Parecer n. 01/2015 – Valério Ribeiro Advocacia
Assunto: Vigência dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34; Conflito Aparente
de Normas; Exercício Ilegal da Medicina, Usurpação de Funções
Optometria/Oftalmologia.

A Consulta:
Consulta-nos a Sociedade Paraense de Oftalmologia – SPO e a
Associação Paraense de Oftalmologia – APO, a respeito da regulamentação
do exercício das funções de médicos por profissionais de optometria e
técnico em ótica e o conflito aparente de normas entre os decretos
20.931/32 e 24.492/34 e a Portaria nº 397/2002 do Ministério do Trabalho e
Emprego.
A questão que se coloca é sobre a legalidade dos Decretos 20.931/32,
24.492/34 e sua receptividade constitucional, bem como sobre a portaria nº
397/2002, do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta a
atividade de optometria e ótico prático em todo o território nacional. Por
fim, questiona-se se a usurpação de funções por parte dos optometristas e
técnicos em ótica configuram o tipo penal descrito no art. 282 do Código
Penal.

A Análise da Matéria:
Incialmente é relevante avaliar o que dispõe a legislação sobre a
matéria:
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O Decreto 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, em seus arts. 38, 39 e 41, assim preleciona:
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.
Já o Decreto 24.492/34, baixa instruções sobre o Decreto nº
20.931/32, na parte relativa á venda de lentes de grau, e estabelece, em seus
arts. 13 e 14, o seguinte:
Art. 13 É expressamente proibido ao proprietário, sócio
gerente, ótico prático e demais empregados do
estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar
ou aconselhar o uso de lentes de grau, 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 grau
só poderá fornecer lentes de grau mediante
apresentação da fórmula ótica de médico, cujo diploma
se ache devidamente registrado na repartição
competente.
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Portanto, a lei que regulamenta a matéria é explícita quanto aos
limites e atribuições da optometria e dos técnicos em ótica, inclusive
detalhando quais condutas podem e quais condutam não podem ser
perpetradas por este profissional.
Por outro lado, a optometria passou a ser reconhecida como
profissão, inclusive com cursos superiores de tecnólogo e bacharelado. Não
há dúvidas que a profissão existe, nem tão pouco que há regulamentação
quanto à matéria.
Ainda nessa toada, a Portaria nº 397/2002 do Ministério do Trabalho
e Emprego aprova a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO/2002,
para uso em todo território nacional e autoriza a sua publicação.
Referida Portaria estabelece:
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 2.002 3223: Ópticos optometristas:
3223-05 – Técnico em óptica – Contatólogo, Óptico
contatólogo, Óptico esteticista, Óptico montador de
óculos, Óptico oftálmico, Óptico refracionista, Óptico
surfaçagista, Ténico contatólogo.
3223-10 – Técnico em optometria – Óptico, Óptico
optometrista, Óptico protesista, Técnico optometrista.
Descrição sumária: Realizam exames optométricos;
confeccionam lentes; adaptam lentes de contato;
montam óculos e aplicam próteses oculares. Promovem
educação em saúde visual; vendem produtos e serviços
ópticos e optométricos; gerenciam estabelecimentos.
Responsabilizam-se tecnicamente por laboratórios
ópticos, estabelecimentos ópticos básicos ou plenos e
centros de adaptação de lentes de contato. Podem
emitir laudos e pareceres ópticos-optométricos.
Exercem suas funções em laboratórios ópticos, em
estabelecimentos ópticos básicos e plenos, em centros
de adaptação de lentes de contato, podendo, ainda,
atuar no ramo de vendas e em atividades educativas na
esfera da saúde pública. São contratados na condição
de trabalhadores assalariados, com carteira assinada e,
também, na condição de empregador. Atuam de forma
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individual e em equipe, sem supervisão, em ambientes
fechados e também em veículos, no período diurno.
Portanto, há nítido conflito aparente de normas quanto às funções do
opotometrista e técnico em óptica e o médico oftalmologista e resta saber
qual diploma legal deverá se sobrepor, já que a legislação não pode ter
lacunas ou ser passível de interpretação dúbia, ao menos quando apreciadas
no caso concreto.
Em primeiro lugar, os Decretos 20.931/32 e 24.492/34 estão em
pleno vigor em nosso ordenamento jurídico, já que o Decreto 99.678/90
que os revogaria expressamente foi declarado parcialmente
inconstitucional, por meio da ADI 533-2/MC, por vício de
inconstitucionalidade formal.
Estando em vigor os decretos acima mencionados, cabe avaliar a
extensão da Portaria 397/2002 do MTE e se a mesma não conflitaria com
aqueles decretos. Certamente que sim. Há nítido conflito aparente de
normas.
Isso porque os limites e extensões da optometria já haviam sido
regulamentados em nosso ordenamento por dois decretos que estão em
pleno vigor. Não tendo sido revogados, seus comandos delineiam a
profissão.
Ademais, os decretos que regulamentam a profissão não podem ser
revogados por uma portaria, que sequer é considerada uma das espécies
normativas elencadas no art. 59 da Constituição Federal. Ou seja, uma
portaria não tem força para revogar um decreto, sobretudo de forma tácita.
Diz o art. 59 da Constituição Federal:
Art. 59. O processo legislativo compreende a
elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
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VII - resoluções.
As portarias sequer foram elencadas pelo legislador constituinte,
justamente porque são atos pelos quais as autoridades competentes
determinam providências de caráter administrativo, dão instruções sobre
execução de leis e de serviços, definem situações funcionais e aplicam
medidas de ordem disciplinar. As portarias não têm força de lei e muito
menos poderão revogá-las.
Em conclusão parcial, os Decretos 20.931/32 e 24.492/34 foram
recepcionados pela Constituição Federal, estão em pleno vigor e jamais
poderão ser revogados por uma portaria ministerial.
Nesse sentido a jurisprudência já tinha entendimento consolidado,
vedando expressamente a usurpação por optometrista de função inerente a
atividade médica:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA.
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE OPTOMETRIA.
ALVARÁ
SANITÁRIO
DENEGADO
PELA
MUNICIPALIDADE
RÉ.
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA
PACIFICANDO A MATÉRIA NESTA CORTE DE
JUSTIÇA.
DIREITO
ASSEGURADO
AO
OPTOMETRISTA AO EXERCÍCIO DE SUAS
ATIVIDADES, COM A RESSALVA DE VEDAÇÃO
DAS FUNÇÕES INERENTES AO PROFISSIONAL
MÉDICO
OFTALMOLOGISTA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (Pedido de
Uniformização de Jurisprudência em Apelação Cível
em Mandado de Segurança n. 2006.030031-7, de São
José, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 11-3-2009). (TJSC - AC: 20120419048 SC 2012.041904-8 (Acórdão),
Relator: Stanley da Silva Braga, Data de Julgamento:
02/06/2014, Terceira Câmara de Direito Público
Julgado)
Por interpretação lógica e literal, evidencia-se que referida atividade
encontra limitação expressa nos comandos legais dos Decretos 20.931/32 e
24.492/34.
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Não se quer dizer que a profissão de optometria e técnico em óptica
não exista. Isso não é objeto aqui analisado. O que se examina é que as
funções de optometria não possuem a extensão que lhe deu a Portaria
397/2002 do MTE.
Referida portaria disse mais do que devia, já que a regulamentação
legal já era aquela advinda dos dois decretos e que não foram revogados
expressamente em nosso ordenamento jurídico.
Destarte, visando a solução provisória do conflito, na medida em que
já há debate de Constitucionalidade Difusa junto ao Supremo Tribunal
Federal sob a ADPF nº 131, o Superior Tribunal de Justiça, firmou e está
por pacificar entendimento, no sentido de serem parcialmente
inconstitucionais as diretrizes da referida portaria expedida pelo MTE, em
especial a ampliação das restrições contidas nos Decretos nº 20.931/32 e
24.492/34, com relação a atividade de optometria, na medida em que
extrapola competência legal, e ainda viola expressamente as legislações
vigentes sobre a matéria (Decretos 20.931/32 e 24.492/34).
Referida decisão, cuja ementa segue abaixo, declarou a recepção
expressa dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, bem como a declaração de
inconstitucionalidade parcial, em controle de constitucionalidade
concentrado, da Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego.
ADMINISTRATIVO. OPTOMETRISTAS. LIMITES
DO CAMPO DE ATUAÇÃO. VIGÊNCIA DOS
DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. VEDAÇÃO
DA PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE
MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. PORTARIA DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
397/2002. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
RECONHECIDA PELO STF. 1. Cinge-se a
controvérsia aos limites do campo de atuação dos
optometristas e de eventuais excessos ou interferências
indevidas de suas atividades com as próprias e
exclusivas de médicos oftalmologistas, considerado o
que dispõem os Decretos 20.931, de 11.1.1932, e
24.492, de 28 de junho de 1934, que regulam e
fiscalizam o exercício da medicina. 2. Ressalte-se,
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desde logo, que tais diplomas continuam em vigor. Isso
porque o ato normativo superveniente que os revogou
(art. 4º do Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo
Supremo Tribunal Federal, na ADI 533-2/MC, por
vício de inconstitucionalidade formal. 3. A Portaria
397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego é
parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou
a previsão legal ao permitir que os profissionais
optométricos realizem exames e consultas, bem como
prescrevam a utilização de óculos e lentes. 4. Desse
modo, tenho por correto o posicionamento adotado
pela instância ordinária, ao impor aos profissionais, ora
recorridos, "a obrigação de não praticar atos privativos
dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes
de contato e realizar exames de refração, ou de vistas,
ou teste de visão" (fl. 572-573, e-STJ). 5. Recurso
Especial provido, para restabelecer a sentença de
primeiro grau.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, portanto, já firmou
entendimento no sentido de que a Portaria 397/2002 do Ministério do
Trabalho e Emprego extrapolou os limites de regulamentação, tendo sido
declarada parcialmente inconstitucional, senão vejamos:
Ementa
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
ATUAÇÃO DOS OPTOMETRISTAS. DECRETOS
20.931/32 E 24.492/34. VEDAÇÃO DA PRÁTICA
PELOS TÉCNICOS DA ÓPTICA DE ATOS
PRIVATIVOS
DE
MÉDICOS
OFTALMOLOGISTAS.
1. A decisão proferida preencheu os requisitos do art.
557 do CPC, em vista de que a jurisprudência
colacionada é dominante nesta Corte Superior.
2. Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz
aplica o direito ao caso concreto com base em
fundamentos diversos aos apresentados pela parte. Não
há falar, assim, in casu, em violação dos arts. 128 e 460
do CPC.
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3. Não cabe a apreciação de direito superveniente
invocado pela parte, somente perante o Superior
Tribunal de Justiça, em razão do não cumprimento do
requisito constitucional do prequestionamento. Nesse
sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.498.380/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
22/05/2015; EREsp 805.804/ES, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 01/07/2015;
REsp 1.137.738/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe 1°/2/2010.
4. Consigne-se que a análise de tese por meio de
recurso especial requer o indispensável requisito do
prequestionamento, ainda que seja matéria de ordem
pública, entendimento este reiterado pela Corte
Especial do STJ, em precedente de relatoria do Min.
Castro Meira (AgRg nos EREsp 999.342/SP ).
5. Esta Corte de justiça firmou entendimento, no
sentido de que os dispositivos do Decreto 20.931/1932
que tratam do profissional de optometria, estão em
vigor e que a "Portaria 397/2002 do Ministério do
Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional,
uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir
que os profissionais optométricos realizem exames e
consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos
e lentes" (REsp 1.169.991/RO, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA). Agravo regimental
improvido. AgRg no REsp 1413107 / SC AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL
2013/0354306-9 Relator(a) Ministro HUMBERTO
MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA
TURMA – Data do Julgamento 15/09/2015
Em parcial conclusão, o profissional da optometria e o ótico prático
não podem praticar atos privativos de médicos, em especial exames e
consultam e prescrições de óculos e lentes, sob pena de usurpação de
função, nos termos acima expostos.
Outrossim, conforme informado, existe pendente de Julgamento a
ADPF (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental) sob o nº 131
no Supremo Tribunal Federal, onde o Conselho Brasileiro de Optometria –
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CBOO visa a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos nº
20.931/1932 e 24.492/1934, com a consequente declaração de
Constitucionalidade da Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e
Emprego, visando a dilação das atividades desenvolvidas pelo profissional
de Optometria no Brasil.
Enquanto não decidida a questão pela mais alta corte, o
posicionamento correto a ser adotado é aquele esposado pelo Superior
Tribunal de Justiça, cuja ementa acima se expôs.
Por fim, resta avaliar a questão do tipo penal descrito no art. 282 do
Código Penal Brasileiro.
Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou
farmacêutica
Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a
profissão de médico, dentista ou farmacêutico,
sem autorização legal ou excedendo-lhe os
limites:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único - Se o crime é praticado com o
fim de lucro, aplica-se também multa.
Do texto legal extrai-se que exercer ilegalmente a medicina é crime,
com pena de detenção prevista entre seis meses a dois anos.
Nesse sentido, novamente extraímos a lição do Superior Tribunal de
Justiça, que em análise do HC 301644, com relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, datado de 21/08/2014, assim lecionou:
“...
A propósito, este Tribunal já se manifestou entendendo
que o optometrista deverá se restringir àquelas
atividades facultadas pelas normas de regência, sendo
vedado em absoluto, as práticas privativas do médico
oftalmologista, vejamos:
[...]
Este Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em
inúmeros precedentes, que a determinação de
trancamento do inquérito ou da ação penal, em sede de
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habeas corpus, só é possível em situações
excepcionais, quando estiverem comprovadas, de
plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria.
De mais a mais, a providência cautelar perseguida é
induvidosamente satisfativa, pelos seus efeitos
definitivos, no tempo da sua duração, necessariamente
decorrentes da desconstituição da eficácia do ato
impugnado implicando o seu acolhimento em
usurpação da competência do órgão Colegiado,
proibida ao Relator. Indefiro, portanto, a liminar.”
Portanto, em sede de habeas corpus, o STJ negou a liminar para
trancamento da ação penal, entendendo pela persecução ao profissional
optométrico por prática de atos privativos de médicos.

Conclusões:
Diante da análise realizada, e com amparo na legislação vigente e na
jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, se extrai de
forma inconteste que:
I.

A atividade desenvolvida pelos profissionais de optometria técnico
em óptica encontra regulamentação nos Decretos 20.931/1932 e
24.492/1934, estando por estes diplomas legais, limitadas em sua
área de atuação, na forma dos artigos 38, 39, 41 e 13, 14
respectivamente;

II.

O Decreto 99.678/90 não revogou os Decretos 20.931/1932 e
24.492/1934, já que foi alvo de declaração de inconstitucionalidade
parcial pelo Supremo Tribunal Federal;

III.

A ADPF (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº
131, que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, onde o
Conselho Brasileiro de Optometria – CBOO visa a declaração de
inconstitucionalidade dos Decretos nº 20.931/1932 e 24.492/1934,
com a consequente declaração de Constitucionalidade da Portaria
397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego, e visa também a
dilação das atividades desenvolvidas pelo profissional de
Optometria no Brasil encontra-se pendente de julgamento.
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IV.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a portaria n.
397/2002, do Ministério do Trabalho e Emprego e declarou sua
inconstitucionalidade parcial já que a mesma extrapolou os limites e
alcances da profissão de optometria e técnico em óptica, já
regulamentada por outros decretos vigentes em nosso ordenamento
jurídico.

V.

Exercer ilegalmente a medicina é crime, com pena de detenção de
seis meses a dois anos, na forma com dispõe o art. 282 do Código
Penal.
É como nos parece.
Belém, 19 de junho de 2015.

Valério A. Ribeiro – adv
OAB/MG 74.204
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