
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.461.634 - SP (2019/0061416-8)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AGRAVANTE : JOAO HENRIQUE RIBEIRO 
ADVOGADOS : FERNANDA ZAMPOL LOBERTO  - SP251891 
   FILIPE PANACE MENINO  - SP336461 
AGRAVADO  : MUNICÍPIO DE PIRACICABA 
PROCURADORES : RICHARD ALEX MONTILHA DA SILVA  - SP193534 
   MARCO AURELIO BARBOSA MATTUS  - SP069062 

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO 3/STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO 
OCORRÊNCIA. LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. ATUAÇÃO DOS 
OPTOMETRISTAS. VIGÊNCIA  DO  DECRETO 20.931/1932 E 24.492/1934 EM 
RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA. PRECEDENTES. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO 
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO 
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

DECISÃO

Trata-se de agravo de decisão que não admitiu recurso especial do JOÃO HENRIQUE 
RIBEIRO  interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim 
ementado:

APELAÇÃO Mandado de Segurança Alvará sanitário para funcionamento de 
gabinete e consultório optométrico Optometrista Impossibilidade Autorização que 
encontra óbice no artigo 38, do Decreto nº 20.931/32 e 24.492/34 Precedentes 
Sentença mantida Recurso desprovido.

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos. Nas razões do recurso especial, o 
recorrente apontou, além do dissídio jurisprudencial, violação aos seguintes dispositivos: (a) arts. 
489, § 1º, III e IV, e 1.022, II, do CPC, alegando que o Tribunal de origem deixou de se 
manifestar a respeito da violação ao artigo 4º da Lei 12.842/2013 e não consta fundamentação no 
tocante a vulneração do disposto no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro - LINDB; (b) arts. 2º da LINDB e 4º da Lei 12.842/2013, aduzindo que, se a Lei do 
Ato médico, em seu preâmbulo, "[d]ispõe sobre o exercício da Medicina", e, por outro lado, o 
Decreto 20.931/1932 "[r]egula e fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da medicina 
veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira, no Brasil e estabelece 
penas", pelos princípios interpretativos de integração normativa, no caso em apreço, a 
temporalidade, as disposições da Lei do Ato Médico prevalecem sobre o Decreto acima 
mencionado - a Lei do Ato Médico (art. 4º - que apresenta rol numerus clausus) não considera 
privativa dos médicos prescrição de órteses e próteses oftalmológicas, devendo, por óbvio, o 
artigo 38, do Decreto n° 20.931/32 ser considerado revogado.

Foram apresentadas contrarrazões.
Sobreveio juízo negativo de admissibilidade à consideração de que: a) não se verifica a 
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apontada ofensa ao art. 1022 do Código de Processo Civil, haja vista que as questões trazidas à 
baila pelo recorrente foram todas apreciadas pelo acórdão atacado; b) no que diz respeito à 
apregoada ofensa aos artigos da LINDB, não cabe ao STJ analisar princípios contidos na Lei de 
Introdução do Código Civil por estarem revestidos de carga eminentemente constitucional; c) não 
ficou evidenciado o suposto maltrato às normas legais enunciadas; e d) rever a posição da Turma 
Julgadora importaria em reexame de elementos fáticos, bem como na análise de direito local, 
incidindo, respectivamente, as Súmulas 7 do Superior Tribunal de Justiça e 280 do Supremo 
Tribunal Federal.

Insurge a parte agravante contra essa decisão, afirmando que, ao contrário do que 
supõe o juízo de admissibilidade, o recurso especial reúne condições de ser processado. 

Houve contraminuta pela parte agravada.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso 

especial.
É o relatório. Passo a decidir.
Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do 

Enunciado Administrativo n. 3/STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os 
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC”.

Preenchido os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso 
especial.

Preliminarmente, afasto a alegada violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC.
No recurso especial, o recorrente alega que o Tribunal de origem deixou de se 

manifestar a respeito da violação ao artigo 4º da Lei 12.842/2013 e não consta fundamentação no 
tocante a vulneração do disposto ao art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro - LINDB.

Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre 
convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte 
quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

No caso, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu a controvérsia de 
modo integral e suficiente ao consignar que: (a) o Decreto Federal 20.931/32 (art. 38 e 39), o 
Decreto 24.492/34 (art. 13 e 14) e a Lei 3.968/61 (art. 3º) vedam expressamente a concessão da 
licença pretendida pelo recorrente; (b) não houve pronunciamento explícito de revogação, bem 
como inexiste manifestação do Superior Tribunal de Justiça declarando a não recepção dos 
referidos Decretos, motivo pelo qual ainda encontram-se produzindo normalmente os seus 
efeitos.

Na linha da jurisprudência desta Corte, se os fundamentos do acórdão se mostram 
insuficientes ou incorretos na opinião da recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não há 
que se confundir decisão contrária ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional.  

Melhor sorte não socorre o recorrente quanto à alegada violação aos artigos 2º da 
LINDB e 4° da Lei 12.842/2013.

Cumpre asseverar que não houve prequestionamento quanto a alegada violação ao art. 
2º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, tendo em vista que o acórdão não 
enfrentou a matéria contida no dispositivo legal mencionado, o que impossibilita o julgamento do 
recurso nesse aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282/STF e 
211/STJ, respectivamente: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, 
na decisão recorrida, a questão federal suscitada"; "Inadmissível recurso especial quanto 
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo 
tribunal a quo".

Ademais, quanto a disciplina relacionada a atuação profissional do optometrista e a 
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legislação que envolve a questão essa Corte Superior possui entendimento que os Decretos 
20.931/1932 e 24.492/1934 continuam em vigor e regulam a atividade do profissional da 
optometria. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRÁTICA 
DE ATOS POR OPTOMETRISTA PRIVATIVOS DE OFTALMOLOGISTA. 
VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/32 E 24.492/34. AGRAVO INTERNO DO 
PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Suspenso o ato normativo que revogou os 
dispositivos dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34 que regulam a atividade 
profissional de optometria (Decreto 99.678/1990) pelo STF na ADIn 533-2/MC, 
por vício de inconstitucionalidade formal, seguem em vigor as normas originais. 
Precedentes: AgInt no REsp. 1.369.360/SC, Rel. Min. BENEDITO 
GONÇALVES, DJe 24.8.2017; REsp. 1.261.642/SC, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, DJe 3.6.2013; MS 9.469/DF, Rel. Min. TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, DJ 5.9.2005. 2. Importa ressaltar que não se trata aqui de 
repristinação dos Decretos, já que, declarada a inconstitucionalidade formal da lei 
revogadora, reconhece-se a vigência ex tunc da norma anterior tida por revogada. 
3. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 
440.940/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. ATUAÇÃO DOS OPTOMETRISTAS. ANÁLISE DA 
RECEPÇÃO MATERIAL DE NORMAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. VIGÊNCIA DO DECRETO 
20.931/1932 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA. PRECEDENTES. 
FISCALIZAÇÃO QUE VERIFICOU A ATUAÇÃO EM EXCESSO AO 
PERMITIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIREITO 
SUPERVENIENTE INVOCADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. 
A análise da recepção material de normas (Decretos 20.931, de 11/1/1932, e 
24.492, de 28/06/1934) pela Constituição de 1988 é inviável em sede recurso 
especial, pois refoge à competência deste Tribunal Superior, uma vez que possui 
nítido caráter constitucional. 2. Esta Corte tem entendimento de que estão em 
vigor os dispositivos do Decreto 20.931/1932 que tratam do profissional de 
optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou 
(Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de 
inconstitucionalidade formal. Precedentes: REsp 1.169.991/RO, Rel. Ministra 
Eliana Calmon, Segunta Turma, DJe 13/5/2010; REsp 1.261.642/SC, Rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/6/2013; REsp 975.322/RS, 
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/11/2008. 3. A revisão da 
conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o 
reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do 
recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A falta de prequestionamento do direito 
superveniente invocado impede o seu conhecimento. 5. Agravo interno não 
provido. (AgInt no REsp 1369360/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

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. (...) 5. Esta Corte de justiça firmou 
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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, Rel. 
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, 
DJe 23/09/2015)

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que esse se encontra em harmonia com a 
orientação deste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual aplica-se ao caso a Súmula 
568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou 
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Por fim, convém ressaltar que a interposição do recurso especial pela alínea "c" do 
permissivo constitucional exige que o recorrente cumpra o disposto nos arts. 541, parágrafo 
único, do CPC, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ. Na hipótese examinada, verifica-se que o 
dissenso jurisprudencial não foi demonstrado de forma analítica. O ora recorrente limitou-se a 
transcrever as ementas dos julgados paradigmas, sem demonstrar as circunstâncias que 
identificam ou assemelham os casos confrontados e sem apontar trechos dos acórdãos em que 
se funda a divergência. Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea "c" do inciso III do 
art. 105 da Constituição Federal.  

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo 
único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, 
nessa extensão, negar-lhe provimento.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 1º de agosto de 2019.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator
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