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Partes do Processo:
Tipo Nome Representante da Parte

Agravante CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA CBO Advogado: CARLOSMAGNUM COSTA NUNES - 47892/DF
Agravante JOSE AUGUSTO ALVES OTTAIANO Advogado: CARLOSMAGNUM COSTA NUNES - 47892/DF
Agravante SERGIO HENRIQUE TEIXEIRA Advogado: CARLOSMAGNUM COSTA NUNES - 47892/DF
Agravado JOYCE KEROLI ALMEIDA Advogado: EDUARDO GOMES FORMIGA - 38561/CE

 
 

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA CBO, JOSÉ AUGUSTO ALVES
OTTAIANO e SERGIO HENRIQUE TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itabaiana/SE que, nos autos da
Ação Civil Pública impetrado em face de JOYCE KEROLI ALMEIDA, ora
Agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência suscitada pelo agravante.

Em suas razões, informa que a Ação Civil Pública foi ajuizada
pretendendo que a ré/agravada abstenha-se de praticar atos privativos de
médico (consultas, exames, atendimento a paciente, manutenção de
consultório, adaptação de lentes de contato e prescrição de lentes de grau),
bem como de aviar receitas sem a devida prescrição médica, retirando
qualquer publicidade relativa à oferta da realização de exames de vistas ou
adaptação de lentes de contato em seus canais de comunicação.

Prosseguindo, ressalta a presença de risco de dano grave ou de
difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, §4º, do CPC, como também da
fumaça do direito, por força de indício de exercício de atividade que excedem o
permitido, apto à concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Afirma
que a ausência de provimento jurisdicional relacionado à tutela de urgência
permite que “profissionais não médicos continuem a atender pacientes em
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consultórios, prescrevendo lentes de grau, realizando exames e consultas,
mascarando-se doenças sistêmicas e oculares.”. Ressalta que a permanência de
tal situação “pode trazer danos irreversíveis à população, que estaria sendo
submetida avaliações por profissionais não habilitados, colocando em risco a
saúde ocular, ou até mesmo a própria vida, já que o uso de certos
medicamentos podem causar graves danos, desde a perda da visão até um
processo infeccioso.”.

Frisa haver limitações impostas aos profissionais de optometria
(decretos 20.931/32 e 24.492/34) em que os mesmos devem se restringir à
venda e confecção de lentes corretivas, mediante prescrição elaborada por
profissional graduado em medicina, sendo que a ordem que determine a
suspensão dos atendimento em “consultórios” não impedem ou restringem o
direito ao exercício da profissão, apenas a adequam aos termos legais, pelo
menos nesse primeiro momento.

Alega que “a normatização é clara ao dispor que a venda de
lentes de grau somente se pode dar mediante a apresentação de fórmula ótica
de médico.”. Relata que “os réus vêm realizando publicidade quanto a oferta de
“consulta oftalmológica” - “EXAME DE VISTA” – enganando a população e
LESANDO OS CONSUMIDORES, haja vista que praticam verdadeiro estelionato
social em ofertar serviços dos quais estão expressamente proibidos por lei.”.

Nesses termos, pede que seja deferido o pedido de tutela
antecipada recursal, a fim de determinar:

a. Se abstenha da prática de atos privativos de médico quais
sejam, a realizar consultas, exames, atendimento a paciente, manutenção de
consultório, adaptação de lentes de contato e prescrição de lentes de grau,
devendo cumprir o disposto nos Decretos 20931/32 e 24.492/34.

b. Não avie receitas sem a devida prescrição médica, devendo
cumprir o disposto nos Decretos 20931/32 e 24.492/34.

c. Retire imediatamente qualquer publicidade relativa a oferta da
realização de exames de vistas ou adaptação de lentes de contato em seus
canais de comunicação, sobretudo em suas páginas de mídias sociais e se
absterem de realiza-las doravante;

d. a fixação, para casos de descumprimento das obrigações de
fazer acima determinadas, de multa cominatória diária no valor sugerido de R$
10.000,00 (dez mil reais), importância essa que deverá ser revertida ao Fundo
de que trata a Portaria nº 531/GM, de 30 de abril de 1999: Fundo de Ações
Estratégicas e Compensações – FAEC para fins de financiamento da Política
Nacional de Atenção em Oftalmologia.

Para, ao final, seja julgado procedente o Agravo de Instrumento
e reformada a decisão de primeiro grau.

É o Relatório.

Decido.

Primeiramente, cumpre-me destacar que a presente irresignação
comporta análise nessa sede recursal, porquanto esteja prevista no artigo
1.015, I, do Código de Processo Civil, veja-se:
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“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias.” (grifo nosso).

 

Estando satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do
presente recurso e devidamente instruído com os documentos necessários,
passo à análise do pedido de tutela antecipada, de conformidade com art.
1.019, inciso I do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e
distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco)
dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir,
em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” (grifo
nosso).”

 

Como é cediço, o deferimento da antecipação da tutela provisória
de urgência depende da verificação pelo Magistrado dos requisitos elencados
no art. 300 e art. 303 do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 300. 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.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.”

 

Assim, cabe verificar se há probabilidade de o recurso ser
provido (fumus boni iuris) e se a imediata produção dos efeitos da decisão
recorrida poderá causar dano (periculum in mora).

Ainda, Fredie Didier Junior, in Curso de Direito Processual Civil,
Editora Podivm, Vol. 2, pp. 540-541, explicita que a prova inequívoca da
verossimilhança das alegações é mais rigorosa do que o fumus boni juris.
Observe-se, inverbis:

“(...)
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Trata-se, enfim, de um pressuposto objetivo de concessão da
tutela antecipada: o magistrado deverá demonstrar que há nos
autos prova produzida, com tais características, que justifique a
conclusão pela verossimilhança das alegações.Significa dizer,
ainda, que a mera alegação do demandante, não acompanhada de
prova, não permite a concessão da medida, por mais verossímil
que seja.

A prova inequívoca deve conduzir o magistrado a um juízo de
probabilidade, verossimilhança, sobre os fatos narrados. O juízo de
verossimilhança é aquele que permite chegar a uma verdade provável
sobre os fatos, a um “elevado grau de probabilidade da versão
apresentada pelo autor.

(...)

A prova inequívoca de verossimilhança das alegações é exigência mais
rigorosa que o fumus boni juris (a fumaça do bom direito), pressuposto da
tutela cautelar. Isso porque a tutela antecipada implica juízo cognitivo
mais profundo do que o exigido para a tutela cautelar – malgrado seja
mais superficial do que o exigido para a tutela definitiva (cognição
exauriente). Enquanto a tutela antecipada exige verossimilhança fundada
em prova, a cautelar só demanda mera plausibilidade/probabilidade,
independente de prova. (...)” (destaquei)

 

De logo, de se observar que o Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou acerca da vigência dos dispositivos do Decreto 20.931/1932,
conquanto o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90)
foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de
inconstitucionalidade formal.

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. PROFISSIONAL DA OPTOMETRIA.
RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
PRECEDENTE/STJ. LEGITIMIDADE DO ATO. EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ. DIREITO GARANTIDO SE PREENCHIDOS OS
REQUISITOS SANITÁRIOS ESTIPULADOS NA LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. VALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO E A
LIBERDADE PROFISSIONAL. PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.

1. A valorização do trabalho humano e a liberdade
profissional são princípios constitucionais que, por si sós, à
míngua de regulação complementar, e à luz da exegese pós-
positivista admitem o exercício de qualquer atividade
laborativa lícita.

2. O Brasil é um Estado Democrático de Direito fundado,
dentre outros valores, na dignidade e na valorização do
trabalho humanos. Esses princípios, consoante os pós-
positivistas, influem na exegese da legislação
infraconstitucional, porquanto em torno deles gravita todo o
ordenamento jurídico, composto por normas inferiores que
provêm destas normas qualificadas como soem ser as regras
principiológicas.
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3. A constitucionalização da valorização do trabalho humano
importa que sejam tomadas medidas adequadas a fim de
que metas como busca do pleno emprego (explicitamente
consagrada no art. 170, VIII), distribuição eqüitativa e justa
da renda e ampliação do acesso a bens e serviços sejam
alcançadas. Além disso, valorizar o trabalho humano,
conforme o preceito constitucional, significa defender
condições humanas de trabalho, além de se preconizar por
justa remuneração e defender o trabalho de abusos que o
capital possa dessarazoadamente proporcionar. (Leonardo
Raupp Bocorny, In "A Valorização do Trabalho Humano no
Estado Democrático de Direito, Editora Sergio Antonio Fabris
Editor, Porto Alegre/2003, páginas 72/73).

4. Consectariamente, nas questões inerentes à inscrição nos
Conselhos Profissionais, esses cânones devem informar a
atuação dos aplicadores do Direito, máxime porque dessa
legitimação profissional exsurge a possibilidade do trabalho,
valorizado constitucionalmente.

5. O conteúdo das atividades do optometrista está descrito
na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, editada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria n. 397, de
09.10.2002).

6. O art. 3º do Decreto nº 20.931, de 11.1.1932, que
regula a profissão de optometrista, está em vigor
porquanto o ato normativo superveniente que os
revogou (art. 4º do Decreto n. 99.678/90) foi
suspenso pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de
inconstitucionalidade formal.

7. Reconhecida a existência da profissão e não havendo
dúvida quando à legitimidade do seu exercício (pelo menos
em certo campo de atividades), nada impede a existência de
um curso próprio de formação profissional de optometrista.
(MS 9469/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.08.2005, DJ 05.09.2005)

8. A competência da vigilância sanitária limita-se apenas à
análise acerca da 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.

9. 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.

10. O curso universitário que está dimensionado, em sua
duração e forma, para o exercício da oftamologia, é a
medicina, nos termos da legislação em vigor (Celso Ribeiro
Bastos, In artigo "Da Criação e Regulamentação de
Profissões e Cursos Superiores: o Caso dos Oftalmologistas,
Optomestristas e Ópticos Práticos", Estudos e Pareceres,
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Revista de Direito Constitucional e Internacional, nº 34, ano
9 - janeiro-março de 2001, RT, pág. 257).

11. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal
de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma
clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais,
o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

12. Recurso Especial provido, para o fim de expedição do
alvará sanitário admitindo o ofício da optometria. (REsp
975.322/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008)

 

Nesse passo, dispõe os Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934:

 

Decreto 20.931/1932

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.

(...)

Art. 41 As casas de ótica, ortopedia e os estabelecimentos
eletro, rádio e fisioterápicos de qualquer natureza devem
possuir um livro devidamente rubricado pela autoridade
sanitária competente, destinado ao registo das prescrições
médicas.

Decreto 24.492/1934

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 apresentação da
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fórmula ótica de médico, cujo diploma se ache devidamente
registrado na repartição competente.

 

Percebe-se, portanto, que as vedações contidas nos Decretos
20.931/1932 e 20.492/1934 permanecem vigentes.

Ademais, de se observar que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento “no sentido de que os 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’ (REsp
1.169.991/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA)” (AgRg no
REsp 1413107/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

No mesmo sentido:

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).
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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)

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)

 

Assim, nessa análise inicial, percebe-se que é vedado aos
profissionais de optometria realizar diagnóstico e prescrever lentes de grau,
por se tratarem de atividades privativas de médico, nos termos dos arts. 38 e
39 do Decreto nº 20.931/32 e 13 e 14 do Decreto nº 24.492, ambos em vigor,
consoante julgamento do STF na ADIn 533-2/MC.
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Via de consequência, a Portaria nº 397/2002, do Ministério do
Trabalho, que traz a Classificação Brasileira de Ocupações, dentre elas as dos
profissionais de optometria, não se sobrepõe aos Decretos emanados do
Executivo, conforme orientação da Corte Superior, como visto em passos
anteriores.

Diante desses fundamentos, entendo estar presente a
probabilidade de provimento do recurso a que se refere o art. 995 do CPC
como requisito para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso,
aliado ao risco de dano grave e de difícil reparação para a saúde ocular da
sociedade.

Por conta disso, defiro o pleito de concessão de tutela antecipada
recursal ao presente Agravo, no sentido de que a agravada:

a. abstenha-se da prática de atos privativos de médico quais
sejam, a realizar consultas, exames, atendimento a paciente, manutenção de
consultório, adaptação de lentes de contato e prescrição de lentes de grau,
devendo cumprir o disposto nos Decretos 20931/32 e 24.492/34.

b. Não avie receitas sem a devida prescrição médica, devendo
cumprir o disposto nos Decretos 20931/32 e 24.492/34.

c. Retire imediatamente qualquer publicidade relativa a oferta da
realização de exames de vistas ou adaptação de lentes de contato em seus
canais de comunicação, sobretudo em suas páginas de mídias sociais.

Sob pena, em caso de descumprimento das obrigações de fazer
acima determinadas, de multa diária no valor sugerido de R$ 300,00 (trezentos
reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intime-se a Agravado para, querendo, apresentar suas
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019 do CPC.

Comunique-se ao Juízo a quo o teor desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 

Iolanda Santos Guimarães
Desembargador(a)


