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PODERJUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADO DO PIAUJ

GABINETE DESEMBARGADOR FERNANDO CARVALHO MENDES

APELAQAO CiVEL N. 2012.0001.905497-7

ORIGEM: PARNAIBA / 2a VARA CfVEL
0RGAO JULGADOR: 1a CAMARA ESPECIALIZADA CIVEL

APELANTE: FABIO ROCHA NASCIMENTO

ADVOGADA: LARISSA SOUSA MATIAS

APELADO: RAIMUNDO ALVES PEREIRA

ADVOGADOS: GERIMAR DE BRITO VIEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. FERNANDO CARVALHO MENDES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAQAO CIVEL. INDENIZAQAO POR DANOS

MORAIS E MATERIAIS. OPTOMETRISTA. IMPOSSIBILIDADE DE

ATENDIMENTO AO PUBLICO E PRESCRIQAO DE RECEITAS.

ATUAQAO DIRETA NOS DANOS CAUSADOS. CONDENAQAO

DEVIDA. APELO CONHECIDO E NAO PROVIDO.

1. Pedido de indenizacao por danos morais e materials, sob o

fundamento de que o profissional Optometrista, ora apelante, nao

poderia prescrever oculos ao autor quando este possuia probiemas de

visao, tendo tal fato ensejado a demora no diagnostico, dando causa

aos prejufzos entao experimentados.

2. Por ato ilicito pressupoe, essencialmente, tres pontos basicos, quais

sejam: uma acao ou omissao lesiva, a ocorrencia do resultado danoso e

a relacao de causalidade entre a conduta e o prejuizo suportado.

3. O Decreto n. 20.931/32, que regula e fiscaliza a profissao, determina

que e terminantemente proibida aos optometristas a instalagao de

consultorios para atender clientes, com o objetivo de realizar consulta,

nao possuindo competencia legal para atendimento de pacientes.

4. Por sua vez, o Decreto-Lei n. 24.492/34 baixa instrucoes sobre o

decreto n. 20.931/32, ditando aos optometristas, na parte relativa a

venda de lentes de graus que o profissional somente esta autorizado,

em termos legislatives, a executar prescribes medicas nos exatos

termos que estas the chegam, nao podendo escolher ou permitir

escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sem

possibilidade de discricionariedade quanto a tratamento e proibicao
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ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que sao partes as

acima indicadas, acordam os componentes da Egregia 1a Camara Especializada Civel,

do Tribunal de Justica do Estado do piaurpasjnanimidade, conhecer da Apelacao Civel

para, no merito, negar-lhe provimefito, mant^ndo a sentenca hostilizada em todos os
seus termos.

Sala das sessoes 'do ^gregio Tri

07dejunhode2016.

e Justica do Estado do Piaui, em Teresina,

Mveira Rehem

P res i dei

Fernando Carvalho Mendes

Relator
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RELATOR1O

O SENHOR DESEMBARGADOR FERNANDO CARVALHO MENDES

(Relator):

Cuida-se de Recurso de Apelagao de fts. 138/153, interposto por FABIO

ROCHA NASCIMENTO em face da sentenga de fls. 111/116, profertda nos autos da

Agao de Indenizagao por Danos Materials e Morais, proposta por RAIMUNDO ALVES

PEREIRA, oraapelado.

Na peca inaugural da agao indenizatoria, o Autor busca indenizagao por

supostos danos material e moral causados pelo Reu, quando do exercicio da profissao

de Optometrista e Contatologo. Alega o Autor que o referido profissional prescreveu ao

mesmo a utilizagao de oculos corretivos, conforme a Avaliacao Optometrica de fl. 14, e

que, apos a utilizagao das lentes, percebeu dores constantes nos olhos.

Adiante, traz que, quando da procura de um oftalmologista, fora

diagnosticado com cegueira do olho esquerdo e glaucoma sob a denominacao CID

H40.1. Afirmou que tal molestia foi provocada em virtude de descuido do Reu, que,

quando da realizacao da consulta clinica, nao identificou a doenga que o acometia, bem

como nao o encaminhou ao um profissional de oftalmologia, aduzindo, ainda, que tal

disfuncao poderia ter sido obstada, caso o problema em sua visao tivesse sido

diagnosticado a epoca da consulta.

Levanta, ainda, que realizou diversos gastos em virtude da citada doenga,

necessitando realizar uma cirurgia no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sustenta que a situacao ora exposta acarretou-lhe abalo em sua honra, configurando o

dever de indenizar. Pleiteou, assim, pela procedencia da acao indenizatoria,

requerendo a inversao do onus da prova e para que seja o Reu compeiido ao

pagamento de indenizagao a titulo de danos materiais no importe de R$ 1.700,00 (um

mil e setecentos reais), e danos morais no valor de R$ 40,000,00 (quarenta mil reais).

Contestagao as fls. 19/23, na qual alega o requerido que comunicou ao

paciente acerca da referida molestia, bem como o advertiu sobre a necessidade de

intervengao cirurgica. Aduziu, ainda, que o atestado medico acostado aos autos nao

determina que o glaucoma e a cegueira parciat do olho esquerdo do Requerente foram

causados pelo uso dos oculos indicados pelo profissional, sustentando, ademais, que

as referidas molestias sao decorrentes de outros fatores como a idade avangada do

Autor.
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Por fim, narra que, inexistindo o nexo de causalidade, desaparece o seu

dever de indenizar, requerendo, desta feita, que seja julgada improcedente a agao

indenizatoria.

Replica de fls. 27/32, ratificando as alegacoes da peca vestibular. A fl. 45,

fora nomeado o perito Dr. Mariano Jose de Sousa para que realizasse exame clinico no

Autor. Por sua vez, postulou o reu as fls. 46/47 pela suspeicao do perito designado, sob

a alegativa que este ultimo apresentou queixa crime em face do ora Requerido. As fls.
50/51, o Autor requer que seja indeferido o pedido do Reu e, alternativamente, pugna

pela nomeacao de urn profissional da rede publica.

A fl. 51-v, o juiz a quo acolhe o pedido de suspeicao e impedimento realizado

pelo Autor e determina que a Secretaria da Vara indique profissional da rede publica

para que este seja nomeado como perito. A Secretaria, por sua vez, informa atraves de

Certidao de fl. 59 que inexistem profissionais no citado Municipio que atenda a referida

exigencia.

A fl. 61-v, o magistrado de primeiro grau determina que a parte autora realize
pericia junto a um profissional da capital teresinense e acostasse o laudo medico aos

autos. 0 autor manifestou-se a fl. 62, aduzindo nao possuir condicoes financeiras para

deslocar-se a Teresina-PI, requerendo a nomeacao do Dr. Mariano Jose de Sousa para

o encargo.

Devidamente intimados, as partes apresentam quesitos as fls. 64/67. O juiz

de piso, por sua vez, nomeia a Dra. Tereza Maria de Senna Ibiapina para a realizagao

da citada pericia. Esta, contudo, informa a fl. 80 a impossibilidade de figurar como

perita, em decorrencia de amizade para com as partes. Nomeacao do Dr. Jose Erivaldo

Sousa Junior, que responde aos quesitos as fls. 86/87.

Manifestagao do autor a fl. 89. Memoriais do reu as fls. 102/109.

Na sentenga impugnada, entendeu o magistrado de piso pela procedencia da

agao, afirmando que nao poderia o reu prescrever oculos ao autor quando este possuia

problemas de visao, tendo tal fato ensejado a demora no diagnostico, dando causa aos

prejuizos experimentados por este. Assim, condenou o reu ao pagamento de danos

materiais fixados em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), e dez vezes esse valor a

titulo de danos morais, bem como em custas e honorarios advocaticios na base de 15%

sobre o valor da condenacao.
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Opostos os Embargos cle Declaragao de fls. 121/128 pelo reu, os quais

foram rejeitados em decisao de fls. 132/133, mantendo integralmente a sentenca

embargada.

Em sede de apelacao, aduziu o recorrente que a profissao de Optometrista e

prevista no decreto n. 20.931/32, bem como na Portaria n. 397/02 do Ministerio do

Trabalho e Emprego - MET, que descreve com acuidade o campo de atuacao do

profissional. Afirma que informou ao apelado a existencia de catarata em seu olho, e o

orientou a procurar urn especialista, o que de fato ocorreu, tendo inclusive sido

realizada cirurgia para correcao do problema. Nesse contexto, afirma que nao se pode

afirmar com precisao se a causa da cegueira alegada se deu em razao do uso dos

oculos indicado pelo apelante, ou em razao do ato cirurgico, porquanto os sintomas

apresentados surgiram tao somente apos o decurso de 06 (seis) meses de uso das

lentes corretivas.

Questionou ainda a pericia que, segundo alega, restou inconclusiva, nao

havendo qualquer indicio a comprovar e justificar os danos materials e morais em que

fora condenado. Por fim, aduz a violacao dos principios da razoabilidade e da

proporcionalidade quando da fixacao do quantum indenizatorio, pugnando, pelos

motivos expostos, pela reforma integral da sentenca, julgando-se improcedente o feito;

a realizacao de nova pericia a verificar a existencia e extensao dos danos alegados; ou

ainda, a reducao da indenizacao sofrida, obedecendo-se os parametros do Superior

Tribunal de Justica de uma justa condenapao, a fim de evitar urn enriquecimento sem

causa da parte contraria.

Em contrarrazoes de fls. 174/181, reafirmou o apelado a ocorrencia dos

danos alegados no processo, causados por conduta ilicita do apelante. Assim, nao

merece reparo a sentenca impugnada, negando-se provimento ao recurso ora em

analise.

O douto representante do Ministerio Publico Superior, as fls. 188/193, deixou

de emitir parecer por entender que nao resta configurado o interesse publico que

justifique sua intervengao nesta lide.

E o que importa relatar.

VOTO DO RELATOR

O SENHOR DESEMBARGADOR FERNANDO CARVALHO MENDES

(Relator):
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1. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Conhego do presente apelo, posto preenchidos os pressupostos legais de

admissibilidade.

2. DO MERITO

Irresigna-se o apelante contra sentenca que julgou procedente a Agao de

Danos Morais e Materials, proposta pelo apelado, condenando aquele ao pagamento

de indenizagao por danos morais e materiais, sob o fundamento de que ele nao

poderia, na qualidade de Optometrista, prescrever oculos ao autor quando este possuia

problemas de visao, tendo tal fato ensejado a demora no diagnostics, dando causa aos

prejuizos entao experimentados.

A materia disciplinadora do instituto da responsabilidade civil, com previsao

constitucional no art. 5°, X, de nossa Carta Magna, encontra-se regulada nos arts. 186 e

927 do Codigo Civil, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por agao ou omissao voluntaria,

negligencia ou imprudencia, violar direito e causar dano a

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.

Art. 927. Aquele que, por ato iiicito (arts. 186 e 187), causar

dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Dessa forma, a responsabilidade civil por ato ilicito pressupoe,

essencialmente, tres pontos basicos, quais sejam: uma acao ou omissao lesiva, a

ocorrencia do resultado danoso e a relacao de causalidade entre a conduta e o prejuizo

suportado.

Cabe, desta feita, consignar que nos termos do art. 333, I, do CPC, "o onus

da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutive do seu direito", sendo necessario

analisar com acuidade os fatos e provas constantes nos autos.

Segundo afirmou em sua lide de origem, o autor se dirigiu ao

estabelecimento optico de propriedade do requerido/apelante para que este procedesse

a uma consulta para avaliacao sobre a necessidade de utilizagao de oculos de grau e a

consequente confecgao das lentes.
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Nao obstante o uso correto das lentes prescritas, apresentou problemas

oculares e que, em sendo diagnosticado com pressao alta em seu olho esquerdo,

acabou causando-lhe cegueira total em razao da demora no diagnostico, como

atestado por profissional medico oftalmologista. Por esse motivo, e que seria cabivel a

indenizacao pleiteada.

Com efeito, o Decreto n. 20.931/32, que regula e fiscaliza o exercicio da

medicina, da odontologia, da medicina veterinaria e das profissoes de farmaceutico,

parteira e enfermeira, no Brasil, e estabelece penas, dita em seus artigos 38, 39 e 41

que:

Art. 38. E terminantemente proibido aos enfermeiros,

massagistas, optometristas e ortopedistas a instalacao de

consultorios para atender clientes, devendo o material ai

encontrado ser apreendido e remetido para o deposito publico,

onde sera vendido judicialmente a requerimento da

Procuradoria dos leitos da Saude Publica e a quern a

autoridade competente oficiara nesse sentido. 0 produto do

leilao judicial sera recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo

que as multas sanitarias.

Art. 39. E vedado as casas de otica confeccionar e vender

lentes de grau sem prescrigao medica, bem como instalar

consultorios medicos nas dependencias dos seus

estabelecimentos como instalar consultorios medicos nas

dependencias dos seus estabelecimentos.

(...)

Art. 41 As casas de otica, ortopedia e os estabelecimentos

eletro, radio e fisioterapicos de qualquer natureza devem

possuir urn livro devidamente rubricado pela autoridade

sanitaria competente, destinado ao registro das prescricoes

medicas.

Com base nesses artigos, conclui-se que e terminantemente proibida aos

optometristas a instalacao de consultorios para atender clientes, com o objetivo de

realizar consulta. Somente o medico possui autorizacao para tanto, posto que para o
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