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RESOLUÇÃO CSDPESC nº 84, de 9 de março de 2018 (84/2018) 

Publicada no DOESC nº 20.728, de 13.03.2018 

Dispõe sobre os direitos das pessoas com visão monocular 
no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa 
Catarina. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA, no uso de suas 
atribuições legais e conforme previsão contida no artigo 102 da Lei Complementar Federal nº 80 de 12 
de janeiro de 1994, bem como do artigo 16, I, da Lei Complementar Estadual nº 575 de 02 de agosto 
de 2012, e nos termos da decisão proferida na 84ª Sessão Ordinária, ocorrida em 09 de março de 2018;  

CONSIDERANDO o advento da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que 
tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
internalizada no ordenamento jurídico pelo Decreto nº 6.949/2009, com eficácia de Emenda 
Constitucional; 

CONSIDERANDO o conceito de pessoa com deficiência trazido pelo artigo 2º do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência e pelo artigo 1 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo (Decreto nº 6.949/2009) como aquela que tem impedimento de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas; 

CONSIDERANDO que as pessoas portadoras de visão monocular apresentam impedimento 
de longo prazo subsumível à legislação em apreço; e 

CONSIDERANDO a Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, RESOLVE: 

Art. 1º. Assegurar às pessoas com visão monocular todos os direitos conferidos às pessoas com 
deficiência previstos na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), na Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo - Decreto nº 6.949/2009, na Lei nº 
7.853/1989 e nos demais diplomas legais pertinentes, especialmente a prioridade no atendimento e a 
reserva de vagas nos concursos públicos da Defensoria Pública de Santa Catarina. 

Art. 2º. Os Coordenadores de Núcleos da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina ficam 
incumbidos de promover a divulgação da presente Resolução. 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Florianópolis/SC, 9 de março de 2018. 

 

ANA CAROLINA DIHL CAVALIN 
Presidente do CSDPESC 

 


