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A presente propositura visa enquadrar a visão monocular como deficiência física para 

todos os fins legais, acima de tudo para que os portadores dessa deficiência tenham acesso a 
todos os benefícios ou tratamentos especiais previstos na Constituição. 

Visão monocular, conforme a Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), da Organização Mundial de Saúde (OMS), estabelece serem as 
deficiências, espécie de problema nas funções ou na estrutura do corpo, tais como um desvio 
importante ou uma perda. As funções do corpo incluem sentidos humanos básicos como as 
funções da visão. 

Nesse sentido, segundo a CIF, a visão monocular limita no deficiente a posição e a 
direção dos alvos que pretende ver, limitando-os ao campo de visão no plano, o que impõe 
limites no reconhecimento de objetos. Uma imagem bidimensional, como uma gravura ou uma 
fotografia, representaria a visão monocular, enquanto uma escultura representaria a visão 
binocular. A visão binocular permite a percepção de profundidade, porque duas imagens 
chegam ao cérebro em diferentes ângulos, e ao serem analisadas o cérebro as funde em uma 
única imagem tridimensional. Isto explica a dificuldade do deficiente visual monocular para 
avaliar profundidade. Neste quadro, a percepção restringe ou limita as possibilidades de 
exercício profissional e de atividades cotidianas, como por exemplo, a prática de alguns 
esportes, atravessar a rua e dirigir profissionalmente. 

Relativamente ao tema, a Súmula 377 do STJ já reconheceu: "O portador de visão 
monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos 
deficientes". 

Diversos precedentes embasaram o teor do enunciado desta súmula, dentre eles: 

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 19.291 - PA 

RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIENTE 
VISUAL. VISÃO MONOCULAR. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA RESERVA DE VAGA. 
ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I - A deficiência visual, definida no art. 4°, III, do Decreto 
n° 3298 /99, não implica exclusão do benefício da reserva de vaga para candidato com visão 
monocular. II -"A visão monocular cria barreiras físicas e psicológicas na disputa de 
oportunidades no mercado de trabalho, situação esta que o benefício da reserva de vagas tem 
o objetivo de compensar. 

III - Recurso ordinário provido. 

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 22.489 - DF 

RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO NO BENEFÍCIO DE RESERVA DE VAGA. 

1. O candidato portador de visão monocular, enquadra-se no conceito de deficiência 
que o benefício de reserva de vagas tenta compensar. Exegese do art. 3º c.c. art.  4° do 



Decreto nº 3.298 /99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência. Precedentes desta Quinta Turma.” 

2. Recurso conhecido e provido.” 

Nessa mesma esfera, em julgado recente da lavra do desembargador Paulo Afonso 
Vaz do TRF4, foi concedida aposentadoria a um portador de visão monocular. Em seu relatório 
o excl. Desembargador concluiu que a cegueira de um olho é uma deficiência e acrescentou, 
na esfera do Direito Tributário a cegueira monocular também é reconhecida como deficiência 
para fins de isenção do Imposto de Renda. 

No entendimento do desembargador, a concessão do benefício atende ao método de 
interpretação constitucional que recomenda a máxima efetividade aos direitos fundamentais. 

Trata-se, portanto, a presente propositura, de medida fundamental para 
reconhecimento de direito já sacramentado pela nossa corte máxima, razão pela qual conto 
com o apoio dos meus nobres pares para sua aprovação nessa casa legislativa.” 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/03/2018, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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