
 

INFORMATIVO JURÍDICO n.º 13/2020 

 

DEFESA  PROFISSIONAL. 

ATUAÇÃO JURÍDICO. ADPF 

131. OPTOMETRIA. 

 

O Departamento Jurídico do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

(CBO) informa que nos últimos 4 anos foram apresentadas mais de 1.000 

representações junto ao Ministério Público dos estados, denunciando o exercício 

ilegal da medicina por optometristas. Nesse sentido, após a publicação do resultado 

do julgamento da ADPF 131, pelo Supremo Tribunal Federal – STF, todas as 

Procuradorias Gerais de Justiça (órgão máximo do Ministério Público no estado) já 

foram notificadas sobre o teor desse julgamento. 

 

Em virtude desse movimento do CBO, a pedido da Procuradoria Geral 

de Justiça do Estado de São Paulo, já estamos com uma data nos próximos dias 

para a criação de procedimentos específicos para o combate ao exercício ilegal da 

medicina por optometristas no estado de São Paulo. O Departamento Jurídico do 

CBO também já está em contato direto com as Procuradorias Gerais de Justiça dos 

estados do RS, MG, SC, PR, DF, AL, PE e PA para replicar a reunião a ser realizada 

em São Paulo. Todos os demais estados serão objeto dessa mesma atuação em 

breve. 

 

As vigilâncias sanitárias estaduais e o Ministério Público do 

Consumidor em todos as unidades da federação também foram alvo de notificações 

do CBO, comunicando o resultado do julgamento da ADPF. Também serão 

notificados os Tribunais de Justiça estaduais e os juízes competentes para atuar nas 

demandas que envolvam o exercício ilegal da medicina por optometristas. 



 

 

No âmbito federal, o CBO oficiou o Ministério da Economia 

(Secretaria do Trabalho) para alteração imediata da Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO, no tocante a alteração das atribuições dispostas no referido 

normativo, principalmente após a decisão da ADPF 131, além de manter o contato 

com o Ministério da Educação para alterar a grade curricular de cursos não médicos 

que ensinam matérias exclusivas do curso d emedicina. 

 

Finalmente, todos os municípios que contam com Projetos de Lei 

relativos a atuação dos optometristas estão sendo notificados do resultado da 

ADPF 131, para que tomem as medidas legais e cabíveis para cumprimento do 

decidido pelo STF, sob pena de apuração de responsabilidade. 

 

A luta individual com ações judiciais contra optometristas continua. No 

entanto, após dezenas de liminares e sentenças favoráveis ao CBO, em termos de 

estratégia decidiu-se que seria mais produtivo e efetivo um trabalho no campo 

macro, alcançando todas as autoridades públicas em etapas temporais diversas, 

sendo a primeira agora - com a publicação do resultado do julgamento da ADPF; a 

segunda com a publicação do acórdão do julgamento da ADPF e a terceira com a 

distribuição do material informativo produzido pelo CBO. 

 

Finalizando, é importante destacar que a mudança na situação atual do 

exercício ilegal da medicina não será alterada da noite para o dia. Ciente dessa 

premissa, o CBO preparou uma estratégia específica para este momento, com o 

objetivo de divulgar ao máximo o real entendimento do STF sobre o tema, 

deixando as fake News e as informações distorcidas com quem não possui o devido 

compromisso com o estado democrático de direito e, acima de tudo, com a verdade 

que cerca os fatos em nosso país hoje. 



 

 

A participação dos associados é fundamental para que possamos 

continuar divulgando o resultado da ADPF 131 e aumentando a consciência 

coletiva sobre a impropriedade de ilegalidade da prática médica por pessoas sem 

formação adequada. O atendimento da população pelo profissional médico 

capacitado é premissa definitiva, que também já foi objeto de reunião do CBO junto 

ao Ministério da Saúde, que descartou por completo a atuação dos optometristas 

na atenção básica á saúde visual,  em virtude da decisão do STF, da incapacidade de 

atuação efetiva e da obtenção de subdiagnósticos, que são totalmente nocivos à 

saúde pública. 

 

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos 

préstimos de elevada estima e consideração, mantendo-nos à disposição para 

eventuais esclarecimentos. 

 

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


