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LIMINAR

 

Nos termos do artigo 98, caput do NCPC/2015, DEFIRO o pedido de benefício de gratuidade da Justiça formulado
pela parte impetrante, observando que a concessão da gratuidade afasta, tão somente, o adiantamento das custas
processuais, não eximindo da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, consoante disposição
do artigo 98, §§2° e 3°, do CPC/2015, mas tão somente suspende a sua exigibilidade.

 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ANTONIO CARLOS ALVES DA

 SILVA, qualificado na inicial, contra ato dito abusivo doDIRETORDA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE
ARACAJU/SERGIPE,com base nos fundamentos fáticos e jurídicos abaixo delineados.

 

Narra que recebeu notificação da Vigilância Sanitária deste município, apontando algumas inadequações sanitárias
em seu gabinete optométrico e dentro deste relatório determina a descaracterização das instalações no prazo 30
(trinta) dias.

 

Afirma que tal condição não encontra parâmetros legal que o alicerce, sendo que a Vigilância Sanitária é ente
administrativo vinculado à Secretaria de Saúde cuja sua finalidade é promover a saúde da população, e a
competência está, de modo análogo, insculpida no art. 7º e 8º da lei 9.782/99.
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Noutra banda, diz que o Decreto Federal nº 20.931/32, apesar de não estar expressamente revogada, tem seus
artigos não recepcionados pela Constituição Federal de 1988 e, outras, tacitamente revogados por norma
superveniente, sendo que a notificação se alicerça no artigo 38 da mencionada norma.

 

Assevera que a proibição também é se estende aos profissionais de enfermagem e ortopedista, o que não
encontram-se proibidos de manter consultório (ou gabinete). Já o Decreto 24.492/34 apenas menciona o profissional
Óptico – que é diferente de Optometrista. O Óptico, no momento da criação desta norma era conhecido por “óptico
prático”, não era considerado uma profissão, mas um ofício que se transmitia de pai para filho, cuja titulação se
recebia após o decurso do prazo de quinze anos. Tal Decreto não menciona, sequer, a função de optometria, mas
tão somente do Óptico, cuja sua finalidade é, de fato, a confecção de lentes e óculos.

 

Roga pela concessão da medida liminar para que a autoridade coatora se abstenha de notificar, multar ou indeferir a
   licença sanitária, sob o fundamento de ausência de descaracterização do Gabinete Optométrico. No mérito, requer

tornar definitiva a liminar.

 

Com a inicial (fls. 04/19) juntou documentos (fls. 20/75).

 

Emenda realizada em 18/07/2018, com a juntada de documentos (fls. 81/86).

 

Eis o estágio dos autos. Decido.

 

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivono qual o impetrante pleiteia, liminarmente,que a autoridade coatora
se abstenha de notificar, multar ou indeferir a licença sanitária, sob o fundamento de ausência de
descaracterização do Gabinete Optométrico.

 

I – DO PRAZO DECADENCIAL

 

A lei nº. 12.016/09 prescreve no seu artigo 23, que o direito de requerer o mandado de segurança extinguir-se-á
decorridos 120 (cento e vinte) dias, constados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Verbis:

 

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
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Neste ínterim, considerando a informação contida nos autos de que  o relatório de inspeção técnica deu-se em 14de
  maio de 2018, não há que se falar no decurso do prazo prescricional para a impetração do presente mandamus,

 ajuizado em 25/06/2018.

 

Deste modo, passo a análise do pleito liminar.

 

II – DA MEDIDA LIMINAR

 

A concessão da medida liminar em mandado de segurança deve observar os requisitos legais previstos no art. 7º,
inciso III, da Lei 12.016/09, que concerne especificamente na relevância dos motivos ou fundamentos em que se

 embasa o pedido inicial ea possibilidade de ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante acaso não
 assegurado initio litis, sendo ao final deferido,o que significa dizer, que se demonstre o “fumus boni iuris e o periculum

in mora”.Sem que se demonstrem tais pressupostos, não há como se deferir pleito liminar.

 

Inicialmente, cabe-nos tecer algumas considerações sobre o tema.

 

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.

 

Por sua vez, o Decreto 24.492/1934, que regulamenta a venda de lentes de grau, determina nos 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.
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Art. 14. O estabelecimento de venda de lentes de grau só poderá fornecer lentes de grau 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.

§ 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, em que pese o ajuizamento
da ADPF nº 131 pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria (CBOO) em 19/02/2008, até o presente momento a
mesma 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 os feitos.

 

Quanto aos termos da Portaria nº 397/02 do MTE, que trata da classificação brasileira de ocupações, no tocante aos
optometristas, dispõe que os mesmos “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, de acordo com a jurisprudência pátria, a Portaria extrapolou a sua competência regulamentar, pois
outorgou aos profissionais optometristas funções privativas de médico, como, por exemplo, a realização de exames e
consultas.

 

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.

 

De mais a mais, o STJ já se posicionou em diversas oportunidades tanto acerca da vigência dos decretos supra
mencionados, bem como quanto ao alcance de atuação/limitações do profissional optometrista, senão vejamos:
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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)

 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRÁTICA DE ATOS POR OPTOMETRISTA PRIVATIVOS DE
OFTALMOLOGISTA. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR
DESPROVIDO.

1. Suspenso o ato normativo que revogou os dispositivos dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34 que regulam a
atividade profissional de optometria (Decreto 99.678/1990) pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de

 inconstitucionalidade formal, seguem em vigor as normas originais. Precedentes: AgInt no REsp. 1.369.360/SC, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.8.2017; REsp. 1.261.642/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 3.6.2013;

 MS 9.469/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 5.9.2005.

2. Importa ressaltar que não se trata aqui de repristinação dos Decretos, já que, declarada a inconstitucionalidade
formal da lei revogadora, reconhece-se a vigência ex tunc da norma anterior tida por revogada.

3. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 440.940/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

 

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 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
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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)

 

Como percebe, as vedações contidas nos Decretos 20.931/32 e nº 24.492/34 encontram-se vigentes, motivo pelo
qual imperativa a sua observância, não havendo que se falar em revogação tácita dos artigos mencionados.

 

Feitas essas ponderações passo a análise do caso dos autos.

 

No caso  sub judice, a parte Impetrante manejou o presente mandado de segurança baseada no fato de ter sido
  notificado pela Vigilância Sanitária deste município, apontando algumasinadequações sanitárias em seu gabinete

 optométrico, devendo proceder a descaracterização das instalações no prazo 30 (trinta) dias.

 

Argumenta que  tal condição não encontra parâmetros legal que o alicerce. É que a Vigilância Sanitária é ente
administrativo vinculado à Secretaria de Saúde cuja sua finalidade é promover a saúde da população, cuja
competência está, de modo análogo, insculpida no art. 7º e 8º da lei 9.782/99.

 

Pois bem. Quanto ao  fumus boni iuris, requisito de controle do mandamus, verifica-se que a parte impetrante não
  demonstrou seu cumprimento, haja vista que sequer demonstrou estarhabilitado a exercer a profissão de

 optometrista, uma vez que não juntoudiploma e/oucertificados.

 

Por sua vez, os documentos acostados aos autos não são dotados da probabilidade lógica concernente ao direito
alegado para, em sede de cognição exauriente, conceder a liminar pela via estreita do Mandado de Segurança.

 

Apesar da inexistência de proibição legal ao que se refere ao optometrista instalação de gabinete optométrico,
ressaltando que este não se confunde com instalação de consultório médico, a expedição de alvará de
funcionamento para instalação do referido gabinete deve está limitado ao exercício da profissão e habilitação do
optometrista, não podendo ultrapassar e incidir na competência privativa de médico, ante o asseverado.

 

Do que se contém nos autos, em sede preambular, não há como precisar que o impetrante cumpriu todos os
requisitos para expedição do alvará pretendido, em virtude de existirem indícios acerca de eventual interesse em
exercer alguma outra atribuição que extrapole o rol permitido, tendo em vista as informações contidas na placa de
entrada do estabelecimento em que atua o demandante.

Conferência em www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos. Número de Consulta: 2019001422731-44. fl: 6/8
em 06/06/2019 às 15:33:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Assinado eletronicamente por Christina Machado de Sales e Silva, Juiz(a) de 18ª Vara Cível de Aracaju, 



 

Ademais, o fato de não existirem normas sanitárias específicas acerca das atividades a serem desenvolvidas pelo
impetrante não impede que a fiscalização se dê com base em normas gerais relativas a estabelecimentos do mesmo
gênero.

 

Inobstante o contexto aqui apresentado, não significa dizer que há proibição legal ao exercício da optometria, por sua
vez, devem ser seguidos por seus praticantes os respectivos limites legais, com a abstenção da prática de atos
privativos de médicos e cumprimento de normas atinentes as adequações sanitárias.

 

Ressalto que conforme dito alhures, a jurisprudência dos nossos tribunais têm firmado entendimento no sentido de
que os Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 ainda se encontram em plena vigência, não se encontram com seus
artigos tacitamente revogados na forma indicada pelo impetrante, do mesmo modo que a Portaria nº 397/02 do MTE
ultrapassou a sua competência regulamentar, em face de ter outorgado aos profissionais optometristas funções
privativas de médico, como, por exemplo, a realização de exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de
óculos e lentes.

 

Assevero ainda, que a concessão da licença pretendida não deixou de ser expedida pelo órgão competente tão
somente em virtude do suposto descumprimento dos decretos indicados, mas também por conta de infringência as
normas de vigilância sanitárias vigentes.

 

Doutro modo, o requisito autorizador do writ, ou seja, o periculum in mora, não resta caracterizado, visto que
inexiste situação demonstrada pela parte impetrante que justifique urgência capaz de concessão da medida liminar
vindicada.

 

Em verdade, no caso dos autos, as informações da autoridade coatora será de grande valia para o desfecho deste 
mandamus.

 

No caso em espécie, entendo inexistir, em sede de cognição sumária, o direito líquido e certo pretendido pela
empresa impetrante, ante ausência de prova pré-constituída.

 

Assim, não háindicativo nos autos, quer nas provas colacionadas, quer na exposição vestibular, que tornem segura a
concessão da medida, motivo pelo qual indefiro o pleito liminar.

 

Ante as considerações acima expendidas, face a ausência dos requisitos ensejadores da concessão da medida
liminar, INDEFIROo pleito da parte impetrante.
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Após, cumpridos, nos termos do art. 7º da lei nº 12.016/2009, determino:

 

a) notifique-se a autoridade coatora noticiada na petição inicial para, em 10 (dez) dias, prestar as informações,
encaminhando cópia da peça e seus documentos, além desta decisão, advertindo-as do contido no art. 9º da nº
12.016/2009;

 

b) dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, qual seja, o Município de
 Aracaju/Se, através de sua procuradoria, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos para, querendo, integrar a

lide.

Intimem-se.

 

Aracaju (SE), 06 de junho de 2019.

 

 

CHRISTINA MACHADO DE SALES E SILVA

Juíza de Direito

 

Documento assinado eletronicamente por Christina Machado de Sales e Silva, Juiz(a)
, conforme art. 1º, III, "b", dade 18ª Vara Cível de Aracaju, em 06/06/2019, às 15:33:50

Lei 11.419/2006.

A conferência da  está disponível no endereço eletrônicoautenticidade do documento
www.tjse.jus.br/portal/servicos/judiciais/autenticacao-de-documentos, mediante
preenchimento do número de consulta pública 2019001422731-44.
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