
 

Ofício n.º  99/2020/CBO 

Brasília, 01 de julho de 2020. 

 

Ilmo.  

Paraná Portal – UOL 

Endereço eletrônico: redacao@paranaportal.com.br 

 

 

Assunto: Anúncio equivocado sobre a decisão da ADPF 131 do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

 Prezados, 

 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), entidade associativa 

médica, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 48.939.250/0001-

18, com sede na Rua Casa Ator, 1.117 – Cj. 21 – CEP: 04546-004 – São Paulo - SP, 

vem à presença de Vossa Senhoria, expor e após requerer como segue: 

Esse meio de comunicação publicou matéria no dia 08/07/2020 , no site: 

https://paranaportal.uol.com.br/geral/optometristas-stf-prescricao-oculos/, sobre a 

decisão do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF) 131, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). 

Ocorre que no anúncio da matéria, constou que “o STF (Supremo Tribunal 

Federal) reconheceu a profissão de optometristas e recomendou que o Congresso 

regulamente o ofício para que a classe possa constituir os próprios consultórios e passe 

a emitir prescrições de óculos”.  o que contraria a decisão do STF, que julgou 

IMPROCEDENTE a ação proposta pela optometria. 

O Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria (CBOO), com o objetivo 

de enganar a população brasileira, vem veiculando nas mídias sociais que o 

https://paranaportal.uol.com.br/geral/optometristas-stf-prescricao-oculos/


 

Supremo reconheceu que o optometrista pode atuar realizando procedimentos 

exclusivamente médicos, o que NÃO é verdade. 

A decisão pode ser visualizada no site do STF (www.stf.jus.br ) ADPF 131, 

inclusive a sessão virtual com o julgamento do feito, que teve como decisão os votos 

descritos abaixo: 

 

 

“Decisão: O Tribunal, por maioria, 
julgou improcedente a arguição de 
descumprimento de preceito 
fundamental para: 1) declarar a 
recepção dos arts. 38, 39 e 41 do 
Decreto nº 20.931/32 e arts. 13 e 14 do 
Decreto nº 24.492/34; e 2) realizar 
apelo ao legislador federal para 
apreciar o tema, tendo em conta a 
formação superior reconhecida pelo 
Estado aos tecnólogos e bacharéis 
em optometria, nos termos do voto do 
Relator, vencidos os Ministros Marco 
Aurélio, Edson Fachin, Roberto 
Barroso e Celso de Mello. Falaram: 
pelo interessado Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia – CBO, o Dr. Gabriel 
Ramalho Lacombe; e, pelo 
interessado Conselho Federal de 
Medicina – CFM, o Dr. José 
Alejandro Bullon Silva. Plenário, 



 

Sessão Virtual de 19.6.2020 a 
26.6.2020.” 

 

 

Importante mencionar que o Decreto n. 20.931/32, que regula e fiscaliza o 

exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de 

farmacêutico, parteira e enfermeira, no Brasil, e estabelece penas, dita em seus Artigos 

38, 39 e 41 que:  

 

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 (grifamos). 

 

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 objetivo de realizar consulta. Impedido está o seu 

acesso à população. Essa constatação é lógica, pois para atender pacientes e realizar 

diagnósticos nosológicos é essencial autorização legal e, no Brasil de hoje, somente o 

médico possui essa autorização, como será demonstrado mais adiante. 

Outra conclusão cristalina é a de que está terminantemente proibido (2) às 

casas de ótica 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 artigo 38 é complementado pelo artigo 39 sob o mesmo 

fundamento, qual seja, o optometrista não possui competência legal para realizar 

diagnósticos nosológicos – sendo proibido de atender pacientes - tanto assim que as 

casas de ótica são proibidas confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição 

médica. 
Para entender melhor todo o tema, é preciso recordar que em 2008, o Conselho 

Brasileiro de Óptica e Optometria  (CBOO) ajuizou ação para Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 131 no Supremo Tribunal 

Federal, pleiteando a declaração da não recepção pela Constituição de 1988 dos arts. 



 

38, 39 e 41 do Decreto n. 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto n. 24.492/34, uma vez 

que entendiam que estes normativos estabeleciam limitação profissional aos 

optometristas, ao proibi-los de realizar diagnósticos de ametropias, de prescrição de 

lentes corretivas sem receita e da operação de clínicas particulares. 

Após 12 anos de tramitação da ação, o STF julgou IMPROCEDENTE os 

pedidos da ADPF, por maioria, declarando válida a PROIBIÇÃO aos optometristas 

de instalação de consultórios, confecção e venda de lentes de grau sem prescrição 

médica; escolha, permissão de escolha, indicação ou aconselhamento sobre o uso de 

lentes de grau; e fornecimento de lentes sem apresentação da fórmula de ótica de 

médico. 

Oportuno trazer ao conhecimento desta emissora e órgãos públicos, 

defensores e comprometidos com o cumprimento da lei deste país, que 

OPTOMETRISTAS não estão autorizados legalmente a realizar os exames, consultas, 

prescrever lentes de grau, realizar adaptação de lentes de contato, ou possuir 

consultório para atender pacientes, devendo ser observadas as disposições contidas na 

legislação aplicável ao caso, Decreto n. º 20.931/32, Decreto-Lei n. º 24.492/34 e as 

disposições da Lei n. º 12.842/2013 (Lei do Ato Médico). Com a edição da Lei nº 

12.842/2013 (Lei do Ato Médico) toda e qualquer dúvida que existia em relação aos 

atos que podem ser realizados pelos profissionais médicos foi dirimida, já que 

expressamente estabelecidos em lei. 

Essa decisão do STF terá efeito vinculante e erga omnes, quando transitar em 

julgado, dando subsídio ainda maior para que a luta contra o exercício ilegal da 

profissão médica seja mais implementada. 

Anexo, segue a íntegra do voto do Ministro Gilmar Mendes sobre o tema em 

tela. 

Assim, requer seja observado o que de fato foi decidido pelo Superior Tribunal 

Federal, para que a população brasileira NÃO continue sendo engada com mensagens 

falsas que contrariam totalmente a legislação vigente. 



 

Requer ainda resposta à presente notificação, no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

como retratação desta empresa no mesmo meio de informação em foi divulgada a 

notícia FAKE NEWS, sob pena de adoção das medidas judiciais cíveis e criminais 

cabíveis. 

O CBO se coloca à disposição para eventuais esclarecimentos sobre o 

julgamento da ADPF 131. 

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração. 

 

Juliana Ataides de Oliveira 

Advogada 

DEPARTAMENTO JURÍDICO DO CBO 

 

  


