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1. Trata-se de expediente encaminhado pela Secretaria Estadual de Saúde com dúvida sobre a manutenção das conclusões exaradas através das
Informações  PDPE  nº  165/10  e  094/12,  as  quais  tratam  da  possibilidade  de  concessão  de  alvará  sanitário  aos  estabelecimentos  �tulados  por
optometristas.

Inaugura o processo administra�vo o O�cio n.º 71/2017/SEJUR/CBO do Conselho Brasileiro de O�almologia, solicitando análise e revisão por
parte da Procuradoria-Geral do Estado da posição adotada através das Informações PDPE nº 165/10 e 094/12, as quais resultaram na elaboração do
Memorando Circular nº 03/13 por parte da Vigilância Sanitária Estadual (fls. 03/10). O pedido do Conselho é formulado nos seguintes termos:

“O CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA  –  CBO E  A  SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA  DO  ESTADO  DO RIO  GRANDE DO  SUL tomaram

conhecimento de que neste Estado, por força dos documentos “Informação nº 165/10/PDPE; Informação 094/12/PDPE e MEMO CIRC. 03/13” vem sendo autorizada a

concessão de alvarás sanitários para “consultórios de optometristas”, onde estes vêm realizando a�vidades priva�stas de médicos o�almologistas, quais sejam: a realização

de exames, consultas, adaptação de lentes de contato e prescrição de lentes de grau (óculos).

Inicialmente é necessário trazer ao conhecimento que estas autorizações, por serem anteriores à lei federal nº 12.842/2013, estão desatualizadas, haja

vista que o atual sistema norma�vo determina ser priva�vo do médico o prognós�co rela�vo ao diagnós�co nosológico, me (sic) plena sintonia com os decretos

20.931/32 e 24.492/34.

(...)

Importante destacar que não se trata de dizer se uma ‘ocupação’ pode ou não ser exercida, mas sim dos limites de atuação de cada profissional, sendo, no caso, ambos

dignos de respeito e valorização.

Ao  o�almologista  cabe  iden�ficar  e  diagnos�car  as  patologias  e/ou  erros  de  refração  que  acometem os  olhos  e,  se  for  o  caso,  prescrever  lentes  e  óculos,  e  ao

ó�co/optometrista compete executar fielmente a prescrição médica, aviando as fórmulas ó�cas.

Nesta esteira, cumpre lembrar que optometristas somente podem ter alvará para exercer as atribuições que lhes digam respeito. Tais a�vidades estão elencadas no ar�go 9º

do Decreto 24.492/34, que assim dispõe:



Art. 9º Ao ó�co prá�co do estabelecimento compete:

a) a manipulação ou fabrico das lentes de gráu;

b) o aviamento perfeito das fórmulas ó�cas fornecidas por médico oculista;

c) subs�tuir por lentes de gráu idên�co aquelas que lhe forem apresentadas danificadas:

d) datar e assinar diariamente o livro de registro do receituário de ó�ca.

Con�nuando, cumpre registrar que optometristas não podem ter alvará para instalação de consultórios, uma vez que tal proibição é expressa, segundo o ar�go 38 do

Decreto 20.931/32, abaixo transcrito:

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 reme�do para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saude Pública e a quem a autoridade

competente oficiará nesse sen�do. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

Art.  39 É  vedado às  casas  de ó�ca confeccionar  e  vender  lentes de  grau  sem  prescrição  médica,  bem como instalar  consultórios  médicos  nas

dependências dos seus estabelecimentos.

Sendo assim, percebe-se claramente que o optometrista não pode atender pacientes e somente está autorizado, em termos legisla�vos, a executar prescrições médicas nos

exatos termos que estas lhe chegam.

Ademais, a realização de atendimentos, exames e consultas por profissionais não habilitados para tal  configura gravíssimo risco à saúde da população como um todo,

merecendo assim a sua respec�va proteção por parte das autoridades públicas, sob pena de configurar, inclusive, ato de improbidade administra�va nos moldes do ar�go 10, incisos I, IX,

XI, XIV, e do ar�go 11, inciso I, todos da Lei 8.429/92.

Conclusão inequívoca da leitura acima é de que (1) é terminantemente proibido aos optometristas a instalação de consultórios para atender clientes. Assim, o

optometrista está absolutamente impedido de atender clientes, ou seja, de ter acesso a qualquer pessoa da sociedade com o obje�vo de realizar consulta. Impedido está o

seu acesso à população.

Essa constatação é lógica, pois para atender pacientes e realizar diagnós�cos nosológicos é essencial autorização legal e, no Brasil de hoje, somente o médico possui essa

autorização.

Outra conclusão cristalina é a de que está terminantemente proibido (2) às casas de ó�ca confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar

consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos. Aqui novamente se ressalta a impossibilidade e vedação de atendimento da população pelo optometrista.

Ressalte-se que o Art. 38 é complementado pelo Art. 39 sob o mesmo fundamento, qual seja, o optometrista não possui competência legal para realizar diagnós�cos

nosológicos – sendo proibido de atender pacientes.

Diante do exposto, requer a esta digna Procuradoria que reveja o posicionamento adotado, o qual, nos colocamos à disposição para subsidiá-los no que for necessário, em

especial, material técnico a respeito do tema.

Ademais, o que aqui se busca é a proteção da saúde pública da população gaúcha e o cumprimento da legislação em vigor. Propomos, desde já, conjuntamente a criação de

um documento instru�vo (nota técnica) às vigilâncias municipais deste estado para que sejam orientadas quanto ao correto proceder diante dessas situações e, a um só passo, contribuir

com a qualidade da saúde ocular e evitar os inúmeros mandados de segurança que tem impetrado esses profissionais, além de poder contribuir na melhora da fiscalização desses

estabelecimentos.

(...)” (fls. 03-09) (Grifou-se)

Foi  anexada  cópia  do  expediente  administra�vo  nº  63926-2000/09-5,  no  qual  foram  emi�das  as  citadas  Informações  da
Procuradoria-Geral do Estado (fls. 11/116).

Também é anexado aos autos o Memorando Circular 03/13 NVES/DVS/CEVS, cujo conteúdo segue:

“Inicialmente salientamos que o licenciamento sanitário de clínicas de optometria compete aos municípios e não ao Estado, conforme divisão de competências previstas na

Lei Federal nº 8080/90, arts. 17 e 18, e Resolução nº 30/2004, da CIB/RS, cópia anexa.

Sobre a questão específica do profissional optometrista e seus respec�vos consultórios/clínicas, devido a grande controvérsia administra�va e jurídica que se criou em torno

da questão a par�r do ano de 2006, foi aberto pela SES o expediente nº 63926-2000/09-5 obje�vando a manifestação da PGE sobre a questão a fim de uniformizar o procedimento da

VISA Estadual.

Além disso, sempre foi informado aos municípios o trâmite do processo administra�vo nº 63926-20.00/09-5 no âmbito da SES/RS, pelo qual estávamos aguardando um

PARECER da PGE. E sempre foi ressaltada a competência municipal para norma�zar e atuar sobre a questão; assim sendo, independentemente do posicionamento da VISA/Estadual os

municípios poderiam decidir a forma de proceder em relação aos consultórios de optometria .

Por fim, tendo recebido o PARECER da PGE no sen�do de que deve ser concedido alvará sanitário para consultórios/clínicas de optometria ,  o Núcleo de Vigilância de

Estabelecimentos de Saúde fez um estudo na legislação sanitária existente e chegou à conclusão de que podem ser aplicadas as seguintes normas gerais referentes a todos os serviços de

saúde:

I. RDC/Anvisa nº 63 de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Prá�cas de Funcionamento para os Serviços de Saúde;

II. RDC/Anvisa n. 02, de 25 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde;

III. RDC/Anvisa nº 306, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;



IV. RDC/Anvisa nº 50, de 21 de fevereiro de 2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos �sicos de

estabelecimentos assistências de saúde;

V. RDC/Anvisa nº 42, de 25 de outubro de 2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção an�ssép�ca das

mãos, pelos serviços de saúde do País, e dá outras providências”. (fls. 117/119)

A Assessoria Jurídica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde se manifestou nos seguintes termos:

“(...)

Segundo depreende-se da análise do expediente nº 63926-2000/09-5 a Vigilância Sanitária Estadual posicionou-se acerca do assunto por meio da Informação nº 020/2012

NVES/DVS/CEVS/SES (vide folha 72 deste processo), no sen�do de que não poderia autorizar a emissão de alvará sanitário para consultório de optometria e nem cer�ficar a existência de

habilitação e/ou capacidade legal do profissional de saúde. Porém, tendo em vista principalmente a resposta da PGE na Informação nº 094/12/PDPE, emi�u o Memorando Circular nº

03/13 NVES/DVS/CEVS (cópia anexada nas folhas 117 a  119),  o  qual  também foi  citado como causa do pedido de revisão pelo  Departamento Jurídico do Conselho Brasileiro de

O�almologia.

Por outro lado, sobre o assunto trazido à baila também cumpre esclarecer que desde a criação por lei dos Conselhos Profissionais ou Órgãos de Classe no Brasil  não

compete mais à Vigilância Sanitária fiscalizar o exercício de qualquer profissão.

A fim de melhor elucidar o acima exposto, pondere-se que, de acordo com a Cons�tuição Federal e a Lei Federal nº 8080/90, as ações de vigilância sanitária são executadas

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e são conceituadas como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários

decorrentes do meio ambiente,  da produção e circulação de bens e da prestação de serviços  de interesse da saúde,  abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou

indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou

indiretamente com a saúde.

No que tange ao exercício ilegal de a�vidades pelos profissionais optometristas, reiteramos o fato de que a Vigilância Sanitária não possui competência legal para autuar

qualquer profissional por exercício ilegal  de a�vidade, uma vez tratar-se de questão é�ca, de competência dos conselhos profissionais,  além de possível ocorrência de crime, cuja

apuração é de competência da Polícia Civil e do Ministério Público.

Feitas as considerações acima, a recomendação é que a Direção do CEVS envie o expediente ao GAB/SES, tendo em vista a solicitação de revisão do posicionamento adotado

nas Informações Nº 165/10 e 094/12, da PDPE, tendo em vista que a autoridade competente no âmbito da SES para o envio dos autos à PGE é o Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde.

Salvo melhor juízo, era o que havia a informar.” (fls. 120/123).

A Coordenação da Assessoria Jurídica da Secretaria de Saúde requereu a remessa do expediente à Procuradoria-Geral do Estado (fl. 132), o que
é ra�ficado pelo Sr. Secretário de Estado (fl. 134).

É o sucinto relatório.

2. A questão envolvendo o exercício profissional dos optometristas demanda solução legisla�va breve, a fim de conferir segurança
jurídica a todos os envolvidos. Por outro lado, sequer há perspec�va de regulamentação legal da questão, tendo em vista que o Projeto de Lei do Senado
nº 234/2010 foi arquivado e os Projetos de Lei da Câmara nºs 1791/2007 e 369/2011 foram re�rados pelos seus autores.

Não se está a dizer que o exercício de uma a�vidade profissional necessita de lei regulamentadora. O ar�go 5º, inc. XIII, estabelece
que “é livre o exercício de qualquer trabalho, o�cio, ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.” Ou seja, a lei serve para
delimitar o campo de atuação e os requisitos para determinada profissão, não para tornar o seu exercício possível.

Ocorre que, no caso dos optometristas, o verdadeiro embate jurídico e, por que não dizer, social, existente na sua atuação reclama
atuação do Poder Legisla�vo federal. É preciso a�ngir a paz social, o exercício profissional digno e seguro, tanto por parte dos optometristas, quanto da
classe médica. Mais do que isso, é preciso que a sociedade tenha uma resposta concreta do Estado quanto ao campo de atuação da Optometria , ramo
ligado à saúde e que, inclusive, está inserido na atuação do Sistema Único.

Tal, contudo, não cabe a esta PGE. O que se tem como possível a esta Procuradoria é definir a forma de atuação da Vigilância
Sanitária estadual até que a lei não deixe qualquer dúvida sobre a questão.

Passa-se, assim, a analisar as fontes jurídicas já levadas em consideração nas informações que se pretende revisar, bem como a
superveniência de normas ou precedentes a alterar o posicionamento exarado, até este momento.

Conforme o site wikipedia, define-se a profissão de optometrista como um profissional da área da saúde, com formação superior
ou técnica, que está habilitado a examinar e avaliar o sen�do da visão, através de artefatos óp�cos e equipamentos optométricos, alterações visuais de
origem não patológica. O trabalho do Optometrista está voltado para a prescrição de óculos, adaptação de lentes de contato e terapias visuais. (disponível
em h�ps://pt.wikipedia.org/wiki/Optometria , acesso em 13/12/2017, às 15h00min)

Quanto às fontes norma�vas vigentes, o Decreto nº 20.931/1932 assim estabelece:

“Art. 3º Os optometristas, prá�cos de farmácia, massagistas e duchistas estão também sujeitos à fiscalização, só podendo exercer a profissão respec�va se provarem a sua

habilitação a juízo da autoridade sanitária.”

Já o Decreto nº 24.492/1932 refere:

“Art. 9º Ao ó�co prá�co do estabelecimento compete:

a) a manipulação ou fabrico das lentes de gráu;

b) o aviamento perfeito das fórmulas ó�cas fornecidas por médico oculista;

c) subs�tuir por lentes de gráu idên�co aquelas que lhe forem apresentadas danificadas:



d) datar e assinar diariamente o livro de registro do receituário de ó�ca.

Art. 10 O ó�co prá�co assinará, na Diretoria Nacional de Saúde e Assistência Médico-Social, no Districto Federal, ou repar�ção competente nos Estados, juntamente com o

requerente, de acôrdo com o art. 5º, um têrmo de responsabilidade, como técnico do estabelecimento, e, com o proprietário, ficará solidàriamente responsável por qualquer infração

dêste decreto na parte que lhe for afeta.

Art. 11 O ó�co registrado não poderá ser responsavel por mais de um estabelecimento de venda de lentes de gráu.

Art. 12 Nenhum médico oculista, na localidade em que exercer a clínica, nem a respec�va espôsa, poderá possuir ou ter sociedade para explorar o comércio de lentes de

gráu.

Art.  13 E'  expressamente proibido ao  proprietário,  sócio  gerente,  ó�co  prá�co e  demais  empregados do  estabelecimento,  escolher  ou  permi�r  escolher,  indicar  ou

aconselhar o uso de lentes de gráu, 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 gráu só poderá fornecer lentes de gráu mediante apresentação da fórmula ó�ca de médico, cujo diploma se ache

devidamente registrado na repar�ção competente.

Art.  15  Ao  estabelecimento de  venda de  lentes  de gráu  só é  permi�do,  independente da  receita  médica,  subs�tuir  por  lentes de  gráu  idên�co  aquelas  que forem

apresentadas danificadas, vender vidros protetores sem gráu, executar concertos nas armações das lentes e subs�tuir as armações quando necessário.

Art. 16 O estabelecimento comercial de venda de lentes de gráu não pode ter consultório médico, em qualquer de seus compar�mentos ou dependências, não sendo

permi�do ao médico sua instalação em lugar de acesso obrigatório pelo estabelecimento.

§ 1º E' vedado ao estabelecimento comercial  manter consultorio 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 deem direito a consultas gratuitas, remuneradas ou com redução de preço.

§ 2º E' proibido aos médicos o�almologistas, seja por que procesco fôr, indicar determinado estabelecimento de venda de lentes de gráu para o aviamento de suas

prescrições.

Art. 17 E' proibida a existência de câmara escura no estabelecimento de venda de lentes de gráu, bem assim ter em pleno funcionamento aparêlhos próprios

para o exame dos olhos, cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista.”

Com base na vigência de tais normas, corroborada no julgamento da ADI 533-2/MC, foi exarada a Informação nº 165/10/PDPE, nos seguintes
termos:

“OPTOMETRISTA.

EXISTÊNCIA DA PROFISSÃO.

PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE ATO MÉDICO. VIABILIDADE DE CONCESSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO.

CONSIDERAÇÕES.

(...)

2. O Brasil é um Estado Democrá�co de Direito, que se fundamenta, nos termos do art. 170 da Cons�tuição da República, na valorização do trabalho humano e na livre

inicia�va. É princípio da ordem social a busca pelo pleno emprego, sendo assegurado a todos o livre exercício de qualquer a�vidade econômica, independentemente de autorização de

órgãos públicos, exceto nos casos previstos em lei (inc. VIII e parágrafo único do citado art. 170 da Carta Federal).

No dizer de LEONARDO RAUP BOCORY (in A Valorização do Trabalho Humano no Estado Democrá�co de Direito - Porto Alegre: Editora Sergio Antonio Fabris,

2003, p. 67-74),

“O trabalho é, conforme a experiência, um valor moral aceito pelas sociedades contemporâneas e possui em dupla função: primeiro, é uma das formas

de se revelar e se a�ngir o ideal de dignidade humana, além de promover a inserção social; segundo, é elemento econômico indispensável, direta ou indiretamente,

para  que haja  crescimento.  Trata-se  de  percepções  que  somente  a  evolução  cultural  e  cien�fica  da  humanidade  permi�u  ao  cidadão  moderno  ter,  isto  é,

demandaram um complexo processo histórico a fim de que o trabalho fosse admi�do e aceito como fator de progresso social.  Assim, são fruto de um grau de

consciência suficientemente evoluído de uma comunidade, na medida em que ela percebe a importância desse valor e das ameaças a que está sujeito.

(…)  O  princípio  da  valorização  do  trabalho,  agora  elevado  a  status  cons�tucional,  determina  que  o  desenvolvimento  seja  orientado  nas  duas

perspec�vas já explicadas: social e econômica. Pretende-se assim evitar os abusos come�dos no passado e buscar a construção de uma sociedade mais justa,

fraterna, tal como é o obje�vo das democrá�cas contemporâneas.”

A Cons�tuição Federal, no art. 5º, inc. XIII, estabelece que “é livre o exercício de qualquer trabalho, o�cio, ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei

estabelecer.”

Sobre o tema, leciona PEDRO LENZA (in Direito Cons�tucional Esquema�zado, 14 ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2010, p. 764) que

“A  Cons�tuição  assegura  a  liberdade  de  exercício  de  qualquer  trabalho,  oficio  ou  profissão,  atendidas  as  qualificações  profissionais  que  a  lei

estabelecer. Trata-se, portanto de norma cons�tucional de eficácia con�da, podendo lei infracons�tucional limitar seu alcance, fixando condições ou requisitos para

o pleno exercício da profissão.” (grifou-se)

No que tange à optometria , existe, na legislação brasileira, disciplina da profissão. O Decreto Federal nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, dispõe:

(...)

Importante salientar que o art. 4º do Decreto Federal nº 99.678, de 08.11.90, havia revogado o referido Decreto Federal nº 20.931/32. Contudo, aquele

diploma  norma�vo foi  suspenso  pelo  Supremo Tribunal  Federal  na  ADI  5332/MC,  decisão  de  07.08.91,  por  incons�tucionalidade formal,  consoante  ementa  abaixo



transcrita:

“CONSTITUCIONAL. ATOS NORMATIVOS PRIMÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUA REVOGAÇÃO POR ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS.

I - Decreto com força de lei, assim ato norma�vo primário. Impossibilidade de sua revogação mediante decreto comum, ato norma�vo secundário.

II – Ocorrência dos pressupostos da cautelar. Deferimento.”

Dessarte, permanece válido o Decreto Federal nº 20.931/32 (dito decreto, regendo-se pela Cons�tuição então vigente, de�nha status de lei ordinária, o

qual não ostenta o decreto revogador).

A Portaria nº 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, a seu turno, classifica, no item 3232, as a�vidades que o optometrista pode pra�car. Veja-

se:

(...)

Assim, o que se observa é que não há lei em sen�do estrito regulamentando a profissão de optometrista; existe, tão somente, a previsão da profissão em Decreto anterior à

Cons�tuição Federal vigente. Porém, isso não é fundamento para a vedação do exercício da profissão. Ao contrário, o exercício de qualquer o�cio ou profissão é livre, respeitados os

requisitos que a lei venha a estabelecer. Como há ato jurídico válido, com força de lei, regulamentando a optometria , não há como restringir o seu exercício.

No entanto, isso não significa que os optometristas, no exercício de sua profissão, têm liberdade ilimitada. Eles não podem pra�car a�vidades �picas de médico, em especial

as  de  o�almologistas,  pois  a  medicina é  profissão  regulamentada,  a qual  possui  requisitos  estabelecidos  para o  seu exercício (Decretos nº  20.931,  de  11.01.1932,  e  24.492,  de

28.06.1934, que regulamentam e fiscalizam o exercício da medicina). Deve-se ter em mente que “toda profissão regulamentada existe, mas nem toda a que existe está regulamentada, e

nem por isso deixa de ser lícita, se lícito é seu objeto” (v. TJRS, AC nº 70018040527, Prim. Câm. Cív., relator Des. Irineu Mariani, julg. em 08.08.2007) .

Ademais, o Superior Tribunal de Jus�ça, no julgamento do MS nº 9469-DF, de 05.09.2005, relator o Min. Teori Zavascki, ao analisar a profissão de optometrista

descrita na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE (Portaria n. 397, 09.10.2002), pontualmente se pronunciou:

“Pode-se  até ques�onar  a  respeito da  legi�midade do exercício  de algumas  dessas  a�vidades  pelos  optometristas,  por  configurarem  a�vidades

médicas �picas. Todavia, como bem acentuou o PARECER do Ministério Público, não há dúvida quanto à legi�midade do exercício da maioria delas, algumas das

quais, aliás, confundem-se com as de ó�co, já previstas no art. 9º do Decreto 24.492/34. Ora, reconhecida a existência da profissão de optometrista, como se

reconhece, e não havendo dúvida quando à legi�midade do seu exercício em certo campo de a�vidades, está caracterizada jus�fica�va suficiente para considerar

legí�ma a existência e o reconhecimento oficial de um curso próprio de formação profissional.” (grifou-se)

Corroborando o entendimento aqui externado, extrai-se trecho do voto do Min. Luiz Fux no Recurso Especial nº 975.322 -RS, julgado em 14.10.08:

“Por sua vez, entende-se que o ato médico se exaure naquilo que por sua natureza é reconhecidamente priva�vo de médico. Cite-se, por exemplo, a

administração de medicamentos ou a prá�ca cirúrgica por se tratar de procedimentos invasivos, como o implante de lente intra-ocular, prá�ca que envolve não

apenas conhecimentos de anatomia e fisiologia do olho, do sistema respiratório, circulatório, mas também técnicas de procedimento cirúrgico pós-operatório.

Diversa é a situação do optometrista, que apenas adapta lentes de contato, que não passam de órteses não invasivas, cujo obje�vo final é compensar

op�camente as ametropias (miopia, hipermetropia, as�gma�smo) quando se faz necessário.

Destaca-se  que  a  prá�ca  da  optometria  ,  compreende  uma série  de  testes  visuais  com  o  intuito  de  avaliar  e  melhorar,  quando  necessário,  a

performance visual do interessado.

Neste sen�do,  entendo que o profissional  em Optometria  que lida com a saúde visual,  poderá iden�ficar,  diagnos�car,  corrigir  e  prescrever

soluções  óp�cas,  excetuadas  aquelas  exclusivas  dos  médicos  o�almologistas  que  além  destas  poderá  tratar  terapeu�camente,  através  de  cirurgias  e/ou

medicamentos, porquanto único legi�mado para tratar enfermidades oculares e sistêmicas.” (grifou-se)

O que se mostra induvidoso, em síntese, é que os optometristas não podem pra�car atos priva�vos de médicos (quanto a estes, ainda tramita a chamada “Lei do Ato

Médico” - Projeto de Lei no Senado nº 268/02 e Subs�tu�vo ao Projeto de Lei nº 7703/06 na Câmara dos Deputados).

Nesse sen�do, inevitável também concluir que, uma vez presente no ordenamento jurídico a profissão de optometrista, a vedação de seu exercício se afigura de todo

incons�tucional.

2.1. Já no que concerne à expedição de alvará sanitário, de relevo o excerto do voto do Min. Luiz Fux, no julgamento do Recurso Especial nº 975.322-RS:

“A  expedição  de  licenças  sanitárias  com  finalidade  de  exames  oculares  em  consultório  pelas  Vigilâncias  Sanitárias  Estaduais  e/ou  Municipais  a

profissionais não médicos, já foi analisada pela Procuradoria Federal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA – PARECER Cons. Nº 127/06 – Proc.

Anvisa MS, que opinou no sen�do de que a vigilância sanitária não deveria atuar no âmbito próprio de fiscalização do exercício profissional, mas tão-somente

verificar a existência de habilitação e/ou capacidade legal do profissional de saúde e do respeito à legislação sanitária, objeto, in casu, de fiscalização estadual e/ou

municipal, nos seguintes termos:

'03. A expedição de alvarás pelas vigilâncias estadual e municipal, por sua vez, cinge-se às duas competências regionais e locais, respec�vamente,

respeitadas a legislação federal.

04. Neste passo, o Decreto nº 77.052, de 19 de janeiro de 1976, dispõe sobre a fiscalização sanitária das condições de exercício de profissões

técnicas e auxiliares, relacionadas diretamente com a saúde.

05. O art. 2º deste Decreto acima diz que as autoridades sanitárias, no desempenho da ação fiscalizadora, observarão os requisitos da capacidade

legal do agente, através dos documentos de habilitação inerentes ao seu âmbito profissional ou ocupacional, compreendendo as formalidades intrínsecas e

extrínsecas do diploma ou cer�ficado respec�vo, tais como registro e, em suma, a legalidade do documento.

06. No caso, sabe-se que há Portarias, tais como a de nº 2948, 1745, 901, de 21 de outubro de 2003, de maio de 2005, de 10 de abril de 2006,

respec�vamente, reconhecendo expressa e exclusivamente para fins de registro, os diplomas de alunos para o bacharelado em Curso de Optometria .

07. Igualmente, o Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932 dispõe acerca da profissão de optometria , dispondo que, para o exercício da



profissão, deverão fazer prova de sua habilitação.

08. A outro giro, o Decreto nº 24.492, de 28 de junho de 1934 admite o registro de óp�co prá�co, o qual poderá exercê-la em todo o território da

República.

Art.1º A verificação das condições de exercício de profissão e ocupações técnicas e auxiliares relacionadas diretamente com a saúde, por parte das

autoridades sanitárias dos órgãos de fiscalização das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e  dos Território Federais,  obedecerá em todo o

território nacional, ao disposto neste Decreto e na legislação estadual.

Art.  2º  Para  o  cumprimento  do  disposto  neste  Decreto  as  autoridades  sanitárias  mencionadas  no  ar�go  anterior,  no  desempenho  da  ação

fiscalizadora, observarão os seguintes requisitos e condições:

I-  Capacidade  legal  do  agente,  através  do  exame  dos  documentos  de  habilitação  inerentes  ao  seu  âmbito  profissional  ou  ocupacional,

compreendendo as formalidades intrínsecas e extrínsecas do diploma ou cer�ficado respec�vo, tais como, registro expedição por estabelecimento de ensino que

funcionem oficialmente de acordo com as normas legais e regulamentares vigentes no País de inscrição dos seus �tulares, quando for o caso, nos Conselho (sic)

Regionais per�nentes, ou em órgãos competentes previstos na legislação federal básica de ensino.

Art.  3º Os optometristas,  prá�cos de farmácia,  massagistas e  duchistas estão também sujeitos à fiscalização, só podendo exercer a profissão

respec�va se provarem a sua habilitação a juízo da autoridade sanitária.

09. Denota-se, pois,  que, a princípio,  se autoriza o exercício do óp�co prá�co, assim também o profissional de optometria  com formação de

bacharelado e diploma registrado no Ministério da Educação.

10. Nessa esteira, compete às vigilâncias sanitárias tão-somente verificar a existência ou não da habilitação do profissional relacionado à saúde, e,

de certo, dos demais requisitos da legislação sanitária, não perquirindo acerca do exercício em si da profissão, da laçada do respec�vo órgão de classe e dos

órgãos competentes, já que de regra é livre o exercício de profissão e a ANVISA não fiscaliza o exercício laboral (princípio da liberdade laboral). Não se está assim,

a se imiscuir na relação de exercício profissional, própria dos órgãos de classe e de fiscalização de profissionais.

11. Neste sen�do, o Superior Tribunal de Jus�ça – STJ (Mandado de Segurança nº 9469-DF) – reconheceu a validade das Portarias do Ministério de

Estado da Educação que validaram e registraram os diplomas do Curso Superior de Tecnologia em Optometria . Assentou-se que:

'A profissão de optometrista está prevista em nosso direito desde 1932 (art. 3º do Decreto nº 20.931/32). O conteúdo de suas a�vidades está

descrito na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, editada pelo Ministério do trabalho e Emprego (Portaria nº 397, de 09.10.2002)'

(…)

13. Finalmente, a vigilância sanitária verificará primeiro, a existência de habilitação, que foi reconhecida valida (sic) pelo STJ segundo (sic), a não

infringência da legislação sanitária. Não possui a ANVISA, por conseguinte, a competência para resolver acerca das condições ou validade de exercício das

profissões.

14. Ante o exposto, o opina�vo é que a vigilância sanitária não deve atuar no âmbito próprio de fiscalização do exercício profissional, mas tão-

somente verificar a Existência de habilitação e/ou capacidade legal do profissional da saúde e do respeito à legislação sanitária, objeto, no caso, de fiscalização

estadual e/ou municipal. (h�p://www.cboo.org.br/fisc/index02.htm)”

(...) Outrossim, 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, no caso, de fiscalização estadual ou municipal.

Ex posi�s, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, para o fim de expedição do alvará sanitário admi�ndo o o�cio de optometria .” (grifou-se)

Em suma, tem-se que, diante da existência da profissão de optometrista em nosso ordenamento jurídico, a expedição de alvará sanitário é consequência para que seja

viabilizado o exercício da profissão. O fato de a optometria ser regulamentada por meio de ato jurídico válido autoriza a expedição da licença correlata. Contudo, dito alvará tem por

única finalidade cer�ficar, como visto, a existência de habilitação e/ ou capacidade legal do profissional da saúde e o respeito à legislação sanitária. Tal fiscalização caberá ao Estado e/ou

Município.

3. Por todo o expendido, conclui-se que: (a) no ordenamento jurídico brasileiro, existe a profissão de optometrista e, estando ela regulamentada, é legí�mo o exercício

desta profissão; (b) aos optometristas é vedada a prá�ca de atos médicos; (c) é legí�ma a expedição de alvará sanitário para o exercício da profissão de optometrista, uma vez

atendidos os requisitos para a concessão da respec�va licença.” (Grifou-se)

Nota-se que a informação, exarada em 2010, foi embasa na proteção cons�tucional ao livre exercício profissional, na vigência dos mencionados
disposi�vos legais, na posição jurisprudencial então dominante e no PARECER Consul�vo nº 127/06, da Procuradoria Federal da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA.

A Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde, ainda em 2012, solicitou a revisão da Informação nº 165/10/PDPE, nos
seguintes termos:

“O  Núcleo  de  Vigilância  de  Estabelecimentos  de  Saúde  da  DVS/CEVS  (NVES/DVS/CEVS)  verificou  atentamente  a  Informação  n.º  165/10/PDPE  e  tem  as  seguintes

ponderações e dúvidas:

O Decreto nº 20.931, de 11/01/1932, que regula e fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêu�co,

parteira e enfermeira no Brasil e estabelece penas, proíbe no seu Art. 38 a instalação de consultórios para optometristas;

O  Decreto  nº  24.492,  de  28/06/1934,  determina  nos  seus  Ar�gos  9º,  13,  17,  quais  a�vidades  competem ao  ó�co  prá�co  (optometrista),  proíbe  ao

optometrista exercer a�vidades priva�vas de médico e veda a realização de exames o�almológicos em estabelecimentos ó�cos.

Esclarecemos que a Vigilância atua sobre as  condições dos Estabelecimentos  Assistenciais de Saúde e as  condições dos equipamentos u�lizados. Nesse

sen�do, os alvarás sanitários são concedidos para os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Não existe emissão de alvará sanitário para a finalidade de cer�ficar a

existência de habilitação e/ou capacidade legal do profissional de saúde.

Diante disso, o NVES/DVS/CEVS entende que não pode autorizar a emissão de alvará sanitário para consultório de optometria  e  nem para  cer�ficar  a



existência de habilitação e/ou capacidade legal do profissional de saúde.

Diante do exposto, solicitamos verificar a possibilidade da PGE analisar os itens acima, a fim de nos orientar quanto à correta forma legal de atuação da Vigilância Sanitária

Estadual sobre esta questão.”

Em resposta aos ques�onamentos, foi emi�da a Informação nº 094/12/PDPE, nos seguintes termos:

“SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

OPTOMETRIA .

INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIOS POR OPTOMETRISTAS.

CONCESSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO.

VIABILIDADE.

ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.

REITERAÇÃO DOS TERMOS DA INFORMAÇÃO Nº 165/10/PDPE.

CONSIDERAÇÕES.

(...)

2. O primeiro ques�onamento da novel consulta reporta-se ao art. 38 do Decreto nº 20.931/32, que dispõe:

“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 reme�do 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 sen�do. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.” (grifou-se)

A instalação de consultórios por optometristas deve ser examinada juntamente à expedição de alvará sanitário a tais profissionais, tema este versado no terceiro e quarto

ques�onamentos apresentados.

O Superior Tribunal de Jus�ça, em julgados proferidos após à lavratura da citada Informação nº 165/10/PDPE, tem assim decidido:

(...)

Forte no entendimento pretoriano referido, não sem observar a existência de manifestações dissonantes nos tribunais, esta Procuradoria-Geral do Estado

adota o seguinte posicionamento:

I - a instalação de consultórios por optometristas não se encontra vedada, porquanto o art. 39 do Decreto nº 20.931/32, por conflitar com os princípios da

valorização do trabalho humano e da liberdade profissional, sobretudo, não foi recepcionado pela Cons�tuição Federal;

II – o fato de não exis�r na Secretaria da Saúde “emissão de alvará sanitário para a finalidade de cer�ficar a existência de habilitação e/ou capacidade legal do profissional de

saúde”, como aludido pelo consulente, não impede que a vigilância sanitária possa expedir, para os profissionais de optometria , alvarás “para os Estabelecimentos Assistenciais de

Saúde”;

III – não assiste razão ao Núcleo de Vigilância de Estabelecimentos de Saúde da DVS/CEVS quando sustenta que não pode emi�r alvará sanitário para consultório de

optometria ;

IV – é cabível ao mesmo Núcleo de Vigilância de Estabelecimentos de Saúde da DVS/CEVS, pelos fundamentos exarados nas decisões judiciais colacionadas,

cer�ficar a existência de habilitação e/ou capacidade legal do profissional de saúde optometrista, quando instada para tal.

No que concerne à vedação da prá�ca de atos médicos por optometristas, cuida-se de questão apreciada na Informação nº 165/10/PDPE, a qual deixou clara a existência

dessa proibição.

Não pode, por evidente, o optometrista apropriar-se de a�vidade reservada a outrem – máxime a de profissional da medicina –, seja por não deter

formação para tanto, seja por submeter a sério risco a saúde de pessoas que não é habilitado a atender.

3. Ante o expendido, solvida a consulta formulada pela Secretaria de Estado da Saúde, encaminho o presente à origem, com prioridade, para conhecimento.” (Grifou-se)

O  conteúdo  do  ar�go  38  do  Decreto  nº  20.931/32  foi,  portanto,  devidamente  analisado  pela  Informação  que  se  busca  revisar,  sendo
expressamente reconhecida a dissonância da jurisprudência quanto ao tema, situação que persiste até os dias de hoje.

De qualquer forma, ambas as informações de lavra desta equipe ressalvaram expressamente que o alvará sanitário deve ser expedido, mas sem
significar a possibilidade dos optometristas pra�carem atos priva�vos aos médicos.

Como bem  referido  pelo  Conselho Brasileiro de  O�almologia,  fato novo em  relação  às  manifestações  anteriores  desta  Procuradoria  é  a
publicação da Lei federal nº 12.842/2013, chamada lei do ato médico. Resta analisar, portanto, se a sua vigência tem o condão de alterar o anterior
posicionamento.

O Conselho Brasileiro de Óp�ca e Optometria ajuizou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 131, ainda no ano de 2008,
buscando a declaração de não recepção material, pela ordem cons�tucional de 1988, dos ar�gos 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e 13 e 14 do
Decreto nº 24.942/34, os quais supostamente limitam a atuação dos optometristas.



Tal demanda ainda não foi defini�vamente julgada, embora conste como incluída em calendário de julgamento no site do Supremo Tribunal
Federal.  Interessa  à presente manifestação,  entretanto,  o fato do Exmo.  Relator  ter solicitado ao Congresso Nacional  e ao Presidente da República
informações a respeito da vigência dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, considerando a superveniência da Lei federal 12.842/13.

Ao responder ao ques�onamento, foi assim exposto pelo Legisla�vo:

“A ADVOSF solicitou os autos do processado do Projeto de Lei do Senado nº 268/2002 (nº 7.703/2006, na Câmara), que originou a Lei 12.842/2013, dispondo sobre o

exercício da Medicina, não tendo iden�ficado, contudo, o tratamento expresso da matéria.

Ao proceder ao exame do processado, esta Advocacia verificou que, ao longo de toda a tramitação do projeto em tela, não houve qualquer discussão ou menção acerca dos

Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934. Na verdade, a jus�fica�va apresentada pelo Senador BENÍCIO SMAPAIO (sic), autor do Projeto de Lei nº 268/2002, foi a seguinte:

O exercício profissional da Medicina, em nosso País, é regulado por um conjunto de quatro leis ordinárias, um decreto e numerosas resoluções

do Conselho Federal de Medicina, além de um disposi�vo cons�tucional que trata da acumulação de cargos e empregos públicos.

Entre as leis ordinárias estão: a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, que dispõe sobre os conselhos de Medicina e dá outras providências; o

Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, que aprova o regulamento do Conselho Federal e dos Conselhos regionais de Medicina a que se refere a Lei nº

3.268, de 30 de setembro de 1957; a Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que altera o salário mínimo dos médicos e cirurgiões-den�stas e a Lei nº

9.436, de 5 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a jornada de trabalho de médico, médico de saúde pública, médico do trabalho e médico veterinário da

Administração Pública direta, das autarquias e das fundações públicas federais e dá outras providências.

O Código de É�ca Médica e o Código de Processo É�co-profissional são baixados por resolução do Conselho Federal de Medicina.

O obje�vo deste projeto de lei é a ins�tuição de uma “Lei do Médico”, nos moldes da “Lei do Advogado” (Lei nº 8.906, de 4 de junho de 1994),

dando organicidade à matéria que está dispersa, consolidando-a no que tem de princípios organizadores e normas gerais e ampliando seu tratamento.

Tal projeto contava, inicialmente, com 63 ar�gos, sendo que o ar�go 63 revogava expressamente as Leis nºs 3.268, de 30 de setembro de 1957, e 3.999, de 15 de

dezembro de 1961. Contudo, após profundas alterações e supressões, a redação final encaminhada para sanção presidencial, e que originou na Lei nº 12.841/2013, contava com apenas

7 ar�gos.

Em sua redação original, ao descrever quais seriam as a�vidades priva�vas do médico, o art. 4º ressalvava tão somente, em seu §2º, a competência do odontólogo e do

psicólogo, nos limites de atuação próprios à Odontologia e à Psicologia.

No que se refere aos optometristas, houve inúmeras tenta�vas de se incluir tal  modalidade no §2º do art. 4º, a exemplo de outras profissões, como assistente social,

biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêu�co, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação �sica, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de

radiologia,  ao  se  incluir  nesse disposi�vo  a referência  a 'outras  profissões corretada  que vierem  a ser  regulamentadas',  ou  'das  ocupações  listadas  na Classificação Brasileira  de

Ocupações' de forma a resguardar as competências das profissões já regulamentadas na área da saúde.

Com a Emenda Modifica�va nº 28/07, deu-se ao §7º do art. 4º do projeto a seguinte redação:

Art. 4º...

(…)

§7º O disposto neste ar�go será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro,

farmacêu�co, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, optometrista, profissional de educação �sica, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de radiologia.

[Destaque nosso]

Posteriormente, a referência ao optometrista foi re�rada do projeto. Contudo, a Deputada Federal PR/CE GORETE PEREIRA chegou a apresentar a Emenda 11/08, propondo

a alteração do inciso X do art. 4º, na forma a seguir:

Art. 4º. São a�vidades priva�vas de Médico:

(…)

X – prescrição de órteses e próteses o�almológicas, exceto as de soluções óp�cas.

(…)

Em sua jus�ficação, a parlamentar chegou, inclusive, a argumentar que a Jurisprudência do STJ já havia se manifestado sobre o exercício profissional dos optometristas, com

formação superior, entendendo que esse profissional que lida com a saúde visual poderá iden�ficar, diagnos�car, corrigir e prescrever soluções óp�cas, excetuadas aquelas exclusivas dos

médicos o�almologistas, entendendo dessa forma que não se poderia criar obstáculos ou formas inadequadas de conduzir essa questão.

Outra tenta�va se deu com a Emenda nº 14/08, de autoria da Deputada Federal PC do B/BA, ALICE PORTUGAL, ao dar nova redação do § 6º do art. 4º, relacionado às

a�vidades priva�stas de médicos, dispondo que tal restrição não se aplicaria ao exercício das a�vidades de formação superior em saúde.

Na Emenda nº 05/2009,  de  autoria  do Deputado Alex  Canziani  – PTB/PR,  foi  sugerida  a  alteração  do §7º  do art.  4º  em tela,  a  fim  de contemplar  os  profissionais

optometristas, ortop�stas, obstetrizes, e psicopedagogos, na forma a seguir:

Art. 4º...

§7º O disposto neste ar�go será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro,

farmacêu�co, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, optometrista, ortop�sta, obstetriz, profissional de educação �sica, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo e técnico

e tecnólogo de radiologia.

[Destaque nosso]



No que se refere aos profissionais optometristas, o parlamentar esclarece que se trata de formação autorizada, fiscalizada e homologada pelo Estado, voltado para a

atenção visual primária, estando capacitados a colaborar na redução do notório e inaceitável déficit na capacidade de prestação destes serviços à população.

Contudo, a respeito das emendas acima mencionadas, o subs�tu�vo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 7.703-B, de 2006 do Senado Federal (PLS nº 268/2002,

na Casa de Origem) foi encaminhado ao Senado Federal com a seguinte redação, ou seja, sem fazer qualquer referência aos optometristas:

Art. 4º...

§7º  São  resguardadas  as  competências  específicas  das  profissões  de  assistente  social,  biólogo,  biomédico,  enfermeiro,  farmacêu�co,  fisioterapeuta,  fonoaudiólogo,

nutricionista, profissional de educação �sica, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de radiologia e outras profissões correlatas que vierem a ser regulamentadas.

Por sua vez, o PARECER emi�do pela Comissão de Cons�tuição, Jus�ça e Cidadania, cuja relatoria ficou a cargo do Senador ANTONIO CARLOS VALADARES, embora tenha

acatado alguns disposi�vos modificados na Câmara, suprimiu a expressão 'e outras profissões correlatas que vierem a ser regulamentadas', ficando o art. 4º acima mencionado assim

redigido:

Art. 4º São a�vidades priva�vas do médico:

IX – prescrição de órteses e próteses o�almológicas;

(...)

§7º O disposto neste ar�go será aplicado de forma que sejam resguardadas as competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro,

farmacêu�co, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação �sica, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico e tecnólogo de radiologia.

Assim, a redação final de tal projeto, encaminhada à sanção presidencial, manteve o inciso IX do art. 4º, como a�vidade priva�va do médico, qual seja, a prescrição de

órteses e  próteses  o�almológicas,  bem como a  redação do §7º  desse  ar�go,  que resguardava  as  competências  próprias  das profissões  de  assistente social,  biólogo,  biomédico,

enfermeiro, farmacêu�co, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação �sica, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico e tecnólogo de radiologia.

Tal projeto de lei, dispondo sobre o exercício da medicina, foi vetado parcialmente pela senhora Presidenta da República, por contrariar o interesse público.

Entre as partes vetadas, encontra-se, justamente, o inciso IX do ar�go 4º citado acima, o qual considerava como ato priva�vo de médico, a prescrição de órteses e próteses

o�almológicas. As razões do veto, de acordo com a mensagem encaminhada ao Senado Federal, seriam as seguintes:

'Os disposi�vos impossibilitam a atuação de outros profissionais que usualmente já prescrevem, confeccionam e acompanham o uso de

órteses e próteses que, por suas especificidades, não requerem indicação médica. Tais competências já estão inclusive reconhecidas pelo Sistema Único de

Saúde e pelas diretrizes curriculares de diversos cursos de graduação na área da saúde. Trata-se, no caso do inciso VIII, dos calçados ortopédicos, das muletas

axilares, das próteses mamárias, das cadeiras de rodas, dos andadores, das próteses audi�vas, dentre outras. No caso do inciso IX, a Organização Mundial da

Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde já reconhecem o papel de profissionais não médicos no atendimento de saúde visual, entendimento este

que vem sendo respaldado no País pelo Superior Tribunal de Jus�ça. A manutenção do texto teria um impacto nega�vo sobre o atendimento à saúde

nessas hipóteses.

[Destaques nosso.]

Conforme já assinalado, ao longo da tramitação do projeto de lei 268/2002 não houve qualquer referência aos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/34, e nenhum disposi�vo

na Lei nº 12.842/2013 acerca de eventual norma a ser revogada, cabendo aqui a aplicação dos disposi�vos constantes do art. 2º do Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei

de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010).

(...)”  (disponível  em  h�p://redir.s�.jus.br/es�visualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2595967,  acesso  em

19/12/2017, às 18h41min)

A então Presidenta da República, ao responder o pedido de informações, assim explicitou os vetos:

“Pelas razões de veto acima transcritas  é lícito concluir pela opção da Administração em favor da não atribuição exclusiva aos profissionais médicos na

formulação dos diagnós�cos e, mais especificamente, na prescrição de órteses e próteses o�almológicas, ao argumento de que assim melhor restará atendido o interesse

público,  inclusive  com  a  preservação  das  polí�cas  públicas  de  saúde  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).”  (h�p://redir.s�.jus.br/es�visualizadorpub

/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2595967, acesso em 19/12/2017, às 18h42min)

Portanto, há o reconhecimento expresso do Estado quanto à legi�midade da profissão de optometrista, inclusive a inserindo no
âmbito do atendimento prestado no Sistema Único de Saúde. Em consulta ao site do Ministério da Saúde, encontram-se ao menos dois procedimentos
com habilitação aos optometristas previstos  no SUS: 03.01.07.016-4 - ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO VISUAL - (atendimento
mul�profissional que consiste no desenvolvimento de habilidades para a execução de a�vidades de vida diária e es�mulação precoce para favorecer o
desenvolvimento global do paciente; orientações à família e a escola; treino e orientações para uso de auxílios óp�cos e não óp�cos) e 03.03.05.002-0 -
EXERCICIOS ORTÓPTICO (h�p://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar).

Permanece, neste diapasão, legí�mo o exercício da profissão de optometrista, que não só tem a sua formação reconhecida pelo Ministério da
Educação, como pode prestar atendimento no Sistema Público de Saúde. O fato de determinados profissionais ultrapassarem a barreira que lhe é imposta
pela atuação priva�va médica não pode ser empecilho ao deferimento de alvarás sanitários, pois, como reiteradamente afirmado, não cabe à Vigilância
Sanitária fiscalizar questões é�cas, cumprindo tal encargo aos Conselhos Profissionais. O site  da Agência Nacional de Vigilância Sanitária reafirma tal
entendimento:
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1. Óculos e Lentes

1.1. Lentes para confecção de óculos com ou sem grau

As lentes para confecção de óculos com ou sem grau, de cor  ou sem cor,  também chamadas de lentes o�álmicas para montagem em armações de óculos,  não são

consideradas produto para a saúde, não sendo necessária qualquer manifestação da Anvisa para sua fabricação, importação ou exportação.

1.1.1 Registro

Essas lentes não são objeto de registro nem de cadastro na Anvisa, conforme RDC nº 185 / 2001.

1.1.2. Fiscalização

A fiscalização dos estabelecimentos que vendem lentes de grau não é realizada pela Anvisa, e sim pela Vigilância Sanitária Local, conforme dispõe o Decreto

nº 24.492 / 1934. As disposições seguem abaixo:

“Art. 1º. A fiscalização dos estabelecimentos que vendem lentes de grau em todo o território da República é regulada na forma dos arts. 38, 39,

41 e 42 do Decreto nº 20.931 / 1932, e exercida, no Distrito Federal, pela Inspetoria de Fiscalização do Exercício da Medicina, da Diretoria Nacional de Saúde e

Assistência  Médico-Social,  por  intermédio  do Serviço de  Profilaxia das  Molés�as  Contagiosas  dos  Olhos,  e  nos  Estados  ficará  a  cargo das  Repar�ções

Sanitárias Estaduais competentes.” (grifo nosso)

“Art. 5º. A autorização para o comércio de lentes de grau será solicitada à autoridade sanitária competente, em requerimento assinado pelo

proprietário ou sócio, ficando o requerente responsável pelo fiel cumprimento deste Decreto.”

“Art. 9º. Ao ó�co prá�co do estabelecimento compete:

a) A manipulação ou fabrico das lentes de grau;

b) O aviamento perfeito das fórmulas ó�cas fornecidas por médico oculista;

c) Subs�tuir por lentes de grau idên�co aquelas que lhe forem apresentadas danificadas; e

d) Datar e assinar diariamente o livro de registro do receituário de ó�ca.”

“Art. 22. A verificação das infrações deste Decreto poderá ser requerida à Autoridade Sanitária competente, por quem se considerar por elas prejudicado, sendo os Autos de

Infração nestes casos, como nos demais, lavrados de acordo com o ar�go anterior.”

Observação: Verificar junto ao Inmetro (Ins�tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) sobre cer�ficação de lentes para proteção solar e para o

produto óculos de sol. Portal do Inmetro: www.inmetro.gov.br.

1.1.3. Exercício da a�vidade de optometria

Dirimir sobre questões referentes ao exercício profissional de optometria não é competência da Anvisa. O registro de cer�ficados e diplomas referentes às

profissões e ocupações relacionadas com a saúde e a fiscalização do exercício profissional deixou de ser competência da vigilância sanitária e passou a ser da área de

atuação dos Conselhos de Classe, enquanto a apreciação das controvérsias que envolvam os Conselhos ficou a cargo da Jus�ça Federal, conforme o disposto no Art. 58 e

§ 8º da Lei n° 9.649/98.

“Art. 58 - Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legisla�va.

§ 8º - Compete à Jus�ça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a

eles delegados, conforme disposto no caput.”

A a�vidade de fiscalização sanitária das profissões e ocupações relacionadas diretamente com a saúde, exercida pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

encontra fundamento no Decreto n° 77.052/76, in verbis:

“Art. 1º A verificação das condições de exercício de profissões e ocupações técnicas e auxiliares relacionadas diretamente com a saúde, por parte das autoridades sanitárias

dos órgãos de fiscalização das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios Federais, obedecerá em todo o território nacional, ao disposto neste Decreto e na

legislação estadual.



Art.  2º Para cumprimento do disposto neste  Decreto as  autoridades sanitárias mencionadas no ar�go anterior,  no desempenho da ação fiscalizadora,  observarão os

seguintes requisitos e condições:

I - Capacidade legal do agente, através do exame dos documentos de habilitação inerentes ao seu âmbito profissional ou ocupacional, compreendendo as formalidades

intrínsecas e extrínsecas do diploma ou cer�ficado respec�vo, tais como, registro expedição por estabelecimento de ensino que funcionem oficialmente de acordo com as normas legais

e regulamentares vigentes no País e inscrição dos seus Titulares, quando for o caso, nos Conselhos Regionais per�nentes, ou em outros órgãos competentes previstos na legislação

federal básica de ensino.

II - Adequação das condições do ambiente onde se processa a a�vidade profissional, para a prá�ca das ações que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde.

III - Existência de instalações, equipamentos e aparelhagem indispensáveis e condizentes com as suas finalidades, e em perfeito estado de funcionamento.

IV - Meios de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à saúde dos agentes, clientes, pacientes, e dos circunstantes.

V - Métodos ou processos de tratamento dos pacientes, de acordo com critérios cien�ficos e não vedados por lei, e técnicas de u�lização dos equipamentos.

(...).

1.2 Lentes de contato

1.2.1. Cadastro

As lentes de contato corre�vas e as lentes de contato esté�cas ou não corre�vas devem ser cadastradas na Anvisa como materiais de uso em saúde.(Conteúdo disponível

em:  h�p://portal.anvisa.gov.br/en_US/anvisa-esclarece?p_p_id=baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&

p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_assuntoId=15&

_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_conteudoId=0&_baseconhecimentoportlet_WAR_baseconhecimentoportlet_view=detalhamentos,  acesso  em  15/12/2017

às 11h38min)

Merece destaque, ainda, a Nota Técnica nº 20/2015, da ANVISA, em processo oriundo do Estado de Santa Catarina em que se ques�ona a atuação de optometristas em

suposta invasão às atribuições médicas:

“1. Reporta-se ao o�cio n. 0925/2015/13PJ/ITJ – Inquérito Civil nº 06.2015.00008976-6.

2. A 13ª Promotoria de Jus�ça da Comarca de Itajaí/SC e Jus�ça do Estado de São Paulo encaminha Inquérito Civil em que obje�va apurar a suposta prá�ca de exercício

ilegal da medicina por optometristas em estabelecimentos comerciais localizados em Itajaí/SC, solicitando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa informe se possui algum

PARECER ou posição sobre o tema, indicando-os.

3. A Anvisa tem sido frequentemente ques�onada acerca da sua atribuição quanto a regulamentação da a�vidade de optometria , bem como
sobre a legalidade da atuação dos profissionais optometristas. Para responder aos ques�onamentos, a Anvisa tem-se baseado suas Notas Técnicas  nos
documentos emi�dos pela Procuradoria: PARECER nº 92/04 – PROCR/ANVISA/MS; INFORMAÇÃO nº 83/2005 – PROCR/ANVISA/MS; e INFORMAÇÃO CONS
nº 115/2005 – PROCR/ANVISA/MS, além do Parecer emi�do pela Consultoria Jurídica do Ministério do Trabalho Emprego (PARECER/CONJUR/MTE/nº
03/2006).

4. Informa-se que em consulta à Advocacia Geral da União – Procuradoria Federal junto à Anvisa, esta, em NOTA CONS. Nº 68/2012/PF-ANVISA/PGF/AGU,

esclareceu que em diversas oportunidades houve emissão de pronunciamento jurídico no sen�do da incompetência da ANVISA para se manifestar tecnicamente acerca de

questão relacionada com condições de exercício de profissões e ocupações técnicas e auxiliares relacionadas diretamente com a saúde.

5. Portanto, a Agência tem respondido conforme a Ementa do PARECER Cons. Nº 97/2007 – PROCR/ANVISA:

“Ementa: A fiscalização sanitária não se confunde com a fiscalização do exercício profissional, uma vez que há ní�da separação entre esses dois �pos de

fiscalização, as quais apresentam objeto próprio e estão circunscritas à esfera de competências de órgãos dis�ntos. A fiscalização do exercício profissional é exercida por

órgãos específicos, criados por lei, mediante delegação do Poder Público, conforme se deflui do disposto no art. 58 da Lei nº 9.649/98. A ANVISA não detém competência

para resolver questão relacionada ao exercício da profissão, matéria esta adstrita à competência de outra en�dade (conselho ou ordem). O que cabe à vigilância sanitária é

a  constatação  da  existência  de  profissional  legalmente  habilitado  no  estabelecimento,  e  não  a  definição  de  qual  profissional  seria  o  habilitado  para  assumir  tal

responsabilidade”.

(Grifo nosso)

6. A responsabilidade pela fiscalização do exercício profissional é de competência dos órgãos específicos, ou seja, das Ordens e Conselhos de Classe conforme se depreende

do art. 58, da Lei n° 9.649/98.

7. Porém, ressalta-se que a profissão de optometrista não é regulamentada.

8.  Sem  mais,  estamos  à  disposição  para  esclarecer  quaisquer  dúvidas.”  (disponível  em  h�p://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/download/category/283-

optometria, acesso em 15/12/2017, às 14h00min)

Quanto à posição jurisprudencial, embora com inúmeras decisões em sen�do contrário, mantém-se a possibilidade de concessão de alvará sanitário:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - NOTIFICAÇÃO 221/2008 EXPEDIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PROFISSIONAL DA OPTOMETRIA - PRÁTICA DE ATOS

PRIVATIVOS DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA - FISCALIZAÇÃO PELO ÓRGÃO PROFISSIONAL REGIONAL DE CLASSE - IMPOSSIBILIDADE DE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA ADENTRAR NO ÂMBITO

DAS CONDIÇÕES DO EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES.

1) O ponto central para o deslinde da controvérsia está situado na interpretação da No�ficação 221/2008, ou seja, na delimitação de sua abrangência. Chegando à conclusão

de que se trata de no�ficação que adentra no âmbito da fiscalização do exercício profissional da optometria , na verificação das condições ou validade do exercício desta profissão,

caracterizada está sua ilegalidade, porque, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Jus�ça (REsp 975322), com supedâneo na PARECER Consul�vo Nº 127/06 da Procuradoria da

Anvisa, a Vigilância Sanitária não deve atuar neste campo. Todavia, chegando à conclusão de que se trata de no�ficação que determina apenas a verificação da habilitação ou capacidade

legal do profissional de optometria e o respeito à legislação sanitária, caracterizada estará sua legalidade.



2) Em que pese o adequado e correto conteúdo da No�ficação n° 221/2008, que proíbe o optometrista de pra�car atos priva�vos de médicos, deve-se

considerar que o fato de ela ter sido expedida pela Vigilância Sanitária impede sua aplicabilidade. É que esta no�ficação adentra no âmbito da verificação das condições do

exercício da profissão de optometrista e, por isto, extrapola a competência da Vigilância Sanitária.” (TJMG - Apelação nº 1.0024.08.140314.-9/002(01), Rel. Brandão Teixeira,

Julgado em 12/01/2010, DJ. De 03/02/2010).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO. OPTOMETRISTA. NEGATIVA DO MUNICÍPIO.

RECURSO DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos do Memorando Circular 04/13 "o licenciamento de clínicas de optometria compete aos municípios e não ao Estado, conforme

divisão de competências previstas na Lei Federal nº 8080/90, arts. 17 e 18, e Resolução nº 30/2004, da CIB/RS." Por isso, o Estado do Rio Grande do Sul deve ser excluído da lide,

porquanto a matéria sub judice compete exclusivamente à administração municipal. Preliminar acolhida. Ex�nto o feito em relação ao Estado do Rio Grande do Sul. Rever�da a parcela

da sucumbência ao autor. Suspensa a exigibilidade face à concessão da AJG. RECURSO DO MUNICÍPIO. Pelos princípios cons�tucionais da valorização do trabalho humano e da liberdade

profissional é admi�do o exercício de qualquer a�vidade lícita. A profissão de optometrista é reconhecida e sua prá�ca é legí�ma. Portanto, é garan�do o direito à expedição de alvará

para o profissional da optometria  quando devidamente qualificado e preenchidos os requisitos sanitários estabelecidos na legislação específica. Precedentes do STJ  e desta Corte.

APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.” (TJRS - Apelação Cível Nº 70063081160, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Jus�ça do RS, Relator:

Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 11/02/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.  CONCESSÃO  DE  ALVARÁ SANITÁRIO.  OPTOMETRISTA.  Exis�ndo  a  profissão  de

optometrista e estando dita profissão autorizada por lei, não poderia ter sido negada expedição de alvará sanitário para o funcionamento do consultório de optometria , mesmo diante

da vedação prevista no art. 38 do Decreto 20.931/1932, pois atenta contra o princípio cons�tucional do livre exercício de profissão, desde que atendida, como na espécie, a necessária

qualificação profissional. Compete à vigilância sanitária a análise da existência de habilitação legal e o respeito à legislação sanitária e não a regulamentação da profissão. Precedentes

desta Corte e do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (TJRS - Apelação e Reexame Necessário Nº 70047282462, Segunda Câmara Cível -

Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal de Jus�ça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 08/05/2013)

“STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.201.885 - SP (2017/0269258-0) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA

PROCURADOR: EDUARDO LIMA DE CARVALHO E OUTRO(S) – SP333584 AGRAVADO: CAETANO DA SILVA ADVOGADOS: MERCIO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) – SP125063 RENATA CAROLINA

PAVAN DE OLIVEIRA - SP167113

DECISÃO

(...)

Tal  entendimento  não  merece  reforma.  Isso  porque esta  Corte  Superior  possui  jurisprudência  firmada no  sen�do de  que,  reconhecida  a  formação  profissional  em

optometria  ,  inclusive  pelo  Ministério  da  Educação,  não  se  pode  negar  a  concessão  de  alvará  sanitário  para  instalação  e  funcionamento  do  estabelecimento onde profissional

devidamente habilitado irá desenvolver o seu labor, ressalvando-se que devem ser respeitados os limites legalmente impostos para o desempenho da a�vidade.

Nesse sen�do:

"PROCESSO CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. RECURSO  ESPECIAL.  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.

1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de que reconhecida a formação profissional em optometria , inclusive pelo Ministério da Educação, não se

pode negar a concessão de alvará sanitário para instalação e funcionamento do estabelecimento onde profissional devidamente habilitado irá desenvolver o seu labor, ressalvando-se

que devem ser  respeitados  os  limites legalmente  impostos para o  desempenho da a�vidade.  Precedentes:  REsp  975.322/RS,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira  Turma,  julgado  em

14/10/2008,  DJe  3/11/2008;  REsp 1.194.552/SC  e REsp 1.261.642/SC,  ambos de relatoria do Ministro Herman Benjamin; REsp 1.373.840/PR,  Relator  Ministro Castro  Meira,  REsp

1.308.813/MG e REsp 1.401.529 de minha relatoria.

2. Recurso especial a que se nega provimento" (STJ, REsp 1.601.283/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2016).

"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 cons�tucionais que, por si sós, à míngua de regulação complementar, e à luz da exegese pós-

posi�vista admitem o exercício de qualquer a�vidade labora�va lícita.

2. O Brasil é um Estado Democrá�co de Direito fundado, dentre outros valores, na dignidade e na valorização do trabalho humanos.

Esses  princípios,  consoante  os  pós-posi�vistas,  influem na exegese da legislação infracons�tucional,  porquanto em torno deles gravita  todo o  ordenamento  jurídico,

composto por normas inferiores que provêm destas normas qualificadas como soem ser as regras principiológicas.

3.  A  cons�tucionalização  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 eqüita�va e justa da renda e ampliação do acesso a bens e serviços sejam alcançadas. Além disso, valorizar o trabalho humano,

conforme o preceito cons�tucional, 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 Democrá�co 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 legi�mação profissional exsurge a possibilidade do trabalho, valorizado cons�tucionalmente.

5. O conteúdo das a�vidades 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 norma�vo superveniente que os revogou (art. 4º do

Decreto n. 99.678/90) foi suspenso pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de incons�tucionalidade formal.

7.  Reconhecida a existência  da profissão e não havendo dúvida quando à legi�midade do seu exercício (pelo menos em certo campo de a�vidades), 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 a�vidades de diagnos�car e tratar doenças rela�vas ao globo ocular, sob qualquer

forma.

10. O curso universitário que está dimensionado, em sua duração e forma, para o exercício da o�amologia, é a medicina, nos termos da legislação em vigor (Celso Ribeiro

Bastos, In ar�go 'Da Criação e Regulamentação de Profissões e Cursos Superiores: o Caso dos O�almologistas, Optomestristas e Óp�cos Prá�cos', Estudos e Pareceres, Revista de Direito

Cons�tucional 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 u�lizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

12. Recurso Especial provido, para o fim de expedição do alvará sanitário admi�ndo o o�cio da optometria  " (STJ, REsp 975.322/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA

TURMA, DJe de 03/11/2008).

Além disso, a modificação das conclusões do Tribunal a quo, e acolhida da pretensão recursal no sen�do de que o recorrido tem única e exclusiva intenção de instalar seu

consultório com o obje�vo de exercer a�vidade impedida pela legislação, implicaria necessariamente em revolvimento do conjunto fá�co-probatório dos autos, o que é vedado, em sede

de Recurso Especial, pelo óbice enunciado na Súmula 7/STJ.

Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b do RISTJ, conheço do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

Brasília (DF), 16 de novembro de 2017.

MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES

Relatora

(Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 20/11/2017)

Não se vislumbram assim, fatos novos que jus�fiquem a revisão do entendimento consubstanciado nas anteriores informações desta PGE.

A superveniência de norma jurídica tratando da profissão de optometrista, ou até mesmo de decisão judicial vincula�va, poderá
acarretar a revisão das manifestações desta Casa.

3. Em conclusão, mantêm-se as Informações PDPE nº 165/10 e 094/12.

A presente manifestação tem cunho estritamente jurídico,  não tendo o  condão de chancelar  opções técnicas  ou juízo de conveniência e
oportunidade, priva�vos do Gestor.

É a Informação.

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2017.

Mabê Zanella Irigoyen

Procuradora do Estado

Processo nº 17/2000-0150589-6

Acolho as conclusões da Informação da Procuradoria do Domínio Público Estadual, de autoria da Procuradora do Estado MABÊ ZANELLA
IRIGOYEN.

Res�tua-se à Secretaria da Saúde.

Eduardo Cunha da Costa,

Procurador-Geral Adjunto

para Assuntos Jurídicos.


