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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. OPTOMETRISTA. 
DECRETOS-LEIS 20.931/32 E 24.492/34. SUSPENSÃO DA 
AÇÃO. DESCABIMENTO. PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE 
MÉDICO. DANOS MORAIS COLETIVOS CARACTERIZADOS. 
MINORAÇÃO DESCABIDA. 
1. A ADPF nº 131 foi ajuizada pelo Conselho Brasileiro de 
Óptica e Optometria (CBOO) em 19/02/2008 e até o 
momento não foi julgada, tampouco foi proferida decisão 
determinando a suspensão nacional dos processos. Assim, a 
simples existência de ADPF não tem o condão de suspender 
o presente feito.  
2. O STJ tem jurisprudência consolidada quanto à vigência e 
à aplicação das disposições contidas nos Decretos-Leis 
20.931/32 e 24.492/34, que restringem o âmbito das 
atividades do optometrista. Da mesma forma, segundo já 
decidido pela Corte Especial, a Portaria nº 397/02 do MTE 
extrapolou a sua competência regulamentar, porquanto 
outorgou aos profissionais optometristas funções privativas 
de médico, como, por exemplo, a realização de exames. 
Também a avaliação e o diagnóstico de doenças refogem às 
atribuições do optometrista, pois são atividades privativas 
do médico, na forma do art. 4º, inciso X, §3º, da Lei 
12.842/2013. 
3. Assim, a decisão impugnada ao “determinar que a 
demandada se abstenha de confeccionar lentes de grau sem 
prévia prescrição médica, realizar adaptação de lentes de 
contato por optometrista ou outro profissional não 
habilitado, assim como atender pacientes diretamente por 
estes ou ofertar qualquer outro serviço privativo de médico 
por profissional não habilitado para tal mister” não vedou o 
exercício das atividades, mas apenas determinou a 
observância das limitações previstas nos Decretos 
anteriormente mencionados. 
4. Ao permitir que profissionais sem a competência técnica 
praticassem atos que extrapolaram as suas funções, há 
evidente prejuízo à saúde pública, merecendo, portanto, 
reprovação a conduta. 
5. O STJ assentou que, em se tratando de danos morais 
coletivos, prescindível a prova da dor, sofrimento, já que a 
sua fixação visa à reparação indireta da lesão, à penalização 
do ofensor e à inibição de novas condutas. 
6. Pertinente ao quantum fixado - R$ 30.000,00 – entendo 
que desmerece a minoração pretendida, visto que atende 
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aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além do 
caráter punitivo pedagógico inerente aos danos morais 
coletivos. 
REJEITADA A PREFACIAL E, NO MÉRITO, APELO 
DESPROVIDO. UNÂNIME. 

 
APELAÇÃO CÍVEL 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70081183188 (Nº CNJ: 0090227-
65.2019.8.21.7000) 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 

VIVA BEM CONSULTAS MEDICAS  
 

APELANTE 

MINISTERIO PUBLICO  
 

APELADO 

 
A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Vigésima Segunda Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, afastar a prefacial e, no mérito, 

negar provimento ao apelo. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes 

Senhores DES.ª MARILENE BONZANINI E DES. MIGUEL ÂNGELO DA SILVA. 

Porto Alegre, 23 de maio de 2019. 

 

DES. LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI,  

Relator. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES. LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI (RELATOR) 

 

Trata-se de recurso de apelação interposto por VIVA BEM CONSULTAS 

MÉDICAS LTDA, em face da sentença de fls. 247/254, que julgou procedentes os pedidos 
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formulados pelo Ministério Público, nos autos da ação civil pública, distribuída sob o nº 

001/1.17.0131528-0, conforme dispositivo que segue: 

Isso posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 
Civil, resolvo pela procedência da Ação Coletiva de Consumo ajuizada pelo 
Ministério Público contra  Viva Bem Consultas Médicas Ltda. ME. para: 
a) ratificar a antecipação de tutela outrora concedida; 
b) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, 
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente, 
pelo IGP-M e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), 
ambos a contar da publicação desta decisão, a ser revertido para o Fundo 
de Reconstituição dos Bens Lesados, de acordo com o art. 13 da Lei nº. 
7.347/85;  
c) determinar que, para ciência da presente decisão aos interessados, 
deverá a demandada publicar às suas expensas, no prazo de 15 (quinze) 
após o trânsito em julgado da sentença, nos jornais Correio do Povo, 
Diário Gaúcho e Zero Hora, em três dias intercalados, sem exclusão do 
domingo, em tamanho mínimo de 20 cm X 20 cm, a parte dispositiva 
desta sentença, sob pena de pagamento de multa cominatória diária de 
R$ 1.000,00 (um mil reais), limitados a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser 
revertida para o Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados. 
Sem condenação das partes ao pagamento de custas ou de honorários, 
porque se trata do Ministério Público no exercício funcional. 

 

Nas suas razões, arguiu, preliminarmente, o sobrestamento da ação, diante 

da existência da ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 131, 

que versa sobre o pedido de cassação dos dispositivos constantes nos Decretos nº 

20.931/32 e 24.492/34, que impedem o livre exercício da profissão de optometrista. Alegou 

que há relação de prejudicialidade, uma vez que jugado procedente do pedido da ADPF, a 

presente ação perderá o seu objeto. No mérito, sustentou que: (a) é legal a atividade dos 

profissionais de optometria em consultórios particulares; (b) há inúmeros julgados deste 

Tribunal reconhecendo a legalidade da atividade desempenhada pelos profissionais de 

optometria em realizar atendimentos a pacientes; (c) sendo legal a atividade, deve ser 

reformada a sentença no tocante à proibição de atender pacientes diretamente; (d) não há 

prática de ato privativo de médico pelos profissionais de optometria; (e) ao profissional da 

optometria, a lei permite a realização de avaliação de adaptação da utilização de lentes e 

óculos; (f) inexiste dano moral coletivo a ensejar a condenação imposta na sentença; (g) 
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inexiste ato ilícito, uma vez que o atendimento prestado pelo profissional de optometria da 

recorrente se assemelha àquele prestado pelo profissional de optometria contemplado no 

convênio firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Brasileiro de Ótica e 

Optometria; (h) mantida a condenação, os danos morais devem ser reduzidos, em atenção 

aos princípios da razoabilidade proporcionalidade. Ao final, requereu a suspensão do 

processo ou, no mérito, o provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos (fls. 

257/279). 

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 287/293). 

Em parecer, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 

296/300). 

É o relatório. 

V O T O S  

DES. LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI (RELATOR) 

 

1.  Da preliminar: 

 

Pretende a recorrente a suspensão do processo, dada a existência da ADPF 

nº 131, em trâmite no STF, que envolve a discussão sobre a atividade dos profissionais de 

optometria. 

Sem razão. 

A ADPF nº 131 foi ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria 

(CBOO) em 19/02/2008 e até o momento não foi julgada, tampouco foi proferida decisão 

determinando a suspensão nacional dos processos envolvendo a temática lá tratada. 

Assim, a simples existência de ADPF não tem o condão de suspender o 

presente feito, motivo pelo qual afasto a prefacial. 

 

2. Do mérito: 
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Sustenta a recorrente a legalidade da atividade de optometria, que, 

segundo afirma, não envolve a prática de ato médico, permitindo a lei a realização de 

avaliação de adaptação da utilização de lentes e óculos, bem como atendimento em 

consultórios particulares. 

Pois bem. Versam os arts. 3º, 38 e 39 do Decreto-Lei 20.931/32, que tratam 

da profissão de optometrista: 

 
Art. 3º Os optometristas, práticos de farmácia, massagistas e duchistas 
estão também sujeitos à fiscalização, só podendo exercer a profissão 
respectiva se provarem a sua habilitação a juízo da autoridade sanitária. 
 
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. 
 
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. 
 

O Decreto 24.492/1934, que regulamenta a venda de lentes de grau, 

determina no seus arts.  13, 14, e 16 §1º:  

Art. 13. É 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 grau, 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 grau só poderá fornecer 
lentes de grau mediante mediante apresentação da fórmula ótica de 
médico, cujo diploma se ache devidamente registrado na repartição 
competente. 

Art. 16. O estabelecimento comercial de venda de lentes de grau não pode 
ter consultório médico, em qualquer de seus compartimentos ou 
dependências, não sendo permitido ao médico sua instalação em lugar de 
acesso obrigatório pelo estabelecimento. 
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§ 1º É vedado ao estabelecimento comercial manter consultório médico 
mesmo fora das suas dependências; indicar médico oculista que dê aos 
seus recomendados vantagens não concedidos aos demais clientes e a 
distribuir cartões ou vales que dêem direito a consultas gratuitas, 
remuneradas ou com redução de preço. 

 

Sobre a vigência e aplicação das disposições contidas no Decreto-Lei 

supramencionado, assim já se posicionou o STJ: 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. OPTOMETRIA. PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. 
IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. 
AUTOS DE INFRAÇÃO REGULARES. DIREITO SUPERVENIENTE INVOCADO. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DOS 
PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os 
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
(Enunciado Administrativo 2). 
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, continuam em vigor as 
restrições impostas pelos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 ao exercício 
da optometria. Deste modo, tendo as autuações impugnadas nesta Ação se 
fundamentado na prática de atos privativos de médicos, em contrariedade 
à vedação legal, impõe-se a sua manutenção. Julgados: AgInt nos EDcl no 
AREsp. 440.940/PR, Rel. 
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.3.2018; AgInt no REsp. 
1.369.360/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.8.2017; AgRg no 
REsp. 1.413.107/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 23.9.2015. 
3. Não pode ser conhecida o Direito superveniente invocado originalmente 
em sede de Agravo Interno, em razão da falta de prequestionamento 
(EREsp. 805.804/ES, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 1.7.2015). 
4. Agravo Interno dos PARTICULARES a que se nega provimento. 
(AgInt no REsp 1384301/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019, grifei) 
 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. ATUAÇÃO DOS OPTOMETRISTAS. ANÁLISE DA RECEPÇÃO 
MATERIAL DE NORMAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 
COMPETÊNCIA DO STF. VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 EM RELAÇÃO 
AO OPTOMETRISTA. PRECEDENTES. FISCALIZAÇÃO QUE VERIFICOU A 
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ATUAÇÃO EM EXCESSO AO PERMITIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. DIREITO SUPERVENIENTE INVOCADO. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. 
1. A análise da recepção material de normas (Decretos 20.931, de 
11/1/1932, e 24.492, de 28/06/1934) pela Constituição de 1988 é inviável 
em sede recurso especial, pois refoge à competência deste Tribunal 
Superior, uma vez que possui nítido caráter constitucional. 
2. Esta Corte tem entendimento de que estão em vigor os dispositivos do 
Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria, tendo em 
vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 
99.678/90) foi suspenso pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de 
inconstitucionalidade formal. Precedentes: REsp 1.169.991/RO, Rel. 
Ministra Eliana Calmon, Segunta Turma, DJe 13/5/2010; REsp 1.261.642/SC, 
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/6/2013; REsp 
975.322/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/11/2008. 
3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a 
questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o 
que é vedado no âmbito do recurso especial pela Súmula 7/STJ. 
4. A falta de prequestionamento do direito superveniente invocado impede 
o seu conhecimento. 
5. Agravo interno não provido. 
(AgInt no REsp 1369360/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017, grifei) 
 

Como se vê, as vedações contidas nos Decretos 20.931/32 e nº 24.492/34 

encontram-se vigentes, motivo pelo qual imperativa a sua observância. 

Dito disso, a recorrente, ao sustentar a legalidade as ações praticadas pelos 

seus optometristas, ao que se verifica, reporta-se aos termos da Portaria nº 397/02 do 

MTE, que trata da classificação brasileira de ocupações, dispondo que os optometristas 

“Realizam exames optométricos; confeccionam lentes; adaptam lentes de contato; montam 

óculos e aplicam próteses oculares. Promovem educação em saúde visual; vendem produtos 

e serviços ópticos e optométricos; gerenciam estabelecimentos. Responsabilizam-se 

tecnicamente por laboratórios ópticos, estabelecimentos ópticos básicos ou plenos e centros 

de adaptação de lentes de contato. Podem emitir laudos e pareceres ópticos-optométricos”. 

No entanto, a Portaria extrapolou a sua competência regulamentar, pois 

outorgou aos profissionais optometristas funções privativas de médico, como, por exemplo, 

a realização de exames. 
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Também a avaliação e o diagnóstico de doença refogem às atribuições do 

optometrista, pois são atividades privativas do médico, na forma do art. 4º, inciso X, §3º, da 

Lei 12.842/2013: 

 

Art. 4o  São atividades privativas do médico: 
X - determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico; 
(...) 
§ 3o  As doenças, para os efeitos desta Lei, encontram-se referenciadas na 
versão atualizada da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde. 
 

Assim, a decisão impugnada ao “determinar que a demandada se abstenha 

de confeccionar lentes de grau sem prévia prescrição médica, realizar adaptação de lentes 

de contato por optometrista ou outro profissional não habilitado, assim como atender 

pacientes diretamente por estes ou ofertar qualquer outro serviço privativo de médico por 

profissional não habilitado para tal mister” (fl. 91) não vedou o exercício das atividades, 

mas apenas determinou a observância das limitações previstas nos Decretos anteriormente 

mencionados. 

Desmerece, portanto, reparos a sentença, já que se encontra em 

conformidade com a jurisprudência do STJ: 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. CONTROVÉRSIA INTEGRALMENTE 
APRECIADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 
OCORRÊNCIA. . DECRETOS N. 20.931/32 E 24.492/34. VIGÊNCIA. 
OPTOMETRISTAS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. 
VEDAÇÃO. 
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em 
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que 
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos 
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao 
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 
2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados 
no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento 
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a 
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, 



 
 
 
 
 
 
LFSD 
Nº 70081183188 (Nº CNJ: 0090227-65.2019.8.21.7000) 
2019/CÍVEL 
 

   9 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas 
razões de julgar. 
3. A instância recorrida, aplicando os Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34, 
concluiu que é vedado aos optometristas a realização de atividades clínicas 
ou a prescrição de lentes de grau, as quais são exclusivas dos profissionais 
médicos. Ao assim decidir, alinhou-se à jurisprudência firmada nesse 
Sodalício, segundo a qual os Decretos supracitados estão em plena vigência, 
de modo que os optometristas estão impedidos de exercer as atividades 
pretendidas, consideradas privativas de profissional da medicina. 
4. Agravo interno a que se nega provimento. 
(AgInt no REsp 1756269/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019, grifei) 
 
ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTAS. LIMITES DO CAMPO DE ATUAÇÃO. 
VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. VEDAÇÃO DA 
PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. 
PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002. 
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RECONHECIDA PELO STF. 
1. Cinge-se a controvérsia aos limites do campo de atuação dos 
optometristas e de eventuais excessos ou interferências indevidas de suas 
atividades com as próprias e exclusivas de médicos oftalmologistas, 
considerado o que dispõem os Decretos 20.931, de 11.1.1932, e 24.492, de 
28 de junho de 1934, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina. 
2. Ressalte-se, desde logo, que tais diplomas continuam em vigor. 
Isso porque o ato normativo superveniente que os revogou (art. 4º do 
Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 
533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. 
3. A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente 
inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que 
os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como 
prescrevam a utilização de óculos e lentes. 
4. Desse modo, tenho por correto o posicionamento adotado pela instância 
ordinária, ao impor aos profissionais, ora recorridos, "a obrigação de não 
praticar atos privativos dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar 
lentes de contato e realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de 
visão" (fl. 572-573, e-STJ). 
5. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau. 
(REsp 1261642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013, grifei) 
 

Este Tribunal tem seguido a orientação da Corte Especial, segundo se extrai 

das seguintes ementas: 
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA. PROIBIÇÃO DE 
RECEITAR ÓCULOS OU LENTES. ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO. A 
profissão de optometrista está prevista em nosso direito desde 1932 (art. 
3º do Decreto n. 20.931). O conteúdo de suas atividades está descrito na 
Classificação Brasileira de Ocupações CBO, editada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (Portaria n. 397, de 09.10.2002). Todavia, o Superior 
Tribunal de Justiça assentou compreensão no sentido de que dispositivos 
do Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de optometria estão 
em vigor e que a Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é 
parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao 
permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, 
bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes. Apelação desprovida. 
(Apelação Cível Nº 70080355829, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 20/03/2019) 
 
APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXAMES, DIAGNÓSTICO 
E PRESCRIÇÃO DE FÓRMULAS ÓPTICAS. PORTARIA Nº 397/2002 DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. LIMITES DE ATUAÇÃO DO 
PROFISSIONAL GRADUADO EM OPTOMETRIA. DECRETOS 20.931/1932 E 
20.492/1934. ATOS PRIVATIVOS DO MÉDICO. Nos termos dos Decretos 
20.931/1932 e 20.492/1934, é vedado aos profissionais da optometria a 
realização de exames, a emissão de diagnósticos e a prescrição do uso de 
lentes corretivas, atos privativos dos médicos. A Portaria nº 397/2002 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, ao autorizar os profissionais da 
optometria a realizarem exames e consultas, bem como prescreverem a 
utilização de óculos e lentes, extrapolou os limites da legislação de 
regência, no caso, das disposições dos Decretos nº 20.931/1932 e n º 
20.492/1934. Julgados do STJ e do TJRS. Os Decretos que emanam do Poder 
Executivo têm força de lei, enquanto que as Portarias restringem-se a atos 
administrativos internos de caráter ordinatório que à lei não se equiparam. 
Essa conclusão não visa a vedar o exercício da profissão ou trabalho 
desenvolvido pelo optometrista, tampouco instituir reserva de mercado ou 
monopólio da saúde em favor dos médicos, mas limitar o exercício 
profissional, de modo a impedir a prática de ato médico por quem não tem 
habilitação para tanto. Os argumentos relativos à redução dos custos 
sociais e à carência de médicos oftalmologistas no mercado não se prestam 
a relativizar o alcance das normas que regulamentam as atividades 
profissionais, sobretudo quando a discussão envolve a proteção da saúde 
pública. LIMITAÇÃO DO COMANDO DA SENTENÇA. PROIBIÇÃO DA PRÁTICA 
ILEGAL DA MEDICINA QUE DECORRE DA LEI. Deve ser limitado o comando 
sentencial, quanto aos apelantes optometristas, à vedação da realização de 
exames de refração, sobre-refração, bem como da indicação do uso de 
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órteses e próteses oftalmológicas sem a prévia prescrição de médico 
habilitado. Isso porque a função proibitiva da prática ilegal da medicina já é 
desempenhada pela lei. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. Ao juiz é facultado 
estimular o cumprimento de ordem judicial mediante a fixação de 
astreintes, cujo objetivo é justamente dar efetividade às suas 
determinações, não sendo exigíveis caso a parte cumpra o que foi 
determinado. Caso em que as circunstâncias concretas autorizam a fixação 
de multa diária caso não comprovada a solução dos problemas apontados 
no prazo assinalado pelo juízo. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 
(Apelação Cível Nº 70072404668, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 27/04/2017) 
 

Acerca do veto aos incisos VIII e IX do art. 4ª da Lei 12.842/13, que dispõe 

sobre o exercício da medicina, tal situação não autoriza concluir que os profissionais de 

optometria podem prescrever o uso de órteses e próteses.  

Isso porque o veto, por óbvio, não revogou as restrições contidas nos 

decretos e lei mencionados, que permanecem em vigor.  

Pertinente ao termo de cooperação técnica nº 027/2016 firmado entre o 

CNJ, TJES, Estado do Espírito Santo e o Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria, trata-se 

de instrumento que não possui o condão de alterar a conclusão jurídica exposta na 

sentença, porque firmado no âmbito administrativo, sem qualquer força vinculante. 

Da mesma forma, a concessão de alvará para a atividade não amplia o 

âmbito de suas funções, restritas, reitero, às disposições regulamentares já referidas. 

Nesse sentido, a declaração de fl. 196, firmado por médico oftalmologista 

da clínica recorrente, afirmando que “os profissionais de optometria que atendem pacientes 

na clínica Vida e Saúde (Viva Bem Consultas Médicas) não praticam ato médico em suas 

consultas” não ampara a tese defendida pela recorrente, porque não esclarece quais as 

ações realizadas pelos optometristas. Além disso, o comando judicial não contraria a 

declaração; aliás, apenas determina que, de fato, não sejam prestadas atividades privativas 

do médico. 

O parecer de fls. 198/201 foi emitido para fins penais, não se aplicando ao 

caso em concreto. 
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Em suma, o profissional da optometria não está autorizado a  realizar 

exames, bem como a prescrever o uso de órteses e próteses oftalmológicas sem a prévia 

prescrição de médico habilitado, tampouco pode realizar qualquer atividade privativa do 

médico. 

De outro norte, a recorrente se insurge quanto à fixação de danos morais 

coletivos. 

Sérgio Arenhart Cruz e outro, sobre o fatos que originaram o dano moral 

coletivo, afirmam “(...) o dano moral coletivo é resultante da agressão a valores morais 

comunitários, coletivos e/ou difusos, se e quando a agressão sofrida transcenda as 

fronteiras do meramente individual (chegando a tornar-se indivisível: pense-se na agressão 

a uma espécie, vegetal ou animal, em extinção; reflita-se a propósito da violência a bens 

consagrados como patrimônio histórico mundial; cogite-se do pavor coletivo oriundo de 

desastres nucleares; imagine-se o ambiente trabalho que exige/ institucionaliza a 

humilhação dos trabalhadores). Não se trata de mero somatório de danos morais 

individuais, mas sim de outra camada – a coletiva – relativa aos danos morais”1. 

Sobre a necessidade de provas, o STJ assentou que, em se tratando de 

danos morais coletivos, prescindível a sua realização, já que a sua fixação visa à reparação 

indireta da lesão, à penalização do ofensor e à inibição de novas condutas. A exemplificar, 

colaciono a seguinte ementa: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. OSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A 
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte 
dispõe que "o dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não 
se identifica com os tradicionais atributos da pessoa humana (dor, 
sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de 
valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou 
categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação 
indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar 

                                                           
1 ARENHART, Sérgio Cruz; FERRARO, Marcella Pereira. Comentários à Lei de Ação Civil Pública. 1. ed. 
em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 
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o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais" 
(REsp 1.643.365/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 
em 5/6/2018, DJe 7/6/2018). 
2. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da 
comprovação dos danos morais - demandaria necessariamente o 
revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice 
disposto na Súmula 7/STJ. 
3. Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da 
Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, 
pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade 
entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em 
vista a situação fática de cada caso. 
4. Agravo interno desprovido. 
(AgInt no AREsp 1312148/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 20/09/2018) 
 

Com efeito, não se trata de indenizar lesões de cunho subjetivo (dor, 

sofrimento). O dano moral coletivo, no caso, está ligado à violação das regras atinentes à 

saúde pública, direito fundamental social, esculpido na Constituição Federal. 

Ao permitir que profissionais sem a competência técnica praticassem atos 

que extrapolaram as suas funções, há evidente prejuízo à saúde pública, merecendo, 

portanto, reprovação a conduta. 

Pertinente ao quantum fixado - R$ 30.000,00 – entendo que desmerece a 

minoração pretendida. 

A empresa conta com capital social não expressivo – R$ 2.000,00, em 

21/09/2016, fls. 68/70. 

Em 2017, possuía 03 profissionais optometristas, que em 06 meses 

realizaram 395 consultas, no total de R$ 17.775,002 (fl. 75). 

Assim, o valor fixado corresponde a menos de 01 ano de prestação de 

serviço, sendo que a recorrente está no mercado, pelo menos, desde 2007 (fl. 14). 

                                                           
2 R$ 45,00 cada consulta (fl. 34). 
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Diante disso, constato que o valor atende aos critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade, além do caráter punitivo pedagógico inerente aos danos 

morais coletivos. 

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. 

 

Deixo de aplicar o disposto no §11, do art. 85 do CPC, pois incabível na 

espécie. 

 

É o voto 
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