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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº     /2018 

 

Altera a Lei Complementar nº 213, de 04 de 

dezembro de 2001, que Regulamenta a Emenda 

Constitucional nº 029/00, de 29 de novembro de 

2000, que altera a redação do “caput” do art. 

229 da Constituição Estadual do Espírito Santo, 

publicada no Diário Oficial de 30 de novembro 

de 2000. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Acrescenta dispositivos à Lei Complementar Nº 213, de 04 de dezembro de 2001, 

passando a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 3º (...) 

 

 (...) 

 

IV – Deficiência Visual - O portador de cegueira total ou com capacidade visual de, no 

máximo, 30% (trinta por cento) após correção máxima, em ambos os olhos, necessitando do 

método Braille e/ou outros métodos como meio de leitura e escrita, bem como o portador de 

visão monocular, atestado ou declaração, de oftalmologista baseado na tabela SNELLEN; 

 

(...) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Vitória, 09 de julho de 2018. 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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JUSTIFICATIVA 

 

A visão monocular é definida como a presença de visão normal em um olho e cegueira no 

olho contralateral – acuidade visual inferior a 20/400 com a melhor correção visual. A visão 

monocular interfere com a estereopsia (percepção espacial dos objetos), permitindo examinar 

a posição e a direção dos objetos dentro do campo da visão humana em um único plano, ou 

seja, apenas em duas dimensões. Assim, pacientes com visão monocular reconhecem a forma, 

as cores e o tamanho dos objetos, mas têm dificuldade em avaliar a profundidade e as 

distâncias, características da visão tridimensional. 

Segundo a Associação Brasileira dos Deficientes com Visão Monocular (ABDVM), em 

média, de 1% a 2% da população possui visão monocular, percentual que integra um 

contingente de 400 mil pessoas. 

Pacientes com visão monocular não eram considerados portadores de cegueira legal e 

deficientes visuais para acesso aos benefícios de leis dirigidas a deficientes físicos, como a lei 

de cotas. Em 2009, foi emitida a Súmula nº 377 do STJ, com o enunciado: “O portador de 

visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos 

deficientes”. Pouco depois a AGU publicou a Súmula nº 45/AGU: “Os benefícios inerentes à 

Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência devem ser estendidos ao 

portador de visão monocular, que possui direito de concorrer, em concurso público, à vaga 

reservada aos deficientes”. O Parecer/Conjur/MTE/nº 444/2011, do Ministério do Trabalho, 

manifesta o entendimento de que “os portadores de visão monocular devem ser considerados 

deficientes para fins de preenchimento da cota prevista no art. 93 da Lei nº 8.213/91, 

independentemente da existência de lei estadual neste sentido”. Portanto, atualmente no 

Brasil, portadores de visão monocular são considerados deficientes visuais para fins de 

preenchimento de cotas reservadas a deficientes físicos, no serviço público e na iniciativa 

privada. Neste sentido, a Lei nº 3.298/99, art. 37, reserva para deficientes físicos cota de 5% 

das vagas em concursos públicos e a Lei nº 8.213/91, art. 93, obriga empresas com mais de 
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100 funcionários a preencher de 2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou 

pessoas portadoras de deficiência física, a chamada Lei de Cotas. 

A visão monocular cria barreiras físicas e psicológicas na disputa de oportunidades no 

mercado de trabalho, situação esta que o benefício de reserva de vagas tem o objetivo de 

compensar. Com o intuito de defender direitos dos portadores de visão monocular, foi criada a 

Associação Brasileira dos Deficientes com Visão Monocular – ABDVM. 

A Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, em seu art. 1º, inclui o Deficiente Visual como 

Beneficiário na compra do carro com Isenção do Imposto. Porém, consideram-se Deficientes 

Visuais candidatos ao benefício apenas as pessoas que forem cegas dos dois olhos; portanto, 

no que tange ao Benefício de comprar carro com desconto de impostos, normalmente as 

decisões judiciais têm sido desfavoráveis a pessoas com Visão Monocular. 

Assim, face o exposto, solicitamos aos demais deputados o apoio a este Projeto de Lei, devido 

à necessidade e importância de tal proposta, que além de essencial passa a ser um direito 

adquirido do paciente portador de visão monocular no Estado do Espírito Santo. 

 

 

Vitória, 09 de julho de 2018. 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 
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