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DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Processo nº:
Classe Assunto:
Autor:
Réu:

0500894-10.2016.8.05.0141
Ação Civil Pública - Terceirização do SUS
Conselho Brasileiro de Oftalmologia - CBO
Municipio de ITAGI e outro

A presente Ação Civil Pública visa suspender os efeitos da Lei
Municipal de Itagi, que dispõe sobre a concessão de alvará sanitário aos profissionais
optometristas, bem como a suspensão de possíveis alvarás sanitários já expedidos pelo
Municípios aos profissionais existentes na cidade, além da interrupção das atividades
destes profissionais.
Determinada

a

notificação

dos

demandados,

estes

não

se

manifestam no feito, embora devidamente intimados.
Ofertada vista dos autos ao Ministério Público, este opinou pela
concessão da medida liminar, conforme parecer de fls. 251/252.
Vieram os autos conclusos. Decido.
Segundo o art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase,
entendo parcialmente presentes os requisitos necessários para a concessão da medida
inicialmente pleiteada. Com efeito, o art. 5º, inciso XIII Da CF assegura que “é livre o
exercício

de

qualquer

trabalho,

ofício,

ou

profissão,

atendidas

as

qualificações

profissionais que a lei estabelecer”.
Além disso a profissão está prevista na Classificação Brasileira de
Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Portaria nº 397/2002, e
também está regulamentada pelo Decreto nº 20.931/32, que “Regula e fiscaliza o
exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de
farmacêutico, parteira e enfermeira, no Brasil” e do qual extrai-se os seguintes
dispositivos:
Art. 3º Os optometristas, práticos de farmácia, massagistas e duchistas
estão tambem sujeitos à fiscalização, só podendo exercer a profissão
respectiva se provarem a sua habilitação a juízo da autoridade sanitária.
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Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas,
optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender
clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para
o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da
Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade
competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será
recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

Há, ainda, disposições sobre a profissão de optometrista no
Decreto 24.492/34, que “Baixa instruções sobre o decreto n. 20.931/32, na parte relativa
à venda de lentes de graus”, nestes termos:
Art. 13 E' expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico
prático e demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir
escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de gráu, sob pena de
processo por exercício ilegal da medicina, além das outras penalidades
previstas em lei.

Art. 14 O estabelecimento de venda de lentes de gráu só poderá fornecer
lentes de gráu mediante apresentação da fórmula ótica de médico, cujo
diploma se ache devidamente registrado na repartição competente.

Dessa forma, não se pode negar a expedição de alvará sanitário
para o funcionamento do consultório de optometria, mesmo diante da vedação prevista
no art. 38 do Decreto 20.931/32, pois o que se sobrepõe é a existência de autorização
legal para o exercício da profissão e a comprovação da qualificação profissional atinente.
Nesse sentido, colho a ementa do E. Tribunal de Justiça da Bahia:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ SANITÁRIO.
CONSULTÓRIO DE OPTOMETRIA. 1. A jurisprudência pátria, em sua
maioria, tem se posicionado de forma diversa, entendendo que, se
preenchidos os requisitos de formação e habilitação por parte da autora,
não há porque se negar a a concessão do alvará sanitário para exercício
da profissão de optometria. 2. Destaca-se, ademais, como bem destacado
pelo Min. Luiz Fux no bojo do acórdão proferido no REsp 975.322/RS, “A
expedição de licenças sanitárias com finalidade de exames oculares em
consultório pelas Vigilâncias Sanitárias Estaduais e/ou Municipais a
profissionais não médicos, já foi analisada pela Procuradoria Federal da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - Parecer Cons. Nº
127/06 - Proc. Anvisa MS, que opinou no sentido de que a vigilância
sanitária não deveria atuar no âmbito próprio de fiscalização do exercício
profissional, mas tão-somente verificar a existência de habilitação e/ou
capacidade legal do profissional da saúde e do respeito à legislação
sanitária, objeto, in casu, de fiscalização estadual e/ou municipal”. (APL
00267902320118050001
BA,
Primeira
Câmara
Cível,
Julgado
em:17/11/2012, Des. Maria da Purificação da Silva)
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Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau
sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas
dependências dos seus estabelecimentos.

fls. 3

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
Comarca de Jequié
2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e
Comerciais
Praça Duque de Caxias, s/n, Jequiezinho - CEP 45200-000, Fone:
(73) 3527-8300, Jequié-BA - E-mail: a@a.com
a@a.com

Entretanto, a Lei Municipal conceitua e autoriza determinadas
atividades pelo optometrista que não são previstas em lei federal, como também são
atividades exclusivas de médico oftalmologista. Desta forma, presentes se encontram os
elementos que comprovam a verossimilhança do direito alegado pelo Autor, visto que, ao
menos em sede deste juízo perfunctório, verifica-se que o Município vem descumprindo

irregular da profissão de médico através da concessão de alvará aos optometrista, ao
autorizar que os mesmo possam realizar consultas, exames e receitar lentes.
Conforme jurisprudência dominante dos tribunais superiores, o
profissional optometrista deve atuar dentro dos limites estabelecidos pela legislação que
regula sua profissão, previstas nos Decretos 20.931/32 e 24.492/34.
Pelo exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO
PARCIALMENTE o pleito de liminar deduzido a fim de determinar a suspensão dos
efeitos da Lei Municipal nº110/2013, do Município de Itagi, na parte em que afronta a
Legislação Federal sobre a matéria, bem como os alvarás sanitários por ventura
expedidos baseados na referida lei.
Consigno que os consultórios de optometria poderão funcionar,
desde que no limite de sua profissão, ou seja, confeccionar as lentes e óculos, de acordo
com a prescrição do médico, podendo vender produtos e serviços ópticos, sendo-lhe
vedado o exercício de atos privativos de médicos oftalmologistas, conforme Decretos
20.931/32 e 24.492/34
Intimem-se as partes para que, no prazo de quinze dias,
especifiquem as provas que porventura pretendam produzir, justificando, objetivamente,
a necessidade e a pertinência com os fatos a serem demonstrados.
Em seguida, venham-me os autos conclusos. Publique-se.
Jequié(BA), 27 de abril de 2018.

ROBERTO PAULO PROHMANN WOLFF
Juiz de Direito
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determinações já previstas em lei federal, bem como regulamentando o exercício

