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PARECER Nº 587/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 20/2018. 

Apresentado pelo Vereador Eliseu Gabriel, o Projeto de Lei 20/2018 trata do 
reconhecimento, no município de São Paulo, da visão monocular como deficiência. O vereador 
Isac Felix, por meio de Requerimento (RDS 1222/2018) solicitou a coautoria do projeto. 

Conforme o texto apresentado, os portadores de visão monocular terão assegurados 
os mesmos direitos de que gozam os portadores de deficiência visual. Na justificativa, o autor 
destaca a dificuldade do portador de visão monocular de avaliar a profundidade de objetos, o 
que limita as possibilidades de exercício profissional e de atividades cotidianas. 

Aponta que o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 377, já assentiu que o portador 
de visão monocular tem o direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos 
deficientes. Também nesse sentido, há decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª região 
concluindo que a cegueira de um olho é uma deficiência, conferindo aos portadores o direito à 
isenção de Imposto de Renda. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto. Contudo, apresentou um substitutivo a fim de adequar o texto ao 
princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes. 

Vale ressaltar que o projeto reveste-se de elevado interesse público, faz com que o 
Município de São Paulo concretize um passo importante no reconhecimento da visão 
monocular como deficiência visual e, portanto, esta Comissão é de parecer favorável, nos 
termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 08 de maio de 2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/05/2019, p. 77 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


