
Observatório

Superior Tribunal de Justiça confirma que 
só médico pode prescrever lentes de grau 
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Observatório

A Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
negou o pedido de dois

optometristas do Estado de Rondônia
que pretendiam continuar prescre-
vendo óculos e adaptando lentes de
contato. O Ministério Público Federal
havia entrado com ação civil para que
fossem impedidos de praticar atos
privativos de médicos e a ação foi
vitoriosa no Tribunal de Justiça de
Rondônia (TJRO), que determinou a
proibição e estabeleceu que a publi-
cidade da empresa deveria ser total-
mente remodelada. 
Os optometristas recorreram ao STJ
contra essa decisão da justiça de
Rondônia. Questionaram a decisão
baseados na Portaria n. 397/2002 do
Ministério do trabalho e Emprego, a

Classificação Brasileira de Ocupa-
ções, que teria alargado as atividades
do optometrista em relação aos de-
cretos 20.931/1932 e 24.492/1934, o
que deveria levar ao reconhecimento
da inconstitucionalidade destas normas.
A relatora do processo no STJ, minis-
tra Eliana Calmon, considerou que no
âmbito do recurso especial não é
viável verificar a recepção (quando a
Constituição recebe as leis já
existentes e compatíveis com o texto
constitucional e dá validade a elas)
desses decretos pela Constituição
Federal de 1988, uma vez que não
compete ao STJ analisar questões de
caráter constitucional. Entretanto, a
ministra esclareceu que aquele Tri-
bunal já havia se manifestado pela
vigência dos dispositivos dos decretos
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A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão da Justiça de
Rondônia que impediu optometristas de prescreverem óculos e lentes de contato. A ação
havia sido ajuizada pelo Ministério Público Federal.

20.931/1932 e 24.492/1934 que tra-
tam da prescrição de lentes de grau e
que a legislação que havia revogado
estes dispositivos foi suspensa pelo
Supremo Tribunal Federal.
A relatora concluiu que a Classifi-
cação Brasileira de Ocupações do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego extra-
polou o que previa a legislação que
trata do assunto, “ao permitir que os
profissionais óticos realizem exames
e consultas optométricos, bem como
prescrevam a utilização de óculos e
lentes”. Desta forma, a ministra con-
firmou o posicionamento do TJRO no
sentido de que os optometristas se
abstenham de realizar consultas e
prescrever óculos. Por unanimidade,
os ministros da Segunda Turma acom-
panharam o voto da relatora.

O Juiz Sílvio César dos Santos Maria, da Comarca de Santarém (PA), através
de sentença publicada em 10 de junho, proibiu os optometristas Andréia Dolci

e Evandro Moura de realizarem prescrições de lentes de grau até que a profissão
de “optômetro” seja regulamentada na forma da lei. A sentença foi resultado de
uma Ação Cautelar Inonimada proposta pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

De acordo com o juiz, “o optometrista, todavia, não resta habilitado
para os misteres médicos, como são as atividades de diagnosticar

e tratar doenças relativas ao globo ocular, sob qualquer forma.”
Embora os acusados tenham invocado a Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002,

do Ministério do Trabalho e Emprego (Classificação Brasileira de Ocupações)
para justificar sua atuação, o Juiz afirmou que os Decretos 20.931/32 e 24.492/34
estão em vigor e proíbem a realização de consultas para prescrição de lentes de

grau por parte dos optometristas, bem como que estes possuam consultórios.
“Ora, percebe-se nitidamente que a Portaria em questão foi além do que previsto
na legislação de regência, ao permitir que os profissionais óticos realizem exames
e consultas optométricos, bem como prescrevem a utilização de óculos e lentes”,

assinala a sentença.
Na mesma sentença, o Juiz deixa consignado que “não verifico afronta ao artigo

5º, inciso XIII da Constituição Federal de outubro de 1988, que dispõe que é livre o
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações

profissionais que a lei estabelecer. Em que pese o curso oficial de optometria seja
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, conforme comprovado nos

autos, tem-se que o profissional formado nessa área não pode prescrever, indicar
ou aconselhar a utilização de lentes de grau, por ser atividade exclusiva do médico

oftalmologista”.
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