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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 547.653 - RJ (2007/0288222-0)
  

RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADOR : EMERSON BARBOSA MACIEL E OUTRO(S)
EMBARGADO : SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - SINFRERJ E OUTROS

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO MUNDIM E OUTRO(S)
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
DISSENSO INTERNO A RESPEITO DA INTERPRETAÇÃO DE 
NORMAS PROCESSUAIS QUE DISCIPLINAM O INCIDENTE DE 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CPC, ARTS. 
480 A 482. CONTROLE POR RECURSO ESPECIAL. 
CABIMENTO. 
1. A jurisprudência do STJ não impede a interposição de embargos de 
divergência para dirimir dissenso interno sobre a interpretação de 
norma processual, em sua moldura abstrata. O que se considera 
incabível é questionar, em embargos, a correta aplicação de regra 
técnica ao caso concreto, já que essa espécie de juízo supõe exame 
das peculiaridades de cada caso. 
2. A concretização das normas constitucionais depende, em muitos 
casos, da intermediação do legislador ordinário, a quem compete 
prover o sistema com indispensáveis preceitos complementares, 
regulamentares ou procedimentais. Dessa pluralidade de fontes 
normativas resulta a significativa presença, em nosso sistema, de 
matérias juridicamente miscigenadas, a ensejar (a) que as decisões 
judiciais invoquem, simultaneamente, tanto as normas primárias 
superiores, quanto as normas secundárias e derivadas e (b) que 
também nos recursos possa ser alegada, de modo concomitante, 
ofensa a preceitos constitucionais e a infraconstitucionais, tornando 
problemática a definição do recurso cabível para as instâncias 
extraordinárias (STF e STJ). 
3. O critério em geral adotado pelo STJ para definir o recurso cabível 
nessas situações é o de que não cabe o recurso especial, e sim o 
extraordinário, quando a norma infraconstitucional apontada como 
violada simplesmente reproduz uma norma constitucional. O sentido 
positivo inverso do critério é, consequentemente, o do cabimento do 
recurso especial quando a norma infraconstitucional não é mera 
reprodução da norma superior, mas traz uma disciplina mais 
abrangente ou mais específica da matéria tratada. A dificuldade, 
muitas vezes presente, de distinguir a simples reprodução da efetiva 
inovação no campo normativo deve ser superada à luz do princípio do 
acesso à justiça, afastando, desse modo,  o sério risco de se negar ao 
jurisdicionado tanto um quanto outro dos recursos à instância 
extraordinária.
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4. O chamado princípio da reserva de plenário para declaração 
incidental de inconstitucionalidade de atos normativos é típica 
hipótese dessa miscigenação jurídica imposta pela pluralidade de 
fontes, já que tratada concomitantemente no art. 97 da Constituição e 
nos artigos 480 a 482 do CPC. Todavia, os dispositivos processuais 
não representam mera reprodução da norma constitucional. Além de 
incorporar a essência da norma superior (que, no fundo, não é uma 
norma propriamente de processo, mas de afirmação do princípio da 
presunção de validade dos atos normativos, presunção que somente 
pode ser desfeita nas condições ali previstas), esses dispositivos 
estabelecem o procedimento próprio a ser observado pelos tribunais 
para a concretização da norma constitucional. Assim, embora, na 
prática, a violação da lei federal possa representar também violação à 
Constituição, o que é em casos tais um fenômeno inafastável, cumpre 
ao STJ atuar na parte que lhe toca, relativa à correta aplicação da lei 
federal ao caso, admitindo o recurso especial.
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. 

 
  

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a 
Egrégia CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, 
após o voto-vista do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão não conhecendo dos embargos de 
divergência e, vencido na preliminar, negando-lhe provimento, no que foi acompanhado pelo 
Sr. Ministro Hamilton Carvalhido, e os votos das Sras. Ministras Nancy Andrighi e Laurita 
Vaz acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, por maioria, conhecer dos embargos de 
divergência e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os 
Srs. Ministros Luis Felipe Salomão e Hamilton Carvalhido. Os Srs. Ministros Castro Meira, 
Humberto Martins, Nancy Andrighi e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Ari Pargendler, Cesar Asfor 
Rocha, Aldir Passarinho Junior, Gilson Dipp, João Otávio de Noronha e Arnaldo Esteves 
Lima. 

Impedido o Sr. Ministro Luiz Fux. 
Ausentes, justificadamente, a Sra. Ministra Eliana Calmon e o Sr. Ministro 

Francisco Falcão.
Convocado o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão para compor quórum.
Brasília, 15 de dezembro de 2010.

MINISTRO FELIX FISCHER 
Presidente

MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI 
Relator
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RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI: 
  Trata-se de embargos de divergência (fls. 957-968) contra acórdão da 2ª Turma assim 
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 
480 DO CPC. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 97 DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE 
EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL.
1. A controvérsia em torno do princípio da reserva de plenário refoge do âmbito de apreciação 
do recurso especial, porquanto o art. 480 do CPC reproduz o disposto no art. 97 da CF/88, cuja 
interpretação cabe ao Supremo Tribunal Federal pela via do recurso extraordinário. 
Precedentes.
2. Recurso especial não-conhecido. (fl. 937)

  Sustenta o embargante que a orientação adotada no acórdão embargado divergiu do 
entendimento manifestado pela 1ª, 3ª, 5ª e 6ª Turmas (REsp 619.860/RS, Min. Teori Albino 
Zavascki, DJ de 17/05/2007; REsp 882.234/SP, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 
26/03/2007; REsp 672.376/ES, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 11/12/2006; REsp 
89.297/MG, Min. Ari Pargendler, DJ de 07/02/2000; REsp 693.245/RS, Min. Felix Fischer, 
DJ de 18/04/2005; REsp 347.529/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJ de 30/09/2002), que 
admitiram recurso especial em que se alegou violação aos arts. 480 a 482 do CPC, 
distinguindo-os do princípio inserto no artigo 97 da Constituição Federal.
  Às fls. 1019-1028, o embargado apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, que 
não cabem embargos de divergência contra acórdão que não conheceu de recurso especial. No 
mérito, pede o desprovimento do recurso.
  É o relatório.
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4. O chamado princípio da reserva de plenário para declaração 
incidental de inconstitucionalidade de atos normativos é típica 
hipótese dessa miscigenação jurídica imposta pela pluralidade de 
fontes, já que tratada concomitantemente no art. 97 da Constituição e 
nos artigos 480 a 482 do CPC. Todavia, os dispositivos processuais 
não representam mera reprodução da norma constitucional. Além de 
incorporar a essência da norma superior (que, no fundo, não é uma 
norma propriamente de processo, mas de afirmação do princípio da 
presunção de validade dos atos normativos, presunção que somente 
pode ser desfeita nas condições ali previstas), esses dispositivos 
estabelecem o procedimento próprio a ser observado pelos tribunais 
para a concretização da norma constitucional. Assim, embora, na 
prática, a violação da lei federal possa representar também violação à 
Constituição, o que é em casos tais um fenômeno inafastável, cumpre 
ao STJ atuar na parte que lhe toca, relativa à correta aplicação da lei 
federal ao caso, admitindo o recurso especial.
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. 

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI (Relator): 
1. Preliminarmente, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 546, I do CPC, "É embargável 
a decisão da turma que: I - em recurso especial, divergir do julgamento de outra turma, da 
seção ou do órgão especial". Trata-se, como se percebe, de recurso destinado a uniformizar a 
jurisprudência interna do STJ no julgamento de recursos especiais. Sendo assim, o dissenso 
interno a ser dirimido é, necessariamente, sobre matéria idêntica à que pode ser invocada em 
recurso especial, prevista no art. 105, III da Constituição, ou seja, a possível violação a 
tratado ou lei federal, seja ela de direito material, seja de direito processual. Portanto, não está 
fora do controle, por via de embargos de divergência, a alegação de dissenso interno a 
respeito da existência ou não de violação a lei federal que estabelece regras de processo. 
 É com esse pressuposto que se deve entender a jurisprudência do STJ, a respeito da 
limitação do cabimento de embargos quando se invoca aplicação de regra técnica. Não se 
pode confundir interpretação da norma, com sua aplicação ao caso concreto. A 
jurisprudência do STJ não impede, nem poderia legitimamente impedir, o recurso de 
embargos de divergência para dirimir dissenso interno sobre a interpretação da regra de 
processo. Assim, se um acórdão considera ser de cinco dias o prazo para recurso especial, ou 
que esse recurso está sujeito a preparo de custas e, por isso, não o conhece, nada impede que 
haja embargos de divergência fundados em acórdão que considera o prazo de quinze dias ou 
que considera não ser devido o preparo. Em casos tais, bem se percebe, o dissídio se situa no 
âmbito da interpretação da norma técnica, em sua moldura  abstrata. Não faz muito tempo, 
esta Corte Especial dirimiu, em embargos, o dissenso a respeito do prazo para entrega da via 
original do recurso interposto por fax (AgRg nos Eresp 640.803, Min. Teori Zavascki, DJ de 
05/06/08). 
 Na verdade, o que se considera incabível é questionar, em embargos, a correta aplicação , 
em cada caso confrontado, de norma processual sobre cuja interpretação não se questiona, já 
que essa espécie de juízo supõe exame das peculiaridades de cada demanda. São ilustrativos 
dessa afirmação os seguintes acórdãos da Corte Especial: AgRg nos Eresp 577.799, Min. 
Hamilton Carvalhido, DJ de 04/08/08; AgRg nos EDcl nos Eresp 1.075.264, Min. João 
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Otávio de Noronha, DJ de 08/10/09; AgRg nos Eresp 940.837, Min. Francisco Falcão, DJ de 
05/11/09; Eresp 1.014.543, Min. Fernando Gonçalves, DJ de 11/03/10. Também são 
ilustrativos, no âmbito das Seções: AgRg nos Eresp 1.055.764, 1ª Seção, Min. Benedito 
Gonçalves, DJ de 22/10/09; AgRg nos Eresp 956.037, 1ª Seção, Min. Herman Benjamin, DJ 
de 28/08/09; EDcl nos Eresp 730.626, 2ª Seção, Min. Massami Uyeda, DJ de 16/12/08;  
Eresp 683.451, 3ª Seção, Min. Félix Ficher, DJ de 17/08/09. 
 Ora, no caso, embora o recurso especial não tenha sido conhecido pela Turma, são cabíveis 
os embargos de divergência, pois o dissenso se estabeleceu no plano da interpretação da 
norma processual (art. 480 do CPC), e não propriamente no da sua correta aplicação ao caso. 
Provado o dissídio interno a respeito da interpretação da norma, cabível o recurso. 

2. No mérito, o tema comporta algumas premissas conceituais. Nosso sistema de recursos 
extraordinários (lato sensu  considerados), que distribuiu a um tribunal o controle das normas 
constitucionais (STF) e a outro o das normas federais infraconstitucionais (STJ), enseja, em 
muitos casos, sérias questões práticas de definição de competência e, portanto, do recurso 
cabível. Essas dificuldades decorrem, basicamente, da natureza analítica da nossa 
Constituição, que chamou a si a disciplina de uma enorme gama de matérias, de direito 
público e de direito privado, de direito material e de direito processual. A acentuada 
constitucionalização do direito, todavia, não eliminou o campo normativo infraconstitucional. 
Em muitos casos, a concretização das normas constitucionais depende da intermediação do 
legislador ordinário, a quem compete prover o sistema com indispensáveis disposições 
complementares, regulamentares ou procedimentais. Dessa pluralidade de fontes normativas 
resulta, é fácil perceber, a significativa presença de matérias e institutos juridicamente 
miscigenados, a ensejar que as decisões judiciais a respeito invoquem, para decidir o caso, 
tanto as normas primárias superiores, quanto as normas secundárias e derivadas. Isso dá 
margem a que, nos recursos, seja possível invocar, concomitantemente,  ofensa a preceitos 
constitucionais e a infraconstitucionais. Daí a dificuldade, antes referida, de definir o recurso 
cabível para a instância extraordinária. 

3. O principal critério adotado já há muito tempo pela jurisprudência do STJ para definir o 
recurso cabível nessas situações é o de que não cabe o recurso especial, e sim o 
extraordinário, quando a norma infraconstitucional tida por violada constitui simples 
reprodução da norma constitucional (v.g.: Resp 20.207, 1ª Turma, Min. Gomes de Barros, DJ 
de 13/12/93; Resp 44.498. 6ª Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ de 24/06/96; AgRg no Ag 
155.555, 2ª Turma, Min. Ari Pargendler, DJ de 06/10/97; AgRg no Ag 600.209, 2ª Turma, 
Min. João Otávio de Noronha, DJ de 29/08/05; Resp 623.158, 2ª Turma, Min. Castro Meira, 
DJ 30/05/06). O sentido positivo inverso do critério é, consequentemente, o do cabimento do 
recurso especial quando a norma infraconstitucional não representa, simplesmente, uma 
reprodução da norma superior, mas traz uma disciplina mais abrangente, ou mais específica, 
do que a do campo normativo coberto pela Constituição. É certo que nem sempre é possível 
traçar claramente o que é simples reprodução da norma constitucional e o que é, efetivamente, 
um acréscimo normativo inovador. Cabe, assim, adicionar ao critério um adminículo: em caso 
de fundada dúvida, aceita-se o recurso especial, privilegiando o princípio do acesso à justiça e 
afastando, desse modo,  o sério risco, apontado pelo saudoso Ministro Menezes Direito, de se 
negar ao jurisdicionado tanto um quanto outro dos recursos à instância extraordinária 
(voto-vista no Resp 267.499, 3ª Turma, DJ de 08/04/02). 

4. À luz dessas considerações, o recurso merece provimento. O chamado princípio da reserva 

Documento: 978320 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/03/2011 Página  6 de 30



 

 

Superior Tribunal de Justiça

de plenário para declaração incidental de inconstitucionalidade de atos normativos é típica 
hipótese de miscigenação jurídica imposta pela pluralidade de fontes, já que tratada 
concomitantemente no art. 97 da Constituição e nos artigos 480 a 482 do CPC. Todavia, não 
se pode afirmar que os dispositivos processuais representam simples reprodução da norma 
constitucional. Sem dúvida, há neles um campo de normatização diferenciado e, de certo 
modo, mais abrangente: além de incorporar a essência da norma superior (que, no fundo, não 
é uma norma propriamente de processo, mas de afirmação do princípio da presunção de 
validade dos atos normativos, presunção que somente pode ser desfeita nas condições ali 
previstas), os dispositivos do CPC estabelecem o procedimento próprio a ser observado pelos 
tribunais para a concretização da norma constitucional. Assim, embora, na prática, a violação 
da lei federal possa representar também violação à Constituição, o que é em casos tais um 
fenômeno inafastável, não parece apropriado que o STJ se demita de atuar na parte que lhe 
toca, relativa à correta aplicação da lei federal ao caso.

5. Assim, voto no sentido de dar provimento aos embargos, a fim de que, superado o 
questionado empecilho ao conhecimento do recurso especial, a 3ª Turma prossiga no 
julgamento, como entender de direito. É o voto.
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PROCURADOR : EMERSON BARBOSA MACIEL E OUTRO(S)
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E OUTROS

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO MUNDIM E OUTRO(S)

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA(Relator): Sr. Presidente, o acórdão 

embargado, na época, aplicou a jurisprudência, que era no sentido de que essas normas do Código 

de Processo Civil, se não reproduziram, pelo menos, referenciavam-se ao art. 97 da Constituição 

Federal, e é somente isso que consta no decisório. 

Nos embargos de declaração, como bem disse a nobre advogada, houve uma referência 

rápida à ambiência em que deveria ser tomada essa decisão. Essa jurisprudência foi superada, e nós 

mesmos, diversas vezes, tivemos a oportunidade de conhecer do recurso por ofensa aos arts. 480 e 

481, do Código de Processo Civil. É certo que, em determinadas situações, há o perfil 

constitucional, quando essas normas são analisadas ao mesmo tempo em que se dá ênfase ao 

princípio constitucional, mas, no caso presente, pelo que pude ler no aresto embargado, não há esse 

óbice. Nesse caso, realmente, temos que o exame desses dispositivos deixaram de ser aplicados, e o 

recurso não foi conhecido unicamente por esse fato; também não vejo óbice à questão da regra 

técnica, porque não se trata de algo insindicável pelos que pudessem ler aquele dispositivo. Seria 

diferente, por exemplo, se se tratasse de matéria de prova, questão fática ou de outro tema dessa 

natureza. O acórdão é explícito em falar diretamente que está em causa exatamente o exame do art. 

480.

Com essas breves considerações, reposiciono-me sobre essa matéria para acompanhar o 

voto do Sr. Ministro Relator, dando provimento aos embargos de divergência.

É como voto.
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PROCURADOR : EMERSON BARBOSA MACIEL E OUTRO(S)
EMBARGADO : SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO - SINFRERJ E OUTROS

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO MUNDIM E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):

Sr. Presidente, também em razão dos argumentos trazidos pelo 
eminente Ministro Relator e, agora, referendados pelo. Sr. Ministro Castro 
Meira, voto no sentido de dar provimento aos embargos de divergência.

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator conhecendo do recurso e dando-lhe provimento, no 
que foi acompanhado pelos votos dos Srs. Ministros Castro Meira e Humberto Martins, pediu vista 
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Aguardam os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Hamilton Carvalhido, Eliana 
Calmon, Francisco Falcão, Nancy Andrighi e Laurita Vaz. 

Impedido o Sr. Ministro Luiz Fux. 
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha, Ari Pargendler, João 

Otávio de Noronha e Arnaldo Esteves Lima e, ocasionalmente, os Srs. Ministros Aldir Passarinho 
Junior e Gilson Dipp. 

Os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha, Ari Pargendler e João Otávio de Noronha foram 
substituídos, respectivamente, pelos Srs. Ministros Humberto Martins, Luis Felipe Salomão e 
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Mauro Campbell Marques.

 Brasília, 02  de junho  de 2010

VANIA MARIA SOARES ROCHA
Secretária
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 547.653 - RJ (2007/0288222-0)
  

RELATOR : MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADOR : EMERSON BARBOSA MACIEL E OUTRO(S)
EMBARGADO : SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - SINFRERJ E OUTROS

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO MUNDIM E OUTRO(S)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO:

 

1. Na origem, o mandado de segurança foi impetrado por Sindicatos de 

empresas que exploram o serviço de transporte coletivo, impugnando a aplicação da Lei 

Estadual 3335/97, que majorou a alíquota do IPVA de 1% para 2%. O Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro acolheu o pedido e afastou a incidência da lei.

O recurso especial fora interposto com supedâneo na alínea "a" do 

permissivo constitucional, alegando ofensa ao art. 480 do Código de Processo Civil 

(CPC), por descumprimento à cláusula legal e constitucional de reserva de plenário, 

porquanto "lei estadual teve a sua eficácia suspensa pelo Tribunal local sem que a 

matéria tivesse sido previamente submetida à apreciação do Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, tal como determina o art. 480 do Código de Processo Civil" 

(fl. 850).

O acórdão da E. Segunda Turma do STJ, apreciando o especial interposto,  

está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE 
PLENÁRIO. ART. 480 DO CPC. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 97 DA 
CF. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO ESPECIAL.
1. A controvérsia em torno do princípio da reserva de plenário refoge do 
âmbito de apreciação do recurso especial, porquanto o art. 480 do CPC 
reproduz o disposto no art. 97 da CF/88, cuja interpretação cabe ao Supremo 
Tribunal Federal pela via do recurso extraordinário. Precedentes.
2. Recurso especial não-conhecido.
(REsp 547653/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 23/05/2007, p. 252)

Portanto, diante do não-conhecimento do recurso especial, ao fundamento 

de que a ofensa ao princípio da reserva de plenário desafiaria recurso extraordinário, e 

não especial, vieram à apreciação desta e. Corte Especial os presentes embargos de 

divergência.
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Em síntese, aduz o embargante ser o recurso especial plenamente cabível 

por afronta ao art. 480 do CPC, porquanto a violação ao princípio da reserva de plenário 

(art. 97 da CF/88) não se confunde com a ofensa às normas procedimentais para a 

declaração de inconstitucionalidade de lei (art. 480 do CPC).

Em resposta aos embargos, a parte adversa requer o não-conhecimento da 

insurgência (fls. 1.019/1.028).

O e. Relator, eminente Ministro Teori Albino Zavascki, votou pelo 

conhecimento e provimento dos embargos de divergência.

A justificar, primeiramente, o conhecimento do recurso, Sua Excelência 

afirma que "não está fora do controle, por via de embargos de divergência, a alegação de 

dissenso interno a respeito da existência ou não de violação a lei federal que estabelece 

regras de processo", ou seja, regras técnicas. Isso porque não se pode confundir 

"interpretação  da norma, com sua aplicação  ao caso concreto". "Na verdade" - prossegue 

o e. Relator -, "o que se considera incabível é questionar, em embargos, a correta 

aplicação , em cada caso confrontado, de norma processual cuja interpretação não se 

questiona, já que essa espécie de juízo supõe exame das peculiaridades de cada 

demanda". Quanto à admissibilidade da presente insurgência, conclui Sua Exa. que "no 

caso, embora o recurso especial não tenha sido conhecido pela Turma, são cabíveis os 

embargos de divergência, pois o dissenso se estabeleceu no plano da interpretação da 

norma processual (art. 480 do CPC), e não propriamente no da sua correta aplicação ao 

caso".

No mérito, após lançar judiciosas premissas conceituais acerca do caráter 

analítico da Constituição da República de 1988 - daí porque a reprodução, não raras 

vezes, de norma constitucional em diplomas infraconstitucionais -, noticia o  Relator a 

dificuldade de se definir o recurso cabível - especial ou extraordinário - em situações com 

esses contornos, em que a norma infraconstitucional indicada como violada reproduz 

preceito constitucional. 

Rememora que a jurisprudência sedimentada da Casa proclama descaber 

recurso especial quando o artigo de lei supostamente violado simplesmente reproduz 

norma constitucional. Porém, pondera que, a contratio sensu , se a norma 

infraconstitucional, malgrado reproduzir parcialmente o preceito constitucional, for em 

relação a esse mais abrangente, o recurso especial deve ser conhecido. Em caso de 

fundada dúvida acerca do recurso cabível, acrescenta o Relator, "aceita-se o recurso 

especial, privilegiando o princípio do acesso à justiça e afastando, desse modo, o sério 

risco, apontado pelo saudoso Ministro Menezes Direito, de se negar ao jurisdicionado 

tanto um quanto outro dos recursos à instância extraordinária". 
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No caso concreto, vislumbrando nos arts. 480 a 482 do CPC alcance para 

além do preceito contido no art. 97 da Carta Magna, o Relator deu provimento aos 

embargos de divergência, em síntese, porque " além de incorporar a essência da norma 

superior (...), os dispositivos do CPC estabelecem o procedimento próprio a ser 

observado pelos tribunais para a concretização da norma constitucional. 

Assim, embora, na prática, a violação a lei federal possa representar 

também violação à Constituição, o que é em casos tais um fenômeno inafastável, não 

parece apropriado que o STJ se demita de atuar na parte que lhe toca, relativa à correta 

aplicação da lei federal ao caso".

Acompanharam o Relator os Ministros Castro Meira e Humberto Martins.

Na assentada do dia 02 de junho do ano em curso, pedi vista dos autos 

para melhor exame.

É o relatório.

2. Encaminho, inicialmente, à apreciação desta e. Corte Especial - rogando 

a máxima venia  ao e. Relator - voto preliminar de não-conhecimento dos embargos de 

divergência.

Ressalto, de saída, que adiro aos fundamentos jurídicos do Relator em sua 

generalidade, dissentindo, contudo, em relação a conclusão proposta.

2.1. O primeiro fundamento que me conduz a não conhecer dos embargos 

de divergência está adstrito ao próprio cabimento da insurgência.

O acórdão embargado, de relatoria do e. Ministro João Otávio de Noronha, 

não conheceu do recurso especial ao fundamento de que "vigora nesta Corte o 

entendimento de que a controvérsia em torno do princípio da reserva de plenário refoge 

do âmbito de apreciação do recurso especial, porquanto os artigos 480, 482 e 483 do 

CPC reproduzem o disposto no art. 97 da CF/88, cuja interpretação cabe ao Supremo 

Tribunal Federal pela via do recurso extraordinário". 

Na fundamentação, o i. Relator cita precedentes que sufragaram a tese, 

quais sejam: REsp 787.626/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 6.3.2006; AgRg 

no REsp n. 467.138/DF, Primeira Turma, relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 

15/5/2006; Resp n. 853.720/SP, Segunda Turma, relator Ministro Humberto Martins, DJ 

de 22/9/2006; REsp n. 833.531/MG, Segunda Turma, relator Ministro Castro Meira, DJ de 

16/10/2006.

Com efeito, o acórdão ora embargado não conheceu do recurso especial. 

Equivale dizer que os embargos ora aviados tem por escopo afastar o óbice atinente à 

admissibilidade do apelo nobre apontado no acórdão turmário, qual seja, o de ser 
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incabível recurso especial com fundamento em violação do art. 480 do CPC, porquanto a 

discussão acerca de eventual vulneração à cláusula de reserva de plenário, prevista 

também no art. 97 da CF/88, desafiaria recurso extraordinário.

Tal circunstância parece ser o bastante para atrair a jurisprudência da Casa 

acerca do não-cabimento de embargos de divergência voltados a discutir regra técnica de 

admissibilidade do recurso especial, conforme se extrai dos exaustivos precedentes 

desta Corte Especial, verbis :

Processual civil. Agravo nos embargos de divergência no recurso especial. 
Acórdão paradigma proferido pelo mesmo órgão julgador prolator do acórdão 
embargado. Não cabimento. Regra de admissibilidade do recurso especial 
especial. Não cabimento. Ausência de argumentos capazes de ilidir os 
fundamentos da decisão agravada.
(...)
- Os embargos de divergência não se prestam à discussão de questão 
atinente às regras de admissibilidade do próprio recurso especial embargado.
Agravo não provido.
(AgRg nos EREsp 723.655/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 02/09/2009, DJe 17/09/2009)
_________________________

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO 
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. COTEJO 
ANALÍTICO NÃO-REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE 
FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL COM SÚMULA. NÃO CABIMENTO. DISCUSSÃO 
ACERCA DA APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA RELATIVA AO 
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 
7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NO CONTEXTO 
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
5. É inviável, em sede de embargos de divergência, discussão acerca da 
admissibilidade do recurso especial, o que ocorre nos casos de incidência do 
óbice da Súmula n. 7/STJ e da ausência de prequestionamento, entre outros.
(...)
(AgRg nos EDcl nos EREsp 1075264/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2009, DJe 08/10/2009)
_________________________

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO 
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NÃO-CONHECIMENTO. JUÍZO DE 
INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO PARA 
DEMONSTRAR O ARGUIDO DISSÍDIO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO 
NOTÓRIO A DISPENSAR O COTEJO. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS 
DOS PARADIGMAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NESTA CORTE. DESATENDIMENTO DOS ARTS. 255 
E 266 DO RISTJ. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. DECISÃO 
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Hipótese em que o recurso especial sequer foi conhecido, por considerar a 
Turma julgadora que, "Não havendo a recorrente demonstrado, mediante a 
realização do devido cotejo analítico, a existência de similitude das 
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circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e 
paradigmas, resta desatendido o comando dos arts. 541 do CPC e 255 do 
RISTJ." E os embargos de divergência foram deduzidos com o argumento de 
que se trataria de dissídio jurisprudencial notório.
(...)
3. Os embargos de divergência não se prestam a reparar eventual equívoco 
do acórdão embargado quanto ao juízo de admissibilidade do recurso 
especial.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp 882.705/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 12/04/2010, DJe 12/05/2010)
_________________________

No âmbito das Seções, tal entendimento também se mostra invariante: EDcl 

no AgRg nos EREsp 720.186/AL, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010; EDcl nos EREsp 679.265/DF, Rel. 

Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2010, DJe 

02/08/2010.

No caso concreto, muito embora o acórdão embargado não diga respeito 

propriamente aos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial, a discussão 

cinge-se, à evidência, a pressupostos específicos de conhecimento do recurso, 

notadamente a celeuma relativa ao cabimento de recurso especial com supedâneo em 

ofensa a lei que reproduz dispositivo constitucional. 

Precisamente se eventual desrespeito à cláusula de reserva de plenário 

renderia ensejo a recurso especial - nesse caso, porque a ofensa seria ao direito 

infraconstitucional - ou a recurso extraordinário - porque vulnerada, nessa hipótese, 

norma de estatura supralegal.

E, como se sabe, o "cabimento" é pressuposto objetivo do recurso especial, 

com raízes no texto constitucional.

Portanto, versando os embargos de divergência apenas tese relativa ao 

cabimento do recurso especial, não se conhece da insurgência.

Quanto à informação trazida pelo e. Relator, de que "esta Corte Especial 

dirimiu, em embargos, o dissenso a respeito do prazo para entrega da via original do 

recurso interposto por fax (AgRg nos EREsp 640.803, Min. Teori Zavascki, DJ de 

05/06/08)", cumpre esclarecer que a controvérsia não aportou neste Colegiado 

propriamente por via de embargos de divergência. 

Em realidade, o agravo regimental interposto contra decisão que não 

conheceu dos embargos de divergência é que foi considerado intempestivo, segundo a 

contagem do prazo usualmente praticada à época. Nesse passo, somente a preliminar 

que suscitara a intempestividade do agravo regimental, a qual versava sobre a correta 
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interpretação do art. 2º da Lei n.º 9.800/99, é que foi afetada à Corte Especial, com 

fundamento no art. 16, inciso IV, do RISTJ.

Não há, pois, no âmbito da jurisprudência da Corte, nenhuma exceção 

quanto a conhecimento dos embargos de divergência para dirimir matéria relativa a 

cabimento do recurso especial.

2.2. O segundo fundamento preliminar de não-conhecimento dos embargos 

de divergência diz acerca da formalidade recursal, porquanto, a meu juízo, e rogando 

uma vez mais as venias  devidas ao e. Relator, não vislumbro similitude entre o acórdão 

embargado e os paradigmas confrontados.

Como dito alhures, o acórdão ora hostilizado não conheceu do recurso 

especial, haja vista que "[a] controvérsia em torno do princípio da reserva de plenário 

refoge do âmbito de apreciação do recurso especial, porquanto o art. 480 do CPC 

reproduz o disposto no art. 97 da CF/88, cuja interpretação cabe ao Supremo Tribunal 

Federal pela via do recurso extraordinário".

Por outro lado, todos os acórdãos paradigmas apreciaram o mérito do 

recurso especial pela ótica do art. 480 do CPC, reconhecendo o próprio desacerto de se 

declarar a inconstitucionalidade de lei sem submeter a matéria ao Plenário ou ao Órgão 

Especial do respectivo tribunal.

Os acórdãos colacionados como paradigmas são os seguintes: REsp. 

619.860/RS, rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI; REsp. 882.234/SP, rel. Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI; REsp. 672.376/ES, rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI; 

REsp. 89.297/MG, rel. Ministro ARI PARGENDLER; REsp. 693.245/RS, rel. Ministro 

FELIX FISCHER; REsp. 347.529/SP, rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES.

No REsp. 619.860/RS, REsp. 882.234/SP e REsp. 672.376/ES, todos de 

relatoria do e. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, a seguinte tese foi sufragada: "A 

ilegitimidade de preceito normativo por vício de inconstitucionalidade somente pode ser 

reconhecida, no âmbito dos Tribunais, pelo Órgão Especial ou pelo Plenário (CF, art. 97; 

CPC, arts. 480 a 482)". No REsp. 89.297/MG, a tese vencedora foi a seguinte: "no âmbito 

do controle difuso da constitucionalidade, os tribunais só podem deixar de aplicar a lei 

pelo seu plenário ou, se for o caso, pelo respectivo órgão especial (CF, art. 97), 

observado o procedimento previsto no artigo 480 e seguintes do Código de Processo 

Civil, salvo se já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 

Federal sobre a questão (CPC, art. 481, parágrafo único)". No REsp. 693.245/RS: "Nos 

termos dos arts. 480 e 481 do CPC, a c. Oitava Câmara Criminal do e. Tribunal a quo, no 

exercício do controle difuso de constitucionalidade, somente poderia declarar 

inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, se houvesse demonstrado que a 

Documento: 978320 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/03/2011 Página  1 7 de 30



 

 

Superior Tribunal de Justiça

questão foi apreciada por seu Órgão Pleno ou pelo Pretório Excelso". Finalmente, REsp. 

347.529/SP, a tese sufragada foi a seguinte: "Possui esta Corte jurisprudência uniforme 

no sentido de competir ao Plenário ou ao Órgão Especial a declaração incidental de 

inconstitucionalidade, ut arts. 480 a 482 do Código de Processo Civil, excetuando-se os 

casos em que já houver pronunciamento do órgão fracionário ou do Plenário do Supremo 

Tribunal Federal sobre a questão, como na espécie".

Em consulta ao inteiro teor dos arestos, percebe-se que os acórdãos 

paradigmas não exararam, data venia , qualquer tese oposta ao que se decidiu no 

acórdão ora embargado. Abordam, ao reverso, única e exclusivamente, o mérito da 

celeuma relativa à reserva de plenário. 

É bem verdade, como assinalado com percuciência pelo eminente relator, 

que não se poder confundir interpretação da norma, ainda que processual, com a sua 

aplicação ao caso concreto.

Porém, em realidade, afigura-se-me que os acórdãos carreados são 

exatamente daqueles tidos pelo próprio Relator como os que aplicam a regra do art. 480 

do CPC ao caso concreto, mas que "sobre cuja interpretação não se questiona". 

Por outro lado, o acórdão embargado apenas interpretou a norma insculpida 

no art. 480 do CPC - sem aplicá-la ao caso concreto -, não a enquadrando no suporte 

constitucional previsto no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, 

circunstância que obstou o conhecimento do especial.

Ou seja, os acórdãos paradigmas dizem respeito à aplicação do art. 480 

do Código de Processo Civil ao controle difuso de constitucionalidade exercido pelos 

tribunais, ao passo que o acórdão ora embargado, em última análise,  somente realiza 

juízo de valor acerca do art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, no 

máximo interpretando o dispositivo processual arrolado e chegando à conclusão de que, 

por se tratar de norma genuinamente de índole constitucional, eventual afronta a ela 

desafiaria recurso extraordinário, e não especial.

Aplica-se a jurisprudência pacífica deste Sodalício, pois não se verifica a 

divergência apta a ensejar os embargos do art. 546 do CPC, quando o acórdão 

embargado não conheceu do recurso especial e, ao revés, os paradigmas adentram ao 

mérito do recurso.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes: AgRg nos EREsp 981.543/RJ, 

Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 

07/05/2010; AgRg nos EREsp 863.702/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 27/05/2009; AgRg nos EREsp 894.566/RN, Rel. 
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Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 05/12/2008, DJe 06/04/2009.

2.3. Diante do exposto, reiterando a vênia devida ao eminente relator, seja 

porque os embargos de divergência visam a discutir condições de admissibilidade do 

recurso especial, seja porque os acórdãos paradigmas não guardam perfeita similitude 

com o aresto embargado - não configurando, portanto, divergência interna a autorizar o 

manejo dos embargos -, voto preliminarmente em não conhecer do recurso.

3. No mérito, caso se superem os óbices antes levantados, divirjo também 

da conclusão a que chegou o judicioso voto do Relator, ressalvando, como alhures, que 

aos fundamentos deduzidos adiro em essência.

O e. Relator relembrou, com propriedade, que a nossa Constituição é 

analítica. 

Deveras, a Carta Cidadã aborda questões que, a toda evidência, não 

ostentam dignidade constitucional, figurando na Carta Magna apenas formalmente como 

norma dessa estatura. Basta mencionar que o texto promulgado prevê, no art. 242, § 2º, 

que "o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita 

federal".

Daí já se percebe que, não raramente, há sobreposição de diplomas a tratar 

de matéria idêntica, em âmbito legal e constitucional, seja porque a norma 

infraconstitucional avança em matéria na qual não lhe era dado avançar, seja porque o 

texto constitucional desce em miuçalhas que evidentemente deveriam ser tratadas pela 

legislação ordinária.

Exemplos clássicos dessa hibridez legislativa são as questões alusivas a 

direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito, institutos todos regulados pela 

Constituição de 1988 e pela Lei de Introdução ao Código Civil.

Não obstante, por vezes, a negativa de conhecimento do recurso especial- 

como reiteradamente tem ocorrido na Corte- consubstancia também obstáculo à segunda 

via, a do recurso extraordinário, porquanto o c. STF, sistematicamente, tem entendido 

que o caso de ofensa a preceitos que se reproduzem em estatutos de degraus 

legiferantes diversos (como é o caso da coisa julgada, do direito adquirido e do ato 

jurídico perfeito) revela violação simplesmente reflexa ao texto constitucional.

Vale dizer, por um lado, esta Corte afirma que "a matéria contida no art. 6º 

da Lei de Introdução ao Código Civil, relativa à preservação do ato jurídico perfeito, tem 

índole nitidamente constitucional" (AgRg no Ag 1159782/RS, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2010), sendo que, por 

outro lado, afirma o STF, de forma incisiva, que a "alegação de ofensa aos princípios da 
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legalidade, prestação jurisdicional, direito adquirido, ato jurídico perfeito, limites da coisa 

julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa configura, quando muito, 

ofensa meramente reflexa às normas constitucionais" (RE 563816 AgR, Relator(a): Min. 

ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010).

Deveras, nessas hipóteses - ao contrário do que poderia significar a dupla 

proteção conferida pelo ordenamento jurídico -, a jurisdição extraordinária simplesmente 

não é prestada.

No particular, parece realmente sábia a solução apregoada pelo i. Relator, 

segundo a qual "em caso de fundada dúvida, aceita-se o recurso especial, privilegiando o 

princípio do acesso à justiça".

3.1. Porém,  no caso concreto em exame, não me parece aplicável tal 

entendimento, data venia .

Primeiramente, porque, a meu juízo, não remanesce dúvidas de que a 

matéria relativa à cláusula de reserva de plenário é, de fato, essencialmente 

constitucional, e - diversamente do que ocorreu com a celeuma atinente a direito 

adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada - não há risco de as partes quedarem no 

vazio sem jurisdição prestada.

Isso porque o e. STF, no caso, está absolutamente vocacionado a solver a 

celeuma quando verificada a ofensa à cláusula de reserva de plenário, inserta no art. 97 

da Constituição, ainda que a suposta violação esteja escamoteada em mera inaplicação 

da lei, ou seja, quando o órgão fracionário do tribunal simplesmente afasta a incidência 

do diploma legal, por fundamento constitucional, sem submeter o incidente ao plenário ou 

ao órgão especial.

Bem por isso que, consolidando jurisprudência monótona, aquela Corte 

Suprema editou a Súmula Vinculante n.º 10: "viola a cláusula de reserva de plenário 

(CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 

expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta 

sua incidência, no todo ou em parte".

Na Q.O. no RE 580.108/SP, na qual foi reconhecida a repercussão geral da 

matéria constitucional debatida - qual seja, a observância da cláusula de reserva de 

plenário -, a e. Relatora, Ministra Ellen Gracie, depois de elaborar um breve relato acerca 

do acórdão impugnado, alude a diversos precedentes daquela Corte, todos abordando de 

forma frontal a questão versada nos presentes embargos de divergência.

Para melhor compreensão, transcrevo parcialmente os fundamentos da 

Relatora na Q.O. no RE 580.108/SP, cujo recurso é oriundo, inclusive, de acórdão deste 
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Superior Tribunal:

O Superior Tribunal de Justiça entendeu inaplicável o disposto no art. 4º, às 
ações ajuizadas anteriormente à sua vigência, afastando, de forma expressa, 
o texto legal que dita sua aplicação retroativa, ao determinar a incidência do 
art. 106 do CTN, segundo o qual, a lei interpretativa aplica-se aos fatos 
anteriores à sua vigência:

"A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretada, excluída a 
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (...)"

A impossibilidade de afastamento de disposição legal expressa, sem 
observância da cláusula de reserva de plenário, é matéria já exaustivamente 
decidida nesta Casa, na linha contrária à que foi adotada pelo acórdão 
recorrido em embargos declaratórios. Afirmou a Colenda 2ª Turma do STJ 
que seria desnecessário suscitar incidente de inconstitucionalidade da lei, no 
caso concreto.
(...)
Em situações idênticas à presente, inclusive quanto à discussão de fundo 
que se instalou na instância especial, sucessivas decisões monocráticas vêm 
sendo proferidas nesta Corte, provendo recursos extraordinários, e 
proclamando a nulidade dos acórdãos por decisões, cito as proferidas no RE 
560408, Relator Min. Marco Aurélio, no RE 539560, Rel. Min. Eros Grau e no 
RE 535133, Rel. Min. Celso de Mello.
_________________________

Sobre a questão da reserva de plenário, a ementa do acórdão não deixa 

dúvida: 

"Possui repercussão geral a discussão sobre o afastamento, pelos 

Tribunais, de lei ou ato normativo do Poder Público sem a observância da cláusula de 

reserva de plenário. Matéria já enfrentada por esta Corte em vários julgados, colegiados e 

monocráticos".

Com efeito, muito embora em situações diversas possa haver dúvidas 

acerca do recurso cabível, se extraordinário ou especial, cuja inadmissão, por vezes, 

causa prejuízo ao jurisdicionado, não vejo como conhecer de recurso especial a versar 

matéria francamente abordada pela ótica constitucional pelo e. STF, inclusive com 

Súmula Vinculante aprovada sobre o tema.

Aliás, o próprio e. Ministro Teori Albino Zavascki, na relatoria do REsp. n.º 

787.626/PE, asseverou com precisão que "o princípio da reserva de plenário, em matéria 

de controle difuso de constitucionalidade, é tema disciplinado pelo art. 97 da Constituição 

Federal, razão pela qual, independentemente de vir reproduzido em legislação ordinária, 

deve ser enfrentada por recurso extraordinário. A apreciação de matéria constitucional 

em recurso especial significaria usurpar a competência do STF".

Mutatis mutandis , também tem sido esse o entendimento da doutrina 
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constitucionalista acerca do cabimento de recurso extraordinário a discutir norma local de 

reprodução obrigatória do texto constitucional. 

"Nesse caso, não há como deixar de reconhecer a possibilidade de que se 

submeta a controvérsia constitucional estadual ao Supremo Tribunal Federal, mediante 

recurso extraordinário". Assim, "não há dúvida, pois, de que será cabível o recurso 

extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça que, sob pretexto de aplicar o direito 

constitucional estadual, deixar de aplicar devidamente a norma de reprodução obrigatória 

por parte do Estado-membro" (MENDES, Gilmar Ferreia [et. al]. Curso de direito 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 1251).

É bem de ver, ainda, que tal entendimento é aplicável a recursos interpostos 

antes da edição da Súmula Vinculante n.º 10/STF, como é o caso dos autos. 

Porém, após a edição desse Verbete, com mais razão, tenho por incabível 

recurso especial, mas agora por um fundamento extra: o desrespeito ao entendimento 

sufragado no Supremo, consolidado em súmula vinculante, rende ensejo a reclamação 

perante a própria Corte Suprema, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição 

Federal, circunstância que robustece a proteção constitucional conferida pelo próprio STF 

e reforça, a meu juízo, a conclusão que ora proponho, de não haver razão para o STJ 

imiscuir-se em matéria desse jaez.

Assim, máxime depois da edição da Súmula Vinculante n.º 10/STF, aplico à 

espécie a jurisprudência da Casa, também farta, no sentido de caber recurso 

extraordinário - além da reclamação (art. 103-A, § 3º, da CF/88) -, e não o especial, 

quando a controvérsia gira em torno da não-observância da exigência de reserva de 

plenário para o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder 

público (art. 480 do CPC e art. 97 da CF/88):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO 
ASSENTADO SOBRE FUNDAMENTAÇÃO DE NATUREZA 
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO 
DEMONSTRADO.  INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 
535 DO CPC.
1. O princípio da reserva de plenário, em controle difuso de 
constitucionalidade, reveste-se de natureza constitucional (art. 97 da CF).
2. O acórdão recorrido assenta sobre fundamentação de índole 
eminentemente constitucional, razão pela qual, estando a competência do 
STJ, delimitada pelo art. 105, III, da Constituição, restrita à uniformização da 
legislação infraconstitucional, é inviável o conhecimento do recurso especial.
(...)
(REsp 787626/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006, p. 235)
_________________________

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. IMPOSTO SOBRE A RENDA E 
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CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. LIMITAÇÃO IMPOSTA COM 
O ADVENTO DAS LEIS NºS 8.981/95 E 9.065/95. LEGALIDADE. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. ART. 97 DA CF/88. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 
AFASTAMENTO.
(...)
II - A discussão no âmbito do Tribunal a quo acerca da interpretação dos 
artigos 480 e 481 do CPC refoge ao âmbito do recurso especial visto que é 
travada em torno da interpretação do art. 97 da CF, matéria reservada ao 
STF. Precedentes: REsp nº 547.653/RJ, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 23/05/07; AgRg no REsp nº 
467.138/DF, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 15/05/06 e REsp nº 
787.626/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 06/03/06.
(...)
(AgRg no REsp 989015/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 01/12/2008)
_________________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 480 E 
481 DO CPC. REPETIÇÃO DO ART. 97 DA CF. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL.
1. O posicionamento desta Corte com relação à análise dos arts. 480 e 481 
do Código de Processo Civil é no sentido de que se trata de artigos de lei que 
repetem as regras veiculadas no art. 97 da Constituição Federal - CF.
2. A nítida feição constitucional dos referidos artigos foi reforçada após a 
edição, pelo Supremo Tribunal Federal, da Súmula Vinculante nº 10 – que 
versa sobre o princípio constitucional da reserva de plenário –, já que o 
mandamento constitucional possibilita a edição de tais súmulas apenas 
"sobre matéria constitucional" (CF, artigo 103-A).
3. Inviável o conhecimento do apelo nobre para analisar violação de matéria 
constitucional, cuja competência é exclusiva do STF, conforme dispõe o art. 
102, III, da Constituição Federal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1115505/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 03/09/2009)
_________________________

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 
RITO PROCEDIMENTAL DO ART. 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
AFRONTA DIRETA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
APRECIAÇÃO VEDADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A controvérsia trazida a baila nos presentes autos cinge-se a respeito da 
alegada inobservância, por parte do Tribunal a quo, do rito procedimental 
previsto no artigo 480 do Código de Processo Civil.
2. Sendo a norma federal alegada como violado pelo acórdão recorrido mera 
reprodução de dispositivo da Constituição Federal, o conhecimento do 
recurso especial se mostra-se inviável, pois este se destinada à 
uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, refugindo da 
sua competência a análise de possível afronta a dispositivos da Constituição 
da República, tal como ocorre na hipótese em que se alega afronto ao art. 97 
da Constituição Federal c.c. com o art. 480 do Código de Processo Civil. 
Precedentes.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp 784.373/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado 
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em 02/06/2009, DJe 29/06/2009)
_________________________

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESERVA DE 
PLENÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL 
CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
2. A controvérsia a respeito da cláusula de reserva de plenário refoge à 
apreciação do recurso especial, tendo em vista que o art.
480 do CPC reproduz o art. 97 da Constituição da República.
Precedentes do STJ.
3. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 930.634/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 
TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 03/11/2008)
_________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO 
CPC. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE TRANSVERSA DE DISPOSITIVO 
CONSTITUCIONAL.
1. De acordo com o agravante, teria havido violação ao art. 535 do CPC 
porque a origem negou-se a analisar a tese da ofensa à cláusula de reserva 
de plenário (malversação aos arts. 97 da Constituição da República e 480 e 
481 do CPC), apontada em embargos de declaração lá opostos.
2. Em primeiro lugar, com a alegação de violação ao art. 535 do CPC, o 
agravante pretende, na verdade, que esta Corte Superior manifeste-se sobre 
a ofensa aos arts. 480 e 481 do CPC, que tratam do procedimento para 
declaração de inconstitucionalidade no âmbito dos tribunais.
3. Ocorre que as redações desses dispositivos nada mais são do que simples 
repetições da regra de julgamento veiculada pelo art. 97 da Constituição da 
República vigente, o que atrai a competência do Supremo Tribunal Federal - 
aliás, houve interposição de extraordinário devidamente processado por 
suposta malversação àquele dispositivo.
(...)
(AgRg no REsp 931.674/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 27/05/2009)
_________________________

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI 
COMPLEMENTAR 110/2001. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. 
ART. 97 DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO 
RESERVADA AO STF.
1. "...O princípio da reserva de plenário, em matéria de controle difuso de 
constitucionalidade, é tema disciplinado pelo art. 97 da Constituição Federal, 
razão pela qual, independentemente de vir reproduzido em legislação 
ordinária, deve ser enfrentado por recurso extraordinário. A apreciação de 
matéria constitucional em recurso especial significaria usurpar a competência 
do STF." (REsp 787.626/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 
6/3/2006).
2. O Tribunal de origem resolveu a questão da exigibilidade das 
Contribuições Sociais instituídas pela LC 110/01 com base em 
fundamentação predominantemente constitucional, razão pela qual não é 
viável a sua revisão na via eleita.
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3. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 895.752/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 13/03/2007, DJe 02/06/2008)
_________________________

Ademais, no caso concreto, o recorrente não corre mesmo risco de não ter 

jurisdição prestada em razão do não-conhecimento do recurso especial. 

Há nos autos recurso extraordinário admitido pendente de julgamento, por 

ocasião do que a tese recursal poderá ser analisada, finalmente, pelo Tribunal 

competente.

3.2. De resto, apesar de os arts. 480 a 482 do CPC ostentarem redação que 

sobeja aquela do art. 97 da Constituição, podendo, em tese, de fato, haver ofensa 

unicamente a matéria legal, como, por exemplo, em relação a procedimentos no 

incidente lá previsto, não me parece que, no caso concreto, a ofensa alegada no recurso 

especial possa alcançar norma procedimental ou conceitual da regra alusiva à reserva de 

plenário, senão seu próprio núcleo principiológico, previsto mesmo no texto 

constitucional.

Discussão semelhante surgiu no âmbito do STF quando instado a se 

manifestar sobre eventual violação a direito adquirido, tendo aquela Corte chegado à 

conclusão exposta em outro passo deste voto, de que, se houvesse violação à 

Constituição da República, tal seria meramente reflexa.

Esse entendimento é adveniente da clássica distinção doutrinária existente 

entre a proteção constitucional conferida a determinado princípio e o próprio conteúdo 

jurídico do princípio protegido. Vale dizer, se, por um lado, a Constituição protege 

determinado valor, erigido à categoria de princípio constitucional, não significa isso que 

deva também regular ou delinear seus contornos conceituais ou procedimentais.

Ao contrário, relega-se tal mister, no mais das vezes, à legislação 

infraconstitucional, tal como ocorre com os valores da ampla defesa, do devido processo 

legal, direito adquirido ou ato jurídico perfeito, todos protegidos constitucionalmente, mas 

que cujo conteúdo deve ser colhido, sistematicamente, do arcabouço normativo 

infraconstitucional, ou ainda, da doutrina.

Essa é a linha de raciocínio adotada por doutrina de primeira ordem, citada 

no AgRg no A.I. n.º 135.632-4/RS, julgado no c. STF, de relatoria do e. Ministro Celso de 

Mello:

A Constituição vigente determina simplesmente o respeito ao direito 
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Não apresenta, como se 
deu com a Lei de Introdução ao Código Civil, bem assim a Lei nº 3.238, de 
1957, uma definição de Direito Adquirido. De onde a questão: o conceito de 
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Direito Adquirido constitui matéria constitucional ou de caráter ordinário?
Duas circunstâncias nos levariam a considerar a idéia da sua natureza 
constitucional: primeiro, se o legislador a tivesse consagrado no texto; 
segundo, o fato de, ao referir o Direito Adquirido, ter em vista um conceito já 
estratificado em nossa mentalidade jurídica.
Não obstante, sustentamos o contrário.
A previsão, no texto constitucional, que não existe, ainda que houvesse, não 
traria como conseqüência o corolário de que de natura  o assunto apresenta 
caráter constitucional. Por outro lado, a realidade jurídica, à face das leis 
extravagantes e do teor dos pronunciamentos dos nossos colégios 
judicantes, nos mostra que, muito embora a Constituição tenha consagrado 
um instituto de bases assentadas na consciência jurídica nacional, essas 
bases não são rígidas e absolutas, mas sujeitas, em vários dos seus 
aspectos, a mutações e aprimoramentos.
Desse modo, formular na Constituição um conceito de Direito Adquirido 
implicaria em subtrair-lhe muitas das suas possibilidades de progresso, tanto 
através da Doutrina e da Jurisprudência, como da própria legislação 
extravagante.
Ao legislador ordinário, portanto, compete estabelecer os lindes do conceito 
de Direito Adquirido, propiciando assim o roteiro para a respectiva elaboração 
do Direito Científico e nos pronunciamentos judiciais. (FRANÇA, Rubens 
Limongi. Direito intertemporal brasileiro . Apud. www.stf.jus.br).
_________________________

Foi com base nesse entendimento que o e. Relator do AgRg no A.I. n.º 

135.632-4/RS, Ministro Celso de Mello, afirmou, com propriedade, que "não se pode 

confundir a configuração conceitual de direito adquirido (que se radica no plano 

estritamente legal), de um lado, com o princípio inerente à proteção das situações 

definitivamente consolidadas, de outro, pois é apenas a tutela do direito adquirido - e não 

o conteúdo material de sua noção - que ostenta natureza constitucional, a partir da 

cláusula de salvaguarda inscrita no art. 5º, XXXVI, da Carta Política".

Finalmente, conclui Sua Exa. que é "ao legislador comum, portanto - 

sempre a partir de uma livre opção doutrinária feita dentre as diversas correntes teóricas 

que buscam determinar o sentido conceitual desse instituto - que compete definir os 

elementos essenciais à configuração do perfil e da noção mesma de direito adquirido".

No caso concreto, como já sinalizado, o recorrente não se insurge contra 

nenhum dos procedimentos que orbitam a exigência de submissão do incidente de 

inconstitucionalidade ao órgão especial do respectivo tribunal. 

A tese somente foi agitada agora, em sede de embargos de divergência. 

O recurso especial impugna, em realidade, o próprio fato de o Tribunal a 

quo ter afastado a incidência de lei, por fundamento constitucional, sem submeter a 

celeuma à apreciação do colegiado competente. 

Ou seja, se violação houve à cláusula de reserva de plenário, a ofensa, 
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segundo a tese ventilada no especial,  foi direta e frontal ao próprio núcleo do princípio 

insculpido no art. 97 da Constituição da República, não se cogitando, nem de passagem, 

de ofensa a procedimentos previstos apenas na norma legal. 

Até porque o especial foi interposto somente pela alínea "a" e o único artigo 

apontado como violado foi o 480 do CPC, dispositivo que, deveras, não desce em 

minudências acerca do procedimento relativo ao incidente de inconstitucionalidade, 

reproduzindo, de fato, em outros vocábulos, o art. 97 da Constituição Federal.

4. Diante do exposto, uma vez mais rogando a máxima venia  ao eminente 

Relator, que proferiu voto judicioso, não conheço dos embargos de divergência, ou, 

superado o conhecimento, os rejeito integralmente.

É como voto.
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EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 547.653 - RJ (2007/0288222-0)
  

VOTO-VENCIDO

O EXMO. SR. MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO: Senhor 

Presidente, estou acompanhando a divergência, embora faça a ressalva de que 

exatamente porque a disposição do Código de Processo Civil sobeja a 

Constituição o meu entendimento é outro.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
 

Número Registro: 2007/0288222-0 EREsp  547.653 / RJ

Números Origem:  09859  200301134629

PAUTA: 15/12/2010 JULGADO: 15/12/2010

Relator
Exmo. Sr. Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro   :  LUIZ FUX

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro FELIX FISCHER

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HAROLDO FERRAZ DA NOBREGA

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : EMERSON BARBOSA MACIEL E OUTRO(S)
EMBARGADO : SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR 

FRETAMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINFRERJ E OUTROS
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO MUNDIM E OUTRO(S)

ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos 
Automotores

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão não 
conhecendo dos embargos de divergência e, vencido na preliminar, negando-lhe provimento, no que 
foi acompanhado pelo Sr. Ministro Hamilton Carvalhido, e os votos das Sras. Ministras Nancy 
Andrighi e Laurita Vaz acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, a Corte Especial, por 
maioria, conheceu dos embargos de divergência e deu-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. 
Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão e Hamilton Carvalhido.

Os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins, Nancy Andrighi e Laurita Vaz 
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Ari Pargendler, Cesar Asfor Rocha, 
Aldir Passarinho Junior, Gilson Dipp, João Otávio de Noronha e Arnaldo Esteves Lima. 

Impedido o Sr. Ministro Luiz Fux. 
Ausentes, justificadamente, a Sra. Ministra Eliana Calmon e o Sr. Ministro Francisco 

Falcão.
Convocado o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão para compor quórum.
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 Brasília, 15  de dezembro  de 2010

VANIA MARIA SOARES ROCHA
Secretária
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