TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

TRE - PA
Técnico Judiciário - Área: Administrativa
NB066-N9

Todos os direitos autorais desta obra são protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/12/1998.
Proibida a reprodução, total ou parcialmente, sem autorização prévia expressa por escrito da editora e do autor. Se você
conhece algum caso de “pirataria” de nossos materiais, denuncie pelo sac@novaconcursos.com.br.

OBRA
Tribunal Regional Eleitoral Do Pará
Técnico Judiciário - Área: Administrativa
EDITAL Nº 001/2019
AUTORES
Língua Portuguesa - Profª Zenaide Auxiliadora Pachegas Branco
Noções de Informática - Profº Ovidio Lopes da Cruz Netto
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais - Profº Fernando Zantedeschi e Profª Bruna Pinotti
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará- Prof
Direito das Pessoas com Deficiência - Profª Bruna Pinotti
Noções de Arquivologia - Profª Silvana Guimarães
Noções de Direito Constitucional - Profº Rodrigo Gonçalves
Noções de Direito Administrativo - Profº Fernando Zantedeschi
Noções de Direito Eleitoral - Profª Mariela Cardoso
Noções de Administração Pública - Profº Fernando Zantedeschi e Profª Silvana Guimarães
Noções de Administração Financeira e Orçamentária - Profº Fernando Zantedeschi e Profª Silvana Guimarães
PRODUÇÃO EDITORIAL/REVISÃO
Leandro Filho
Christine Liber
Robson Silva
DIAGRAMAÇÃO
Renato Vilela
Thais Regis
CAPA
Joel Ferreira dos Santos

www.novaconcursos.com.br

sac@novaconcursos.com.br

APRESENTAÇÃO
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A Nova Concursos tem um único propósito: mudar a vida das pessoas.
Vamos ajudar você a alcançar o tão desejado cargo público.
Nossos livros são elaborados por professores que atuam na área de Concursos Públicos. Assim a matéria
é organizada de forma que otimize o tempo do candidato. Afinal corremos contra o tempo, por isso a
preparação é muito importante.
Aproveitando, convidamos você para conhecer nossa linha de produtos “Cursos online”, conteúdos
preparatórios e por edital, ministrados pelos melhores professores do mercado.
Estar à frente é nosso objetivo, sempre.
Contamos com índice de aprovação de 87%*.
O que nos motiva é a busca da excelência. Aumentar este índice é nossa meta.
Acesse www.novaconcursos.com.br e conheça todos os nossos produtos.

Oferecemos uma solução completa com foco na sua aprovação, como: apostilas, livros, cursos online,
questões comentadas e treinamentos com simulados online.
Desejamos-lhe muito sucesso nesta nova etapa da sua vida!
Obrigado e bons estudos!
*Índice de aprovação baseado em ferramentas internas de medição.
CURSO ONLINE
PASSO 1
Acesse:
www.novaconcursos.com.br/passaporte
PASSO 2
Digite o código do produto no campo indicado
no site.
O código encontra-se no verso da capa da
apostila.
*Utilize sempre os 8 primeiros dígitos.
Ex: JN001-19
PASSO 3
Pronto!
Você já pode acessar os conteúdos online.

SUMÁRIO
LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários)........................................................

01

Ortografia oficial...............................................................................................................................................................................................

09

Tipologia e gênero textual............................................................................................................................................................................
Acentuação gráfica..........................................................................................................................................................................................

Classes de palavras (substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, artigo, conjunção, preposição, numeral e
interjeição): emprego e sentido que elas estabelecem em suas relações.................................................................................
Crase......................................................................................................................................................................................................................

Sintaxe da oração e do período..................................................................................................................................................................

Pontuação............................................................................................................................................................................................................
Concordância nominal e verbal...................................................................................................................................................................
Regência nominal e verbal............................................................................................................................................................................

Significação das palavras...............................................................................................................................................................................

Colocação Pronominal....................................................................................................................................................................................

08
14
17
55
58
68
72
79
85
89

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Noções de sistema operacional (ambiente Windows)............................................................................................................................

01

Redes de computadores. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e Intranet.
Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome). Sítios de busca e pesquisa
na Internet. Grupos de discussão. Redes sociais. Computação na nuvem....................................................................................

38

Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente Microsoft Office).....................................................................................

Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.........................................

Segurança da informação. Procedimentos de segurança.....................................................................................................................

09

52
52

NORMAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações).......................................

01

Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992) e suas alterações...............................................................................................

09

Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União (Lei nº 11.416/2006 e suas alterações).......................................

Ética no Serviço Público..................................................................................................................................................................................

Ética e moral........................................................................................................................................................................................................
Ética, princípios e valores...............................................................................................................................................................................

Ética e democracia: exercício da cidadania..............................................................................................................................................

Ética e função pública......................................................................................................................................................................................
Resolução TRE/PA nº 5.389/2017.................................................................................................................................................................

07
11
13
17
19
21
25

SUMÁRIO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
Resolução nº 2.909/2002 (publicada no DOE de 14.2.2002), com as alterações posteriores.....................................................

01

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova Iorque, em 30 de março de 2007,
ratificada, no âmbito do direito interno, pelo Decreto Legislativo nº 186/2008....................................................................

01

A política nacional para a integração das pessoas com deficiência; diretrizes, objetivos e instrumentos. Lei nº
7.853/1989 e Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações. As responsabilidades do Poder Público. Educação. Saúde.
Formação profissional e do trabalho. Recursos humanos. Edificações. A criminalização do preconceito. As categorias
de deficiência: física, auditiva, visual, mental, múltipla.....................................................................................................................

36

A constitucionalização dos direitos das pessoas com deficiência................................................................................................

Lei nº 10.048/2000, e suas alterações (Prioridade de atendimento) posteriores...................................................................

Lei nº 10.098/2000, e suas alterações (promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida)...........................................................................................................................................................................
O Decreto nº 5.296/2004, e suas alterações.........................................................................................................................................
Reserva de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência...................................................................................

A ação civil pública para a tutela jurisdicional dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou
homogêneos das pessoas com deficiência...........................................................................................................................................

17

52
52
55
57
59

NOÇÕES DE ARQUIVOLOGIA
Princípios e conceitos.......................................................................................................................................................................................

01

Sistemas e redes de arquivo..........................................................................................................................................................................

23

Políticas públicas de arquivo; legislação arquivística. Normas nacionais e internacionais de arquivo............................

Gestão de documentos; implementação de programas de gestão de documentos. Diagnóstico da situação
arquivística e realidade arquivística brasileira.........................................................................................................................................
Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos.....................................................
Funções arquivísticas. Criação de documentos. Classificação de documentos. Avaliação de documentos. Difusão
de documentos. Descrição de documentos. Preservação de documentos................................................................................
Análise tipológica dos documentos de arquivo....................................................................................................................................

Políticas de acesso aos documentos de arquivo....................................................................................................................................
Sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Documentos digitais. Requisitos. Metadados.
Microfilmagem de documentos de arquivo............................................................................................................................................

04

25
27
28
32
42
47

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Constituição. Conceito, classificações, princípios fundamentais..................................................................................................

Direitos e garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos.......................................................................................................................................
Organização político administrativa. União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios......................................

01
05
09

SUMÁRIO
Administração Pública. Disposições gerais, servidores públicos..................................................................................................

11

Poder Executivo. Atribuições do Presidente da República e dos Ministros de Estado........................................................

18

Poder Legislativo. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Deputados e Senadores............

Poder Judiciário. Disposições gerais. Órgãos do Poder Judiciário. Competências. Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Composição e competências.........................................................................................................................................................
Funções essenciais à justiça. Ministério Público e Advocacia Pública. Defensorias Públicas............................................

13

21
22

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Noções de organização administrativa. Centralização, descentralização, concentração e desconcentração.
Administração direta e indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista..........

01

Poderes administrativos. Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia. Uso e abuso do poder..............................

19

Ato administrativo. Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies.............................................................................
Licitação. Princípios. Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. Modalidades. Tipos. Procedimento........................
Controle da Administração Pública. Controle exercido pela Administração Pública. Controle judicial. Controle
legislativo.............................................................................................................................................................................................................

Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. Responsabilidade
por ato comissivo do Estado. Responsabilidade por omissão do Estado. Requisitos para a demonstração da
responsabilidade do Estado. Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado......................................
Regime jurídico‐administrativo. Conceito. Princípios expressos e implícitos da Administração Pública..........................

12
22
33

41
46

NOÇÕES DE DIREITO ELEITORAL
Conceito e fontes. Princípios constitucionais relativos aos direitos políticos (nacionalidade, elegibilidade e partidos
políticos) de que trata o Capítulo IV do Título I da Constituição Federal em seus arts. 14 a 17........................................

01

Organização da Justiça Eleitoral: composição e competências.......................................................................................................

13

Lei nº 4.737/1965 e suas alterações (Código Eleitoral).......................................................................................................................

Ministério Público Eleitoral: atribuições....................................................................................................................................................

Alistamento eleitoral.........................................................................................................................................................................................
Lei nº 6.996/1982 e suas alterações...........................................................................................................................................................

Lei nº 7.444/1985...............................................................................................................................................................................................

Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 21.538/2003.......................................................................................................

Domicílio eleitoral..............................................................................................................................................................................................
Elegibilidade. Conceito e condições...........................................................................................................................................................

Impugnação de registro de candidatura. Competência para julgamento, procedimentos, prazos e efeitos recursais
no âmbito da Lei Complementar nº 64/1990 e suas alterações.....................................................................................................

Partidos políticos (conforme a Constituição Federal, Código Eleitoral, Lei nº 9.096/1995 e suas alterações):
conceituação, destinação, liberdade e autonomia partidárias, natureza jurídica, criação e registro, caráter nacional,
funcionamento parlamentar, programa, estatuto, filiação, fidelidade e disciplina partidárias, fusão, incorporação
e extinção, finanças e contabilidade, prestação de contas e sanções dela decorrentes, fundo partidário, acesso
gratuito ao rádio e à televisão, propaganda partidária......................................................................................................................

Eleições (Código Eleitoral, Lei nº 9.504/1997 e suas alterações).....................................................................................................
Crimes eleitorais. Lei nº 11.300/2006 e suas alterações (Lei da Minirreforma Eleitoral)........................................................

Lei nº 12.034/2009.............................................................................................................................................................................................
Lei nº 13.165/2015.............................................................................................................................................................................................

05
17
19
21
22
24
39
40
42

46
57
61
69
70

SUMÁRIO
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Legislação administrativa. Administração direta, indireta e fundacional. Atos administrativos. Requisição.................

01

Gestão por competências. Tendências em gestão de pessoas no setor público.....................................................................

11

Processo Administrativo. Lei nº 9.784/1999............................................................................................................................................
Licitação pública. Modalidades, dispensa e inexigibilidade. Pregão. Contratos e compras. Convênios e termos
similares. Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Lei nº 10.520/2002...............................................................................................

01

50

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas.............................................................................................

01

Programação e execução orçamentária e financeira.........................................................................................................................

23

Orçamento público. O orçamento público no Brasil.........................................................................................................................

Receita pública..................................................................................................................................................................................................
Despesa pública...............................................................................................................................................................................................

Lei de Responsabilidade Fiscal. Dívida e endividamento. Transparência, controle e fiscalização....................................

06
28
32
43

ÍNDICE
DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova Iorque, em 30 de março de 2007,
ratificada, no âmbito do direito interno, pelo Decreto Legislativo nº 186/2008.................................................................................

01

A política nacional para a integração das pessoas com deficiência; diretrizes, objetivos e instrumentos. Lei nº
7.853/1989 e Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações. As responsabilidades do Poder Público. Educação. Saúde.
Formação profissional e do trabalho. Recursos humanos. Edificações. A criminalização do preconceito. As categorias
de deficiência: física, auditiva, visual, mental, múltipla.................................................................................................................................

36

A constitucionalização dos direitos das pessoas com deficiência.............................................................................................................

Lei nº 10.048/2000, e suas alterações (Prioridade de atendimento) posteriores...................................................................................

Lei nº 10.098/2000, e suas alterações (promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida)..................................................................................................................................................................................................

O Decreto nº 5.296/2004, e suas alterações......................................................................................................................................................
Reserva de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência................................................................................................

A ação civil pública para a tutela jurisdicional dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou
homogêneos das pessoas com deficiência.......................................................................................................................................................

17

52
52
55
57
59

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
PREÂMBULO
Os Estados Partes da presente Convenção,
a. Relembrando os princípios consagrados na Carta
das Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e
o valor inerentes e os direitos iguais e inalienáveis
de todos os membros da família humana como o
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no
mundo;
b. Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos
Internacionais sobre Direitos Humanos, proclamaram e concordaram que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos, sem
distinção de qualquer espécie;
c. Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade,
a interdependência e a inter-relação de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais, bem
como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência os exerçam plenamente, sem
discriminação;
d. Relembrando o Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher, a Convenção contra a Tortura e
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos
ou Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da
Criança e a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias;
e. Reconhecendo que a deficiência é um conceito
em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras
devidas às atitudes e ao ambiente que impedem
a plena e efetiva participação dessas pessoas na
sociedade em igualdade de oportunidades com as
demais pessoas;
f. Reconhecendo a importância dos princípios e das
diretrizes políticas contidas no Programa de Ação
Mundial para as Pessoas Deficientes e nas Normas
sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, para influenciar a promoção,
a formulação e a avaliação de políticas, planos,
programas e ações em níveis nacional, regional e
internacional para possibilitar maior igualdade de
oportunidades para pessoas com deficiência;

g. Ressaltando a importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro das preocupações da
sociedade como parte integrante das estratégias
relevantes de desenvolvimento sustentável;
h. Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de deficiência,
configura violação da dignidade e do valor inerentes ao ser humano;
i. Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas
com deficiência;
j. Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas
com deficiência, inclusive daquelas que requerem
maior apoio;
k. Preocupados com o fato de que, não obstante esses
diversos instrumentos e compromissos, as pessoas
com deficiência continuam a enfrentar barreiras
contra sua participação como membros iguais da
sociedade e violações de seus direitos humanos em
todas as partes do mundo;
l. Reconhecendo a importância da cooperação internacional para melhorar as condições de vida das
pessoas com deficiência em todos os países, particularmente naqueles em desenvolvimento;
m. Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e
potenciais das pessoas com deficiência ao bem-estar comum e à diversidade de suas comunidades, e
que a promoção do pleno exercício, pelas pessoas
com deficiência, de seus direitos humanos e liberdades fundamentais e de sua plena participação na
sociedade resultará no fortalecimento de seu senso de pertencimento à sociedade e no significativo
avanço do desenvolvimento humano, social e econômico da sociedade, bem como na erradicação da
pobreza;
n. Reconhecendo a importância, para as pessoas com
deficiência, de sua autonomia e independência individuais, inclusive da liberdade para fazer as próprias
escolhas;
o. Considerando que as pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de participar ativamente
das decisões relativas a programas e políticas, inclusive aos que lhes dizem respeito diretamente
p. Preocupados com as difíceis situações enfrentadas
por pessoas com deficiência que estão sujeitas a formas múltiplas ou agravadas de discriminação por
causa de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões
políticas ou de outra natureza, origem nacional, étnica, nativa ou social, propriedade, nascimento, idade ou outra condição;
q. Reconhecendo que mulheres e meninas com deficiência estão frequentemente expostas a maiores
riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência, lesões ou abuso, descaso ou tratamento negligente, maus- tratos ou exploração;
r. Reconhecendo que as crianças com deficiência devem
gozar plenamente de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de oportunidades com as outras crianças e relembrando as obrigações assumidas com esse fim pelos Estados Partes na
Convenção sobre os Direitos da Criança;

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, ASSINADA
EM NOVA IORQUE, EM 30 DE MARÇO
DE 2007, RATIFICADA, NO ÂMBITO
DO DIREITO INTERNO, PELO DECRETO
LEGISLATIVO Nº 186/2008.
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s. Ressaltando a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero aos esforços para promover o pleno
exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência;
t. Salientando o fato de que a maioria das pessoas
com deficiência vive em condições de pobreza e,
nesse sentido, reconhecendo a necessidade crítica
de lidar com o impacto negativo da pobreza sobre
pessoas com de eficiência;
u. Tendo em mente que as condições de paz e segurança baseadas no pleno respeito aos propósitos e
princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e a observância dos instrumentos de direitos
humanos são indispensáveis para a total proteção
das pessoas com deficiência, particularmente durante conflitos armados e ocupação estrangeira;
v. Reconhecendo a importância da acessibilidade aos
meios físico, social, econômico e cultural, à saúde,
à educação e à informação e comunicação, para
possibilitar às pessoas com deficiência o pleno
gozo de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais;
w. Conscientes de que a pessoa tem deveres para
com outras pessoas e para com a comunidade a
que pertence e que, portanto, tem a responsabilidade de esforçar-se para a promoção e a observância dos direitos reconhecidos na Carta Internacional dos Direitos Humanos;
x. Convencidos de que a família é o núcleo natural e
fundamental da sociedade e tem o direito de receber a proteção da sociedade e do Estado e de
que as pessoas com deficiência e seus familiares
devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir
para o exercício pleno e equitativo dos direitos das
pessoas com deficiência;
y. Convencidos de que uma convenção internacional
geral e integral para promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência
prestará significativa contribuição para corrigir as
profundas desvantagens sociais das pessoas com
deficiência e para promover sua participação na
vida econômica, social e cultural, em igualdade de
oportunidades, tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos.

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Acordaram o seguinte:
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Artigo 1
Propósito
O propósito da presente Convenção é promover,
proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por
todas as pessoas com deficiência e promover o respeito
pela sua dignidade inerente.
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdades de condições com
as demais pessoas

Artigo 2
Definições
Para os propósitos da presente Convenção:
“Comunicação” abrange as línguas, a visualização de
textos, o Braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim
como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios
e formatos aumentativos e alternativos de comunicação,
inclusive a tecnologia da informação e comunicação
acessíveis;
“Língua” abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não falada;
“Discriminação por motivo de deficiência” significa
qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada
em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou
impossibilitar o reconhecimento, o gozo ou o exercício,
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou
qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável;
“Adaptação razoável” significa as modificações e
os ajustes necessários e adequados que não acarretem
ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos
em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com
deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais;
“Desenho universal” significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, até
onde for possível, por todas as pessoas, sem necessidade
de adaptação ou projeto específico. O “desenho universal” não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias.
Artigo 3
Princípios gerais
Os princípios da presente Convenção são:
a. O respeito pela dignidade inerente, a autonomia
individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas.
b. A não-discriminação;
c. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;
d. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade
humana e da humanidade;
e. A igualdade de oportunidades;
f. A acessibilidade;
g. A igualdade entre o homem e a mulher; e
h. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das
crianças com deficiência de preservar sua identidade.

1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e
promover o pleno exercício de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:
a. Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para
a realização dos direitos reconhecidos na presente
Convenção;
b. Adotar todas as medidas necessárias, inclusive
legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que
constituírem discriminação contra pessoas com
deficiência;
c. Levar em conta, em todos os programas e políticas,
a proteção e a promoção dos direitos humanos
das pessoas com deficiência;
d. Abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a presente Convenção e assegurar que as autoridades públicas e instituições
atuem em conformidade com a presente Convenção;
e. Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar
a discriminação baseada em deficiência, por parte
de qualquer pessoa, organização ou empresa privada;
f. Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e
instalações com desenho universal, conforme definidos no Artigo 2 da presente Convenção, que exijam o mínimo possível de adaptação e cujo custo
seja o menor possível, destinados a atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência,
a promover sua disponibilidade e seu uso e a promover o desenho universal quando da elaboração
de normas e diretrizes;
g. Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade e o emprego
de novas tecnologias, inclusive as tecnologias da
informação e comunicação, ajudas técnicas para
locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas,
adequados a pessoas com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível;
h. Propiciar informação acessível para as pessoas
com deficiência a respeito de ajudas técnicas para
locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas,
incluindo novas tecnologias bem como outras formas de assistência, serviços de apoio
e instalações;
i. Promover a capacitação em relação aos direitos
reconhecidos pela presente Convenção dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas com
deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e serviços garantidos por esses direitos.
2. Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais, cada Estado Parte se compromete a tomar
medidas, tanto quanto permitirem os recursos
disponíveis e, quando necessário, no âmbito da

cooperação internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos,
sem prejuízo das obrigações contidas na presente
Convenção que forem imediatamente aplicáveis
de acordo com o direito internacional.
3. Na elaboração e implementação de legislação e
políticas para aplicar a presente Convenção e em
outros processos de tomada de decisão relativos
às pessoas com deficiência, os Estados Partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças com
deficiência, por intermédio de suas organizações
representativas.
4. Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas com deficiência,
as quais possam estar contidas na legislação do
Estado Parte ou no direito internacional em vigor
para esse Estado. Não haverá nenhuma restrição
ou derrogação de qualquer dos direitos humanos
e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que a
presente Convenção não reconhece tais direitos e
liberdades ou que os reconhece em menor grau.
5. As disposições da presente Convenção se aplicam,
sem limitação ou exceção, a todas as unidades
constitutivas dos Estados federativos.
Artigo 5
Igualdade e não-discriminação
1. Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei e que fazem
jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e
igual benefício da lei.
2. Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas
com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por qualquer motivo.
3. A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação
razoável seja oferecida.
4. Nos termos da presente Convenção, as medidas
específicas que forem necessárias para acelerar ou
alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias.
Artigo 6
Mulheres com deficiência
1. Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e
meninas com deficiência estão sujeitas a múltiplas
formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e meninas com
deficiência o pleno e igual exercício de todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais.
2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar o pleno desenvolvimento,
o avanço e o empoderamento das mulheres, a fim
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de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos
humanos e liberdades fundamentais estabelecidos
na presente Convenção.
Artigo 7
Crianças com deficiência
1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos
e liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais crianças.
2. Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá
consideração primordial.
3. Os Estados Partes assegurarão que as crianças
com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua opinião sobre todos os assuntos que
lhes disserem respeito, tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e
maturidade, em igualdade de oportunidades com
as demais crianças, e recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que possam
exercer tal direito.
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1) Os Estados Partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas e apropriadas para:
a) Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas com deficiência;
b) Combater estereótipos, preconceitos e práticas
nocivas em relação a pessoas com deficiência, inclusive aqueles relacionados a sexo e idade, em todas as áreas da vida;
c) Promover a conscientização sobre as capacidades
e contribuições das pessoas com deficiência.
2) As medidas para esse fim incluem:
a) Lançar e dar continuidade a efetivas campanhas de
conscientização públicas, destinadas a:
i) Favorecer atitude receptiva em relação aos direitos
das pessoas com deficiência;
ii) Promover percepção positiva e maior consciência
social em relação às pessoas com deficiência;
iii) Promover o reconhecimento das habilidades, dos
méritos e das capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao local de trabalho e
ao mercado laboral;
b) Fomentar em todos os níveis do sistema educacional, inclusive em todas as crianças desde tenra idade, uma atitude de respeito para com os direitos
das pessoas com deficiência;
c) Incentivar todos os órgãos da mídia a retratar as
pessoas com deficiência de maneira compatível
com o propósito da presente Convenção;
d) Promover programas de formação em sensibilização a respeito das pessoas com deficiência e sobre
os direitos das pessoas com deficiência.

Artigo 9
Acessibilidade
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes
tomarão as medidas apropriadas para assegurar às
pessoas com deficiência o acesso, em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas, ao meio
físico, ao transporte, à informação e comunicação,
inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e
instalações abertos ao público ou de uso público,
tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de
obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:
a. Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras
instalações internas e externas, inclusive escolas,
residências, instalações médicas e locais de trabalho;
b. Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência;
2. Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para:
a. Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao
público ou de uso público;
b. Assegurar que as entidades privadas que oferecem
instalações e serviços abertos ao público ou de uso
público levem em consideração todos os aspectos
relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência;
c. Proporcionar, a todos os atores envolvidos, formação em relação às questões de acessibilidade com
as quais as pessoas com deficiência se confrontam;
d. Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao
público ou de uso público de sinalização em Braille
e em formatos de fácil leitura e compreensão;
e. Oferecer formas de assistência humana ou animal
e serviços de mediadores, incluindo guias, ledores
e intérpretes profissionais da língua de sinais, para
facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações
abertas ao público ou de uso público;
f. Promover outras formas apropriadas de assistência
e apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações;
g. Promover o acesso de pessoas com deficiência a
novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, inclusive à internet;
h. Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a disseminação de
sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de que esses sistemas e tecnologias se
tornem acessíveis a custo mínimo.

