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45 
TEMAS COMUNS E SOLUÇÕES DIVERSAS 

NO STJ E NO STF 

S~RGIO LuIz KUKINA 

Sumário: 1. Introdução. 2. Da aparição do STJ e de sua convivência com o STF. 3. 

Perspectivas frente ao CPC/2015. 4. Arranjos possíveis para a superação do imbroglio. 
5. Conclusão. 

1. INTRODUÇÃO 

Tem se revelado frequente o julgamento de temas idênticos pelo Superior Tribunal 
de Justiça (em repetitivo) e pelo Supremo Tribunal Federal (com repercussão geral),mas 
com resultados diametralmente opostos, gerando indesejável insegurança jurídica, não 
apenas no âmbito do labor jurisdicional, como também no que respeita às expectativas 
dos litigantes e de seus patronos, com perturbadores reflexos, enfim, no cotidiano da 
sociedade brasileira como um todo. 

Para ilustrar esse preocupante fenômeno, pode-se, exemplificativa mente, indicar 
alguns poucos casos, relativamente recentes, que bem se prestam a evidenciar a referida 
dissonância exegética entre aquelas duas cortes superiores, no trato de assuntos visivelmente 
assemelhados: 1°) enquanto o STJ consolidou compreensão no sentido de ser possível a 
desaposentação no âmbito do regime geral da previdência social (REsp 1.334.488/SC, 
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 14/05/2013), o STF orientou seu 
entendimento em desfavor da desaposentação (RE 66l.256/SC, ReI. Ministro Roberto 
Barroso, Pleno, DJe 27/09/2017); 2°) enquanto o STJ proclamou a não incidência do IPI na 
importação de veículo por particular para uso próprio (REsp l.396.488/SC, ReI. Ministro 
Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 17/03/2015), o STF, na mão inversa, decidiu pela 
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incidência daquela exação (RE 723.651/PR, ReI. Ministro Marco Aurélio, DJe 05/08/2016); 
3°) enquanto o STJ assentou diretriz pela inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/ 
COFINS (REsp 1.144.469/PR, ReI. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 
DJe 02112/2016), o STF, contrariamente, deliberou pela sua não inclusão (RE 574.706, ReI. 
Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 02/110/2017). 

Tal desalinho jurisprudencial, por sua relevância, convida a que se examine, e mesmo 
repense, a funcionalidade e os papeis reservados a esses dois tribunais de vértice, já agora 
sob os influxos do novo CPC de 2015. 

2. DA APARIÇÃO DO STJ E DE SUA CONVIVÊNCIA COM O STF 

A histórica crise do Supremo Tribunal Federal, decorrente de seu caudaloso estoque de 
processos, alavancou a criação, pela Constituição de 1988, do Superior Tribunal de Justiça, 
que herdou do STF a relevante missão de dar a última e unificadora palavra sobre alegada 
lesão a lei federal infraconstitucional, fazendo-o por intermédio do recurso especial (art. 
105, IlI). Por sua vez, conservou a Suprema Corte a tarefa de, em recurso extraordinário, 
zelar pela autoridade e unidade interpretativa da letra constitucional (art. 102, IH). 

Com campos de atuação visivelmente distintos, seria lícito imaginar que essas duas 
instâncias revisoras não encontrassem zonas de atrito no exercício de suas competências 
recursais extraordinárias. A realidade prática, no entanto, vem se empenhando em demons
trar o contrário. 

De fato, num sistema normativo em que vasto número de institutos jurídicos contam 
com simultânea disciplina constitucional e infraconstitucional, não surpreende que os vinte 
e sete tribunais de justiça e as cinco cortes regionais federais atualmente existentes no país 
fundamentem suas decisões, sobre um mesmo tema, ora em clispositivos constitucionais ora 
em regramentos federais infraconstitucionais, ou mesmo com lastro em ambos, levando a 
que a parte sucumbente tenha de manejar, conforme o caso, o recurso especial ou o extraor
dinário, ou ambos em simultaneidade. 

É, pois, nesse enevoado contexto que irrompem condições para que, não raro dentro 
de um mesmo processo, possam brotar, de parte do STJ e do STF, decisões desiguais em 
torno de uma mesma contenda. 

Em tal cenário, não se revela salutar para a engrenagem da justiça que aqueles dois 
tribunais de ponta, um sob o viés constitucional (STF) e o outro sob a perspectiva infra
constitucional (STJ), acabem expressando sua "última palavra" hermenêutica, a respeito de 
uma mesma questão de direito, entregando, no entanto, soluções díspares. 

A praxe forense, com o aval da doutrina, reconhece a existência de dificuldades na qualifi
cação normativa de certas espécies litigiosas: se de índole constitucional ou infraconstitucional. 
Quanto a isso, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR admite que, "muitas vezes, a questão 
discutida no acórdão recorrido pode ser analisada sob a ótica constitucional e infraconstitu
cional. Ocorre que nem sempre é fácil verificar claramente a distinção entre uma e outra"l . 
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Já na percepção de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER [et aI.), "A separação 
estanque entre questões constitucionais e questões infraconstitucionais (= relativas ao direito 
federal) vem se revelando cada vez mais difícil de se fazer. Expressiva quantidade de questões 
jurídicas têm um viés constitucional e um viés legal. De rigor, dificilmente se configura, na 
prática, uma questão jurídica que possa ser qualificada de questão constitucional 'pura; ou 
de direito federal, exclusivamente [ .. . ] Esta situação acaba por criar hipóteses em que ambos 
os Tribunais Superiores apreciam a mesma questão, vista sob dois ângulos diferentes"2. 

Também JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA sinaliza para o "crescente número de 
situações em que, no dia a dia, não se consegue discernir se o tema é de direito constitucional 
ou federal infraconstitucional"3. 

Como decorrência dessas incertezas, ao longo da vigência do Código Buzaid (1974 
a 2016), frequentes eram os desfechos embaraçosos impostos às partes recorrentes que, 
mesmo lançando mão simultaneamente dos recursos especial e extraordinário (por ter o 
acórdão recorrido se utilizado de fundamentação constitucional e infraconstitucional - cf. 
Súmulas 283 do STF e 126 do STJ), terminavam, ainda assim, privadas de jurisdição recursal, 
como consequência de o STJ não vislumbrar conotação infraconstitucional no tema e o STF 
concluir que a alegada ofensa constitucional, acaso existente, seria não mais que reflexa. 

Todavia, com a incorporação da técnica da fungibilidade entre os recursos especial e 
extraordinário, como prevista no CPC/15 (arts. 1.032 e 1.033), o referido vácuo de jurisdição 
deverá, naturalmente, perder espaço. 

Pode-se, mesmo assim, detectar hipóteses que, com maior ou menor intensidade, 
podem depor contra uma melhor coexistência entre os recursos extraordinário e especial, 
como se discorrerá no tópico a seguir. 

3. PERSPECTIVAS FRENTE AO CPC12015 

Ninguém há de duvidar que o STF e o STJ, enquanto estruturas de serviço público, 
do ponto de vista orçamentário, custam caro para a nação, sendo, por isso, lícito esperar 
que o produto final de seu labor jurisdicional seja entregue segundo adequados padrões de 
eficiência, como reclamam os arts. 37 da CF e art. 8° do CPC/ 15. Partindo-se dessa premissa, 
não se mostra aceitável, conforme exemplificado com os dissonantes precedentes referidos 
no primeiro tópico deste ensaio, que as duas mais relevantes Cortes da República, no trato 
e na resolução de tantas e tão importantes questões jurídicas, vacilem com tanta frequência 
no reconhecimento da delimitação de suas corretas competências recursais. 

Mais sentidamente após o advento da EC 45/2004, quando se passou a contar, nos 
domínios do recurso extraordinário, com o filtro da repercussão geral (art. 102, § 3°, da CF) 
e, pouco depois, com a técnica do repetitivo (Lei nO 11.672/08), é notório que as decisões 
recursais proferidas pelo STF e pelo STJ, sob o manto dessas inovações, passaram a ter 
uma importância superlativa, sobretudo por ultrapassarem o estrito interesse dos atores 

Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. Ed. São Paulo: RT, 2016, nota ao art. 
1.032, p. 1.663. 
Novo Código de Processo Civil comentado. 5. ed. São Paulo: RT, 2017, nota ao art. 1.032, p. 1.586. 
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processuais envolvidos no caso concreto, em ordem a também balizar e orientar as condutas 
sócio-econômico-políticas mesmo do corpo social não litigante. A eficácia natural de tais 
decisões resulta enormemente potencializada, pois que pessoas e entidades (públicas e pri
vadas) tendem a confiar, a se programar e a se conduzir em conformidade com as decisões 
editadas sob as novas grifes jurídicas da repercussão geral e da matriz repetitiva. 

Cria-se, nesse viés, um auspicioso ambiente no qual os destinatários da lei passam a 
nutrir a justa expectativa de que, na sua interpretação, as Cortes superiores passem a fornecer 
standards jurídicos estáveis, íntegros e coerentes (na linguagem do art. 926 do CPC/201S). 

Por isso que, como bem realçado por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, "O novo 
CPC dispensou grande atenção ao fenômeno jurisprudencial, por reconhecer a relevante 
influência político-institucional que a interpretação e aplicação do direito positivo pelos 
órgãos judiciais exercem sobre a garantia fundamental da segurança jurídica, em termos 
de uniformização e previsibilidade daquilo que vem a ser o efetivo ordenamento jurídico 
vigente no país".4 

Nesse mesmo sentido, SIDNEI BENETI destaca ser "necessário que os tribunais 
superiores definam a jurisprudência, para que os tribunais intermediários e os juízes de 
primeiro grau a sigam. E mais que isso, é necessário definir, quer dizer, definitivar, o sentido 
da interpretação da lei via jurisprudência, para que a própria sociedade venha a se orientar 
pelo sentido da lei interpretada pelos tribunais"5. 

Tal expectativa, no entanto, cai por terra quando, em exemplo costumeiramente empre
gado por estudiosos, o agente econômico programa seu planejamento tributário segundo 
decisão produzida em recurso especial repetitivo pelo STJ, confiando na estabilidade desse 
qualificado julgado, sendo, no entanto, pouco tempo depois surpreendido por abrupta 
mudança de interpretação a respeito do mesmo tributo, já agora em decisão proferida pelo 
STF, em regime de repercussão geral. 

A imediata conclusão a que se pode chegar, no caso assim exemplificado (mas bastante 
real no cotidiano do STJ e do STF), é que, do ponto de vista prático-funcional, algo está fora 
de ordem no sistema recursal extraordinário formatado na Constituição de 1988. De fato, 
como se admitir que o STF e o STJ pretendam ou possam decidir o mesmo temário quando, 
por disposição constitucional, são destinados a atuar em domínios visivelmente distintos? 

Essa patológica concomitância de atuação de ambos os tribunais, máxime quando 
isso implique na entrega de soluções jurídicas discrepantes para um mesmo tema, acaba, 
inevitavelmente, por desorganizar os interesses e expectativas de todos quantos, em juízo 
ou fora dele, deixarão de contar com uma diretriz jurisprudencial segura e confiável sobre 
a mesma quaestio iuris. 

Presente essa danosa consequência, oportuno que se discutam possíveis soluções 
capazes de eliminar ou, quando menos, minimizar os efeitos decorrentes da aludida zona de 

Oh. cit., p. 821-822. 

Unidade de jurisdição e filtros de temas nacionais nos tribunais superiores. In: ZUFELATO, 
Camilo e YARSHELL, Flávio Luiz (organizadores). 40 anos da teoria geral do processo no Brasil. 
São Paulo: Malheiros, 2013, p. 708. 
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atrito que, amiúde, vem permeando as atividades daquelas duas Cortes centrais, sobretudo 
na perspectiva de que, como afirma LUIZ GUILHERME MARlNONI, "A multiplicidade de 
entendimentos judiciais a respeito de uma questão de direito minimiza a segurança que deve 
presidir as relações entre o particular e o Estado, dificultando contratos e investimentos".6 

4. ARRANJOS POSSÍVEIS PARA A SUPERAÇÃO DO IMBROGLIO 

Como corretamente pondera DANIEL MITIDIERO, "A última palavra a respeito do 
sentido da Constituição deve ser dada pelo Supremo Tribunal Federal, ao passo que a última 
palavra a respeito do sentido da legislação infraconstitucional federal deve ser dada pelo 
Superior Tribunal de Justiça. Isso quer dizer duas coisas: a primeira, que o Supremo Tribunal 
Pederal deve acatar a interpretação dada à legislação infraconstitucional federal pelo Superior 
Tribunal de Justiça, ressalvadas as hipóteses em que a legislação infraconstitucional federal 
se encontre sob controle de constitucionalidade [ ... ] A segunda, é que o Superior Tribunal de 
Justiça deve não só acatar a interpretação dada à Constituição pelo Supremo Tribunal Pederal, 
mas também não deve realizar controle de constitucionalidade da legislação"7. 

Partindo-se, pois, dessas irrecusáveis premissas, grave desinteligência se instala sempre 
que o STJ e o STF, nos âmbitos, respectivamente, do especial e do extraordinário, fazem 
proclamar, cada um a seu modo, a última, porém "divergente': fórmula exegética para a 
solução de uma mesma questão jurídica a eles submetida. 

Ao mote nuclear do presente estudo, o qual tem em mira o fenômeno relativo a casos 
idênticos que acabam sendo decididos de modos diferentes pelo STJ e pelo STF (cf. exemplos 
mencionados no item 1, supra), não importa definir se alguma delas invadiu a competência 
recursal da outra, ou mesmo se suas conclusões conflitantes tiveram como ponto de par
tida bases normativas distintas. O que aqui interessa, antes, é considerar, de per si, em que 
medida esses resultados divergentes contribuem para desorganizar o sistema de justiça e, 
paralelamente a isso, identificar meios capazes de evitar esse tipo de ocorrência, debelando 
os malefícios daí resultantes. 

Como antes visto, é certo e mesmo corriqueiro que um mesmo acórdão proferido 
por tribunal de justiça, ou regional federal, possa radicar em dupla fundamentação (cons
titucional e federal), criando para a parte desejosa de reavivar a questão, em sede recursal 
excepcional, o ônus da dupla impugnação. A tal propósito, esclarecedora é a Súmula 126 do 
STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos 
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a 
parte vencida não manifesta recurso extraordinário': Tal verbete, indubitavelmente, encon
trou inspiração na antiga Súmula 283 do STF, editada antes do surgimento do STJ, ou seja, 
época em que o STF ainda acumulava, no âmbito do recurso extraordinário, a missão de 
também dar a última palavra sobre direito infraconstitucional. Eis a respectiva redação: "É 
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles': 

A ética dos precedentes. São Paulo: RT, 2014, p. 108. 

Cortes superiores e cortes supremas. São Paulo: RT, 2013, p. 91-92. 
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Compreende-se, então, a real possibilidade de que o SIJ e o SIF, dentro de um mesmo 
processo, possam ter de se pronunciar sobre o mesmo assunto. Da mesma sorte, não há 
negar, tal enfrentamento poderá também aflorar do exame de processos autônomos e sepa
rados, nos quais os tribunais de origem tenham se louvado exclusivamente em fundamento 
constitucional, ou apenas em fundamento infraconstitucional. Por várias circunstâncias, 
portanto, poderão o STJ e o STF vir a se pronunciar sobre um mesmo tema jurídico e sobre 
ele expressar compreensões dissonantes entre si. 

Não é aceitável, entretanto, que, presente o mesmo ambiente fático, sobrevenham 
prestações jurisdicionais díspares quanto à sua consequência jurídica. 

Por isso mesmo, grande é a perplexidade quando se assiste o Poder Judiciário, por seus 
órgãos hierarquicamente superiores, conforme algumas situações concretas já referenciados 
na abertura deste trabalho, ora dizer aos litigantes ser possível a desaposentação no regime 
geral da previdência (STn, ora dizer que não (STF); ora assentar que o ICMS compõe a 
base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (STn, ora proclamar que a exação 
estadual não integra essa mesma base de cálculo (STF); ora dizer que não incide IPI na 
importação de veículo por pessoa física para uso próprio (STn, ora decidir pela incidência 
desse mesmo tributo federal (STF). 

Frente a esse conturbado pano de fundo, erige-se em tarefa das mais árduas a busca 
de soluções viáveis para se extinguir tal quadro de instabilidade, que opera negativamente 
contra a funcionalidade e organicidade do aparelho judicial e que se traduz, mais, em indis
farçável desrespeito ao princípio administrativo da eficiência (art. 37 da CF), a que também 
se acha subordinado o Poder Judiciário. 

Nada obstante, na autorizada doutrina, revelando seu comprometimento com a perscru
tação de alternativas para estancar esse mal, pode-se destacar a respeitável sugestão externada 
por JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, reconhecido especialista na área dos recursos de 
natureza extraordinária, para quem "a competência do STP deveria se restringir ao controle 
abstrato de constitucionalidade etc., e, em relação ao STJ, deveria se propor o cabimento de 
recurso especial quando houvesse violação às normas federais lato sensu (aí inserida a norma 
constitucional). Uma alteração constitucional que seguisse esse rumo poderia resolver dois dos 
grandes problemas que dizem respeito à atual conformação desses dois tribunais superiores: 
de um lado, poderia transformar o Supremo Tribunal Federal em algo próximo a uma corte 
constitucional; além disso, eliminaria a dicotomia recurso extraordinário/recurso especial, a 
que ora nos referimos, e que tanta confusão causa, no dia a dia forense"8. 

Já no sentir deste subscritor, duas outras possibilidades poderiam ser também levadas 
em estima, quanto a se inibir a mácula do indesejado e divergente posicionamento recursal 
extraordinário do STJ e do STP sobre temas que se lhes tornem comuns. 

Num primeiro momento, descortinar-se-ia de bom alvitre a modificaçãoJinversão das 
regras contidas no art. 1.031 e § lodo CPC/ 15, segundo as quais, "Na hipótese se interposição 
conjunta do recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior 
Tribunal de Justiça", seguindo-se que, "Concluído o julgamento do recurso especial, os autos 
serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, 
se este não estiver prejudicado': 

Ob. cit., p. 1.587. 
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Por essa sugestão, mais adequado seria que, presente a hipótese de duplo recurso acerca 
do mesmo tema jurídico, os autos fossem primeiramente enviados ao Supremo Tribunal 
Federal, cuja Corte, entendendo pelo viés prevalentemente constitucional da questão, de 
logo decidiria o extraordinário, quedando prejudicado o especial. Com isso, evitar-se-ia 
inócua atuação do STJ, que, no modelo invertido que ora se sugere, teria a certeza de estar 
decidindo, em recurso especial, tema cuja prevalência constitucional já estaria previamente 
rechaçada pelo STF. Ademais, não se criaria indevida expectativa com a divulgação, para o 
mundo jurídico, de um julgamento (o do STn cuja eficácia, a rigor, acaba se subordinando 
a verdadeira e inusitada condição resolutiva, consubstanciada em que o STF entenda pre
judicado o extraordinário em virtude do julgamento do especial. Por evidente, no modelo 
assim proposto, o STP receberia uma sobrecarga em sua distribuição e, de consequência, em 
seu trabalho de triagem, mas os litigantes contariam com um maior grau de certeza quanto 
aos esperados pronunciamentos finais do STJ e do STF. 

Como segunda sugestão, tendente a obviar o problema da dispersão da jurisprudência 
entre o STJ e o STP, parece ao autor deste trabalho que se poderia melhor refletir acerca 
da possibilidade de se acabar com a dicotomia recurso especial/recurso extraordinário e se 
fundirem o STP e o STJ numa só Corte, retornando-se, por essa opção, ao modelo anterior 
à Carta de 1988, em que apenas um tribunal de vértice (o STP) dava a palavra final acerca 
da exegese do dos direitos constitucional e infraconstitucional positivados. Guardadas as 
proporções, poder-se- ia proceder nos mesmos moldes que levaram à extinção dos Tribunais 
de Alçada até então existentes em cinco unidades da federação (SP, RI, MG, RS e PR), com 
a incorporação, pelos respectivos Tribunais de Justiça, das atribuições e quadros das Cortes 
extintas, consoante previsão da Emenda Constitucional 45/2004. Quanto ao jurisdicionado, 
é bem de ver, pouco faz quem, por último, decida seu recurso, mas sim que o recurso seja 
decidido, preferencialmente com qualidade, eficiência e em tempo razoável. 

Outras e mais qualificadas sugestões de experts, por certo, advirão, tendo por horizonte 
a resolução da tão sensível questão que veio de se examinar. 

5. CONCLUSÃO 

Como relatado, é realidade contemporânea e inegável, em nosso vigente sistema 
recursal extraordinário, a existência de frequentes julgamentos, pelo STJ e pelo STP, sobre 
um mesmo tema jurídico mas com soluções francamente opostas, desorganizando, com isso, 
as expectativas e estratégias de litigantes e da sociedade em geral, bem como das demais 
instâncias judiciais, no que aguardam posicionamentos uniformes, estáveis e coerentes 
daquelas assim alcunhadas Cortes de vértice. Tal fenômeno, por sua negatividade, implica 
em grave prejuízo à própria funcionalidade e organicidade do Poder Judiciário como um 
todo. Necessário, por isso, sejam encontradas soluções, quer no âmbito procedimental quer 
no âmbito funcional -institucional, capazes de conduzir, com a maior densidade possível, a 
um ambiente que possibilite vivenciar o postulado da segurança jurídica, indutor da previ
sibilidade da prestação jurisdicional e de consequentes respostas igualitárias para aquelas 
partes que estejam a reivindicar provimentos judiciais com base em situações concretas 
similares. A tal desiderato, algumas poucas sugestões foram levantadas no item anterior. 
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