JURISPRUDÊNCIA/PRECEDENTES CONSOLIDADOS STJ
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROFISSIONAL DA OPTOMETRIA.
RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PRECEDENTE/STJ. LEGITIMIDADE
DO ATO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DIREITO GARANTIDO SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS
SANITÁRIOS ESTIPULADOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.1. A jurisprudência desta Corte Superior
possui entendimento de que reconhecida a formação profissional em optometria, inclusive
pelo Ministério da Educação, não se pode negar a concessão de alvará sanitário para
instalação e funcionamento do estabelecimento onde profissional devidamente habilitado irá
desenvolver o seu labor, ressalvando-se que devem ser respeitados os limites legalmente
impostos para o desempenho da atividade. Precedentes: REsp 975.322/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008, DJe 3/11/2008; REsp 1.194.552/SC e REsp
1.261.642/SC, ambos de relatoria do Ministro Herman Benjamin; REsp 1.373.840/PR, Relator
Ministro Castro Meira, REsp 1.308.813/MG e REsp 1.401.529 de minha relatoria.2. Recurso
especial a que se nega provimento.(REsp 1601283/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)

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.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, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFESA
COLETIVA DE CONSUMIDORES - OPTOMETRISTAS - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CARACTERIZADA - VERIFICAÇÃO DA RECEPÇÃO MATERIAL DE NORMA PELA CONSTITUIÇÃO DE
1988 - INVIABILIDADE - VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA -

PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002 - INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL.1. Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.2. É inviável, em recurso
especial, a verificação quanto à recepção material de norma pela Constituição de 1988, pois
reforge à competência deste Tribunal Superior, uma vez que possui nítido caráter constitucional.
Precedentes do STJ.3. 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 Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício
de inconstitucionalidade formal.4. 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.5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido (REsp 1169991/RO,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 13/05/2010)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAL DA
OPTOMETRIA. RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PRECEDENTE/STJ.
LEGITIMIDADE DO ATO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. DIREITO GARANTIDO SE PREENCHIDOS OS
REQUISITOS SANITÁRIOS ESTIPULADOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. VALORIZAÇÃO DO
TRABALHO HUMANO E A LIBERDADE PROFISSIONAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. A
valorização do trabalho humano e a liberdade profissional são princípios constitucionais que,
por si sós, à míngua de regulação complementar, e à luz da exegese pós-positivista admitem o
exercício de qualquer atividade laborativa lícita. 2. O Brasil é um Estado Democrático de Direito
fundado, dentre outros valores, na dignidade e na valorização do trabalho humanos. Esses
princípios, consoante os pós-positivistas, influem na exegese da legislação infraconstitucional,
porquanto em torno deles gravita todo o ordenamento jurídico, composto por normas inferiores
que provêm destas normas qualificadas como soem ser as regras principiológicas. 3. A
constitucionalização da valorização do trabalho humano importa que sejam tomadas medidas
adequadas a fim de que metas como busca do pleno emprego (explicitamente consagrada no
art. 170, VIII), distribuição eqüitativa e justa da renda e ampliação do acesso a bens e serviços
sejam alcançadas. Além disso, valorizar o trabalho humano, conforme o preceito constitucional,
significa defender condições humanas de trabalho, além de se preconizar por justa remuneração
e defender o trabalho de abusos que o capital possa desarrazoadamente proporcionar.
(Leonardo Raupp Bocorny, In "A Valorização do Trabalho Humano no Estado Democrático de
Direito, Editora Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre/2003, páginas 72/73). 4.
Consectariamente, nas questões inerentes à inscrição nos Conselhos Profissionais, esses
cânones devem informar a atuação dos aplicadores do Direito, máxime porque dessa
legitimação profissional exsurge a possibilidade do trabalho, valorizado constitucionalmente. 5.
O conteúdo das atividades do optometrista está descrito na Classificação Brasileira de
Ocupações - CBO, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria n. 397, de
09.10.2002). 6. O art. 3º do Decreto nº 20.931, de 11.1.1932, que regula a profissão de
optometrista, está em vigor porquanto o ato normativo superveniente que os revogou (art. 4º
do Decreto n. 99.678/90) foi suspenso pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de
inconstitucionalidade formal. 7. Reconhecida a existência da profissão e não havendo dúvida
quando à legitimidade do seu exercício (pelo menos em certo campo de atividades), nada
impede a existência de um curso próprio de formação profissional de optometrista.(MS

9469/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10.08.2005, DJ
05.09.2005) 8. A competência da vigilância sanitária limita-se apenas à análise acerca da
existência de habilitação e/ou capacidade legal do profissional da saúde e do respeito à
legislação sanitária, objeto, in casu, de fiscalização estadual e/ou municipal. 9. O optometrista,
todavia, não resta habilitado para os misteres médicos, como são as atividades de diagnosticar
e tratar doenças relativas ao globo ocular, sob qualquer forma. 10. O curso universitário que
está dimensionado, em sua duração e forma, para o exercício da oftamologia, é a medicina, nos
termos da legislação em vigor (Celso Ribeiro Bastos, In artigo "Da Criação e Regulamentação de
Profissões e Cursos Superiores: o Caso dos Oftalmologistas, Optomestristas e Ópticos Práticos",
Estudos e Pareceres, Revista de Direito Constitucional e Internacional, nº 34, ano 9 - janeiromarço de 2001, RT, pág. 257). 11. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos
pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão. 12. Recurso Especial provido, para o fim de expedição do alvará sanitário admitindo o
ofício da optometria.(REsp 975.322/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/10/2008, DJe 03/11/2008)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM OPTOMETRIA. RECONHECIMENTO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
LEGITIMIDADE DO ATO. 1. A manifestação prévia do Conselho Nacional de Saúde é exigida
apenas para os casos de criação de cursos de graduação em medicina, em odontologia e em
psicologia (art. 27 do Decreto n. 3.860/2001), não estando prevista para outros cursos
superiores, ainda que da área de saúde. 2. Em nosso sistema, de Constituição rígida e de
supremacia das normas constitucionais, a inconstitucionalidade de um preceito normativo
acarreta a sua nulidade desde a origem. Assim, a suspensão ou a anulação, por vício de
inconstitucionalidade, da norma revogadora, importa o reconhecimento da vigência, ex tunc, da
norma anterior tida por revogada (RE 259.339, Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16.06.2000 e na
ADIn 652/MA, Min. Celso de Mello, RTJ 146:461;art. 11, § 2º da Lei 9.868/99). Estão em vigor,
portanto, os Decretos 20.931, de 11.1.1932 e 24.492, de 28 de junho de 1934, que regulam a
fiscalização e o exercício da medicina, já que o ato normativo superveniente que os revogou (art.
4º do Decreto n. 99.678/90) foi suspenso pelo STF na ADIn 533-2/MC, por vício de
inconstitucionalidade formal. 3. A profissão de optometrista está prevista em nosso direito
desde 1932 (art. 3º do Decreto 20.931/32). O conteúdo de suas atividades está descrito na
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego
(Portaria n. 397, de 09.10.2002). 4. Ainda que se possa questionar a legitimidade do exercício,
pelos optometristas, de algumas daquelas atividades, por pertencerem ao domínio próprio da
medicina, não há dúvida quanto à legitimidade do exercício da maioria delas, algumas das quais
se confundem com as de ótico, já previstas no art. 9º do Decreto 24.492/34. 5. Reconhecida a
existência da profissão e não havendo dúvida quando à legitimidade do seu exercício (pelo
menos em certo campo de atividades), nada impede a existência de um curso próprio de
formação profissional de optometrista.6. O ato atacado (Portaria n. 2.948, de 21.10.03) nada
dispôs sobre as atividades do optometrista, limitando-se a reconhecer o Curso Superior de
Tecnologia em Optometria, criado por entidade de ensino superior. Assim, a alegação de
ilegitimidade do exercício, por optometristas, de certas atividades previstas na Classificação

Brasileira de Ocupações é matéria estranha ao referido ato e, ainda que fosse procedente, não
constituiria causa suficiente para comprometer a sua validade. 7. Ordem denegada. (MS
9.469/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2005, DJ
05/09/2005, p. 197)

DECISÕES MONOCRÁTICAS DO STJ
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.413.107 - SC (2013/0354306-9)
RELATORA : MINISTRA REGINA HELENA COSTA EMBARGANTE : ADEZIR PEDRO VALDAMERI
EMBARGANTE : ÓPTICA 2000 ADVOGADO : FÁBIO LUIZ DA CUNHA E OUTRO(S) EMBARGADO :
SOCIEDADE CATARINENSE DE OFTALMOLOGIA EMBARGADO : CONSELHO BRASILEIRO DE
OFTALMOLOGIA ADVOGADO : NILO DE OLIVEIRA NETO E OUTRO(S)
DECISÃO
Vistos. Trata-se de Embargos de Divergência interpostos pelo ADEZIR PEDRO VALDAMERI, com
base no art. 546 do Código de Processo Civil de 1973 e 266 e 267 do RISTJ, contra acórdão
proferido pela 2ª Turma desta Corte, assim ementado (fls. 1539/1553e): 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. 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. Alega o
Embargante a existência de dissenso caracterizado pelo precedente formado pela 1ª Turma
desta Corte, no julgamento do Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial n.
417.099/BA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO SAT. APLICAÇÃO
DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDÃO
RECORRIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. ART. 97 DO CTN.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial quando o Tribunal de origem
analisa a questão posta nos autos sob a ótica do princípio da Legalidade Tributária, bem como
de outros dispositivos constitucionais, decidindo a questão com fundamentos de índole
eminentemente constitucional. 2. É inviável o conhecimento, em sede de recurso especial, da
alegação de violação ao art. 97 do Código Tributário Nacional, uma vez que o preceito
infraconstitucional invocado trata-se de mera reprodução de dispositivo da Constituição
Federal. Precedentes: AgRg no REsp 12.90.963/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe 25/09/2012; REsp 1277853/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe 11.11.2011; e AgRg no Ag 1362310/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe 6.9.2011. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 417.099/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015,
DJe 13/03/2015) Sustenta que o acórdão embargado teria apreciado matéria de cunho
exclusivamente constitucional, de competência do Supremo Tribunal Federal. Feito breve
relato, decido. Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. Nos
termos do disposto do art. 34, XVIII e 266, § 3º, do Regimento Interno desta Corte Superior, o
Relator está autorizado a indeferir, liminarmente, os Embargos de Divergência quando
intempestivos, contrariarem Súmula do Tribunal ou não estiver comprovado ou configurado o
dissenso. Os Embargos de Divergência têm por finalidade a uniformização da jurisprudência
desta Corte quanto à interpretação do direito em tese, sendo cabíveis quando tratar-se de
decisão proferida em sede de recurso especial cujo teor divirja do julgamento de outra Turma,
Seção, ou Órgão Especial (art. 29, da Lei n. 8.038/90), devendo o dissenso ser comprovado na
forma do art. 255, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (art. 266, §
1º do RISTJ). Observo ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos recorrido e
paradigma. Com efeito, a Embargante busca reformar acórdão que adotou entendimento
pacificado nesta Corte nos sentido de que aos profissionais optométricos é vedada a realização
de atos privativos de médicos oftalmologistas, tais como exames para uso de lentes de contato
e testes de visão, haja vista a parcial inconstitucionalidade da Portaria 397/02 do Ministério do
Trabalho e Emprego, declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 533/DF, conforme
julgados assim ementados: 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, 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. (REsp 1261642/SC, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013)
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFESA
COLETIVA DE CONSUMIDORES - OPTOMETRISTAS - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CARACTERIZADA - VERIFICAÇÃO DA RECEPÇÃO MATERIAL DE NORMA PELA CONSTITUIÇÃO DE
1988 – INVIABILIDADE - VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA
PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002 - INCONSTITUCIONALIDADE
PARCIAL. 1. Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide,
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. É inviável, em recurso
especial, a verificação quanto à recepção material de norma pela Constituição de 1988, pois
reforge à competência deste Tribunal Superior, uma vez que possui nítido caráter constitucional.
Precedentes do STJ. 3. 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 Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício
de inconstitucionalidade formal. 4. 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. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido (REsp 1169991/RO,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 13/05/2010,
destaque meu) Por sua vez o acórdão paradigma analisou a contribuição ao custeio do Seguro
Acidente do Trabalho - SAT e aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP. O dissídio capaz
de ensejar a interposição dos embargos é aquele que se verifica em hipóteses semelhantes,
devendo ser demonstrado que em situações idênticas foram dadas soluções meritórias
dissonantes. Nessa linha: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO ADMITIDO
POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ARESTOS RECORRIDO E PARADIGMAS. NÃO
CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência reiterada desta
Corte Superior, a admissibilidade dos embargos de divergência está atrelada à demonstração de
que os arestos confrontados partiram de similar contexto fático para atribuir conclusões
jurídicas dissonantes. 2. Na espécie, o acórdão embargado reconheceu a existência de omissões
que deveriam ser sanadas pela instância a quo, asseverando que "a decisão embargada
determinou o retorno dos autos para que se profira nova decisão nos Embargos de Declaração,
prejudicadas as demais questões suscitadas no Especial. Ressalto que outros temas levantados
no Especial serão apreciados após análise da Corte local sobre pontos considerados omissos". 3.
Por sua vez, os acórdãos apontados como paradigmas não reconheceram a possibilidade de
manifestação acerca da litigância de má-fé antes que o Tribunal de origem se manifeste sobre
pontos reconhecidos como omissos pela Corte Superior de Justiça. Em nenhum dos acórdãos
paradigmas houve o reconhecimento da ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. O que
se deu foi o reconhecimento da litigância de má-fé exatamente porque não seria mais necessária
a baixa dos autos à instância inferior, a fim de que ela integrasse o acórdão. Trata-se, por óbvio,
de questão prévia, sob pena de se criar um tumulto processual desnecessário. 4. Com efeito, a
divergência que enseja a abertura da presente via recursal - destinada a espancar possível
dissídio no âmbito desta Corte Superior, cuja principal função, afinal, é justamente a
uniformização da interpretação do direito federal nfraconstitucional - é aquela estabelecida em

hipóteses análogas, vale dizer: deve-se demonstrar que, diante de situações fático-jurídicas
semelhantes, as soluções dadas não foram as mesmas. Assim, repele essa ideia a tentativa de
comparar situações que, a despeito de trazerem resultados diversos, não guardam semelhança
entre as bases fático-processuais que foram consideradas para se alcançar tais conclusões. 5.
Mostra-se evidente a impropriedade dos presentes embargos de divergência, na medida em
que não se demonstrou a existência de situações idênticas julgadas por esta Corte de Justiça de
modo dissonante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EREsp
1291148/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe
11/03/2015 - Destaque meu). Assim verifica-se que a insurgência traduz mero inconformismo
com o decidido no acórdão impugnado, impondo-se o indeferimento liminar do recurso. Isto
posto, com fundamento nos arts. 34, XVIII, a e 266-C, do Regimento Interno desta Corte,
INDEFIRO LIMINARMENTE os Embargos de Divergência. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 16
de maio de 2016. MINISTRA REGINA HELENA COSTA Relatora (Ministra REGINA HELENA COSTA,
18/05/2016)

