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Of. nO1O/181-SEMAD/DGD/JE

Excelentíssimo Senhor

RAULCASSEL

Presidente da Câmara de Vereadores

Ilustres Integrantes do Poder Legislativo

NOVO HAMBURGO - RS

Novo Hamburgo, 19 de março de 2019

Assunto: ENCAMINHA MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI N° 88/2018

Senhor Presidente,

Por meio do oficio n068/2019, Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia de lei

decretada por essa Egrégia Câmara em 07 de março de 2019, relativa à Proposição de Lei n°

88/2018 a qual "Classifica a visão monocular como deficiência visual, incluindo-a no rol dos

portadores de necessidades especiais no Município de Novo Hamburgo", de autoria do Vereador

Enio Brizola, a qual comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso V do art. 59 da Lei

Orgânica Municipal, decidi vetar inteeralmente, por inconstitucionalidade e por contrariedade ao

interesse público conforme razões que seguem.

DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do S1o, do Art. 44 da Lei orgânica Municipal, o prazo para apresentação
de veto é de 15 dias úteis a partir da data da cientificação. O Ofício n068/20 19 que cientificou o

Poder Executivo da aprovação e da redação final do PL n088/2018 foi recebido em 07/03/2019,

sendo a data final para apresentação de seu veto em 28/03/2019.

DAS RAZÕES DO VETO

Em que pese a louvável iniciativa do Projeto em pauta, a medida não reúne

condições de ser convertida em lei, impondo-se seu VETO TOTAL, nos termos das considerações a

seguir aduzidas.

Muito embora a proposição trata-se de estabelecimento de diretrizes para a

classificação da visão monocular como deficiência visual, incluindo-a no rol dos portadores de

necessidades especiais no Município de Novo Hamburgo, por sua interpretação literal nos remete a
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conclusão que há um comando imperativo, uma obril:atoriedade, quando impõe que a visão

monocular deve ser incluída no rol das deficiências visuais. Portanto, há incongruência na

proposição o que a toma inconstitucional.

Nesse sentido, quando a proposição determina que ficará classificada como

deficiência visual a visão monocular, por consequência já a toma inconstitucional por não se tratar

de norma autorizativa, mas sim impositiva gerando, por consequência vício de iniciativa eis que

trata-se de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo.

Ademais, resta patente que, ao criar as referidas imposições, nos moldes descritos no

projeto de lei, estabelece conceitos, procedimentos e ônus a cargo do Poder Público, matéria

atinente à organização administrativa, incorrendo em clara ingerência nas atividades e atribuições

do Poder Executivo.

Contudo, o projeto de lei em exame tem conteúdo normativo que implica

interferência na gestão do Município, incidindo, vênia concedida, em violação ao disposto no artigo

40, da Lei Orgânica, que defere competência privativa ao Chefe do Poder Executivo para realizá-la.

Muito embora seja louvável a iniciativa, a efetivação da medida trazida pelo Poder

Legislativo importa em norma inócua para o Município visto que a Corte Superior já se

manifestou no sentido de reconhecer que a visão monocular é uma deficiência física e,

portanto não é necessária Lei Municipal para reconhecê-la como tal.

Ademais, há Súmula do STJ que disciplina o mesmo tema.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça transformou entendimento já

pacificado pelo tribunal na Súmula 377, que garante portador de deficiência da capacidade de visão

em apenas um dos olhos o direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos

deficientes.

STJ, Súmula 377 : "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:

"MANDADODE SEGURANÇAN° 13.311 - DF

RELATOR:MINISTRO FELIX FISCHER

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

RESERVA DE VAGA. CANDIDATO DEFICIENTE. VISÃO
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MONOCULAR. NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

RECONHECIMENTO.

A visão monocular constitui motivo suficiente para se reconhecer ao

impetrante o seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo público

pretendido, dentre as vagas reservadas a portadores de deficiência física.

Precedentes do c. STF e desta c. Corte Superior. Segurança concedida" .

"RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 19.257 - DF

RELATOR: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR

DE VISÃO MONOCULAR. DIREITO A CONCORRER ÀS VAGAS

DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.

RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. O art. 4° , IH , do Decreto 3.298 /99, que define as hipóteses de

deficiência visual, deve ser interpretado em consonância com o art. 3° do

mesmo diploma legal, de modo a não excluir os portadores de visão

monocular da disputa às vagas destinadas aos portadores de deficiência

física. Precedentes.

2. Recurso ordinário provido".

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.

DEFICIENTE FÍSICO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR.

CONDIÇÃO QUE O AUTORIZA A CONCORRER AS VAGAS

DESTINADAS AOS DEFICIENTES FÍSICOS. PRECEDENTES. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de

que o candidato com visão monocular é deficiente físico. Ausência de

argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a

que se nega provimento.

(ARE 760015 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira

Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE

SOFRE DE VISÃO MONOCULAR. CONDIÇÃO DE PORTADOR DE

NECESSIDADES ESPECIAIS. PRECEDENTES DESTE E. TJRJ E DO

E.STJ. SÚMULA 377. DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
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PREVISTO NO ART. 557, S 1° DO CPC. O art. 557 do CPC faculta ao

relator proferir decisão monocrática. Havendo discordância, deve a parte

interpor o recurso próprio para que a decisão seja analisada pelo Colegiado.

O Agravo Legal se destina a levar ao Colegiado a matéria conhecida

monocraticamente pelo relator, observados os limites da apelação originária.

Trata-se de mandado de segurança objetivando a anulação ou o afastamento

do resultado oficial da perícia médica e a inclusão da impetrante no rol de

aprovados na condição de deficiente visual, a fim de que surtam todos os

efeitos destinados ao imediato provimento no cargo de Técnico de Controle

Externo 03 Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio

de Janeiro. Documentos trazidos pelo Apelante que comprovam sua

condição de deficiente visual, considerando ser portador de visão monocular

na forma da lei. Impede salientar que a Apelada não nega que o Impetrante

visão monocular, mas considera que dita deficiência não é suficiente para

que este faça jus às vagas destinadas aos portadores de necessidades

especiais. Note-se, entretanto que é pacífica a jurisprudência deste E.

Tribunal de Justiça quanto à inserção da visão monocular no conceito de

deficiência física, entendimento também adotado pelo STJ (súmula 377).

PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO DO

AGRAVO LEGAL. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da

Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II e VIII,

da Constituição. Sustenta que, in casu, não há, segundo o departamento

médico municipal, como qualificar o recorrido como deficiente, nos termos

da legislação aplicável, por possuir 100% de visão no melhor olho, com

acuidade visual muito acima do limite estabelecido na legislação para a

configuração de beneficiário da vaga de portador de deficiência (fls. 221). A

decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que

incide, no caso, a Súmula 279/STF. O recurso extraordinário não deve ser

admitido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a

jurisprudência desta Corte no sentido de que o candidato com visão

monocular é deficiente físico, o que o autoriza a concorrer às vagas

destinadas, em concurso público, a esta categoria. Veja-se, a propósito, a

ementa do RMS 26.071, julgado sob a relatoria do Ministro Ayres Britto:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
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ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO

PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL.

AMBLIOPIA. RESERVA DE VAGA. INCISO VIII DO ART. 37 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. s 2° DO ART. 5° DA LEI N° 8.112/90. LEI

N° 7.853/89. DECRETOS N°S 3.298/99 E 5.296/2004. 1. O candidato com

visão monocular padece de deficiência que impede a comparação entre os

dois olhos para saber-se qual deles é o "melhor". 2. A visão univalente --

comprometedora das noções de profundidade e distância -- implica

limitação superior à deficiência parcial que afete os dois olhos. 3. A

reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas

de superioridade jurídica constitui política de ação afirmativa que se

inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da

Constituição de 1988. 4. Recurso ordinário provido. Diante do exposto, com

base no art. 544, S 4°, II, b, do CPC e no art. 21, S 1°, do RI/STF, conheço
do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2014.Ministro Luís Roberto Barroso - Relator

(STF - ARE: 760015 RJ, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de

Julgamento: 15/04/2014, Data de Publicação: DJe-083 DIVULG

02/05/2014 PUBLIC 05/05/2014)

Os portadores de visão monocular já têm direito reconhecido a reserva de vaga em

concurso público e a antecipação de aposentadoria por idade e tempo de contribuição reduzida

graças ao reconhecimento da condição de deficiência da capacidade de visão em apenas um dos

olhos pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (súmula nO377 do STJ).

A Aposentadoria da Pessoa com Deficiência é garantida pela Lei Complementar nO

142/2013 e dá ao segurado da Previdência Social portador de Visão monocular o direito de adiantar

a aposentadoria por idade (60 anos para homens e 55 anos para mulheres, em vez de 65 e 60 anos,

respectivamente) e por tempo de contribuição com tempo variável, de acordo com o grau de

deficiência (leve, moderada ou grave) avaliado pelo INSS podendo ser reduzido entre 2 a 5 anos de

acordo com a jurisprudência.

Como estes assegurados têm direito a reserva de vaga em concurso público e a

isenção de Imposto de Renda, o benefício também dever se estender na esfera previdenciária, tem

entendido o judiciário.
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Na esfera federal, a Procuradoria da Fazenda reconheceu e estendeu recentemente

este direito ao portador de Visão monocular concedendo o benefício ao contribuinte de não sofrer

mais descontos no recebimento de seus proventos de aposentadoria e pensão e ainda, de recuperar

os valores já pagos referente aos últimos 5 anos.

O benefício se estende aos aposentados, pensionistas e reformados e se aplica aos

proventos recebidos por meio de aposentadoria pelo INSS e de Previdência Privada.

A jurisprudência, de forma cada vez mais ampla, vem acolhendo os pedidos dos

contribuintes na concessão da isenção destes impostos de modo judicial e até mesmo

administrativo.

Estas decisões de reconhecimento da visão monocular como deficiência física vêm

desde o ano de 2006 e, portanto, não se trata de uma aventura jurídica destes portadores, mas simjá

é um DIREITO RECONHECIDO DESTES! Dessa forma, não há necessidade de Lei Municipal

que garanta o direito destes portadores.

Muito embora seja louvável a iniciativa do parlamentar do Poder Legislativo na

presente proposição, o Projeto de Lei Municipal está eivado de inconstitucionalidade uma vez que

viola o sistema de reserva de iniciativa de leis, que tratem de organização e funcionamento da

administração municipal, ao chefe do Poder Executivo, além de que esta proposição será inócua

tendo em vista que já há precedentes jurisprudenciais e súmulas que resguardam os direitos das

pessoas portadoras de visão monocular.

Em face das inconstitucionalidades apontadas e considerando ser a presente

proposição inócua, vimo-nos compelidos ao VETO INTEGRAL da Proposição Legislativa em

comento.

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o autógrafo em causa, as

quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal.

Cordialmente,
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