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apresentação

Assinada pela Onu em 2007 e ratificada 

pelo Congresso nacional em 2008, a Con-

venção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência é apresentada pela Câ-

mara dos Deputados, em sua segunda 

edição, à sociedade brasileira, reiterando 

os mais firmes propósitos de promover a 

inclusão social.

É princípio basilar da democracia que 

cada indivíduo tenha supridas as garan-

tias fundamentais sem discriminação de 

qualquer ordem. Por isso, tornar a convi-

vência em sociedade possível aos porta-

dores de deficiência, por meio da con-

templação de suas necessidades e do 



desenvolvimento de suas potencialida-

des, é ação eficaz e pertinente.

Estima-se que no Brasil haja 25 milhões 

de pessoas portadoras de algum tipo de 

deficiência, dado suficiente para justifi-

car que, em seu amplo espectro, as polí-

ticas públicas contemplem a garantia dos 

direitos de todos esses cidadãos.

Dessa forma, a presente edição contribui 

para que a sociedade tome conhecimen-

to da convenção, de modo que o pleno 

exercício dos direitos por ela garantidos 

ganhe ampla divulgação e concretize os 

anseios desta Casa pela inegociável e 

inadiável justiça social. 

marco maia

Presidente da Câmara dos Deputados
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deCreto no 6.949, 

de 25 de aGosto de 20091

Promulga a Convenção Internacio-

nal sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e seu Protocolo 

facultativo, assinados em nova 

York, em 30 de março de 2007.

O Presidente da república, no uso da atri-

buição que lhe confere o art. 84, inciso Iv, 

da Constituição, e

Considerando que o Congresso nacional 

aprovou, por meio do Decreto Legislativo 

nº 186, de 9 de julho de 2008, conforme o 

1  Publicado no Diário Oficial da União, 

Seção 1, de 26 de agosto de 2009.



procedimento do § 3º do art. 5º da Cons-

tituição, a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Pro-

tocolo facultativo, assinados em nova 

York, em 30 de março de 2007;

Considerando que o governo brasileiro 

depositou o instrumento de ratificação 

dos referidos atos junto ao Secretário-

geral das nações unidas em 1º de agosto 

de 2008;

Considerando que os atos internacionais 

em apreço entraram em vigor para o Bra-

sil, no plano jurídico externo, em 31 de 

agosto de 2008; decreta:

 Art. 1º A Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e 
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seu Protocolo facultativo, apen-

sos por cópia ao presente decre-

to2, serão executados e cumpri-

dos tão inteiramente como neles 

se contém.

 Art. 2º São sujeitos à aprovação do Con-

gresso nacional quaisquer atos 

que possam resultar em revisão 

dos referidos diplomas internacio-

nais ou que acarretem encargos 

ou compromissos gravosos ao 

2 Os textos da convenção e do protoco-

lo estão anexados ao Decreto Legis-

lativo nº 186, de 9-7-2008, constante 

desta publicação.



patrimônio nacional, nos termos 

do art. 49, inciso I, da Constituição.

 Art. 3º Este decreto entra em vigor na 

data de sua publicação.

Brasília, 25 de agosto de 2009; 188º da 

Independência e 121º da república.

LuIZ InÁCIO LuLA DA SILvA

Celso Luiz nunes Amorim
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deCreto LeGisLativo  

no 186, de 20083

Aprova o texto da Convenção so-

bre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e de seu Protocolo fa-

cultativo, assinados em nova York, 

em 30 de março de 2007.

O Congresso nacional decreta:

Art. 1º fica aprovado, nos termos do § 3º 

do art. 5º da Constituição  

3  Publicado no Diário Oficial da União, 

Seção 1, de 10 de julho de 2008, e re-

publicada em 20 de agosto de 2008.



federal4, o texto da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e de seu Protocolo fa-

cultativo, assinados em nova York, 

em 30 de março de 2007.

4  O § 3º do art. 5º da Constituição fe-

deral, incluído pela Emenda Constitu-

cional nº 45, de 2004, determina que 

“os tratados e convenções interna-

cionais sobre direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respec-

tivos membros, serão equivalentes às 

emendas constitucionais”.
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Parágrafo único. ficam sujeitos à 

aprovação do Congresso nacional 

quaisquer atos que alterem a referida 

Convenção e seu Protocolo facultati-

vo, bem como quaisquer outros ajus-

tes complementares que, nos termos 

do inciso I do caput do art. 49 da Cons-

tituição federal, acarretem encargos 

ou compromissos gravosos ao patri-

mônio nacional.

 Art. 2º Este decreto legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação.

Senado federal, em 9 de julho de 2008.

Senador gArIBALDI ALvES fILHO

Presidente do Senado federal



Convenção sobre os  

Direitos DAs PessoAs Com  

DeFiCiênCiA

Preâmbulo

Os Estados-Partes da presente convenção,

a. Relembrando os princípios consa-

grados na Carta das nações uni-

das, que reconhecem a dignida-

de e o valor inerentes e os direitos 

iguais e inalienáveis de todos os 

membros da família humana como 

o fundamento da liberdade, da jus-

tiça e da paz no mundo,

b. Reconhecendo que as nações uni-

das, na Declaração universal dos 
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Direitos Humanos e nos Pactos 

Internacionais sobre Direitos Hu-

manos, proclamaram e concor-

daram 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 interdependên-

cia e a inter-relação de todos os 

direitos humanos e liberdades fun-

damentais, bem como a necessi-

dade de garantir que todas as pes-

soas com deficiência os exerçam 

plenamente, sem discriminação,



d. Relembrando o Pacto Internacio-

nal dos Direitos Econômicos, So-

ciais e Culturais, o Pacto Interna-

cional 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 for-

mas de Discriminação contra a Mu-

lher, a Convenção contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cru-

éis, Desumanos ou Degradantes, 

a Convenção sobre os Direitos da 

Criança e a Convenção Internacio-

nal sobre a Proteção dos Direitos de 
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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 ple-

na e efetiva participação dessas 

pessoas na sociedade em igual-

dade de oportunidades com as 

demais pessoas,

f. Reconhecendo a importância dos 

princípios e das diretrizes de po-

lítica, contidos 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 polí-

ticas, planos, programas e ações 

em níveis nacional, regional e in-

ternacional para possibilitar maior 

igualdade de oportunidades para 

pessoas com deficiência,

g. Ressaltando a importância de tra-

zer questões relativas à deficiên-

cia ao centro das preocupações 

da sociedade como parte inte-

grante das estratégias relevantes 

de desenvolvimento sustentável,
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h. Reconhecendo também que a dis-

criminação contra qualquer pes-

soa, por motivo de deficiência, 

configura violação da dignidade e 

do valor inerentes ao ser humano,

i. Reconhecendo ainda a diversida-

de das pessoas com deficiência,

j. Reconhecendo a necessidade de 

promover e proteger os direitos 

humanos de todas as pessoas 

com deficiência, inclusive daque-

las que requerem maior apoio,

k. Preocupados com o fato de que, 

não obstante esses diversos ins-

trumentos e compromissos, as pes-

soas com deficiência continuam a 



enfrentar barreiras contra sua par-

ticipação como membros iguais 

da sociedade e violações de seus 

direitos humanos em todas as par-

tes 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 con-

tribuições existentes e potenciais 

das pessoas com deficiência ao 

bem-estar comum e à diversida-

de de suas comunidades, e que a 
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promoção do pleno exercício, pe-

las pessoas com deficiência, de 

seus direitos humanos e liberda-

des fundamentais e de sua ple-

na participação na sociedade re-

sultará no fortalecimento de seu 

senso de pertencimento à socie-

dade e no significativo avanço do 

desenvolvimento humano, social 

e econômico da sociedade, bem 

como na erradicação da pobreza,

n. Reconhecendo a importância, pa-

ra 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 opor-

tunidade de participar ativamente 

das decisões relativas a progra-

mas e políticas, inclusive aos que 

lhes dizem respeito diretamente,

p. Preocupados com as difíceis si-

tuações enfrentadas por pessoas 

com deficiência que estão sujei-

tas a formas múltiplas ou agra-

vadas de discriminação por cau-

sa de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, opiniões políticas ou de 

outra natureza, origem nacional, 

étnica, nativa ou social, proprie-

dade, nascimento, idade ou outra 

condição,
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q. Reconhecendo que mulheres e 

meninas com deficiência estão 

frequentemente expostas a maio-

res riscos, tanto no lar como fora 

dele, de sofrer violência, lesões 

ou abuso, descaso ou tratamen-

to negligente, maus-tratos ou ex-

ploração, 

r. Reconhecendo que as crianças 

com deficiência devem gozar 

plenamente de todos os direi-

tos humanos e liberdades funda-

mentais em igualdade de oportu-

nidades com as outras crianças 

e relembrando as obrigações 

assumidas com esse fim pelos  



Estados-Partes na Convenção so-

bre os Direitos da Criança,

s. Ressaltando a necessidade de in-

corporar a perspectiva de gêne-

ro aos esforços para promover o 

pleno exercício dos direitos hu-

manos e liberdades fundamen-

tais por parte das pessoas com 

deficiência,

t. Salientando o fato de que a maio-

ria das pessoas com deficiência 

vive em condições de pobreza e, 

nesse sentido, reconhecendo a 

necessidade crítica de lidar com o 

impacto negativo da pobreza so-

bre pessoas com deficiência,
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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 observân-

cia dos instrumentos de direitos 

humanos são indispensáveis para 

a total proteção das pessoas com 

deficiência, particularmente du-

rante conflitos armados e ocupa-

ção 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 ple-

no gozo de todos os direitos hu-

manos 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 observân-

cia 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 re-

ceber a proteção da sociedade e 
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do Estado e de que as pessoas 

com deficiência e seus familiares 

devem receber a proteção e a as-

sistência necessárias para tornar 

as famílias capazes de contribuir 

para o exercício pleno e equitati-

vo dos direitos das pessoas com 

deficiência,

y. Convencidos de que uma conven-

ção internacional geral e integral 

para promover e proteger os direi-

tos e a dignidade das pessoas com 

deficiência prestará significativa 

contribuição para corrigir as pro-

fundas desvantagens sociais das 

pessoas com deficiência e para 



promover sua participação na vida 

econômica, social e cultural, em 

igualdade de oportunidades, tan-

to nos países em desenvolvimen-

to como nos desenvolvidos,

Acordaram o seguinte:

artigo 1 – propósito

O propósito da presente convenção é pro-

mover, proteger e assegurar o exercício 

pleno e equitativo de todos os direitos hu-

manos e liberdades fundamentais por to-

das as pessoas com deficiência e promo-

ver o respeito pela sua dignidade inerente.

Pessoas com deficiência são aquelas que 

têm impedimentos de longo prazo de na-
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tureza física, mental, intelectual ou senso-

rial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualda-

des de condições com as demais pessoas.

artigo 2 – definições

Para os propósitos da presente convenção:

“Comunicação” abrange as línguas, a vi-

sualização de textos, o braille, a comuni-

cação tátil, os caracteres ampliados, os 

dispositivos de multimídia acessível, as-

sim como a linguagem simples, escrita e 

oral, os sistemas auditivos e os meios de 

voz digitalizada e os modos, meios e for-

matos 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 deficiên-

cia” significa qualquer diferenciação, ex-

clusão ou restrição baseada em deficiên-

cia, com o propósito ou efeito de impedir 

ou impossibilitar o reconhecimento, o 

desfrute ou o exercício, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, 

de todos os direitos humanos e liberda-

des fundamentais nos âmbitos político, 

econômico, social, cultural, civil ou qual-

quer outro. Abrange todas as formas de 
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discriminação, inclusive a recusa de adap-

tação razoável;

“Adaptação razoável” significa as modi-

ficações e os ajustes necessários e ade-

quados que não acarretem ônus despro-

porcional ou indevido, quando requeridos 

em cada caso, a fim de assegurar que as 

pessoas com deficiência possam gozar 

ou exercer, em igualdade de oportunida-

des com as demais pessoas, todos os 

direitos humanos e liberdades funda-

mentais; 

“Desenho universal” significa a concep-

ção de produtos, ambientes, programas 

e serviços a serem usados, na maior me-

dida possível, por todas as pessoas, sem 



necessidade de adaptação ou projeto es-

pecífico. O “desenho universal” não ex-

cluirá as ajudas técnicas para grupos es-

pecíficos de pessoas com deficiência, 

quando necessárias.

artigo 3 – princípios gerais

Os princípios da presente convenção são:

a) o respeito pela dignidade ineren-

te, a autonomia individual, inclusi-

ve a liberdade de fazer as próprias 

escolhas, e a independência das 

pessoas;

b) a não discriminação;

c) a plena e efetiva participação e in-

clusão na sociedade;
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d) o respeito pela diferença e pela 

aceitação das pessoas com defi-

ciência como parte da diversida-

de humana e da humanidade;

e) a igualdade de oportunidades;

f) a acessibilidade;

g) a igualdade entre o homem e a 

mulher;

h) o respeito pelo desenvolvimen-

to das capacidades das crianças 

com deficiência e pelo direito das 

crianças com deficiência de pre-

servar sua identidade.



artigo 4 – obrigações gerais

1. Os Estados-Partes se comprome-

tem a assegurar e promover o pleno 

exercício de todos os direitos huma-

nos 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 com-

prometem a: 

a. adotar todas as medidas legislati-

vas, administrativas e de qualquer 

outra natureza, necessárias para 

a realização dos direitos reconhe-

cidos na presente convenção;
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b. adotar todas as medidas neces-

sárias, inclusive legislativas, para 

modificar ou revogar leis, regu-

lamentos, costumes e práticas 

vigentes, que constituírem dis-

criminação contra pessoas com 

deficiência;

c. levar em conta, em todos os pro-

gramas e políticas, a proteção e a 

promoção dos direitos humanos 

das pessoas com deficiência;

d. abster-se de participar em qual-

quer ato ou prática incompatível 

com a presente convenção e asse-

gurar que as autoridades públicas 



e instituições atuem em conformi-

dade com a presente convenção;

e. tomar todas as medidas apropria-

das 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 insta-

lações com desenho universal, 

conforme definidos no artigo 2 da 

presente convenção, que exijam 

o mínimo possível de adaptação 

e cujo custo seja o mínimo pos-

sível, destinados a atender às ne-
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cessidades específicas de pesso-

as 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 co-

municação, ajudas técnicas para 

locomoção, dispositivos e tec-

nologias 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 tecno-

logias assistivas, incluindo novas 

tecnologias bem como outras for-

mas de assistência, serviços de 

apoio e instalações;

i. promover a capacitação em rela-

ção aos direitos reconhecidos pela 

presente convenção dos profis-

sionais e equipes que trabalham 

com pessoas com deficiência, de 

forma a melhorar a prestação de 
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assistência e serviços garantidos 

por esses direitos.

2. Em relação aos direitos econômi-

cos, sociais e culturais, cada Esta-

do-Parte se compromete a tomar 

medidas, tanto quanto permitirem 

os recursos disponíveis e, quando 

necessário, no âmbito da coopera-

ção internacional, a fim de assegurar 

progressivamente o pleno exercício 

desses direitos, sem prejuízo das 

obrigações contidas na presente 

convenção que forem imediatamen-

te aplicáveis de acordo com o direi-

to 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 deficiên-

cia, os Estados-Partes realizarão 

consultas estreitas e envolverão ati-

vamente pessoas com deficiência, 

inclusive crianças com deficiência, 

por intermédio de suas organiza-

ções representativas.

4. nenhum dispositivo da presente 

convenção afetará quaisquer dis-

posições mais propícias à realiza-

ção dos direitos das pessoas com 

deficiência, as quais possam estar 
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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 reconhe-

cidos ou vigentes em qualquer Es-

tado-Parte da presente convenção, 

em conformidade com leis, conven-

ções, regulamentos ou costumes, 

sob a alegação de que a presente 

convenção não reconhece tais di-

reitos e liberdades ou que os reco-

nhece em menor grau.

5. As disposições da presente conven-

ção se aplicam, sem limitação ou 



exceção, a todas as unidades cons-

titutivas 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 qual-

quer discriminação, a igual proteção 

e igual benefício da lei.

2. Os Estados-Partes proibirão qual-

quer discriminação baseada na de-

ficiência e garantirão às pessoas 

com deficiência igual e efetiva pro-

teção legal contra a discriminação 

por qualquer motivo.



45

3. A fim de promover a igualdade e 

eliminar a discriminação, os Esta-

dos-Partes adotarão todas as medi-

das apropriadas para garantir que a 

adaptação razoável seja oferecida.

4. nos termos da presente convenção, 

as medidas específicas que forem 

necessárias para acelerar ou alcan-

çar a efetiva igualdade das pessoas 

com deficiência não serão conside-

radas discriminatórias.

artigo 6 – mulheres com  

deficiência

1. Os Estados-Partes reconhecem 

que as mulheres e meninas com 



deficiência estão sujeitas a múl-

tiplas formas de discriminação e, 

portanto, tomarão medidas para as-

segurar às mulheres e meninas com 

deficiência o pleno e igual exercício 

de todos os direitos humanos e li-

berdades fundamentais.

2. Os Estados-Partes tomarão todas as 

medidas apropriadas para assegurar 

o pleno desenvolvimento, o avanço 

e o empoderamento das mulheres, 

a fim de garantir-lhes o exercício e o 

gozo dos direitos humanos e liber-

dades fundamentais estabelecidos 

na presente convenção.
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artigo 7 – Crianças com  

deficiência

1. Os Estados-Partes tomarão todas 

as medidas necessárias para asse-

gurar 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 crian-

ças com deficiência, o superior inte-

resse da criança receberá conside-

ração primordial.

3. Os Estados-Partes assegurarão que 

as crianças com deficiência tenham 

o direito de expressar livremente 



sua opinião sobre todos os assun-

tos que lhes disserem respeito, te-

nham a sua opinião devidamente va-

lorizada de acordo com sua idade e 

maturidade, em igualdade de opor-

tunidades com as demais crianças, 

e recebam atendimento adequado 

à sua deficiência e idade, para que 

possam exercer tal direito.

artigo 8 – Conscientização

1. Os Estados-Partes se comprome-

tem a adotar medidas imediatas, 

efetivas e apropriadas para:

a. conscientizar toda a sociedade, 

inclusive as famílias, sobre as 



49

condições das pessoas com defi-

ciência e fomentar o respeito pe-

los direitos e pela dignidade das 

pessoas com deficiência;

b. combater estereótipos, precon-

ceitos e práticas nocivas em 

relação a pessoas com deficiên-

cia, inclusive aqueles relaciona-

dos 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 efeti-

vas campanhas de conscientiza-

ção públicas, destinadas a:

i. favorecer atitude receptiva em 

relação aos direitos das pes-

soas com deficiência;

ii. promover percepção positiva 

e maior consciência social em 

relação às pessoas com defici-

ência;

iii. promover o reconhecimento 

das habilidades, do méritos e 

das capacidades das pessoas 

com deficiência e de sua con-

tribuição ao local de trabalho e 

ao mercado laboral;
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b. fomentar em todos os níveis do 

sistema educacional, incluindo 

neles todas as crianças desde ten-

ra 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 compatí-

vel com o propósito da presente 

convenção;

d. promover programas de forma-

ção sobre sensibilização a respei-

to 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 indepen-

dente e participar plenamente de 

todos os aspectos da vida, os Es-

tados-Partes tomarão as medidas 

apropriadas para assegurar às pes-

soas com deficiência o acesso, em 

igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, ao meio físico, ao 

transporte, à informação e comuni-

cação, inclusive aos sistemas e tec-

nologias da informação e comuni-

cação, bem como a outros serviços 

e instalações abertos ao público ou 

de uso público, tanto na zona urba-
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na como na rural. Essas medidas, 

que incluirão a identificação e a eli-

minação de obstáculos e barreiras à 

acessibilidade, serão aplicadas, en-

tre outros, a: 

a. edifícios, rodovias, meios de trans-

porte e outras instalações inter-

nas e externas, inclusive escolas, 

residências, instalações médicas 

e local de trabalho;

b. informações, comunicações e ou-

tros serviços, inclusive serviços 

eletrônicos e serviços de emer-

gência;

2. Os Estados-Partes também toma-

rão medidas apropriadas para:



a. desenvolver, promulgar e monito-

rar a implementação de normas 

e diretrizes mínimas para a aces-

sibilidade das instalações e dos 

serviços abertos ao público ou de 

uso público;

b. assegurar que as entidades priva-

das que oferecem instalações e 

serviços abertos ao público ou de 

uso público levem em considera-

ção todos os aspectos relativos à 

acessibilidade para pessoas com 

deficiência;

c. proporcionar, a todos os atores 

envolvidos, formação em relação 

às questões de acessibilidade 
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com as quais as pessoas com de-

ficiência se confrontam;

d. dotar os edifícios e outras instala-

ções abertas ao público ou de uso 

público de sinalização em brail-

le e em formatos de fácil leitura e 

compreensão;

e. oferecer formas de assistência 

humana ou animal e serviços de 

mediadores, incluindo guias, le-

dores e intérpretes profissionais 

da língua de sinais, para facilitar o 

acesso aos edifícios e outras ins-

talações abertas ao público ou de 

uso público;



f. promover outras formas apropria-

das de assistência e apoio a pes-

soas com deficiência, a fim de as-

segurar a essas pessoas o acesso 

a informações; 

g. promover o acesso de pessoas 

com deficiência a novos sistemas 

e tecnologias da informação e co-

municação, inclusive à internet;

h.  promover, desde a fase inicial, a 

concepção, o desenvolvimento, a 

produção e a disseminação de sis-

temas e tecnologias de informa-

ção e comunicação, a fim de que 

esses sistemas e tecnologias se 

tornem acessíveis a custo mínimo.
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artigo 10 – direito à vida

Os Estados-Partes reafirmam que todo 

ser humano tem o inerente direito à vida 

e tomarão todas as medidas necessárias 

para assegurar o efetivo exercício desse 

direito pelas pessoas com deficiência, em 

igualdade de oportunidades com as de-

mais pessoas.

artigo 11 – situações de ris-

co e emergências 

humanitárias

Em conformidade com suas obrigações 

decorrentes do direito internacional, in-

clusive do direito humanitário internacio-

nal e do direito internacional dos direitos 



humanos, os Estados-Partes tomarão to-

das as medidas necessárias para assegu-

rar a proteção e a segurança das pessoas 

com deficiência que se encontrarem em 

situações de risco, inclusive situações de 

conflito armado, emergências humanitá-

rias e ocorrência de desastres naturais.

artigo 12 – reconhecimento 

igual perante a lei

1. Os Estados-Partes reafirmam que as 

pessoas com deficiência têm o direi-

to de ser reconhecidas em qualquer 

lugar como pessoas perante a lei.

2. Os Estados-Partes reconhecerão 

que as pessoas com deficiência go-
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zam de capacidade legal em igual-

dade de condições com as demais 

pessoas em todos os aspectos da 

vida.

3. Os Estados-Partes tomarão medi-

das apropriadas para prover o aces-

so de pessoas com deficiência ao 

apoio que necessitarem no exercí-

cio de sua capacidade legal.

4. Os Estados-Partes assegurarão 

que todas as medidas relativas ao 

exercício da capacidade legal in-

cluam salvaguardas apropriadas e 

efetivas para prevenir abusos, em 

conformidade com o direito interna-

cional dos direitos humanos. Essas 



salvaguardas assegurarão que as 

medidas relativas ao exercício da 

capacidade legal respeitem os di-

reitos, a vontade e as preferências 

da pessoa, sejam isentas de conflito 

de interesses e de influência indevi-

da, sejam proporcionais e apropria-

das às circunstâncias da pessoa, se 

apliquem pelo período mais curto 

possível e sejam submetidas à revi-

são regular por uma autoridade ou 

órgão judiciário competente, inde-

pendente e imparcial. As salvaguar-

das serão proporcionais ao grau em 

que tais medidas afetarem os direi-

tos e interesses da pessoa.
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5. Os Estados-Partes, sujeitos ao dis-

posto neste artigo, tomarão todas 

as medidas apropriadas e efetivas 

para assegurar às pessoas com de-

ficiência o igual direito de possuir 

ou herdar bens, de controlar as pró-

prias finanças e de ter igual acesso a 

empréstimos bancários, hipotecas e 

outras formas de crédito financeiro, 

e assegurarão que as pessoas com 

deficiência não sejam arbitraria-

mente destituídas de seus bens.

artigo 13 – acesso à justiça

1. Os Estados-Partes assegurarão o 

efetivo acesso das pessoas com 



deficiência à justiça, em igualdade 

de condições com as demais pesso-

as, inclusive mediante a provisão de 

adaptações processuais adequadas 

à idade, a fim de facilitar o efetivo 

papel das pessoas com deficiência 

como participantes diretos ou indi-

retos, inclusive como testemunhas, 

em todos os procedimentos jurídi-

cos, tais como investigações e ou-

tras etapas preliminares.

2. A fim de assegurar às pessoas 

com deficiência o efetivo acesso 

à justiça, os Estados-Partes pro-

moverão a capacitação apropriada 

daqueles que trabalham na área de 
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administração da justiça, inclusive 

a polícia e os funcionários do siste-

ma penitenciário.

artigo 14 – Liberdade e segu-

rança da pessoa

1. Os Estados-Partes assegurarão 

que as pessoas com deficiência, em 

igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas:

a. gozem do direito à liberdade e à 

segurança da pessoa; e

b. não sejam privadas ilegal ou arbi-

trariamente de sua liberdade e que 

toda privação de liberdade esteja 

em conformidade com a lei, e que 



a existência de deficiência não 

justifique a privação de liberdade.

2. Os Estados-Partes assegurarão que, 

se pessoas com deficiência forem 

privadas de liberdade mediante al-

gum processo, elas, em igualdade de 

oportunidades com as demais pes-

soas, façam jus a garantias de acor-

do com o direito internacional dos 

direitos humanos e sejam tratadas 

em conformidade com os objetivos 

e princípios da presente convenção, 

inclusive mediante a provisão de 

adaptação razoável.
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artigo 15 – prevenção contra 

tortura ou trata-

mentos ou penas 

cruéis, desumanos 

ou degradantes

1. nenhuma pessoa será submetida à 

tortura ou a tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes. 

Em especial, nenhuma pessoa deverá 

ser sujeita a experimentos médicos 

ou científicos sem seu livre consenti-

mento. 

2. Os Estados-Partes tomarão todas as 

medidas efetivas de natureza legisla-

tiva, administrativa, judicial ou outra 



para evitar que pessoas com deficiên-

cia, do mesmo modo que as demais 

pessoas, sejam submetidas à tortura 

ou a tratamentos ou penas cruéis, de-

sumanos ou degradantes.

artigo 16 – prevenção contra a 

exploração, a vio-

lência e o abuso

1. Os Estados-Partes tomarão todas 

as medidas apropriadas de nature-

za legislativa, administrativa, social, 

educacional e outras para proteger 

as pessoas com deficiência, tanto 

dentro como fora do lar, contra todas 

as formas de exploração, violência e 
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abuso, incluindo aspectos relacio-

nados a gênero.

2. Os Estados-Partes também toma-

rão todas as medidas apropriadas 

para prevenir todas as formas de 

exploração, violência e abuso, as-

segurando, entre outras coisas, for-

mas apropriadas de atendimento e 

apoio que levem em conta o gênero 

e a idade das pessoas com deficiên-

cia e de seus familiares e atenden-

tes, inclusive mediante a provisão 

de informação e educação sobre a 

maneira de evitar, reconhecer e de-

nunciar casos de exploração, vio-

lência e abuso. Os Estados-Partes 



assegurarão que os serviços de pro-

teção levem em conta a idade, o gê-

nero e a deficiência das pessoas. 

3. A fim de prevenir a ocorrência de 

quaisquer formas de exploração, 

violência e abuso, os Estados-Par-

tes assegurarão que todos os pro-

gramas e instalações destinados a 

atender pessoas com deficiência 

sejam efetivamente monitorados 

por autoridades independentes.

4. Os Estados-Partes tomarão todas as 

medidas apropriadas para promo-

ver a recuperação física, cognitiva 

e psicológica, inclusive mediante a 

provisão de serviços de proteção, a 
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reabilitação e a reinserção social de 

pessoas com deficiência que forem 

vítimas de qualquer forma de explo-

ração, violência ou abuso. Tais recu-

peração e reinserção ocorrerão em 

ambientes que promovam a saúde, 

o bem-estar, o autorrespeito, a dig-

nidade e a autonomia da pessoa e 

levem em consideração as necessi-

dades de gênero e idade. 

5. Os Estados-Partes adotarão leis 

e políticas efetivas, inclusive le-

gislação e políticas voltadas para 

mulheres e crianças, a fim de asse-

gurar que os casos de exploração, 

violência e abuso contra pessoas 



com deficiência sejam identifica-

dos, investigados e, caso necessá-

rio, julgados.

artigo 17 – proteção da inte-

gridade da pessoa

Toda pessoa com deficiência tem o direi-

to a que sua integridade física e mental 

seja respeitada, em igualdade de condi-

ções com as demais pessoas.

artigo 18 – Liberdade de mo-

vimentação e  

nacionalidade

1. Os Estados-Partes reconhecerão os 

direitos das pessoas com deficiên-
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cia à liberdade de movimentação, à 

liberdade de escolher sua residên-

cia e à nacionalidade, em igualdade 

de oportunidades com as demais 

pessoas, inclusive assegurando que 

as pessoas com deficiência:

a. tenham o direito de adquirir na-

cionalidade e mudar de naciona-

lidade e não sejam privadas arbi-

trariamente de sua nacionalidade 

em razão de sua deficiência;

b. não sejam privadas, por causa de 

sua deficiência, da competência 

de obter, possuir e utilizar docu-

mento comprovante de sua na-

cionalidade ou outro documento 



de identidade, ou de recorrer a 

processos relevantes, tais como 

procedimentos relativos à imigra-

ção, que forem necessários para 

facilitar o exercício de seu direito 

à liberdade de movimentação;

c. tenham liberdade de sair de qual-

quer país, inclusive do seu; e

d. não sejam privadas, arbitra-

riamente ou por causa de sua 

deficiência, do direito de entrar no 

próprio país.

2.  As crianças com deficiência serão 

registradas imediatamente após o 

nascimento e terão, desde o nasci-

mento, o direito a um nome, o di-
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reito de adquirir nacionalidade e, 

tanto quanto possível, o direito de 

conhecer seus pais e de ser cuida-

das por eles. 

artigo 19 – vida independen-

te e inclusão na  

comunidade

Os Estados-Partes desta convenção re-

conhecem o igual direito de todas as 

pessoas com deficiência de viver na co-

munidade, com a mesma liberdade de 

escolha que as demais pessoas, e toma-

rão medidas efetivas e apropriadas para 

facilitar às pessoas com deficiência o 

pleno gozo desse direito e sua plena 



inclusão e participação na comunidade, 

inclusive assegurando que:

a) as pessoas com deficiência possam 

escolher seu local de residência e onde 

e com quem morar, em igualdade de 

oportunidades com as demais pesso-

as, e que não sejam obrigadas a viver 

em determinado tipo de moradia;

b) as pessoas com deficiência tenham 

acesso a uma variedade de serviços de 

apoio em domicílio ou em instituições 

residenciais ou a outros serviços co-

munitários de apoio, inclusive os servi-

ços de atendentes pessoais que forem 

necessários como apoio para que as 

pessoas com deficiência vivam e se-
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jam incluídas na comunidade e para evi-

tar que fiquem isoladas ou segregadas 

da comunidade;

c) os serviços e instalações da comunida-

de para a população em geral estejam 

disponíveis às pessoas com deficiência, 

em igualdade de oportunidades, e aten-

dam às suas necessidades.

artigo 20 – mobilidade pessoal

Os Estados-Partes tomarão medidas efeti-

vas para assegurar às pessoas com defici-

ência sua mobilidade pessoal com a máxi-

ma independência possível:

a) facilitando a mobilidade pessoal das 

pessoas com deficiência, na forma e no 



momento em que elas quiserem, e a 

custo acessível;

b) facilitando às pessoas com deficiência 

o acesso a tecnologias assistivas, dis-

positivos e ajudas técnicas de qualida-

de, e formas de assistência humana ou 

animal e de mediadores, inclusive tor-

nando-os disponíveis a custo acessível;

c) propiciando às pessoas com deficiên-

cia e ao pessoal especializado uma ca-

pacitação em técnicas de mobilidade;

d) incentivando entidades que produzem 

ajudas técnicas de mobilidade, dispo-

sitivos e tecnologias assistivas a leva-

rem em conta todos os aspectos 
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relativos à mobilidade de pessoas com 

deficiência.

artigo 21 – Liberdade de ex-

pressão e de opi-

nião e acesso à  

informação

Os Estados-Partes tomarão todas as me-

didas apropriadas para assegurar que as 

pessoas com deficiência possam exercer 

seu direito à liberdade de expressão e opi-

nião, inclusive à liberdade de buscar, rece-

ber e compartilhar informações e ideias, 

em igualdade de oportunidades com as de-

mais pessoas e por intermédio de todas as 

formas de comunicação de sua escolha, 



conforme o disposto no artigo 2 da pre-

sente convenção, entre as quais:

a) fornecer, prontamente e sem custo adi-

cional, às pessoas com deficiência, to-

das as informações destinadas ao pú-

blico em geral, em formatos acessíveis 

e tecnologias apropriadas aos diferen-

tes tipos de deficiência;

b) aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, 

o uso de línguas de sinais, braille, co-

municação aumentativa e alternativa, e 

de todos os demais meios, modos e 

formatos acessíveis de comunicação, 

à escolha das pessoas com deficiência;

c) urgir as entidades privadas que ofere-

cem serviços ao público em geral, 
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inclusive por meio da internet, a for-

necer informações e serviços em 

formatos acessíveis, que possam ser 

usados por pessoas com deficiência;

d) incentivar a mídia, inclusive os prove-

dores de informação pela internet, a 

tornar seus serviços acessíveis a pes-

soas com deficiência;

e) reconhecer e promover o uso de lín-

guas de sinais.

artigo 22 – respeito à  

privacidade

1. nenhuma pessoa com deficiência, 

qualquer que seja seu local de re-

sidência ou tipo de moradia, estará 



sujeita a interferência arbitrária ou 

ilegal em sua privacidade, família, 

lar, correspondência ou outros tipos 

de comunicação, nem a ataques ilí-

citos à sua honra e reputação. As 

pessoas com deficiência têm o di-

reito à proteção da lei contra tais in-

terferências ou ataques.

2. Os Estados-Partes protegerão a pri-

vacidade dos dados pessoais e da-

dos relativos à saúde e à reabilita-

ção de pessoas com deficiência, em 

igualdade de condições com as de-

mais pessoas.
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artigo 23 – respeito pelo lar  

e pela família

1. Os Estados-Partes tomarão medi-

das efetivas e apropriadas para eli-

minar a discriminação contra pes-

soas com deficiência, em todos os 

aspectos relativos a casamento, fa-

mília, paternidade e relacionamen-

tos, em igualdade de condições com 

as demais pessoas, de modo a as-

segurar que:

a. seja reconhecido o direito das 

pessoas com deficiência, em ida-

de de contrair matrimônio, de ca-

sar-se e estabelecer família, com 



base no livre e pleno consenti-

mento dos pretendentes;

b. sejam reconhecidos os direitos 

das pessoas com deficiência de 

decidir livre e responsavelmente 

sobre o número de filhos e o es-

paçamento entre esses filhos e 

de ter acesso a informações ade-

quadas à idade e a educação em 

matéria de reprodução e de pla-

nejamento familiar, bem como os 

meios necessários para exercer 

esses direitos;

c. as pessoas com deficiência, in-

clusive crianças, conservem sua 
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fertilidade, em igualdade de con-

dições com as demais pessoas.

2. Os Estados-Partes assegurarão os 

direitos e responsabilidades das 

pessoas com deficiência, relativos 

à guarda, custódia, curatela e ado-

ção de crianças ou instituições se-

melhantes, caso esses conceitos 

constem na legislação nacional. 

Em todos os casos, prevalecerá o 

superior interesse da criança. Os 

Estados-Partes prestarão a devida 

assistência às pessoas com defici-

ência para que essas pessoas pos-

sam exercer suas responsabilida-

des na criação dos filhos.



3. Os Estados-Partes assegurarão que 

as crianças com deficiência terão 

iguais direitos em relação à vida fa-

miliar. Para a realização desses di-

reitos e para evitar ocultação, aban-

dono, negligência e segregação de 

crianças com deficiência, os Esta-

dos-Partes fornecerão prontamen-

te informações abrangentes sobre 

serviços e apoios a crianças com 

deficiência e suas famílias.

4. Os Estados-Partes assegurarão que 

uma criança não será separada de 

seus pais contra a vontade destes, 

exceto quando autoridades compe-

tentes, sujeitas a controle jurisdi-
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cional, determinarem, em conformi-

dade com as leis e procedimentos 

aplicáveis, que a separação é neces-

sária, no superior interesse da crian-

ça. Em nenhum caso, uma criança 

será separada dos pais sob alega-

ção de deficiência da criança ou de 

um ou ambos os pais.

5. Os Estados-Partes, no caso em que a 

família imediata de uma criança com 

deficiência não tenha condições de 

cuidar da criança, farão todo esforço 

para que cuidados alternativos se-

jam oferecidos por outros parentes 

e, se isso não for possível, dentro de 

ambiente familiar, na comunidade.



artigo 24 – educação

1. Os Estados-Partes reconhecem o 

direito das pessoas com deficiência 

à educação. Para efetivar esse di-

reito sem discriminação e com base 

na igualdade de oportunidades, os 

Estados-Partes assegurarão siste-

ma educacional inclusivo em todos 

os níveis, bem como o aprendizado 

ao longo de toda a vida, com os se-

guintes objetivos:

a. o pleno desenvolvimento do po-

tencial humano e do senso de 

dignidade e autoestima, além 

do fortalecimento do respeito 

pelos direitos humanos, pelas 
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liberdades fundamentais e pela 

diversidade humana;

b. o máximo desenvolvimento pos-

sível da personalidade e dos ta-

lentos e da criatividade das pes-

soas com deficiência, assim 

como de suas habilidades físicas 

e intelectuais;

c. a participação efetiva das pesso-

as com deficiência em uma socie-

dade livre.

2. Para a realização desse direito, os 

Estados-Partes assegurarão que:

a. as pessoas com deficiência não 

sejam excluídas do sistema edu-

cacional geral sob alegação de 



deficiência e que as crianças com 

deficiência não sejam excluídas 

do ensino primário gratuito e com-

pulsório ou do ensino secundário, 

sob alegação de deficiência;

b. as pessoas com deficiência pos-

sam ter acesso ao ensino pri-

mário inclusivo, de qualidade e 

gratuito, e ao ensino secundário, 

em igualdade de condições com 

as demais pessoas na comunida-

de em que vivem;

c. adaptações razoáveis de acordo 

com as necessidades individuais 

sejam providenciadas;
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d. as pessoas com deficiência rece-

bam o apoio necessário, no âmbi-

to do sistema educacional geral, 

com vistas a facilitar sua efetiva 

educação;

e.  medidas de apoio individualizadas 

e efetivas sejam adotadas em am-

bientes que maximizem o desen-

volvimento acadêmico e social, 

de acordo com a meta de inclu-

são plena.

3. Os Estados-Partes assegurarão às 

pessoas com deficiência a possi-

bilidade de adquirir as competên-

cias práticas e sociais necessárias 

de modo a facilitar às pessoas com 



deficiência sua plena e igual parti-

cipação no sistema de ensino e na 

vida em comunidade. Para tanto, os 

Estados-Partes tomarão medidas 

apropriadas, incluindo:

a. facilitação do aprendizado do 

braille, escrita alternativa, modos, 

meios e formatos de comunica-

ção aumentativa e alternativa, e 

habilidades de orientação e mo-

bilidade, além de facilitação do 

apoio e aconselhamento de pares;

b. facilitação do aprendizado da 

língua de sinais e promoção da 

identidade linguística da comu-

nidade surda;
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c. garantia de que a educação de 

pessoas, em particular crianças 

cegas, surdocegas e surdas, seja 

ministrada nas línguas e nos mo-

dos e meios de comunicação mais 

adequados ao indivíduo e em am-

bientes que favoreçam ao máximo 

seu desenvolvimento acadêmico 

e social.

4. A fim de contribuir para o exercício 

desse direito, os Estados-Partes to-

marão medidas apropriadas para 

empregar professores, inclusive 

professores com deficiência, habili-

tados para o ensino da língua de si-

nais e/ou do braille, e para capacitar 



profissionais e equipes atuantes em 

todos os níveis de ensino. Essa ca-

pacitação incorporará a conscienti-

zação da deficiência e a utilização 

de modos, meios e formatos apro-

priados de comunicação aumenta-

tiva e alternativa, e técnicas e ma-

teriais pedagógicos, como apoios 

para pessoas com deficiência. 

5. Os Estados-Partes assegurarão que 

as pessoas com deficiência possam 

ter acesso ao ensino superior em 

geral, treinamento profissional de 

acordo com sua vocação, educação 

para adultos e formação continuada, 

sem discriminação e em igualdade 
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de condições. Para tanto, os Esta-

dos-Partes assegurarão a provisão 

de adaptações razoáveis para pes-

soas com deficiência.

artigo 25 – saúde

Os Estados-Partes reconhecem que as 

pessoas com deficiência têm o direito de 

gozar do estado de saúde mais elevado 

possível, sem discriminação baseada na 

deficiência. Os Estados-Partes tomarão 

todas as medidas apropriadas para asse-

gurar às pessoas com deficiência o aces-

so a serviços de saúde, incluindo os ser-

viços de reabilitação, que levarão em 



conta as especificidades de gênero. Em 

especial, os Estados-Partes:

a) oferecerão às pessoas com deficiência 

programas e atenção à saúde gratuitos 

ou a custos acessíveis da mesma va-

riedade, qualidade e padrão que são 

oferecidos às demais pessoas, inclusi-

ve na área de saúde sexual e reprodu-

tiva e de programas de saúde pública 

destinados à população em geral;

b) propiciarão serviços de saúde que as 

pessoas com deficiência necessitam 

especificamente por causa de sua de-

ficiência, inclusive diagnóstico e inter-

venção precoces, bem como serviços 

projetados para reduzir ao máximo e 
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prevenir deficiências adicionais, inclu-

sive entre crianças e idosos;

c) propiciarão esses serviços de saúde às 

pessoas com deficiência, o mais próxi-

mo possível de suas comunidades, in-

clusive na zona rural;

d) exigirão dos profissionais de saúde 

que dispensem às pessoas com defi-

ciência a mesma qualidade de servi-

ços dispensadas às demais pessoas 

e, principalmente, que obtenham o 

consentimento livre e esclarecido das 

pessoas com deficiência concernen-

tes. Para esse fim, os Estados-Partes 

realizarão atividades de formação e 

definirão regras éticas para os setores 



de saúde público e privado, de modo 

a conscientizar os profissionais de 

saúde acerca dos direitos humanos, 

da dignidade, autonomia e das neces-

sidades das pessoas com deficiência; 

e) proibirão a discriminação contra pes-

soas com deficiência na provisão de 

seguro de saúde e seguro de vida, caso 

tais seguros sejam permitidos pela le-

gislação nacional, os quais deverão ser 

providos de maneira razoável e justa; 

f) prevenirão que se negue, de maneira 

discriminatória, os serviços de saúde 

ou de atenção à saúde ou a 

administração de alimentos sólidos 

ou líquidos por motivo de deficiência.
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artigo 26 – Habilitação e  

reabilitação

1. Os Estados-Partes tomarão medi-

das efetivas e apropriadas, inclusi-

ve mediante apoio dos pares, para 

possibilitar que as pessoas com de-

ficiência conquistem e conservem 

o máximo de autonomia e plena 

capacidade física, mental, social 

e profissional, bem como plena in-

clusão e participação em todos os 

aspectos da vida. Para tanto, os 

Estados-Partes organizarão, forta-

lecerão e ampliarão serviços e pro-

gramas completos de habilitação 

e reabilitação, particularmente nas 



áreas de saúde, emprego, educação 

e serviços sociais, de modo que es-

ses serviços e programas:

a. comecem no estágio mais pre-

coce possível e sejam baseados 

em avaliação multidisciplinar das 

necessidades e pontos fortes de 

cada pessoa;

b. apoiem a participação e a inclu-

são na comunidade e em todos 

os aspectos da vida social, sejam 

oferecidos voluntariamente e es-

tejam disponíveis às pessoas com 

deficiência o mais próximo possí-

vel de suas comunidades, inclusi-

ve na zona rural.
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2. Os Estados-Partes promoverão o de-

senvolvimento da capacitação inicial e 

continuada de profissionais e de equi-

pes que atuam nos serviços de habili-

tação e reabilitação.

3. Os Estados-Partes promoverão a dis-

ponibilidade, o conhecimento e o uso 

de dispositivos e tecnologias assisti-

vas, projetados para pessoas com de-

ficiência e relacionados com a habili-

tação e a reabilitação.

artigo 27 – trabalho e emprego

1. Os Estados-Partes reconhecem o 

direito das pessoas com deficiên-

cia ao trabalho, em igualdade de 



oportunidades com as demais pes-

soas. Esse direito abrange o direito 

à oportunidade de se manter com 

um trabalho de sua livre escolha ou 

aceitação no mercado laboral, em 

ambiente de trabalho que seja aber-

to, inclusivo e acessível a pessoas 

com deficiência. Os Estados-Partes 

salvaguardarão e promoverão a rea-

lização do direito ao trabalho, inclu-

sive daqueles que tiverem adquirido 

uma deficiência no emprego, ado-

tando medidas apropriadas, incluí-

das na legislação, com o fim de, en-

tre outros:
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a. proibir a discriminação basea-

da na deficiência com respeito a 

todas as questões relacionadas 

com as formas de emprego, in-

clusive condições de recrutamen-

to, contratação e admissão, per-

manência no emprego, ascensão 

profissional e condições seguras 

e salubres de trabalho; 

b. proteger os direitos das pessoas 

com deficiência, em condições de 

igualdade com as demais pesso-

as, às condições justas e favorá-

veis de trabalho, incluindo iguais 

oportunidades e igual remunera-

ção por trabalho de igual valor, 



condições seguras e salubres de 

trabalho, além de reparação de 

injustiças e proteção contra o as-

sédio no trabalho;

c. assegurar que as pessoas com 

deficiência possam exercer seus 

direitos trabalhistas e sindicais, 

em condições de igualdade com 

as demais pessoas;

d. possibilitar às pessoas com defi-

ciência o acesso efetivo a progra-

mas de orientação técnica e pro-

fissional e a serviços de colocação 

no trabalho e de treinamento pro-

fissional e continuado;



103

e. promover oportunidades de em-

prego e ascensão profissional 

para pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho, bem como 

assistência na procura, obtenção 

e manutenção do emprego e no 

retorno ao emprego;

f. promover oportunidades de tra-

balho autônomo, empreende-

dorismo, desenvolvimento de 

cooperativas e estabelecimento 

de negócio próprio;

g. empregar pessoas com deficiên-

cia no setor público;

h. promover o emprego de pessoas 

com deficiência no setor privado, 



mediante políticas e medidas 

apropriadas, que poderão incluir 

programas de ação afirmativa, in-

centivos e outras medidas;

i.  assegurar que adaptações razo-

áveis sejam feitas para pessoas 

com deficiência no local de tra-

balho;

j. promover a aquisição de experiên-

cia de trabalho por pessoas com 

deficiência no mercado aberto de 

trabalho;

k. promover reabilitação profissio-

nal, manutenção do emprego e 

programas de retorno ao trabalho 

para pessoas com deficiência.
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2. Os Estados-Partes assegurarão que 

as pessoas com deficiência não se-

rão mantidas em escravidão ou ser-

vidão e que serão protegidas, em 

igualdade de condições com as de-

mais pessoas, contra o trabalho for-

çado ou compulsório.

artigo 28 – padrão de vida e 

proteção social  

adequados

1. Os Estados-Partes reconhecem o 

direito das pessoas com deficiên-

cia a um padrão adequado de vida 

para si e para suas famílias, inclusi-

ve alimentação, vestuário e moradia 



adequados, bem como à melhoria 

contínua de suas condições de vida, 

e tomarão as providências necessá-

rias para salvaguardar e promover a 

realização desse direito sem discri-

minação baseada na deficiência.

2. Os Estados-Partes reconhecem o di-

reito das pessoas com deficiência à 

proteção social e ao exercício desse 

direito sem discriminação baseada 

na deficiência, e tomarão as medi-

das apropriadas para salvaguardar 

e promover a realização desse direi-

to, tais como:

a. assegurar igual acesso de pesso-

as com deficiência a serviços de 
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saneamento básico e assegurar o 

acesso aos serviços, dispositivos 

e outros atendimentos apropria-

dos para as necessidades relacio-

nadas com a deficiência;

b. assegurar o acesso de pessoas 

com deficiência, particularmente 

mulheres, crianças e idosos com 

deficiência, a programas de pro-

teção social e de redução da po-

breza;

c. assegurar o acesso de pessoas 

com deficiência e suas famílias em 

situação de pobreza à assistência 

do Estado em relação a seus gas-

tos ocasionados pela deficiência, 



inclusive treinamento adequado, 

aconselhamento, ajuda financeira 

e cuidados de repouso; 

d. assegurar o acesso de pessoas 

com deficiência a programas ha-

bitacionais públicos;

e. assegurar igual acesso de pesso-

as com deficiência a programas e 

benefícios de aposentadoria.

artigo 29 – participação na 

vida política e  

pública

Os Estados-Partes garantirão às pesso-

as com deficiência direitos políticos e 

oportunidade de exercê-los em condi-
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ções de igualdade com as demais pesso-

as, e deverão:

a) assegurar que as pessoas com defici-

ência possam participar efetiva e ple-

namente na vida política e pública, em 

igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, diretamente ou por 

meio de representantes livremente es-

colhidos, incluindo o direito e a oportu-

nidade de votarem e serem votadas, 

mediante, entre outros:

i. garantia de que os procedimen-

tos, instalações e materiais e 

equipamentos para votação 

serão apropriados, acessíveis 

e de fácil compreensão e uso;



ii. proteção do direito das pesso-

as com deficiência ao voto se-

creto em eleições e plebiscitos, 

sem intimidação, e a candida-

tar-se nas eleições, efetiva-

mente ocupar cargos eletivos 

e desempenhar quaisquer fun-

ções públicas em todos os ní-

veis de governo, usando novas 

tecnologias assistivas, quando 

apropriado;

iii. garantia da livre expressão de 

vontade das pessoas com de-

ficiência como eleitores e, para 

tanto, sempre que necessá-

rio e a seu pedido, permissão 
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para que elas sejam auxiliadas 

na votação por uma pessoa de 

sua escolha;

b) promover ativamente um ambiente em 

que as pessoas com deficiência pos-

sam participar efetiva e plenamente na 

condução das questões públicas, sem 

discriminação e em igualdade de opor-

tunidades com as demais pessoas, e 

encorajar sua participação nas ques-

tões públicas, mediante:

i. participação em organizações não 

governamentais relacionadas com a 

vida pública e política do país, bem 

como em atividades e administração 

de partidos políticos;



ii. formação de organizações para re-

presentar pessoas com deficiência 

em níveis internacional, regional, 

nacional e local, bem como a filiação 

de pessoas com deficiência a tais or-

ganizações.

artigo 30 – participação na 

vida cultural e em 

recreação, lazer  

e esporte

1. Os Estados-Partes reconhecem o 

direito das pessoas com deficiência 

de participar na vida cultural, em 

igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas, e tomarão todas 
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as medidas apropriadas para que as 

pessoas com deficiência possam:

a. ter acesso a bens culturais em 

formatos acessíveis;

b. ter acesso a programas de tele-

visão, cinema, teatro e outras ati-

vidades culturais, em formatos 

acessíveis; e 

c. ter acesso a locais que ofereçam 

serviços ou eventos culturais, tais 

como teatros, museus, cinemas, 

bibliotecas e serviços turísticos, 

bem como, tanto quanto possível, 

ter acesso a monumentos e locais 

de importância cultural nacional.



2. Os Estados-Partes tomarão medi-

das apropriadas para que as pes-

soas com deficiência tenham a 

oportunidade de desenvolver e uti-

lizar seu potencial criativo, artísti-

co e intelectual, não somente em 

benefício próprio, mas também para 

o enriquecimento da sociedade.

3. Os Estados-Partes deverão tomar 

todas as providências, em confor-

midade com o direito internacional, 

para assegurar que a legislação de 

proteção dos direitos de proprieda-

de intelectual não constitua barreira 

excessiva ou discriminatória ao 
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acesso de pessoas com deficiência 

a bens culturais.

4. As pessoas com deficiência farão 

jus, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas, a que sua 

identidade cultural e linguística es-

pecífica seja reconhecida e apoia-

da, incluindo as línguas de sinais e a 

cultura surda.

5. Para que as pessoas com deficiência 

participem, em igualdade de oportu-

nidades com as demais pessoas, de 

atividades recreativas, esportivas e 

de lazer, os Estados-Partes tomarão 

medidas apropriadas para:



a. incentivar e promover a maior 

participação possível das pesso-

as com deficiência nas atividades 

esportivas comuns em todos os 

níveis;

b. assegurar que as pessoas com de-

ficiência tenham a oportunidade 

de organizar, desenvolver e par-

ticipar em atividades esportivas 

e recreativas específicas às defi-

ciências e, para tanto, incentivar 

a provisão de instrução, treina-

mento e recursos adequados, em 

igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas;
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c. assegurar que as pessoas com 

deficiência tenham acesso a lo-

cais de eventos esportivos, recre-

ativos e turísticos;

d. assegurar que as crianças com de-

ficiência possam, em igualdade de 

condições com as demais crian-

ças, participar de jogos e ativida-

des recreativas, esportivas e de la-

zer, inclusive no sistema escolar;

e. assegurar que as pessoas com de-

ficiência tenham acesso aos servi-

ços prestados por pessoas ou en-

tidades envolvidas na organização 

de atividades recreativas, turísti-

cas, esportivas e de lazer.



artigo 31 – estatísticas e  

coleta de dados

1. Os Estados-Partes coletarão da-

dos apropriados, inclusive esta-

tísticos e de pesquisas, para que 

possam formular e implementar po-

líticas destinadas a pôr em prática a 

presente convenção. O processo de 

coleta e manutenção de tais dados 

deverá:

a. observar as salvaguardas estabe-

lecidas por lei, inclusive pelas leis 

relativas à proteção de dados, a 

fim de assegurar a confidenciali-

dade e o respeito pela privacida-

de das pessoas com deficiência;
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b. observar as normas internacio-

nalmente aceitas para proteger 

os direitos humanos, as liberda-

des fundamentais e os princípios 

éticos na coleta de dados e utili-

zação de estatísticas.

2. As informações coletadas de acordo 

com o disposto neste artigo serão 

desagregadas, de maneira apropria-

da, e utilizadas para avaliar o cumpri-

mento, por parte dos Estados-Par-

tes, de suas obrigações na presente 

convenção e para identificar e 

enfrentar as barreiras com as quais 

as pessoas com deficiência se de-

param no exercício de seus direitos.



3. Os Estados-Partes assumirão res-

ponsabilidade pela dissemina-

ção das referidas estatísticas e 

assegurarão que elas sejam aces-

síveis às pessoas com deficiência 

e a outros.

artigo 32 – Cooperação  

internacional

1. Os Estados-Partes reconhecem a 

importância da cooperação inter-

nacional e de sua promoção, em 

apoio aos esforços nacionais para 

a consecução do propósito e dos 

objetivos da presente convenção e, 

sob este aspecto, adotarão medidas 
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apropriadas e efetivas entre os Es-

tados e, de maneira adequada, em 

parceria com organizações interna-

cionais e regionais relevantes e com 

a sociedade civil e, em particular, 

com organizações de pessoas com 

deficiência. Estas medidas poderão 

incluir, entre outras:

a. assegurar que a cooperação in-

ternacional, incluindo os progra-

mas internacionais de desen-

volvimento, sejam inclusivos e 

acessíveis para pessoas com de-

ficiência;

b. facilitar e apoiar a capacitação, in-

clusive por meio do intercâmbio 



e compartilhamento de informa-

ções, experiências, programas de 

treinamento e melhores práticas;

c. facilitar a cooperação em pesquisa 

e o acesso a conhecimentos cien-

tíficos e técnicos;

d. propiciar, de maneira apropriada, 

assistência técnica e financeira, 

inclusive mediante facilitação do 

acesso a tecnologias assistivas e 

acessíveis e seu compartilhamen-

to, bem como por meio de trans-

ferência de tecnologias.

2. O disposto neste artigo se aplica 

sem prejuízo das obrigações que 
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cabem a cada Estado-Parte em de-

corrência da presente convenção.

artigo 33 – implementação 

e monitoramento 

nacionais

1. Os Estados-Partes, de acordo com 

seu sistema organizacional, desig-

narão um ou mais de um ponto focal 

no âmbito do governo para assun-

tos relacionados com a implementa-

ção da presente convenção e darão 

a devida consideração ao estabele-

cimento ou designação de um me-

canismo de coordenação no âmbito 

do governo, a fim de facilitar ações 



correlatas nos diferentes setores e 

níveis.

2. Os Estados-Partes, em conformi-

dade com seus sistemas jurídico e 

administrativo, manterão, fortalece-

rão, designarão ou estabelecerão 

estrutura, incluindo um ou mais de 

um mecanismo independente, de 

maneira apropriada, para promover, 

proteger e monitorar a implemen-

tação da presente convenção. Ao 

designar ou estabelecer tal meca-

nismo, os Estados-Partes levarão 

em conta os princípios relativos ao 

status e funcionamento das institui-
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ções nacionais de proteção e promo-

ção dos direitos humanos. 

3. A sociedade civil e, particularmente, 

as pessoas com deficiência e suas 

organizações representativas serão 

envolvidas e participarão plenamen-

te no processo de monitoramento.

artigo 34 – Comitê sobre os 

direitos das pesso-

as com deficiência

1. um comitê sobre os direitos das 

pessoas com deficiência (dora-

vante denominado “comitê”) será 

estabelecido, para desempenhar as 

funções aqui definidas.



2. O comitê será constituído, quan-

do da entrada em vigor da presente 

convenção, de 12 peritos. Quando 

a presente convenção alcançar 60 

ratificações ou adesões, o comitê 

será acrescido em seis membros, 

perfazendo o total de 18 membros.

3. Os membros do comitê atuarão a tí-

tulo pessoal e apresentarão elevada 

postura moral, competência e ex-

periência reconhecidas no campo 

abrangido pela presente convenção. 

Ao designar seus candidatos, os Es-

tados-Partes são instados a dar a 

devida consideração ao disposto no 

artigo 4.3 da presente convenção.
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4. Os membros do comitê serão eleitos 

pelos Estados-Partes, observando-

se uma distribuição geográfica equi-

tativa, representação de diferentes 

formas de civilização e dos princi-

pais sistemas jurídicos, representa-

ção equilibrada de gênero e partici-

pação de peritos com deficiência.

5. Os membros do comitê serão eleitos 

por votação secreta em sessões da 

Conferência dos Estados-Partes, a 

partir de uma lista de pessoas desig-

nadas pelos Estados-Partes entre 

seus nacionais. nessas sessões, 

cujo quorum será de dois terços 

dos Estados-Partes, os candidatos 



eleitos para o comitê serão aque-

les que obtiverem o maior número 

de votos e a maioria absoluta dos 

votos dos representantes dos Esta-

dos-Partes presentes e votantes.

6. A primeira eleição será realizada, 

o mais tardar, até seis meses após 

a data de entrada em vigor da pre-

sente convenção. Pelo menos qua-

tro meses antes de cada eleição, o 

secretário-geral das nações unidas 

dirigirá carta aos Estados-Partes, 

convidando-os a submeter os no-

mes de seus candidatos no prazo 

de dois meses. O secretário-geral, 

subsequentemente, preparará lis-
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ta em ordem alfabética de todos os 

candidatos apresentados, indican-

do que foram designados pelos Es-

tados-Partes, e submeterá essa lis-

ta aos Estados-Partes da presente 

convenção.

7. Os membros do comitê serão eleitos 

para um mandato de quatro anos, 

podendo ser candidatos à reeleição 

uma única vez. Contudo, o mandato 

de seis dos membros eleitos na pri-

meira eleição expirará ao fim de dois 

anos; imediatamente após a primeira 

eleição, os nomes desses seis mem-

bros serão selecionados por sorteio 



pelo presidente da sessão a que se 

refere o parágrafo 5 deste artigo.

8. A eleição dos seis membros adicio-

nais do comitê será realizada por 

ocasião das eleições regulares, de 

acordo com as disposições perti-

nentes deste artigo.

9. Em caso de morte, demissão ou de-

claração de um membro de que, por 

algum motivo, não poderá continuar 

a exercer suas funções, o Estado-

Parte que o tiver indicado designará 

um outro perito que tenha as quali-

ficações e satisfaça aos requisitos 

estabelecidos pelos dispositivos 
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pertinentes deste artigo, para con-

cluir o mandato em questão.

10. O comitê estabelecerá suas próprias 

normas de procedimento. 

11. O secretário-geral das nações uni-

das proverá o pessoal e as instala-

ções necessários para o efetivo de-

sempenho das funções do comitê 

segundo a presente convenção e 

convocará sua primeira reunião.

12. Com a aprovação da Assembleia ge-

ral, os membros do comitê estabele-

cido sob a presente convenção re-

ceberão emolumentos dos recursos 

das nações unidas, sob termos e 

condições que a assembleia possa 



decidir, tendo em vista a importância 

das responsabilidades do comitê.

13. Os membros do comitê terão direito 

aos privilégios, facilidades e imuni-

dades dos peritos em missões das 

nações unidas, em conformidade 

com as disposições pertinentes da 

Convenção sobre Privilégios e Imu-

nidades das nações unidas.

artigo 35 – relatórios dos  

estados-partes

1. Cada Estado-Parte, por intermé-

dio do secretário-geral das nações 

unidas, submeterá relatório abran-

gente sobre as medidas adotadas 
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em cumprimento de suas obriga-

ções estabelecidas pela presente 

convenção e sobre o progresso al-

cançado nesse aspecto, dentro do 

período de dois anos após a entra-

da em vigor da presente convenção 

para o Estado-Parte concernente.

2. Depois disso, os Estados-Partes 

submeterão relatórios subsequen-

tes, ao menos a cada quatro anos, 

ou quando o comitê o solicitar. 

3. O comitê determinará as diretrizes 

aplicáveis ao teor dos relatórios.

4. um Estado-Parte que tiver sub-

metido ao comitê um relatório ini-

cial abrangente não precisará, em 



relatórios subsequentes, repetir in-

formações já apresentadas. Ao ela-

borar os relatórios ao comitê, os 

Estados-Partes são instados a fa-

zê-lo de maneira franca e transpa-

rente e a levar em consideração o 

disposto no artigo 4.3 da presente 

convenção.

5. Os relatórios poderão apontar os fa-

tores e as dificuldades que tiverem 

afetado o cumprimento das obriga-

ções decorrentes da presente con-

venção.
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artigo 36 – Consideração dos 

relatórios

1. Os relatórios serão considerados 

pelo comitê, que fará as sugestões 

e recomendações gerais que julgar 

pertinentes e as transmitirá aos res-

pectivos Estados-Partes. O Estado-

Parte poderá responder ao comitê 

com as informações que julgar per-

tinentes. O comitê poderá pedir in-

formações adicionais aos Estados-

Partes, referentes à implementação 

da presente convenção.

2. Se um Estado-Parte atrasar consi-

deravelmente a entrega de seu re-

latório, o comitê poderá notificar 



esse Estado de que examinará a 

aplicação da presente convenção 

com base em informações confiá-

veis de que disponha, a menos que 

o relatório devido seja apresenta-

do pelo Estado dentro do período 

de três meses após a notificação. 

O comitê convidará o Estado-Par-

te interessado a participar desse 

exame. Se o Estado-Parte respon-

der entregando seu relatório, apli-

car-se-á o disposto no parágrafo 1 

do presente artigo.

3. O secretário-geral das nações uni-

das colocará os relatórios à disposi-

ção de todos os Estados-Partes.
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4. Os Estados-Partes tornarão seus re-

latórios amplamente disponíveis ao 

público em seus países e facilitarão 

o acesso à possibilidade de suges-

tões e de recomendações gerais a 

respeito desses relatórios.

5. O comitê transmitirá às agências, 

fundos e programas especializa-

dos das nações unidas e a outras 

organizações competentes, da ma-

neira que julgar apropriada, os rela-

tórios dos Estados-Partes que con-

tenham demandas ou indicações 

de necessidade de consultoria ou 

de assistência técnica, acompa-

nhados de eventuais observações 



e sugestões do comitê em rela-

ção às referidas demandas ou in-

dicações, a fim de que possam ser 

consideradas. 

artigo 37 – Cooperação entre 

os estados-partes  

e o Comitê

1. Cada Estado-Parte cooperará com 

o comitê e auxiliará seus membros 

no desempenho de seu mandato.

2. Em suas relações com os Estados-

Partes, o comitê dará a devida con-

sideração aos meios e modos de 

aprimorar a capacidade de cada 

Estado-Parte para a implementação 
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da presente convenção, inclusive 

mediante cooperação internacional.

artigo 38 – relações do Co-

mitê com outros 

órgãos

A fim de promover a efetiva implementa-

ção da presente convenção e de incenti-

var a cooperação internacional na esfera 

abrangida pela presente convenção:

a. as agências especializadas e 

outros órgãos das nações uni-

das terão o direito de se fazer 

representar quando da conside-

ração da implementação de dis-

posições da presente convenção 



que disserem respeito aos seus 

respectivos mandatos. O comi-

tê poderá convidar as agências 

especializadas e outros órgãos 

competentes, segundo julgar 

apropriado, a oferecer consulto-

ria de peritos sobre a implemen-

tação da convenção em áreas 

pertinentes a seus respectivos 

mandatos. O comitê poderá con-

vidar agências especializadas e 

outros órgãos das nações uni-

das a apresentar relatórios sobre 

a implementação da convenção 

em áreas pertinentes às suas res-

pectivas atividades;
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b. no desempenho de seu mandato, 

o comitê consultará, de maneira 

apropriada, outros órgãos perti-

nentes instituídos ao amparo de 

tratados internacionais de direi-

tos humanos, a fim de assegurar a 

consistência de suas respectivas 

diretrizes para a elaboração de 

relatórios, sugestões e recomen-

dações gerais e de evitar duplica-

ção e superposição no desempe-

nho de suas funções.



artigo 39 – relatório do  

Comitê

A cada dois anos, o comitê submeterá à 

Assembleia geral e ao Conselho Econô-

mico e Social um relatório de suas ativi-

dades e poderá fazer sugestões e reco-

mendações gerais baseadas no exame 

dos relatórios e nas informações recebi-

das dos Estados-Partes. Estas suges-

tões e recomendações gerais serão in-

cluídas no relatório do comitê, 

acompanhadas, se houver, de comentá-

rios dos Estados-Partes.
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artigo 40 – Conferência dos  

estados-partes

1. Os Estados-Partes reunir-se-ão re-

gularmente em Conferência dos 

Estados-Partes a fim de considerar 

matérias relativas à implementação 

da presente convenção.

2. O secretário-geral das nações uni-

das convocará, dentro do período 

de seis meses após a entrada em vi-

gor da presente convenção, a con-

ferência dos Estados-Partes. As 

reuniões subsequentes serão con-

vocadas pelo secretário-geral da 

nações unidas a cada dois anos ou 



conforme a decisão da Conferência 

dos Estados-Partes.

artigo 41 – depositário

O secretário-geral das nações unidas será 

o depositário da presente convenção.

artigo 42 – assinatura

A presente convenção será aberta à assi-

natura de todos os Estados e organiza-

ções de integração regional na sede das 

nações unidas em nova York, a partir de 

30 de março de 2007.
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artigo 43 – Consentimento em 

comprometer-se

A presente convenção será submetida à 

ratificação pelos Estados signatários e à 

confirmação formal por organizações de 

integração regional signatárias. Ela estará 

aberta à adesão de qualquer Estado ou or-

ganização de integração regional que não 

a houver assinado.

artigo 44 – organizações de  

integração regional

1. “Organização de integração regio-

nal” será entendida como organiza-

ção constituída por Estados sobe-

ranos de determinada região, à qual 



seus Estados-Membros tenham de-

legado competência sobre matéria 

abrangida pela presente conven-

ção. Essas organizações declara-

rão, em seus documentos de confir-

mação formal ou adesão, o alcance 

de sua competência em relação à 

matéria abrangida pela presente 

convenção. Subsequentemente, as 

organizações informarão ao depo-

sitário qualquer alteração substan-

cial no âmbito de sua competência.

2. As referências a “Estados-Par-

tes” na presente convenção serão 

aplicáveis a essas organizações, 

nos limites da competência destas.
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3. Para os fins do parágrafo 1 do artigo 

45 e dos parágrafos 2 e 3 do artigo 

47, nenhum instrumento depositado 

por organização de integração re-

gional será computado.

4. As organizações de integração re-

gional, em matérias de sua compe-

tência, poderão exercer o direito de 

voto na Conferência dos Estados-

Partes, tendo direito ao mesmo nú-

mero de votos quanto for o número 

de seus Estados-Membros que fo-

rem parte da presente convenção. 

Essas organizações não exercerão 

seu direito de voto, se qualquer de 



seus Estados-Membros exercer seu 

direito de voto, e vice-versa.

artigo 45 – entrada em vigor

1. A presente convenção entrará em 

vigor no trigésimo dia após o depó-

sito do vigésimo instrumento de ra-

tificação ou adesão.

2. Para cada Estado ou organização 

de integração regional que ratificar 

ou formalmente confirmar a presen-

te convenção ou a ela aderir após 

o depósito do referido vigésimo ins-

trumento, a convenção entrará em 

vigor no trigésimo dia a partir da data 

em que esse Estado ou organização 
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tenha depositado seu instrumento 

de ratificação, confirmação formal 

ou adesão.

artigo 46 – reservas

1. não serão permitidas reservas in-

compatíveis com o objeto e o pro-

pósito da presente convenção.

2. As reservas poderão ser retiradas a 

qualquer momento.

artigo 47 – emendas

1. Qualquer Estado-Parte poderá 

propor emendas à presente con-

venção e submetê-las ao secre-

tário-geral das nações unidas. O 



secretário-geral comunicará aos 

Estados-Partes quaisquer emen-

das propostas, solicitando-lhes que 

o notifiquem se são favoráveis a 

uma Conferência dos Estados-Par-

tes para considerar as propostas 

e tomar decisão a respeito delas. 

Se, até quatro meses após a data 

da referida comunicação, pelo me-

nos um terço dos Estados-Partes 

se manifestar favorável a essa con-

ferência, o secretário-geral das na-

ções unidas convocará a conferên-

cia, sob os auspícios das nações 

unidas. Qualquer emenda adota-

da por maioria de dois terços dos 
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Estados-Partes presentes e votan-

tes será submetida pelo secretário-

geral à aprovação da Assembleia 

geral das nações unidas e, poste-

riormente, à aceitação de todos os 

Estados-Partes.

2. Qualquer emenda adotada e aprova-

da conforme o disposto no parágrafo 

1 do presente artigo entrará em vigor 

no trigésimo dia após a data na qual 

o número de instrumentos de aceita-

ção tenha atingido dois terços do nú-

mero de Estados-Partes na data de 

adoção da emenda. Posteriormente, 

a emenda entrará em vigor para todo 

Estado-Parte no trigésimo dia após 



o depósito por esse Estado do seu 

instrumento de aceitação. A emenda 

será vinculante somente para os Es-

tados-Partes que a tiverem aceitado.

3. Se a Conferência dos Estados-Par-

tes assim o decidir por consenso, 

qualquer emenda adotada e apro-

vada em conformidade com o dis-

posto no parágrafo 1 deste artigo, 

relacionada exclusivamente com os 

artigos 34, 38, 39 e 40, entrará em 

vigor para todos os Estados-Par-

tes no trigésimo dia a partir da data 

em que o número de instrumen-

tos de aceitação depositados tiver 

atingido dois terços do número de 
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Estados-Partes na data de adoção 

da emenda.

artigo 48 – denúncia

Qualquer Estado-Parte poderá denunciar 

a presente convenção mediante notifica-

ção por escrito ao secretário-geral das 

nações unidas. A denúncia tornar-se-á 

efetiva um ano após a data de recebimen-

to da notificação pelo secretário-geral.

artigo 49 – formatos  

acessíveis

O texto da presente convenção será co-

locado à disposição em formatos aces-

síveis.



artigo 50 – textos autênticos

Os textos em árabe, chinês, espanhol, 

francês, inglês e russo da presente con-

venção serão igualmente autênticos. Em 

fé do que os plenipotenciários abaixo as-

sinados, devidamente autorizados para 

tanto por seus respectivos governos, fir-

maram a presente convenção. 

Convenção aprovada, juntamente com o 

Protocolo facultativo à Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

pela Assembleia geral das nações uni-

das e através da resolução A/61/611.
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protoCoLo faCULtativo à 

Convenção sobre os direi-

tos das pessoas Com  

defiCiênCia 

Os Estados-Partes do presente protocolo 

acordaram o seguinte:

artigo 1

1. Qualquer Estado-Parte do presente 

protocolo (“Estado-Parte”) reconhe-

ce a competência do Comitê sobre 

os Direitos das Pessoas com Defici-

ência (“comitê”) para receber e con-

siderar comunicações submetidas 

por pessoas ou grupos de pessoas, 

ou em nome deles, sujeitos à sua 



jurisdição, alegando serem vítimas 

de violação das disposições da con-

venção pelo referido Estado-Parte.

2. O comitê não receberá comunicação 

referente a qualquer Estado-Parte 

que não seja signatário do presente 

protocolo.

artigo 2

O comitê considerará inadmissível a co-

municação quando:

a) a comunicação for anônima; 

b) a comunicação constituir abuso do di-

reito de submeter tais comunicações 

ou for incompatível com as disposições 

da convenção;
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c) a mesma matéria já tenha sido exami-

nada pelo comitê ou tenha sido ou esti-

ver sendo examinada sob outro proce-

dimento de investigação ou resolução 

internacional;

d) não tenham sido esgotados todos os 

recursos internos disponíveis, salvo no 

caso em que a tramitação desses re-

cursos se prolongue injustificadamen-

te, ou seja improvável que se obtenha 

com eles solução efetiva;

e) a comunicação estiver precariamente 

fundamentada ou não for suficiente-

mente substanciada; ou

f) os fatos que motivaram a comunicação 

tenham ocorrido antes da entrada em 



vigor do presente protocolo para o Es-

tado-Parte em apreço, salvo se os fa-

tos continuaram ocorrendo após aque-

la data.

artigo 3

Sujeito ao disposto no artigo 2 do presen-

te protocolo, o comitê levará confiden-

cialmente ao conhecimento do Estado-

Parte concernente qualquer comunicação 

submetida ao comitê. Dentro do período 

de seis meses, o Estado concernente sub-

meterá ao comitê explicações ou decla-

rações por escrito, esclarecendo a maté-

ria e a eventual solução adotada pelo 

referido Estado.



159

artigo 4

1. A qualquer momento após receber 

uma comunicação e antes de deci-

dir o mérito dessa comunicação, o 

comitê poderá transmitir ao Estado-

Parte concernente, para sua urgente 

consideração, um pedido para que 

o Estado-Parte tome as medidas de 

natureza cautelar que forem neces-

sárias para evitar possíveis danos 

irreparáveis à vítima ou às vítimas 

da violação alegada. 

2. O exercício pelo comitê de suas fa-

culdades discricionárias em virtude 

do parágrafo 1 do presente artigo 

não implicará prejuízo algum sobre 



a admissibilidade ou sobre o mérito 

da comunicação.

artigo 5

O comitê realizará sessões fechadas para 

examinar comunicações a ele submeti-

das em conformidade com o presente 

protocolo. Depois de examinar uma co-

municação, o comitê enviará suas suges-

tões e recomendações, se houver, ao Es-

tado-Parte concernente e ao requerente.

artigo 6

1. Se receber informação confiável 

indicando que um Estado-Parte 

está cometendo violação grave ou 
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sistemática de direitos estabelecidos 

na convenção, o comitê convidará 

o referido Estado-Parte a colaborar 

com a verificação da informação e, 

para tanto, a submeter suas obser-

vações a respeito da informação em 

pauta.

2. Levando em conta quaisquer obser-

vações que tenham sido submetidas 

pelo Estado-Parte concernente, bem 

como quaisquer outras informações 

confiáveis em poder do comitê, este 

poderá designar um ou mais de seus 

membros para realizar investigação 

e apresentar, em caráter de urgên-

cia, relatório ao comitê. Caso se 



justifique e o Estado-Parte o consin-

ta, a investigação poderá incluir uma 

visita ao território desse Estado.

3. Após examinar os resultados da in-

vestigação, o comitê os comunicará 

ao Estado-Parte concernente, acom-

panhados de eventuais comentários 

e recomendações.

4. Dentro do período de seis meses 

após o recebimento dos resulta-

dos, comentários e recomendações 

transmitidos pelo comitê, o Estado-

Parte concernente submeterá suas 

observações ao comitê.

5. A referida investigação será realizada 

confidencialmente e a cooperação 
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do Estado-Parte será solicitada em 

todas as fases do processo.

artigo 7

1. O comitê poderá convidar o Estado-

Parte concernente a incluir em seu 

relatório, submetido em conformi-

dade com o disposto no artigo 35 da 

convenção, pormenores a respeito 

das medidas tomadas em conse-

quência da investigação realizada 

em conformidade com o artigo 6 do 

presente protocolo. 

2. Caso necessário, o comitê poderá, 

encerrado o período de seis meses 

a que se refere o parágrafo 4 do 



artigo 6, convidar o Estado-Parte 

concernente a informar o comitê a 

respeito das medidas tomadas em 

consequência da referida investi-

gação.

artigo 8

Qualquer Estado-Parte poderá, quando 

da assinatura ou ratificação do presente 

protocolo ou de sua adesão a ele, decla-

rar que não reconhece a competência do 

comitê, a que se referem os artigos 6 e 7.

artigo 9

O secretário-geral das nações unidas 

será o depositário do presente protocolo.
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artigo 10

O presente protocolo será aberto à assi-

natura dos Estados e organizações de in-

tegração regional signatários da conven-

ção, na sede das nações unidas em nova 

York, a partir de 30 de março de 2007.

artigo 11

O presente protocolo estará sujeito à ra-

tificação pelos Estados signatários do 

presente protocolo que tiverem ratificado 

a convenção ou aderido a ela. Ele estará 

sujeito à confirmação formal por organi-

zações de integração regional signatárias 

do presente protocolo que tiverem for-

malmente confirmado a convenção ou a 



ela aderido. O protocolo ficará aberto à 

adesão de qualquer Estado ou organiza-

ção de integração regional que tiver rati-

ficado ou formalmente confirmado a con-

venção ou a ela aderido e que não tiver 

assinado o protocolo.

artigo 12

1. “Organização de integração regio-

nal” será entendida como organi-

zação constituída por Estados so-

beranos de determinada região, à 

qual seus Estados-Membros te-

nham delegado competência sobre 

matéria abrangida pela convenção 

e pelo presente protocolo. Essas 
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organizações declararão, em seus 

documentos de confirmação formal 

ou adesão, o alcance de sua compe-

tência em relação à matéria abran-

gida pela convenção e pelo presen-

te protocolo. Subsequentemente, as 

organizações informarão ao deposi-

tário qualquer alteração substancial 

no alcance de sua competência.

2. As referências a “Estados-Partes” 

no presente protocolo serão aplicá-

veis a essas organizações, nos limi-

tes da competência de tais organi-

zações.

3. Para os fins do parágrafo 1 do arti-

go 13 e do parágrafo 2 do artigo 15, 



nenhum instrumento depositado 

por organização de integração re-

gional será computado.

4. As organizações de integração re-

gional, em matérias de sua com-

petência, poderão exercer o direito 

de voto na Conferência dos Esta-

dos-Partes, tendo direito ao mes-

mo número de votos que seus Es-

tados-Membros que forem parte 

do presente protocolo. Essas orga-

nizações não exercerão seu direito 

de voto se qualquer de seus Esta-

dos-Membros exercer seu direito 

de voto, e vice-versa.
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artigo 13

1. Sujeito à entrada em vigor da con-

venção, o presente protocolo entra-

rá em vigor no trigésimo dia após o 

depósito do décimo instrumento de 

ratificação ou adesão.

2. Para cada Estado ou organização 

de integração regional que ratifi-

car ou formalmente confirmar o 

presente protocolo ou a ele aderir 

depois do depósito do décimo ins-

trumento dessa natureza, o protoco-

lo entrará em vigor no trigésimo dia 

a partir da data em que esse Estado 

ou organização tenha depositado 



seu instrumento de ratificação, con-

firmação formal ou adesão.

artigo 14

1. não serão permitidas reservas in-

compatíveis com o objeto e o pro-

pósito do presente protocolo.

2. As reservas poderão ser retiradas a 

qualquer momento.

artigo 15

1. Qualquer Estado-Parte poderá pro-

por emendas ao presente protocolo 

e submetê-las ao secretário-geral 

das nações unidas. O secretário-ge-

ral comunicará aos Estados-Partes 
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quaisquer emendas propostas, soli-

citando-lhes que o notifiquem se são 

favoráveis a uma Conferência dos 

Estados-Partes para considerar as 

propostas e tomar decisão a respei-

to delas. Se, até quatro meses após 

a data da referida comunicação, 

pelo menos um terço dos Esta-

dos-Partes se manifestar favorável 

a essa conferência, o secretário-

geral das nações unidas convocará 

a conferência, sob os auspícios das 

nações unidas. Qualquer emenda 

adotada por maioria de dois ter-

ços dos Estados-Partes presen-

tes e votantes será submetida pelo 



secretário-geral à aprovação da As-

sembleia geral das nações unidas 

e, posteriormente, à aceitação de 

todos os Estados-Partes.

2. Qualquer emenda adotada e aprova-

da conforme o disposto no parágrafo 

1 do presente artigo entrará em vigor 

no trigésimo dia após a data na qual 

o número de instrumentos de acei-

tação tenha atingido dois terços do 

número de Estados-Partes na data 

de adoção da emenda. Posterior-

mente, a emenda entrará em vigor 

para todo Estado-Parte no trigésimo 

dia após o depósito por esse Esta-

do do seu instrumento de aceitação. 
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A emenda será vinculante somente 

para os Estados-Partes que a tive-

rem aceitado.

artigo 16

Qualquer Estado-Parte poderá denunciar 

o presente protocolo mediante notifica-

ção por escrito ao secretário-geral das 

nações unidas. A denúncia tornar-se-á 

efetiva um ano após a data de recebimen-

to da notificação pelo secretário-geral.

artigo 17

O texto do presente protocolo será coloca-

do à disposição em formatos acessíveis.



artigo 18

Os textos em árabe, chinês, espanhol, 

francês, inglês e russo do presente pro-

tocolo serão igualmente autênticos. Em 

fé do que os plenipotenciários abaixo-as-

sinados, devidamente autorizados para 

tanto por seus respectivos governos, fir-

maram o presente protocolo.

Protocolo aprovado, juntamente com a 

Convenção sobre os Direitos das Pesso-

as com Deficiência, pela Assembleia ge-

ral das nações unidas e através da reso-

lução A/61/611.
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