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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO COMINATÓRIA. MUNICÍPIO. 

OPTOMETRISTA. NEGATIVA DE ALVARÁ SANITÁRIO EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE PROFISSIONAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. 

SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 

 

REMESSA NECESSÁRIA 

 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70082875485 (Nº CNJ: 0259457-

08.2019.8.21.7000) 

 

COMARCA DE QUARAÍ 

JUIZ(A) DE DIREITO  

 

REMETENTE 

GLODOMAR GUITEL  

 

AUTOR 

MUNICÍPIO DE QUARAÍ  

 

RÉU 

 

A C Ó R D Ã O  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em confirmar a sentença 

em remessa necessária. 

Custas na forma da lei. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

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

eminentes Senhores DES. CARLOS ROBERTO LOFEGO CANÍBAL E DES. 

NEWTON LUÍS MEDEIROS FABRÍCIO. 

Porto Alegre, 23 de outubro de 2019. 

 

 

DES. IRINEU MARIANI,  

Relator. 

 

R E L A T Ó R I O  

DES. IRINEU MARIANI (RELATOR) 

Cuida-se de remessa necessária em face da sentença que julgou 

procedente o pedido objeto da ação cominatória ajuizada por GLODOMAR 

GUITEL contra o MUNICÍPIO DE QUARAÍ, a fim de confirmar a liminar concedida 

no sentido de impor ao réu a expedição de alvará sanitário ao autor para que 

possa exercer sua atividade profissional. Considerando que a ação foi ajuizada 

em 14-12-17, aplica-se o disposto no art. 5º, I, da Lei Estadual nº 14.634/14, a 

fim de isentar o ente municipal do pagamento das custas processuais, conforme 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Of. Circular nº 60/2015. O réu foi condenado ao pagamento de honorários 

advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (fls. 302-4). 

O MP opina pela manutenção da sentença em remessa necessária 

(fls. 307-8). 

É o relatório. 

V O T O S  

DES. IRINEU MARIANI (RELATOR) 

A r. sentença deve ser confirmada, na linha do que foi dito no 

AgIn 70077705358, quando a Câmara confirmou a liminar (fls. 286-8): 

Deferi a tutela de urgência nos seguintes termos (fls. 976-

7):  

1. Na esteira de vários precedentes da 1ª Câmara Cível 

desta Corte, merece deferida a liminar, a fim de que não haja 

prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao autor, não mais 

prevalecendo o vetusto art. 38 do Decreto 20.931/32.  

Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa (AP 70 018 

040 527): 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO 

DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO. OPTOMETRISTA. NEGATIVA DE 

ALVARÁ SANITÁRIO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

1. Tendo sido denegada a segurança no 1º grau, não 

merece conhecido o reexame necessário (Lei 1.533, art. 12, 

parágrafo único). 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

2. Se o Ministério da Educação e Cultura criou o curso de 

Tecnólogo em Optometria, e o impetrante cursou a respectiva 

Faculdade, e foi aprovado, cumpridos estão os requisitos 

subjetivos ao exercício da atividade (CF, art. 5º, XIII). Assim, 

vulnera direito líquido e certo o Município que nega alvará 

sanitário para que o agente possa exercer regularmente a 

atividade econômica (CF, o art. 170, parágrafo único). Não há 

confundir as qualificações pessoais para o exercício da profissão, 

exigidas em lei, no sentido material (CF, art. 5º, XIII), com a 

regulamentação da profissão em lei no sentido formal.  Toda 

profissão regulamentada existe, mas nem toda que existe está 

regulamentada, e nem por isso deixa de ser lícita, se lícito é o 

seu objeto, como é o caso. Violação de direito líquido e certo 

caracterizada. 

3. Reexame necessário não conhecido e apelação provida.  

2. Nesses termos, com base no art. 300 do CPC, defiro a 

tutela de urgência, devendo o réu, por meio da autoridade 

competente no âmbito da Administração Municipal, expedir, no 

prazo de 10 dias, o alvará, a fim de que o autor possa exercer 

sua atividade, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de 

atraso, sem prejuízo do crime de desobediência.  

Ainda, passo a transcrever parecer da Procuradora de 

Justiça Drª Bárbara Fernandes Rosa Cerqueira (fls. 993-5): 

Conforme consta nos autos eletrônicos, encontra-se 

habilitado para exercer a profissão de optômetro, uma vez que 

concluiu o respectivo curso na Universidade do Contestado – 

UnC, em 14/05/2005, fl. 61. Sendo assim, reiteradamente tem se 

entendido que não pode o município negar a concessão de 

alvará, sob o argumento de que a mencionada profissão não se 

encontra regulamentada, visto que a omissão da União em 
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legislar sobre a matéria, já que possui competência exclusiva 

para isso, de acordo com o art. 22, XVI, da CF, não pode 

prejudicar o autor, impedindo-o de exercer sua profissão. 

No mesmo sentido, a ap. cív. 70 010 806 388, da eg. 21ª 

Câmara Cível, da qual foi relator o eminente Dr. Sérgio Luiz 

Grassi Geck, julgada em 4-5-05, resultando a seguinte ementa: 

“APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. 

OPTOMETRIA. Não existindo Lei que proíba o exercício de 

profissão e tendo esta sido autorizada por curso aprovado pelo 

MEC, impossível se torna a negativa de autorização por falta de 

carteira profissional, que no caso sequer existe, pois falta 

Conselho Profissional que fiscalize a profissão. Confirmada a 

sentença em reexame necessário”. 

Também a eg. 20ª Câmara Cível, no AI 70 010 942 167, do 

qual foi relator o eminente Des. Armínio José Abreu Lima da 

Rosa, julgado em 16-2-05, resultando a seguinte ementa: 

“OPTOMETRISTA E EXAMES DE VISÃO. DECRETOS NºS 24.492/34 

E 20.931/32. PORTARIA 2.948-MEC, DE 21-10-03. PRECEDENTE 

DESTE TRIBUNAL. PRESERVAÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. A saúde pública, como bem 

maior, dá legitimidade a liminar antecipatória, que vedou a 

optometrista exames de visão, assim como aplicou 

determinações do art. 38 do Decreto nº 20.931/32, não se 

podendo extrair de ato emanado do MEC revogação aos dizeres 

de comandos normativos a ele superiores”. 

Ademais, art. 5º, XIII, da CF, estabelece que “é livre o 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer.” Se a profissão 

existe, e se o agravante preenche as qualificações devidas, a 

negativa do fornecimento do alvará sanitário fere seu direito 
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líquido e certo que decorre do parágrafo único do art. 170 da 

CF, que diz: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de 

órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 

Como se vê, o dispositivo se refere aos requisitos 

objetivos para o exercício da atividade, sendo natural que o 

poder público municipal exija a existência de alvará, quando 

mais não seja para controle das atividades econômicas em seu 

território, devendo ser reformada a decisão atacada. 

Assim, nada mais precisa ser dito. 

Nesses termos, confirmo a sentença em remessa necessária. 

 

 

 

DES. CARLOS ROBERTO LOFEGO CANÍBAL - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. NEWTON LUÍS MEDEIROS FABRÍCIO - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. IRINEU MARIANI - Presidente - Remessa Necessária nº 70082875485, 

Comarca de Quaraí: "À UNANIMIDADE, CONFIRMARAM A SENTENÇA EM 

REMESSA NECESSÁRIA." 

 

 

Julgador(a) de 1º Grau: CARMEN LUCIA SANTOS DA FONTOURA 


