
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de 
inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos 
seguintes termos:  

 
“TÉCNICO EM OPTOMETRIA. DECRETOS N.º 20.931/32 

E 24.492/34. PORTARIA N.º 397/02 DO MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO. INTERESSE RECURSAL. 

1. Não é de se conhecer do recurso que não se mostra útil 
por ausência de interesse recursal. 

2. Aos optometristas é vedado realizar exames, consultas e 
prescrever lentes. Decretos n.º 20.931/32 e 24.492/34. A Portaria 
n.º 397/02 do Ministério do Trabalho e Emprego, que prevê a 
realização de exames optométricos e a prescrição de 
compensação e de auxílios ópticos pelos Técnicos em Óptica e 
Optometria, não é instrumento adequado para regular o 
exercício de profissão, porquanto se cuida de matéria 
submetida ao princípio da reserva legal. Aliás, em consulta ao 
Portal do Trabalho e Emprego, consta, expressamente, a 
informação de que a Classificação Brasileira de Ocupações – 
CBO tem fins meramente enumerativo e descritivo, “sem 
função de regulamentação profissional”. 

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, 
desprovido.” (eDOC 12, p. 63) 

 
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 12, 

p. 100). 
No recurso extraordinário (eDOC 13, p. 53-68), interposto com 

fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se 
violação aos arts. 5º, XIII, do texto constitucional.  

Nas razões recursais, alega-se que a atividade de optometria não é, 
ao contrário do que alega o recorrido, privativa de médicos. Alega-se que 
os Decretos 20.931/32 e 24.492/34 não foram recepcionados pela 
Constituição Federal de 1988. Aponta-se que a Lei 12.842/2013 retirou, 
mediante veto presidencial, a exclusividade médica na prescrição de 
órteses e próteses oftalmológicas.  

Sustenta-se que “A medição da acuidade visual e a indicação de grau para 
óculos e lentes de contato não é ato médico”, mas sim “meio paliativo para 
simples melhoria na condição de vida”, e que “caso a pessoa queira ver-se livre 
da disfunção visual, aí sim, deve procurar um oftalmologista que utilizará dos 



meios médicos (cirurgia) para a reparação definitiva do problema” (eDOC 13, p. 
57). 

Decido.  
O recurso não merece prosperar.  
Inicialmente, destaco que o recorrente não apresentou preliminar 

fundamentada de repercussão geral, nem demonstrou os motivos pelos 
quais o presente recurso extraordinário transcende os interesses 
subjetivos das partes. 

Além do mais, destaco que o Tribunal de origem, ao examinar a 
legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos 20.931/32 e 
24.492/34), consignou que os Técnicos em Óptica e Optometria não 
podem realizar exames, consultas e prescrever lentes. Nesse sentido, 
extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  

 
“(...) o fato de a Portaria n.º 397/02 do Ministério do 

Trabalho e Emprego prever a realização de exames 
optométricos e a prescrição de compensação e de auxílios 
ópticos pelos Técnicos em Óptica e Optometria não faculta a 
prática por esses profissionais das referidas atividades, 
porquanto ainda vigentes as disposições dos Decretos n.º 
20.931/32 e 24.492/34, já que o Decreto n.º 99.678/90, o qual os 
revogara, foi suspenso em razão do julgamento da ADI 
533-2/MC por vício de inconstitucionalidade formal.” (eDOC 
12, p. 71) 

 
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem 

restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à 
Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o 
processamento do presente recurso.  

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  
      
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. OPTOMETRISTA. LIMITAÇÕES AO 
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DECRETOS 20.931/1932, 
24.492/1934 e 99.678/1990 e PORTARIA 397/2002 DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NECESSIDADE 
DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso 
extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação 



de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a 
quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas 
indireta. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 94.562-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda 
Turma, DJe 5.9.2014). 

 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. 
OPTOMETRISTA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. LIMITAÇÕES 
IMPOSTAS PELOS DECRETOS NS. 20.931/1932 E 24.492/1934. 
NECESSIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO 
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO” (ARE n. 787.040-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
Segunda Turma, DJe 13.3.2014). 

 
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE 
OPTOMETRISTA EM CONSULTÓRIO. DECRETO N. 
20.931/1932. LEI DISTRITAL N. 3.334/2004. AUSÊNCIA DE 
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. 
AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO." (ARE 
915.612/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 
3.2.2016) 

 
No mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, cito o ARE 

873.611/PR, de minha relatoria, DJe 7.4.2015; e o RE 858.112/RS, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, DJe 11.2.2015. 

Por fim, tendo em vista que já há manifestação do Superior Tribunal 
de Justiça nos autos (eDOC 15, p. 40), deixo de aplicar o disposto no art. 
1.033 do NCPC.  

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC 
c/c art. 21, §1º, do RISTF). 

 
Publique-se.  
Brasília, 18 de abril de 2016. 
 
 

Ministro GILMAR MENDES 
Relator 
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