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Vistos. 

1. O Ministério Público ajuizou ação civil pública contra

Maurício Matias Guimarães Pinto,  relatando  que  em 11  de  fevereiro  de
2016, foi instaurado inquérito civil para a apuração de eventual realização de testes
de visão e prescrição de lentes de grau pelo optometrista demandado. Formulou
pedido de tutela provisória. Ao final, requereu a condenação do réu a obrigação de
não fazer. Juntou documentos. 

A  tutela  provisória  foi  deferida  e  posteriormente
reconsiderado.

Em contestação, o réu defendeu o exercício de sua profissão
e requereu a improcedência do pedido. 

Produzida prova testemunhal, os debates foram substituídos
por memoriais. 

É o relatório. 

2.  Não merece procedência o pedido formulado na inicial,
nos termos da decisão da fls. 79/82. 

Conforme observado, as decisões referidas pelo autor foram
proferidas antes da edição da Lei 12.842/2013 (ato médico), lei que rege o exercício
da medicina, na qual o dispositivo que vedava a prescrição de órteses e próteses
oftalmológicas foi vetado.

O  artigo  quarto  da  lei  12.842/2013  prevê  as  atividades

 1
64-1-066/2018/51172  - 066/1.16.0000475-5 (CNJ:.0001138-
80.2016.8.21.0066)



privativas do médico e assim prescreve:

Art. 4º São atividades privativas do médico:
I – (VETADO);
II - indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos
cuidados médicos pré e pós-operatórios;
III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos,
sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos
vasculares profundos,
as biópsias e as endoscopias;
IV - intubação traqueal;
V - coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação
mecânica invasiva,  bem como das mudanças necessárias diante
das  intercorrências  clínicas,  e do  programa  de  interrupção  da
ventilação mecânica invasiva, incluindo a desintubação traqueal;
VI  -  execução  de  sedação  profunda,  bloqueios  anestésicos  e
anestesia geral;
VII - emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, dos
procedimentos diagnósticos  invasivos  e  dos  exames
anatomopatológicos;
VIII – (VETADO);
IX – (VETADO);
X - determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;
XI - indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção
à saúde;
XII  -  realização  de  perícia  médica  e  exames  médico-legais,
excetuados os exames
laboratoriais  de  análises  clínicas,  toxicológicas,  genéticas  e  de
biologia molecular;
XIII  -  atestação  médica  de  condições  de  saúde,  doenças  e
possíveis sequelas;
XIV - atestação do óbito,  exceto em casos de morte  natural  em
localidade em que não haja médico.
§  1º Diagnóstico  nosológico  é  a  determinação  da  doença  que
acomete o ser humano, aqui definida como interrupção, cessação
ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizada
por, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes critérios:
I - agente etiológico reconhecido;
II - grupo identificável de sinais ou sintomas;
III - alterações anatômicas ou psicopatológicas.
§ 2º (VETADO).
§  3º As  doenças,  para  os  efeitos  desta  Lei,  encontram-se
referenciadas  na  versão atualizada  da  Classificação  Estatística
Internacional de Doenças e ProblemasRelacionados à Saúde.
§ 4º Procedimentos invasivos,  para os efeitos desta  Lei,  são os
caracterizados por quaisquer das seguintes situações:
I – (VETADO);
II – (VETADO);
III  -  invasão  dos  orifícios  naturais  do  corpo,  atingindo  órgãos
internos.
§ 5º Excetuam-se do rol de atividades privativas do médico:
I – (VETADO);
II – (VETADO);
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III - aspiração nasofaringeana ou orotraqueal;
IV – (VETADO);
V - realização de curativo com desbridamento até o limite do tecido
subcutâneo, sem a necessidade de tratamento cirúrgico;
VI - atendimento à pessoa sob risco de morte iminente;
VII  -  realização  de  exames  citopatológicos  e  seus  respectivos
laudos;
VIII  -  coleta  de  material  biológico  para  realização  de  análises
clínico-laboratoriais;
IX  -  procedimentos  realizados  através  de  orifícios  naturais  em
estruturas anatômicas visando à recuperação físico-funcional e não
comprometendo a estrutura celular e tecidual.
§  6º O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  exercício  da
Odontologia, no âmbito de sua área de atuação.
§ 7º O disposto  neste  artigo  será  aplicado  de forma que  sejam
resguardadas  as competências  próprias  das  profissões  de
assistente social, biólogo, biomédico,
enfermeiro,  farmacêutico,  fisioterapeuta,  fonoaudiólogo,
nutricionista,  profissional de educação física,  psicólogo, terapeuta
ocupacional e técnico e tecnólogo de radiologia.

Em seu texto original, antes dos vetos, o texto previa para os
incisos VIII e IX:

“VIII  -  indicação  do  uso  de  órteses  e  próteses,  exceto  as
órteses de uso temporário;
IX - prescrição de órteses e próteses oftalmológicas;”

As razões do veto são as seguintes:

“Os  dispositivos  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 de 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 auditivas, 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 Justiça. A manutenção do texto teria um
impacto  negativo  sobre  o  atendimento  à saúde  nessas
hipóteses.”

Portanto,  assiste razão ao requerido tendo em conta que o
veto ao dispositivo que  proibia a prescrição de órteses e próteses oftalmológicas
para  outros  profissionais  deixa  claro  que  há  reconhecimento  da  atividade.
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Outrossim,  o  rol  de  atividades  previstas  no  ato  médico  é  taxativo e não
exemplificativo. 

Por sua vez, a e. 21ª Câmara do TJRS, julgou o Agravo de
Instrumento nº 70070541149, mantendo a decisão mencionada, decisão que possui
a seguinte ementa:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO
ESPECIFICADO.  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  OPTOMETRIA.  Não  se  oferece  adequado  impedir,
liminarmente,  o  técnico  em  optometria  de  prescrever  órteses  e
próteses  oftalmológicas,  mormente  após  a  edição  da  lei  do  ato
médico, nº 12.842/2013, de cujo texto expressamente retirado, por
veto  Presidencial,  não  derrubado,  vedação  da  espécie  que  se
continha no projeto aprovado pela Casa Legislativa. Precedente do
Superior  Tribunal  de Justiça.  AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO
PROVIDO.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70070541149,  Vigésima
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo
Bandeira Pereira, Julgado em 28/09/2016)

3. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, na
presente ação civil pública. 

P. R. I.

São Francisco de Paula, 13 de setembro de 2018.

Carlos Eduardo Lima Pinto,
Juiz de Direito
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