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o PROCEDIMENTO DA 
RECLAMAÇÃO 

MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTASl 

SUMÁRIO: 1. Generalidades; 2. A Relação Processual na Reclamação; 2.1. Sujeitos; 2.2. Objeto; 2.3. 
Pressupostos; 3. Competência; 4. Hipóteses de Cabimento; 5. Estrutura Procedimental; 6. Recursos e 
Outros Meios de Impugnação 

1. GENERALIDADES 

Como se depreende facilmente da leitura das normas constitucionais, 
legais e regimentais respectivas, a estrutura processual da reclamação é 
praticamente idêntica em todos os tribunais que têm legítima competência 
para processá-la e julgá-la. 

Quanto ao Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, 
apesar das mínimas diferenças entre os respectivos regimentos internos, 
no que concerne à matéria, destaque-se que as disposições constitucionais 
atinentes a ambos (o art. 102, I, I, da Carta Magna, quanto ao STF, e seu art. 
lOS, I,f, tocante ao STJ) são absolutamente idênticas. Além disso, no plano 
ordinário, a reclamação, para essas duas cortes, está regulada na Lei 8.038/90 
(arts. 13/18), aplainando quaisquer pequenas discrepâncias regimentais. 

N o que tange ao Superior Tribunal Eleitoral, apesar de ser seu Regimento 
Interno praticamente omisso a respeito, a única disposição que trata da 
reclamação tem redação quase igual à da Constituição, respeitante ao STF 
e STJ. E as normas procedimentais aplicáveis são as mesmas do Supremo, 
por força do art. 94 do RITSE, que remete a solução dos casos omissos ao 
RISTF. Este - recepcionado com força de lei pela Constituição de 1988, 
consoante já ressaltado -, vale hoje com as modificações da Lei 8.038/90. 
De modo que, por vias transversas, esta finda se aplicando também ao TSE. 

Assim sendo, as reclamações no Supremo Tribunal Federal, no Superior 
Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral são absolutamente idên
ticas em seu arcabouço normativo, para fins processuais. A única diferença 
não é de ordem processual, mas constitucional: as duas primeiras, tendo 

1. Meste e Doutor em Direito (PUCjSP). Desembargador Federal (TRF5). Professor de Cursos de 
Graduação e Pós-Graduação em Direito (UFRN e UnP) 
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assento na constituição, não podem ser atingidas pela legislação. A última, 
baseada no poder normativo da Justiça Eleitoral, com sede no Código Elei
toral (recepcionado pelo art. 121 da Carta vigente como lei complementar) 
é suscetível desse ataque. 

Finalmente, a reclamação no STM. Esta, consoante se verificou, tem fun
damento normativo na Lei Orgânica da Justiça Militar (art. 6.º, I,j), por sua 
vez autorizada pelo art. 124, parágrafo único da Constituição. A dicção do 
referido dispositivo da LOJM é praticamente igual à das estatuições consti
tucionais que tratam da reclamação no STF e ST]. Além disso, as disposições 
do Código de Processo Penal Militar (arts. 584/587)2 e do RISTM, as quais 
detalham essa ação, não são, em essência, diversas daquelas, constitucionais, 
legais e regimentais, que a governam no âmbito dos tribunais precedentes. 
Apenas, tal como ocorre com a do TSE, por não ter sede constitucional, a 
competência do STM para julgar reclamação pode ser suprimida pelo legisla
dor (e de forma mais fácil ainda que a da Corte Eleitoral, porquanto a LOJM 
não é sequer, como o Código Eleitoral, lei complementar, e sim ordinária). 

A reclamação no Superior Tribunal Militar, à vista disso, tem contornos 
quase iguais aos que possui perante o Supremo Tribunal, o Superior Tribu
nal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral. Ressalvem-se, evidentemente, 
algumas particularidades, decorrentes, principalmente, de ser exclusiva
mente criminal, porquanto a Justiça Castrense não possui jurisdição civil. 

Em face dessas considerações - e feitas as pertinentes ressalvas -, é 
possível cuidar do processo da reclamação de modo genérico para todas 
as cortes suso relacionadas, dando ao tema um tratamento unitário, em 
que possíveis peculiaridades serão explicitadas como exclusivas deste ou 
daquele tribunal em particular. 

Afinal, não são quatro ações distintas. É, isso sim, a mesma ação, ainda 
quando o órgão que ela provoca é diverso. Se não se pode falar, por exemplo, 
num mandado de segurança do Supremo, diverso, v.g., de um mandado de 
segurança do STM, igualmente não se pode fazê-lo relativamente à recla
mação. O que se pode, isso sim, é tratar, por hipótese, das características 
do processo do mandado de segurança no Supremo, e daquelas que possui 
o mandado de segurança no TSM ... Assim se procurará fazer aqui, quando 
à reclamatória. 

2. A PROCESSUAL 

A relação processual, na reclamação, é algo peculiar, relativamente à 
que se apresenta nas ações comuns, o que deriva do fato de ser um instru-

2. Apenas o CPP inseria a reclamação entre os recursos, mas isso foi corrigido pela LOJM, que é lei 
~ de mesma hierarquia, e posterior, a qual a reposicionou, corretamente, entre os processos de 
fi) competência originária da corte castrense. 



mento constitucional-processual especial, consoante se verificou, parificável 
aos writs (mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, 
habeas data)3, mas não chega a se afastar completamente, à semelhança 
do que acontece com a desses remédios especiais, do padrão básico das 
ações em geral. 

2.1. Sujeitos 

O sujeito imparcial dessa relação é o tribunal a quem seu conhecimento 
compete.4 Os sujeitos parciais (partes), são o reclamante, que a pleiteia 
(sujeito ativo), e o reclamado, contra quem ou em face de quem se pleiteia 
a reclamação (sujeito passivo). 

Perante o STF, o STJ e o TSE, o reclamante, consoante disposição da 
Lei 8.038/90 (art. 13), o Ministério PúblicoS ou a parte interessada. No 
STM, de acordo com o que determina o CPPM, especificamente (art. 584) 
o Procurador-Geral (Militar)6 ou a defesa.? 

Sempre que não for o Ministério Público o autor da reclamação, deverá 
nela opinar corno custos legis, para o que terá prazo de 5 (cinco) dias (art. 
16 da Lei 8.038/90), exceto no STM, onde o prazo é de 3 (três) dias (art. 
586, § 4.º, CPPM). Sua posição é, portanto, praticamente idêntica à do agente 
ministerial no mandado de segurança. 

3. Aliás, tudo nessa relação processual e no seu procedimento lembra, vivamente, o mandado de 
segurança, cuja vasta jurisprudência e doutrina, em muitos pontos já solidificados entre nós, podem 
servir como referenciais para entender o processo da reclamação e, em sua aplicação prática, 
auxiliar na solução de dúvidas ou de situações imprevistas ou lacunosas. 

4. No caso do STF, o julgamento é sempre pelo Pleno (RISTF, art. 6.º, I, g); no ST), pode ser pela 
Corte Especial (RIST), art. 11, X) ou por uma de suas Seções (RIST), art. 12, m, se a autoridade 
da decisão ou a competência a ser preservada é da própria Seção ou de uma de suas Turmas); o 
TSE, composto apenas por 7 membros, não tem órgãos divisionários; só pode julgar, portanto, em 
plenário; no STM o julgamento é igualmente pelo Pleno (RISTM, art. 4.º, e). 

5. No STF, o Procurador-Geral da República ou Subprocurador-Geral que funcione perante o Plenário; 
no ST), o Procurador-Geral da República ou Sub procurador-Geral que funcione perante a Corte 
Especial ou a Seção respectiva; no TSE, o Procurador-Geral Eleitoral, o Vice-Procurador-Geral 
Eleitoral ou Subprocurador-Geral que funcione perante aquele Tribunal. 

6. Embora o RISTM mencione, mais genericamente, Ministério Público Militar. 

7. Põe-se a seguinte questão: e se a acusação - no Direito Processual Penal Militar não há crimes de 
iniciativa privada; então esta será sempre exercida por um membro do MPM - entender que há, 
num dado processo, fluente perante outro juízo ou tribunal militar, invasão da competência do STM, 
ou desobediência a julgado deste? Afiguram-se algumas opções, sendo a melhor, ao que parece, a 
primeira: o titular da acusação pode comunicar o fato ao Chefe do MPM para que este promova 
a reclamação; ou, se a questão disser respeito a invasão de competência, utilizar os mecanismos 
de conflito competencial, previstos no CPPM, para fazer com que o fato chegue ao conhecimento 
do TSM e este, com base no art. 120 do referido código, avoque a causa; ou, ainda valendo-se do 
último dispositivo citado, representar diretamente à Corte, para dar-lhe conhecimento do problema, 
e atingir o mesmo efeito. 
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o reclamado será a autoridades - comumente, juízo ou tribunal inferior 
àquele ao qual a reclamação é dirigida - que está, alegadamente, desobede
cendo a decisão a respeito da qual se reclama, ou invadindo a competência 
da corte. 

Tais são os sujeitos necessários da reclamação.9 

Todavia, a legislação específica prevê a possibilidade da intervenção - não 
necessária, e portanto, voluntária - de outro sujeito na relação processual 
da reclamação: é o interessado (qualquer), mencionado no art. 15 da Lei 
8.038/90 e no art. 586, § 3.º do CPPM (reclamação no STM), que poderá 
nela ingressar para impugnar o pedido do reclamante. 

Trata-se de modalidade específica de intervenção de terceiro, volun
tária, como foi dito, e principal. O interveniente não ingressa no feito ad 
adjuvandum, mas principaliter. Torna-se, em outras palavras, parte, no 
caso, passiva, porquanto a lei só lhe permite postar-se contra o reclamante, 
conseqüentemente, ao lado do reclamado, assumindo, então, papel homólogo 
ao de litisconsorte deste, mas na condição de assistente litisconsorciaJ.1° 

8. Deveria ser a pessoa, mas tanto a Lei 8.038/90 (art. 14, I) como o CPPM (art. 586, § 1.º) falam 
em autoridade. Embora não se haja encontrado, na pesquisa feita, nenhuma situação em que o 
reclamado não fosse agente estatal (órgão judiciário de menor escalão, mais freqüentemente; ou 
mesmo, agente de outro Poder, em geral do Executivo), ao menos em tese essa possibilidade existe, 
principalmente em caso de desobediência ao julgado ... 

9. Veja-se análise a respeito, feita pelo Min. CELSO DE MELLO, relator do AgrRcl 449-0-SP, em seu 
voto (Lex-jSTF 223/210): ali mencionou, como sujeitos necessários dessa relação: o órgão judi
ciário competente; a autoridade a quem for imputada a prática do ato reclamado; e o Ministério 
Público. Repara-se, porém que, se o MP não for o promovente, sua presença, apesar de necessaria, 
ex vi legis, como fiscal da lei, não pode fazer com que se despreze a posição de quem, havendo 
promovido a reclamatória, titulariza seu pólo ativo. 

10. Veja-se referência feita pelo Min. CELSO DE MELLO, relator do AgrRcl 449-0-SP, no seu voto, in 
Lex-jSTF 223/210, à posição do Min. MOREIRA ALVES na Rcl126, in RTj 99/1.002. Sobre os tor
mentos da assistência litisconsorcial, e seus efeitos sobre quem nessa condição ingressa no feito, 
vejam-se as considerações de THEREZA CELINA DINIZ DE ARRUDAALVIM, ° Direito Processual de 
Estar em juízo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1996, pp. 225/242. À luz desse precioso trabalho, 
vê-se claramente a explicação de por que a situação do interessado que intervém (voluntária, e não 
necessáriamente, frise-se) na reclamação, para impugnar o pedido do reclamante, não configura nem 
assistência simples, nem um litisconsórcio facultativo, mas sim assistência litisconsorcial. Quanto 
à assistência simples, evidentemente não pode ser. ° interessado não vai ser afetado apenas de 
facto (embora em sua esfera jurídica) pela decisão da reclamação. Ele vai ser atingido diretamente 
em seu direito, representado pela relação jurídica que mantém com o reclamante (adversário do 
assistido). Ademais, a lide a ser julgada - saber se o ato reclamado é invasivo da competência do 
tribunal competente para a reclamação, ou descumpre julgado deste - é sua, tanto que a decisão 
ali proferida vai atingi-la. Então, há um litisconsórcio unitário entre ele e o reclamado. Mas o CPC 
exige (art. 47) que todo litisconsórcio unitário seja necessário, salvo se, e somente se, houver a 
possibilidade de um dos litisconsortes unitários legitimar-se extraordinariamente pelos demais. No 
caso tem-se litisconsórcio unitário, mas não há essa possibilidade de legitimação extraordinária, 
e a necessariedade foi afastada pela própria lei de regência da matéria, que faculta a intervenção, 
não a obriga, tanto que não há sequer previsão para que esse interessado seja chamado ao feito. A 
resposta está, justamente no instituto da assistência litisconsorcial. Um último acréscimo: ao dizer 

~ do descabimento da assistência simples, afirmou-se que a decisão da reclamação afeta a relação 
C"") entre o interessado e o reclamante. Isso é óbvio, quando o reclamante é parte em ação onde, v.g., 



Assume, então, posição similar à do litisconsorte passivo no mandado 
de segurança, com a diferença de que, na reclamação, não há necessarie
dade, o que implica um desdobramento lógico, de ordem procedimental: 
o litisconsorte passivo necessário em mandado de segurança precisa ser 
citado, porque, sendo litisconsorte necessárioll, a ausência de sua citação 
carreará para o processo a incidência do parágrafo único do art. 47 do cpc. 
Aqui, não. Como a intervenção é voluntária, a jurisprudência, ao menos do 
STF e STJ, já se fixou no sentido de que ele não precisa ser chamado ao feito. 

Além desse sujeito processual não-necessário, embora previsto na lei, 
é preciso ainda tratar de outras possibilidades subjetivas na relação pro
cessual da reclamação. 

Embora a legislação seja omissa, e pouco se haja encontrado na juris
prudência a respeito, é imaginável a possibilidade de litisconsórcio (além 
desse configurado pelo mecanismo da assistência litisconsorcial), seja 
passivo ou ativo: 

a) no primeiro caso, por exemplo, se tanto a parte interessada (legitimada 
a mover a reclamatória) quanto o Ministério Público promoverem a 
reclamação; ou se houver mais de um interessado, e.g., litisconsortes 
num processo, beneficiários de uma sentença da corte competente para 
o julgamento da reclamação, a qual está sendo descumprida, etc.; 

b) no segundo, basta que haja mais de um interessado em impugnar o 
pedido do reclamante, p. ex., litisconsortes numa ação fluente perante 
outro juízo que não o da corte competente para a reclamação, e que 
entendem ser aquele o real foro para o julgamento da causa. 

Da mesma forma, nada se enxerga que impeça, em princípio, a assistên
cia simples na reclamação, desde que, evidentemente, caracterizados seus 
pressupostos. Até, ao contrário, a disposição do CPC (aplicável subsidia
riamente, in casu) no tocante a esse tipo de intervenção acessória é muito 
generosa, ao dizer que cabe em qualquer procedimento e grau de jurisdição 
(art. 50, parágrafo único). 

foi proferida decisão da corte competente para a reclamação. a qual está sendo descumprida. e o 
assistido é a parte ex adversa. Mas. e quando a reclamação é promovida pelo Ministério Público, 
imaginando-se, mais, não ser este parte numa tal ação, mas apenas, como constitucionalmente 
obrigado à manutenção da ordem jurídica, está exercendo seu mister? Como justificar a assistên
cia litisconsorcial, nessa hipótese, se "não há" relação jurídica entre o interessado e o Parquet?A 
resposta não é difícil: nessa hipótese, o Ministério Público estará promovendo a reclamação como 
legitimado extraordinário do verdadeiro adversário do interessado, e isso é suficiente para res
paldar o ingresso deste como assistente litisconsorcial, porque a relação entre eles será decidida 
na reclamatória. 

11. Pede-se desculpas pela repetição do adjetivo: aqui importa, sobretudo, a precisão. 
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Outras formas de intervenção de terceiro, previstas na legislação pro
cessual teriam menor importância, até pela dificuldade em se configurarem 
suas hipóteses de cabimento. De todo modo, não se pode afastá-las aprio
risticamente, ao menos em tese, quanto mais não fosse, pelo enfoque aberto 
que se está procurando dar a este trabalho. 

No entanto, dadas as peculiaridades da espécie - até porque o termo 
qualquer interessado pode ser interpretado amplamente, e aí afastar-se 
a assistência simples, dizendo-se que o pretendente a assistente poderia 
intervir no feito impugnando diretamente o pedido do reclamante12 

- a 
jurisprudência, em casos específicos, tem resistido em admitir assistência 
na reclamação, alegando que nela não se cuida de interesse pessoal, não 
havendo propriamente vencedor ou vencido, nem se divisando prejuízos, 
por influência reflexa do direito questionado pelas partes, a possíveis 
interessados, que lhes conceda razão para intervirem como assistentes.13 

Esses mesmos argumentos podem ser utilizados para afastar não só a 
assistência, como quaisquer outras formas de intervenção de terceiros, ou 
mesmo de litisconsórcio na reclamação, o que é de se deplorar. Entretanto, 
assim como o mandado de segurança, em sua evolução jurisprudencial 
passou por essas resistências, e as superou, o mesmo poderá se verificar 
com a reclamação que, em sua feição atual, tem pouco mais de dez anos 
em nosso ordenamento. 

E - não é ocioso dizer - mesmo no momento atual, a jurisprudência mais 
forte, a partir do Supremo, ressalte-se, não vê problema em admitir, pelo 
menos, litisconsórcio, seja no pólo ativo, seja no passivo, da reclamação.14 

12. o que não parece correto, porquanto o interesse jurídico do assistente simples não é tal que lhe 
permita, impugnando o pedido do reclamante, assumir a condição de parte. Para tanto, tem de 
possuir interesse tal que o habilite à condição de assistente litisconsorcial, consoante já registrado 
em nota anterior, neste mesmo item, o que se confirma pela jurisprudência do Supremo. Ademais, 
isso deixaria sem a possibilidade de intervir, como assistente simples, alguém que tivesse interesse 
na vitória do reclamante, isto é, um pretendente a assistente no pólo ativo ... 

13. Assim, v.g., no AgRcl 209-DF. Aliás, repeliu-se tanto a assistência simples como a litisconsorcial 
(evidentemente, não é possível fazê-lo, no tocante a esta, quanto ao interessado que impugna o 
pedido do reclamante, já que a lei lhe garante tal direito). Esse acórdão, entretanto, parece, data 
venia, equivocado, até por partir da concepção, aqui já criticada, de não ser verdadeiramente um 
processo contencioso a reclamação, afastando-se, assim, da jurisprudência mais atilada e predo
minante, e colidindo com a lei, que, como visto, impõe o contraditório. 

14. Cf., p. ex., a Recl691-SP (STF, nos idos de 1966), onde houve litisconsórcio entre reclamantes; a Recl 
134-RJ (STE ainda antes da atual Carta, em 1982), onde aparece litisconsórcio entre os interessados 
(que são, por sua vez, assistentes litisconsorciais do reclamado); Recl336-DF (STF, já sob o atual 
regime constitucional, em 1990), em que aconteceu litisconsórcio entre os reclamados; Recl397-RJ 
(STF, 1992), na qual verificou-se litisconsórcio entre reclamantes; Recl430-PI (STF, 1993), onde se 
deu litisconsórcio misto, isto é, nos dois pólos; Recl116-7-DF (ST}, 1993), com litisconsórcio entre 
reclamados (aliás, todos autoridades não-judiciárias); Recl189-0-DF (STJ, 1993), litisconsórcio 
misto; Recl 270-0-DF (STJ, 1995), litisconsórcio entre reclamados; Recl 248-9-DF (STJ, 1995), 

'<t idem; Recl448-1-MS (STF, 1995), litisconsórcio entre reclamentes; Recl 466-0-MA (STF, 1995), 
P! idem, etc., etc. 



Se fosse válido o argumento de que a reclamação, como processo objetivo, 
não comporta assistência, não poderia comportar, igualmente, litisconsórcio. 

Mas essa objeção, data venia, não prospera, seja porque, como demons
trado, a reclamação não apenas admite como até necessariamente deve 
preservar (ex vi legis) o contraditório, como também porque o Supremo, 
em Ação Direta de Inconstitucionalidade - expressão típica do que se usa 
denominar processo objetivo - já admitiu o instituto da assistência. Por sinal, 
na (então denominada) representação em que discutiu o sempre referido 
caso da reclamação perante o TFR. Ali se admitiu, como assistente simples 
do promovente, o Instituto dos Advogados Brasileiros. 

Ademais, projete-se: se alguém, que foi parte vencedora numa ação, 
decidida pelo STF, STJ, TSE ou STM, reclama contra o descumprimento de 
decisão que o beneficia, é lícito que outrem, que foi seu assistente nesse 
primeiro processo, e que portanto beneficiou-se indiretamente desse deci
sum, não possa agora assistir o reclamante? Com base em quê afastá-lo, ou 
impedi-lo de intervir ad adjuvandum? 

Não se vê, pois, motivo algum efetivamente relevante para afastar a 
possibilidade de assistência no procedimento da reclamação. 

2.2. Objeto 

O objeto da relação processual na reclamação é a tutela jurisdicional que 
nela se pede, e que obrigatoriamente só pode ser referente à preservação 
da competência ou da autoridade de julgado do tribunal a quem cabe a 
apreciação da ação reclamatória. 

2.3. Pressupostos 

Os pressupostos processuais da reclamação não são diversos daqueles 
exigidos para as relações processuais em geral. 

Basicamente, são requeridos, como pressupostos subjetivos: 

a) no tocante ao órgão judiciário, ou sujeito imparcial15, competência e 
imparcialidade - como sempre se trata de tribunal, este último requisito 
terá de ser avaliado em relação a cada um dos integrantes da Casa ou 
do seu órgão divisionário (caso do STJ); 

b) no que toca aos sujeitos parciais: capacidade para ser parte, capacidade 
para estar em juízo (completada, quando for o caso, pela competente 

15. Não se menciona a investidura, porquanto, embora seja ela um pressuposto processual de existência, 
como se trata, na hipótese da reclamação, apenas de tribunais instituídos pela Constituição, e não de 
órgãos judiciários uni pessoais. desnecessário falar nisso. Ainda assim, poder-se-á, ao menos em tese 
(a possibilidade, evidentemente, é longínqua), argüir a questão no tocante a um hipotético integrante 
da corte que não esteja devidamente investido (e.g., um Ministro que não haja tomado posse). 
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integração, via representação integrativa, ou pela presentação16
), e 

capacidade postulatória (representação técnica por advogado); 

E, como pressupostos objetivos: uma demanda, vazada em inicial apta, 
que deverá atender aos requisitos previstos para tanto nas leis processuais; 
a escorreita integração da relação processual, pelo menos por parte dos 
sujeitos necessários, através dos devidos atos de comunicação processual 
(citação ou equivalente, para o reclamado); regularidade procedimental; 
além da ausência dos chamados pressupostos processuais negativos ou 
extrínsecos, nomeadamente coisa julgada e litispendênciaP 

3, COMPETÊNCIA 

A competência para processar e julgar a reclamação, diante do direito 
positivo atual, é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal 
de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal Militar. 

Não cometeu a Constituição o conhecimento dessa espécie, direta ou 
indiretamente, a nenhum outro tribunal.18 

Referida competência é absoluta, por derivar da Constituição, e por 
ter caráter funcional (hierárquico). Conseqüentemente, é imodificável e 
improrrogável pela vontade das partes. 

Com efeito, esclarece VICENTE GRECO FILHO: 
"competência originária dos Tribunais. Essa atribuição é direta e exclui 
qualquer outra, mesmo porque, se a Constituição quer ressalvar ( ... ), o 
faz expressamente:'19 

No mesmo sentido, ATHOS GUSMÃO CARNEIRO: 
"A competência fixada na Constituição apresenta-se exaustiva e taxativa".20 

16. O termo é de PONTES DE MIRANDA, e é interessante seu uso, em vez do termo representação, 
quanto à das pessoas jurídicas ou pessoas processuais (CPC, art. 12), que são, por definição, 
plenamente capazes, para diferenciá-Ia da representação integrativa de capacidade dos menores 
(em alguns casos, assistência integrativa) ou incapazes. Ainda em tema de capacidade para estar 
em juízo, não sendo a hipótese de legitimação processual ordinária, pode-se também perquirir a 
questão da legitimação extraordinária, seja aquela propriamente dita (ex vi legis ou ex vi consti
tutionis), ou por representação processual (via autorização). Sobre esses temas, também, ver, por 
todos, THEREZA CELINA DINIZ DE ARRUDA ALVIM, cit., passim. A discussão sobre legitimação 
extraordinária ganha cada vez mais importância em nosso Direito Processual, dado o incremento 
dos processos coletivos, os quais, é certo, podem gerar reclamações. 

17. Não se pode pensar em convenção de arbitragem, porquanto seria ilegal um compromisso ou cláu
sula compromissória que tivesse por objetivo levar a juiz arbitral questão tocante a desobediência 
a ordem judicial (ainda mais do Supremo e de outras cortes superiores) ou invasão de competência 
de tais órgãos. 

18. Consoante ali registrado, admite-se, de lege ferenda, o estabelecimento, por lei, de tal competência 
também para o TST, onde existe hoje apenas regimentalmente, ao que parece de modo inconstitucional. 

-o 19. Direito Processual Civil Brasileiro, 1.º v., 10.ª ed., São Paulo, Saraiva, 1995, p. 171 

~ 20. Jurisdição e Competência, 3.ª ed., São Paulo, Saraiva, 1989, p. 46. 



Entretanto, de algum tempo para cá, o Supremo passou a admitir a 
reclamação perante os Tribunais de Justiça, ao menos nos Estados cujas 
constituições a prevejam. Quanto aos demais tribunais, alguns a prevêem 
em seus regimentos internos, embora tal me pareça desnecessário. 

Para saber qual tribunal é competente para uma determinada reclamação, 
é bastante perquirir, se esta se destina a preservar competência, que corte 
a está tendo invadida; se visa a garantir a autoridade de uma decisão, que 
corte a proferiu. Mais nada. Não há aqui privilégios de foro, não interessa 
quem seja o reclamante, nem se atenta para a sede da autoridade que pos
sivelmente esteja usurpando a competência ou desobedecendo à decisão. 

4. HIPÓTESES DE CABIMENTO 

A reclamação, como se tem repetido, possui, como finalidades, preservar 
a competência21 e garantir a autoridade das decisões das cortes às quais 
é cometida. 

Em qualquer hipótese que puder ser construída, desde que revelando 
alguma dessas possibilidades, cabe, a princípio, reclamação. 

A fórmula talvez pareça por demais genérica, mas é a única capaz de 
abranger a gama de possibilidades que a vida do instituto vai-lhe agregando. 

Talvez por um apego à sistematização, ou pela necessidade de estabe
lecer parâmetros em tema onde eles fazem tanta falta, alguns autores e, 
principalmente, a própria jurisprudência - notadamente a do STF e STJ -, 
costumam estabelecer determinados pressupostos para o cabimento da 
reclamação, os quais findam se revelando inexatos. 

Por exemplo: no tocante à reclamação para preservação de competência, 
sói dizer-se que é necessária a existência de um ato judicial, usurpador dela. 

Mais adiante, vê-se uma decisão em que não houve ato, mas omissão. 

Ou simples demora, v.g., na remessa de um recurso. 

Substitui-se então o pressuposto do "ato processual usurpado r de 
competência", por relação processual em curso, perante juízo ou tribunal 
incompetente para julgar a causa, para a qual haveria reserva competencial 
em favor de uma das cortes a que é dada a reclamação. 

21. A competência do STF está prevista na Constituição, em seu art. 102; a do STr, também na Carta 
Magna, no art 105 desta; a do TSE, nos dispositivos pertinentes do Código Eleitoral, e em alguns 
da LC 64/90 (Lei das Inelegibilidades); a do STM, no art. 6.º da LOJM. 
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Logo à frente, encontra-se a possibilidade de que o juízo ou tribunal 
inferior seja competente para a causa, mas apenas nela está praticando um 
ato privativo de uma das referidas cortes. 

Fica difícil, então, encontrar uma regra válida para todos os casos possíveis. 

No entanto, parece haver consenso em que, ao menos para a reclamação 
destinada a resguardar competência, há de haver uma relação processual 
fluente em algum juízo ou tribunal, e este ou é incompetente para processá
-la, sendo competente a corte a quem compete a reclamatória, ou, indepen
dentemente de sê-lo, praticou algum ato, omissão ou mesmo demora que 
fira a atribuição competencial desta. 

Parece perfeito, mas ainda assim encontrou-se na jurisprudência hipótese 
de reclamação para preservação de competência onde não havia outro pro
cesso judicial: na Recl161-SP, julgada pela Corte Especial do STJ, julgou-se 
procedente a reclamatória, porque o Ministério Público estava investigando 
autoridade detentora de foro privilegiado naquele tribunal, e, por conse
guinte, fazia jus a inquérito judicial conduzido pela mesma casa, e não pela 
autoridade policial... 

Já na reclamação que objetiva impor a autoridade de julgado, essa 
realmente pressupõe um processo prévio - onde o decisurn que se busca 
garantir foi proferido. 

A desobediência, porém, à diferença do que alguns sustentam, e até do 
que dizem alguns julgados, pode partir de autoridade de qualquer Poder, 
e não apenas do Judiciário, pois foi nesse sentido que se foi assentando a 
jurisprudência prevalente. E ainda está em aberto a possibilidade de que o 
responsável pelo descumprimento sequer seja autoridade, consoante já se 
teve oportunidade de dizer ... 

Também não é nessário haver um ato comissivo, caracterizador da 
desobediência. Esta é até mais freqüentemente corporificada na omissão 
ou no retardamento. 

À vista disso, justifica-se a preferência, aqui, pela maior abertura possível 
em relação às hipóteses de cabimento da reclamação. 

A normatização da reclamação é muito econômica. A doutrina, escassa, 
como se sabe. Então, muito fica a cargo da jurisprudência, ao sabor dos casos 
concretos - o que não deixa de ser bom para a vivificação do instituto. Há 
decisões interessantíssimas, nesse particular.22 

22. Em algumas delas ficou claro que a reclamação cabe contra usurpação de competência ou deso
bediência a decisão. ainda que de um único membro do tribunal (STF, Rcl 353-DF), ou de órgão 
divisionário deste (STJ, Rcl136-DF); que cabe para fazer com que uma decisão, embora não pro
priamente desobedecida, seja cumprida à risca (STF, Rcl 466-0-MA; ST), Rcl 233-DF); que cabe, 
em alguns casos, bastando haver risco para a autoridade do tribunal, como em caso no qual o STF 
não conheceu de um RE, mas como havia aderido à tese do tribunal de origem, considerou que 

~ a afronta à decisão deste, implicitamente o atingia (Rcl 329-SP), ou, como fez o STJ, em hipótese 
M similar, na Rcl361-RJ, etc., etc., etc. 



Para enfeixar este item, é necessário, porém, esclarecer um derradeiro 
ponto. Há quem entenda que a reclamação é sempre subsidiária: só cabe, 
se não couber recurso ou ação própria. Assim, MONIZ DE ARAGÃO afirma 
o caráter supletivo da reclamação, 

"cujo cabimento é condicionado pela ausência de outra qualquer fórmula 
normal de submeter um dado tema ao Supremo Tribunal".23 

Idem, PONTES DE MIRANDA.2
4 

Se era assim no passado - e até por força da malfadada identificação com 
a correição parcial ou o uso recursal desta, quando não coubesse qualquer 
outro recurso -, hoje já não mais o é. 

Argutíssimo, percebera-o, ainda em 1977, JOSÉ DE AGUIAR DIAS: 
"Também nos parece acertado não entender que sempre haja um recurso, 
como elemento paralelo do incidente da reclamação, seja simultânea, seja 
anterior, seja posterior a ela. Nossa tendência é, mesmo, para a exclu
são do recurso pela reclamação, por lhe constituir remédio com efeito 
prejudicial. Salvo se a usurpação, desobediência ou violação ocorrer em 
relação ao recurso."25 

Realmente, há decisões sem conta do Supremo e do STJ onde se diz 
que a reclamação não é sucedânea do recurso ou da ação próprias, e várias 
especificam que não se conhece da reclamação, quando a decisão, que se 
diz haver descumprido acórdão, se acha submetida a recurso regularmente 
interpost026

, muitas também há onde se afirma que a recorribilidade da 
decisão de origem não impede a reclamação, uma vez presentes os seus 
pressupostos.27 

Finalmente, há situações em que o suposto caráter supletivo da recla
mação se inverte completamente. Têm, de modo explícito, freqüente e, nos 
últimos anos, sem dúvida alguma, de modo dominante, tanto o Supremo 
Tribunal como o Superior Tribunal de Justiça afirmado que, quando o caso 
é de reclamação, não se deve conhecer de agravo, mandamus, nem outras 
ações ou recursos.28 

23. A Correição Parcial, s. indico edit., Curitiba(?), 1969, p. 112. 

24. Comentários ao Código de Processo Civil (de 1973), t. V. Rio de Janeiro, Forense, 1974, p. 390: "se 
do ato do juiz cabe recurso, não há pensar-se em reclamabilidade". 

25. DIAS, José de Aguiar, Como se Advoga no Supremo Tribunal Federal, Rio de Janeiro, Editora Rio, 
1977, p. 79. 

26. Cf. p. ex., do STF a Rcl 87, a RclQO 306-Sp, a Rcl 365-MG, etc.; do STJ, Rcl 184-Sp, AgrRcl 402-Sp, 
AgrRcl 512-SP, etc. 

27. Cf. p. ex., do STF, a Rcl329-SP; do STJ, Rcl361-RJ. 
28. Cf. o AgRAG 1944661-RJ, onde o STF disse não ser o agravo de instrumento meio próprio para 

reclamar-se contra usurpação de sua competência, ou o RMS 23157-DF, onde teve por correta 
decisão do STJ, que havia julgado a recorrente carecedora de ação de mandado de segurança, por 
não ser esse writ a via própria para se alegar demora no cumprimento de decisão judicial, quando 
para tanto havia o caminho da reclamatória; ou, no item 4.2., decisão do STJ no MS 2904-DF, onde 
não concedeu segurança, por caber, in casu, reclamação. 
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Essa evolução é mais uma prova de que a reclamação foi assumindo, cada 
vez mais, nos últimos anos, a condição de ação verdadeira, com contornos 
e hipóteses de cabimento específicos. Nessa trilha, o futuro do instituto. 

5. ESTRUTURA PROCEDIMENTAL 

Como se pôde verificar até esta altura, o procedimento da reclamação 
é singelo, e bastante similar ao do mandado de segurança. 

Desenvolve-se em quatro etapas básicas:z9 

a) uma fase postulatória, representada pela petição da reclamação, instruída 
com prova documental, dirigida ao Presidente do tribunal, a qual será 
autuada e distribuída30 - sempre que possível, ao relator da causa prin
cipaP; 

b) uma fase ordinatória, em que o relator; despachando a inicial, requisita 
informações à autoridade imputada usurpadora ou desobediente, no 
prazo de 10 (dez) dias - exceto no TSM, onde o prazo é de 48h (quarenta 

29. Cf. voto do Min. CELSO DE MELLO, relator do AgrRcl449-0-SP. 

30. Informa JOSÉ DA SILVA PACHECO, A Reclamação no STF e no STJ de acordo com a Nova Constituição, 
in RT 646, p. 31: "No STF, as petições iniciais serão protocoladas no dia da entrada e registradas no 
primeiro dia útil imediato, em numeração contínua na classe de reclamação (arts. 54 e 55, XX, do 
RISTF). 

Sem o respectivo preparo, exceto em caso de isenção legal (art. 61, 1.º, do RISTF), nenhum processo 
será distribuído, nem se praticarão nele atos processuais, a não ser os determinados pelo relator, 
pela Turma ou pelo Tribunal (art. 57 do RISTF). No caso de processo da competência originária do 
STF, como ocorre com a reclamação, o preparo far-se-á perante a sua Secretaria no prazo de 10 dias 
(art. 59, 11, do RISTF). 

O prazo para o preparo será de 10 dias (art. 107 do RISTF), contados da intimação da conta que será 
feita pela Secretaria (art. 59, § 3.º, do RISTF). 

Verificado o preparo, sua isenção ou dispensa, os autos serão conclusos ao presidente, para a distri
buição (art. 60 do RISTF). 

A falta de preparo não acarreta a deserção, apresentando-se, data venia, sem razão o acórdão na Recl. 
78, julgada em 8.7.77 (RT 515/250), visto que somente ocorre aquela em relação aos recursos (art. 
65 do RISTF). No concernente à reclamação, não sendo ela recurso, não estando arrolada como tal 
no tít. XI do RISTF nem na respectiva tabela de custas, não tem cabimento a deserção. Haveria, isto, 
sim, possibilidade de cancelamento da distribuição por falta de preparo, por aplicação analógica do 
art. 257 do CPC, se tivesse havido distribuição, antes do preparo, mas como, no STF, este precede 
aquela, tem-se o abandono ou desistência, que não implica renúncia, podendo ser novamente pro
posta. Contudo, nada impede que o presidente dispense o preparo (art. 60 do RISTF), em face da 
relevância da competência ou da autoridade da decisão do Tribunal. 

No caso de reclamação proposta pela Procuradoria, não há preparo (art. 61, § 1.º, 11, do RISTF). 

A distribuição será pública (art. 66 do RISTF). Designado o relator, ser-lhe-ão conclusos os autos. 
Procede-se à redistribuição, a requerimento do interessado, se o relator estiver licenciado por mais 
de 30 dias (art. 68 do RISTF). Entretanto, faz-se a distribuição da reclamação ao relator da causa 
principal, a que se referir, no caso de preservação da autoridade de julgado anterior (art. 70 do 
RISTF)." 

O No ST), TSE e STM, essas providências são similares, na forma dos respectivos regimentos internos. 

~ 31. Senão, por sorteio. 



e oito horas), ex vi do § 1.º do art. 586 do CPPM - e pode determinar (aí 
o momento cautelar da reclamatória), a providência liminar adequada;32 

c) uma fase "pré-fina!", consistente na ouvida do Ministério Público, não 
tendo sido ele o autor da reclamação33, pelo prazo de lei;34 

d) a fase decisória35, com o julgamento da reclamação pelo tribunal36, o 
qual, se a decisão for pela procedência, ordena o que for adequado à 
preservação de sua competência ou à imposição do cumprimento do 
seu julgado.37 

Não existe, pois, fase instrutória, nem se admite qualquer outra prova 
que não aquela que, pré-constituída, acompanhe a inicial (ou as informações 
e a impugnação), em forma documental. 

Por óbvio, o procedimento pode não seguir todas essas fases, se houver 
causa extintiva, que pode dar-se desde o indeferimento liminar da inicial 
por inépcia38, ou por outro motivo hábil39, de modo geral atinente ao cha
mado juízo de admissibilidade - falta de algum pressuposto processual ou 
condição da ação. 

32. Em verdade, a dicção da Lei 8.038/90 (art. 14, 11) é: " ... determinar a suspensão do processo ou do 
ato impugnado". A do CPPM (art. 586, § 2.º), relativa à reclamação no STM, um pouco melhor, é: " ... a 
suspensão do curso do processo, ou a imediata remessa dos autos ao Tribunal". Ora. Como já visto, 
há casos em que não há ato, mas omissão. Suspender o quê? Deve-se entender que o relator, no 
uso do poder geral cautelar, e atento à efetividade da tutela, deve prover conforme melhor parecer 
em cada caso concreto, como, aliás, ocorre. Veja-se a jurisprudência. A não ser assim, essa liminar, 
ou a possibilidade dela, restaria, em muitas situações, inútil ou frustrante. 

33. Conseqüentemente, não haverá essa fase, se for o MP o autor da reclamação, passando-se logo à 
seguinte. 

34. O prazo para o MP é de 5 dias, exceto no STM, onde são só 3. A propósito da intervenção ministe
rial na reclamação, vale a mesma observação que se faz em relação ao mandado de segurança: o 
importante é dar ao Parquet a oportunidade e o lapso legal de tempo para se manifestar. Se ele 
não oferece sua manifestação, isso não pode ser pretexto ao órgão judicial para não julgar. 

35. No STM, onde o rito ainda é mais aligeirado, pela abreviação dos prazos para as informações e 
para o parecer do Mp, impõe-se, a teor do art. 587, caput, do CPPM, incluir a reclamação na pauta 
da primeira sessão que se realizar após a devolução dos autos, pelo relator, à secretaria. O pará
grafo único do art. 106 do RISTM acresce que, nessa sessão, poderão, reclamante e reclamado, se 
presentes, fazer sustentação oral. 

36. Ou seu órgão divisionário, no caso do STj. 

37. A redação da Lei 8.038/90 (art. 17), uma vez mais, parece claudicante: " ... o Tribunal cassará a 
decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à preservação de sua com
petência." O texto do CPPM, aplicável ao STM, diz que o tribunal poderá "avocar o ( ... ) processo 
em que se verifique manifesta usurpação de sua competência, ou desrespeito de decisão que haja 
proferido; determinar lhe sejam enviados os autos de recurso para ele interposto e cuja remessa 
esteja sendo indevidamente retardada." O RISTj diz algo parecido nos incisos do seu art. 161. 
Deve-se, mais uma vez, dar interpretação elástica à lei - como, aliás, todos esses tribunais têm 
feito - permitindo que se ordene o que for necessário para atender às finalidades da reclamatória. 
Afinal, principalmente no caso de desobediência, poderá não haver decisão a cassar ... 

38. Como já aconteceu, diante de reclamação contra acórdão do próprio tribunal ao qual foi dirigida 
a reclamação (STF, RTj 91/379). 

39. V.g., julgou-se prejudicada reclamação porque homologada desistência da medida judicial que lhe 
dera origem, fazendo com que perdesse, assim, o objeto (STF, RT) 116/5). 
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6. RECURSOS E OUTROS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO 

São aplicáveis à reclamação, no Supremo Tribunal, tão-somente o agravo 
regimental, das decisões unipessoais dos relatores, e os embargos de decla
ração. Sendo a corte a mais alta do Judiciário, não há outras hipóteses. 

Em termos de recursos internos, não há falar em embargos infringentes 
nem de divergência. Os primeiros, tanto em face da Súmula 368 do STF, 
como porque não estão arrolados, pelo RISTF (art. 330) entre as matérias, 
julgadas pelo Pleno, que ensejam essa espécie recursal. Os últimos, pelo 
simples fato de ser o julgamento da reclamação realizado pelo Pleno.40 

No Superior Tribunal de Justiça, também se sujeitam, às decisões em 
reclamação, a agravos regimentais e embargos de declaração. Fora disso, 
só o recurso extraordinário para o Supremo, nas hipóteses do art. 102, I1I, 
da Constituição (hipótese remota). 

Também quanto a recursos internos, não há ali nem embargos infringen
tes (a teor do art. 260 do RISTJ, estes só cabem de decisões não-unânimes 
em apelações e ações rescisórias) nem de divergência (porque, conforme o 
art. 266 do mesmo RI, só se aplicam a decisões de Turmas - a reclamação, 
no STJ, só é julgada pela Corte Especial ou por Seção - e ainda assim em 
recurso especial). 

A situação é a mesma no TSE, só cabendo agravo regimental e embargos 
de declaração, além do extraordinário. O mesmo se diga do STM. 

Essas diretrizes devem ser aplicadas em outras cortes em que se admita 
a reclamação. 

A decisão da reclamação pode ser impugnada, além disso, por meios não 
recursais: se apreciou o mérito e transitou em julgado, pode, por exemplo, 
ser alvo de ação rescisória, como já visto e reconhecido pela jurisprudência. 

Imagina-se que, em outras hipóteses, caracterizados os pressupostos 
específicos, como pode ocorrer com outros atos judiciais de caráter deci
sório, quiçá desafie mandado de segurança, embora não se haja encontrado 
caso específico. 

40. ROSAS, Roberto, Processos da Competência do Supremo Tribunal Federal, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1971, à p. 11, diz que no antigo regimento muito se discutiu sobre o cambimento 
de embargos na reclamação, mas que não há tal possibilidade no atual regime. É difícil aferir a 
afirmação, por dois motivos: houve várias alterações regimentais (até por força das Emendas 
Constitucionais e Constituições que se sucederam da época dessa obra até hoje). Depois, porque 
usando a palavra embargos escoteira, não se sabe bem de que embargos o autor está falando. Nas 
reclamações referidas por ele em tal passagem, todas anteriores à introdução da reclamação no 
RISTF, os embargos eram vistos como meio de defesa, que permitia contornar-se a falta de con
traditório de que então padecia o procedimento da reclamatória, que, semelhado à época ao da 

~ correição parcial, não previa manifestação do reclamado nem de algum interessado. Esse problema, 
('/) evidentemente, está superado por completo. 



Finalmente, a pergunta: cabe reclamação de decisão em reclamação? 

Uma vez mais, a pesquisa jurisprudencial não ajuda muito. Todavia, 
impõe-se responder afirmativamente ao questionamento, pelo menos diante 
de uma possibilidade: se a decisão, v.g., do ST}, julgando a reclamação, 
invade competência do Supremo, ou decisão de tribunal inferior invade a 
do ST} ou do Supremo. 

Quanto à reclamação de reclamação decidida no seio do próprio tribu
nal, há decisões, tanto do STF como do ST}, que não admitem reclamação 
contra ato da própria corte. 

Mas, e se a reclamação é porque a decisão da reclamação anterior não 
foi cumprida? Aí cabe dizer que a segunda reclamação não será contra a 
decisão proferida na primeira, mas sim contra ato de quem tenha descum
prido, sendo, pois, admissível em tese (mas aí não será uma verdadeira 
reclamação de reclamação ... ). Só que, aí, estar-se-á abrindo a possibilidade 
para sucessivas desobediências que gerariam sucessivas reclamações, todas 
podendo resultar inócuas. 

A efetividade da reclamação, mais uma vez, vem à balha. 

À vista dessa última hipótese, a conclusão que parece mais escorreita 
é: não se deve admitir reclamação pelo descumprimento da decisão em 
reclamação. 

Diante da renitência em descumprir ordem judicial já reforçada por deci
sum anterior, o que há a fazer é pleitear a imposição de medidas coativas, 
desde as penais (e.g., crimes de desobediência e prevaricação), passando, 
se for o caso, pelas sanções aplicáveis às infrações político-administrativas 
(crimes de responsabilidade) e, paralelamente a isso, caso caiba, pedido de 
intervenção fundado no desacato a ordem judicial. 


