ainda em que a educac;ao eleven] capacitar todas as pessoas a participar
efectivamente de uma sociedade livre, £'lVOrecer a compreensao, a tolerancia e a amizacle entre todas
as nac;oes e entre todos os grupos raciais, etnicos ou religiosos e promover as actividades das
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Na96es Unidas em pro! da manuten9iio da paz.
2. Os Estaclos Partes no presente Pacto reconhecem que, como objective de assegurar o pleno
excrcicio clesse eli reito:
a) A cducaviio prima ria devera ser obrigatoria e acessivel gratuitamente a todos;
b) Aecluca9iio secundaria emsuas diferentes formas, inclusive a educayiio secundaria tecnica e
prolissional, eleven\ ser generalizacla e tornar-se acessivel a todos, por todos os meios apropriados
c, principalmcnte, pela implementayiio progress iva do ensino gratuito;
c) A eclucayiio de nivel superior clevera igualmente tornar-se aeessivel a todos, com base na
eapaeidacle de cacla um, por toclos os meios apropriaclos e, principalmente, pela implementayiio
progress iva do ensino gratuito;
d) De ver-se-;\ tomentar e intcnsi licar, na meclicla do possivcl, a edueayiio de base para aquelas
pessoas que niio receberam educa9iio pritm\ria ou niio concluiram o eiclo completo cia educa9iio
primaria;
e) Sen\ preciso perseguir activamente o desenvolvimento de uma recle escolar em todos os
niveis de ensino, implementar-se um sistema aclequado de bolsas de estuclo e melhorar continuamente as concli96es materiais do corpo doeente.
3. Os Estados Partes no presente Pacto compromctem-se a respeitar a liberdacle clos paise,
quando foro caso, dos tutores lcgais, de escolher para os seus tllhos escolas clistintas daquelas
criaclas pel as autoridacles pttblicas, scmpre que atenclam aos pad roes minimos de ensino prescritos
ou aprovaclos pelo Estado, e de fazer com que os seus filhos venham a receber eclucayiio religiosa ou
moral que esteja de acorclo com as suas proprias convic96es.
4. Nenhuma das clisposiyoes do prescnte artigo poclen\ ser interpretacla no scnticlo de restringir
a liberclacle de inclivicluos c de cntidacles de eriar e dirigir institui96es de ensino, desde que respeitaclos os principios enunciaclos no pan\grafo I do presente artigo e que essas institui96es observem
os paclreies minimos prescritos pelo Estaclo.
Artigo 14
Todo o Estado Parte no presente Pacto que, no momento em que se tornar Parte, aincla nao
tenha garanticlo em seu proprio territorio ou territories sob sua jurisdi9iio a obrigatoricclacle e a
gratuiclacle cia educayiio primaria, compromete-se a elaborar e a adoptar, dentro de Lllll prazo de do is
anOS, lltn plano de aCyclO detalhado destinaclo aimplemenfayiiO progress iva, clentrO de lltn nttmero
razoavel de anos estabelecido no proprio plano, do principio cia cclueayiio primaria obrigatoria e
gratuita para toclos.
Artigo 15
I. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem a cacla indivicluo o eli rei to de:
a) Participar cia vida cultural;
b) Desfrutar o progresso cientillco e suas aplicayoes;
c) Beneliciar-se cia protec9ii0 clos interesses morais e materiais decorrentcs de tocla a produ9iio
cientifica, liten\ria ou artistica de que seja au tor.
2. As mecliclas que os Estados Partes no presente Pacto cleveriio acloptar com a finalidacle de
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:1sscgurar o pleno exercicio desse direito incluirao aquelas necessarias aconserva9ao, ao desenvolvimcnto e a difusao da ciencia e da cultura.
3. Os Estados Partes no prcsente Pacto comprometem-se a respeitar a libcrdadc indispensavel
:1pcsquisa e aactividade criadora.
4. Os Estados Partes no prcscntc Pacto reconhecem os bencficios que derivam do fomento c do
dcscnvolvimento cia coopera9ao e das rela96es no dominic da ciencia e da cultura.

PARTE IV
Artigo 16
l. Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a apresentar, de acordo com as
disposi96es da prescnte parte do Pacto, relat6rios sobre as medidas que ten ham adoptado e sobre
o progresso realizado como objectivo de assegurar a observancia dos direitos reconhecidos no
Pacto.
2. a) Todos os relat6rios deverao ser encaminhados ao Secretario-Geral da Organiza9ao das
Na96es Unidas, o qual envian\ c6pias dos mesmos ao Conselho Econ6mico e Social, para exame de
acordo com as disposi9oes do presente Pacto.
b) 0 Secretario-Geral da Organiza9ao das Na96es Unidas encaminhara tambem as agencias
cspecializadas c6pias dos relat6rios, ou de todas as partes pertinentes dos mesmos, enviados pelos
Estados Partes no presentc Pacto que sejam igualmente membros das referidas agencias especializadas,
na medida em que os relat6rios, ou parte deles, guardem rela9iio com questoes que sejam da
competencia de tais agencias, nos tennos dos seus respectivos instrumentos constitutivos.
Artigo 17
l. Os Estados Partes no presente Pacto apresentarao os seus relat6rios por eta pas, segundo
um program a a ser estabelecido pelo Conselho Econ6mico e Social no prazo de um ano a con tar da
data da entrada em vigor do presente Pacto, ap6s consulta aos Estados Partes e <Is agencias
especializadas interessadas.
2. Os relat6rios poderao indicar os factores e as dificuldades que prejudiquem o pleno cumprimento das obriga96es previstas no presente Pacto.
3. Caso as informa96es pertinentcs ja ten ham sido encaminhadas a Organiza9iio das Na96cs
Unidas ou a uma agencia especializacla porum Estado Parte, nao sera necess;\rio reproduzir as
referidas informa96es, sendo suficiente uma referencia precisa as mesmas.
Artigo 18
Em virtude das responsabilidades que lhes sao conferidas pela Carta das Na96es Unidas no
dominic dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, o Conselho Econ6mico e Social
podera concluir acordos com as mesmas agencias especializadas sobre a apresenta91io, por estas, de
relat6rios relatives aos progresses realizados quanto ao cumprimento das disposi96es do presente
Pacto que correspondam ao seu campo de actividades. Os relat6rios poderao incluir dados sobre as
decis6es e recomencla96es referentes ao cumprimento das disposi9oes do prescnte Pacto adoptadas
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pelos 6rgaos competentes das agencias especializadas.
Artigo 19
0 Conselho Econ6mico e Social poden1 encaminhar aComissao de Dircitos Humanos, para
fi ns de estudo e de recomenda<;iio de ordem geral, ou para informa<;iio, casojulgue apropriado, os
relat6rios concernentes aos direitos humanos que apresentarem os Estados nos termos dos artigos
16 c 17 e aqueles concernentes aos direitos humanos que apresentarem as agencias especializadas
nos tcrrnos do artigo 18.
Artigo 20
Os Estados Partes no presente Pacto cas agencias especializaclas intcressadas poderiio encaminhar para o+ Conselho Econ6mico e Social coment<'lrios sobre qualquer recomenda<;iio de ordem
geral teita em virtude do artigo 19 ou sobrc qualquer referencia a uma recomencla<;ao de ordem geral
que vcnha a constar de relat6rio da Comissao de Direitos Humanos ou de qualquer documento
mencionado no rcferido relat6rio.
Artigo 21
0 Conselho Econ6mico e Social podera apresentar ocasionalmentc <I Assembleia Geral relat6rios que contenham recomenda<;ocs de caracter geral, bem como resumo das informa<;oes recebidas
dos Estados Partes no presente Pacto e clas agencias especializaclas sobre as mecliclas acloptaclas e
o progresso realizado com a llnalidade de assegurar a obscrvancia geral dos direitos reconhecidos no
prescntc Pacto.
Artigo 22
0 Conselho Econ6mico e Social poden\ levar ao conhecimento de outros 6rgiios cia Organizayiio clas Na<;oes Uniclas, dos scus 6rgiios subsicliarios e das agencias especializadas interessaclas, as
quais incumba a presta!(iio de assistencia tccnica, quaisqucr questoes suscitaclas nos relat6rios
mencionados ncsta parte do presente Pacto que possam ajudar essas entidacles a pronunciar-se,
cacla uma dentro cia sua esfera de competcncia, sobre a conveniencia de mediclas internacionais que
possam contribuir para a implcmenla<;iio efectiva e progressiva do presente Pacto.
Artigo 23
Os Estados Partes no prcsente Pacto concordam em que as medidas de ordem internacional,
destinadas a tornar efectivos os clireitos rcconhecidos no referido Pacto, incluem, sobretudo, a
conclusao de conven<;ocs, a aclop<;ao de recomendayoes, a presta<;iio de assistencia tecnica c a
organizac;ao, em conjunto com os governos interessaclos, e no intuito de efect1rarconsultas e rcalizar
cstuclos, de reunioes rcgionais c de rcuniocs tecnicas.
Artigo 24
Ncnhuma das disposi<;ocs do presente Pacto poderc\ ser interpretacla em cletrimento das disposiyoes cia Carta das Na<;oes Unidas ou das constitui<;ocs das agencias especializadas, as quais
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dcllnem as responsabilidades respectivas dos diversos orgaos da Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas
c agencias especializadas relativamente as materias tratadas no presente Pacto.
Artigo 25
Nenhuma das disposic;:oes do presente Pacto poden\ ser interpretada emdetrimento do direito
inerente a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente as suas riquezas e os seus
rccursos naturais.
PARTEV
Artigo26
l. 0 prescnte Pacto esta aberto a assinatura de todos os Estados membros da Organizac;:iio das
Nac;:oes Unidas ou membros de qualquer das suas agencias especializadas, de todo o Estado Parte
no Estatuto da Corte lnternacional de Justic;:a, bem como de qualquer outro Estado convi dado pela
Assembleia Geral das Nac;:oes Unidas a tornar-se Parte no presente Pacto.
2. 0 presente Pacta esta sujeito a ratificac;:ao. Os instrumentos de ratificac;:ao serao depositados junto ao Secretario-Geral da Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas.
3. 0 presente Pacta esta aberto a adesao de qualquer dos Estados mencionados no paragrafo l
do presente artigo.
4. Far-se-a a adesao mediante deposito do instrumento de adesao junto ao Secretario-Geral da
Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas.
5. 0 Secretario-Geral da Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas informan\ todos os Estados que
hajam assinado o presente Pacta ou a ele aderido, do deposito de cada instrumento de ratificac;:ao ou
adesao.
Artigo 27
I. 0 presente Pacta entrara em vigor tres meses apos a data do deposito, junto ao SecretarioGeral da Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas, do trigesimo quinto instrumento de ratificac;:ao ou adesao.
2. Para os Estados que vierem a ratificar o presente Pacta ou a ele aderir apos o deposito do
trigesimo quinto instrumento de ratificac;:ao ou adesao, o presente Pacta entrara em vigor tres meses
apos a data do deposito, pelo Estado em questao, de seu instrumento de ratificac;:ao ou adcsao.
Artigo 28
Aplicar-se-ao as disposic;:iies do presente Pacta, sem qualquer limitac;:iio ou excepc;:iio, a todas
as unidades constitutivas dos Estados federativos.

Artigo29
I. Qualquer Estado Parte no presente Pacta pod era prop or emendas e deposita-las junto ao
Secretario-Geral da Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas. 0 Secretario-Geral comunican\ todas as propastas de emenda aos Estados Partes no presente Pacta, pedindo-lhes que o notifiquem se desejam
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que se convoque uma conferencia dos Estados Partes destinada a cxaminar as propostas e submetelas a vota~ao. Se pelo menos um ter~o dos Estados Partes se manilcstar a l~t vor da referida convoca~iio, o Secrct<\rio-Geral convocan\ a conferencia sob os auspicios cia Organiza~ao das Na~oes
Unidas. Qualquer emenda adoptada pela mai01·ia dos Estados Partes prcscntes e votantes na
conferencia sera submetida aaprova~iio da Assembleia Geral das Na~oes Unidas.
2. Tais emendas entrariio em vigor quando aprovadas pela Assembleia Geral das Na~oes
Unidas e aceites, em conformidade com os seus respectivos procedimentos constitucionais, por
uma maio ria de do is teryos clos Estados Partes no presente Pacto.
3. Ao entrarem em vigor, tais emendas seriio obrigat6rias para os Estados Partes que as
aceitaram, ao passo que os clemais Estados Partes permanecem obrigados pelas disposiyoes do
presente Pacto e pelas emendas anteriores por eles aceites.
Artigo 30
lnclepenclentemente das notificayoes previstas no pan'lgrafo 5 do artigo 26, o Secretario-Geral
cia Organizayiio das Nayoes Unidas comunican\ a todos os Estados mencionados no paragrafo I do
refericlo artigo:
a) As assinaturas, ratifica~oes e ades6es recebidas em conformidade como artigo 26;
b) A data da entrada em vigor do Pacto, nos termos do artigo 27, e a data de entrada em vigor
de quaisquer emenclas, nos termos do artigo 29.
Artigo 31
I. 0 presente Pacto, cujos textos emchines, espanhol, frances, ingles e russo sao igualmente
autenticos, sen\ clepositaclo nos arquivos cia Organizayao das Nayoes Uniclas.
2. 0 Sccretario-Geral da Organ i za~ao clas Na~oes Uniclas encaminhara c6pias autenticaclas do
presente Pacto a toclos os Estaclos mencionaclos no artigo 26.

