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1. INTRODUÇÃO 

o vocábulo "reclamação" é vago e plurívoco, em seu emprego 
isolado, diante do sistema jurídico em vigor. Há uma vasta quantida
de de medidas com esse nome, das mais diversas naturezas, de modo 
que não se pode pretender estabelecer, entre elas, classificação ou 
relação gênero-espécie. Dentre essas várias reclamações existentes, 
avulta a reclamação-correição parcial que, por sua origem e evolu
ção, em nosso sistema, pode levar a confusões com a reclamação pro
priamente dita. 

Apesar disso, elas não se confundem: 

A primeira é uma medida - originária do instituto romano das 
correições, que passou para o direito lusitano, e deste ao brasileiro -, 
de caráter puramente administrativo-disciplinar, pertinente ao governo 
interno da magistratura, direcionada a coibir erros e abusos de juízes 
de primeiro grau, cujo uso recursal (que só se pode ter por inconstitu
cional) é mera deturpação, incrementada, a partir da vigência do Código 
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de Processo Civil de 1939, pelo princípio da irrecorribilidade em sepa
rado das interlocutórias 1. 

A segunda é fruto de construção pretoriana do Supremo Tribunal Fe
deral- STF, a partir de meados do século XX, com base, principalmente, 
na teoria dos poderes implícitos, do direito americano, e que, posterior
mente, foi introduzida no Regimento Interno dessa corte2

, e finalmente, 
passando por outras etapas, findou acolhida na vigente Constituição, tanto 
para o STF como para o Superior Tribunal de Justiça - STJ, para preser
var-lhes a competência e a autoridade de suas decisões (arts. 102, I, l, e 
105, I,f, da Constituição), motivo pelo qual se propõe denominá-la recla
mação constitucional, a fim de facilitar sua identificação3

. 

2. DIREITO POSITIVO 

A reclamação, diante do direito positivo brasileiro, só pode ser admi
tida perante o STF e o STJ, por determinação direta da Constituição (arts. 

1. Ver, a propósito desse tema, especificamente, Correição parcial não é recurso (portan
to, não deve ser usada como tal), in Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e de 
outras formas de impugnação às decisões judiciais, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001, p. 754-837, do mesmo autor do presente trabalho. A respeito, também de sua lavra, 
Reclamação constitucional no direito brasileiro, Porto Alegre: Sérgio A. Fabris Editor, 
2000, em particular os itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 (p. 48-143) dessa obra, da qual, em essên
cia, foi extraído este artigo. 

2. Quando isso ocorreu, em 02-10-1957, usou-se, originalmente, em referência à reclama
ção, a expressão "função corregedora" (depois, felizmente abandonada), que permitiu per
manecessem por algum tempo ainda as confusões entre esse instituto e a reclamação 
correicional. A análise histórico-evolutiva da reclamação, já com as feições que hoje pos
sui, foi feita, primeiramente, por José da Silva Pacheco, em seu artigo "A reclamação no 
STF e no STJ de acordo com a nova constituição", publicado na RT, 646, p. 19-30, e, mais 
alongadamente, pelo autor do presente estudo, no já citado Reclamação constitucional no 
direito brasileiro, mormente em seu capítulo 2 (p. 48-267), onde se procurou fazer cuida
dosa separação entre a reclamação objeto destas considerações e a correição parcial. 

3. Essa designação - reclamação constitucional - proposta pelo autor deste estudo em 
seu Reclamação constitucional no direito brasileiro, cit., parece estar tendo boa 
receptividade. Posteriormente à referida obra, no STJ, já adotaram a expressão, em deci
sões monocráticas os Mins. Sálvio de Figueiredo Teixeira, na Rcl 802-DF, Dl, 22-08-
2000, e Nilson Naves, no HC 15803-AL, Dl, 01-02-2001; no STF, também em decisão 
monocrática, o Min. Carlos Velloso, na Rcl 1779-AL, Dl, 05-02-2001, e, ainda mais re
centemente, figura a qualificação sugerida na própria ementa da Rcl 1818-RJ, reI. para o 
acórdão o Min. Maurício Corrêa. 
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102, I, L, e 105, 1,1); perante o Tribunal Superior Eleitoral - TSE, em 
virtude de construção baseada no poder normativo daquela corte, previsto 
em lei complementar autorizada pela Carta Magna (art. 121 da Lei n. 4.737, 
de 15-07-1965 - Código Eleitoral); e perante o Superior Tribunal Militar 
- STM, porque constante da lei reguladora da competência desse tribunal 
(Lei n. 8.457, de 04-09-1992 - Lei Orgânica da Justiça Militar - LOJM), 
igualmente prevista no Texto Maior. 

A reclamação do STF, STJ e TSE está regida, no plano da legislação 
ordinária, pela Lei n. 8.038, de 28 de maio de 1990, em seus arts. 13 a 18. 
A do STM obedece à já citada LOJM, em seu art. 6º, I, f, e IV, e aos arts. 
584 a 587 do Código de Processo Penal Militar. 

Em patamar regimental, acha-se no Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal- RISTF, em seus arts. 156 a 162; no Regimento Interno 
do Supremo Tribunal de Justiça - RISTJ, em seus arts. 187 a 192; no 
Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral - RITSE, em seu art. 
15, parágrafo único, V, com a redação que lhe deu a Resolução TSE 19.305 
(Dl de 31-05-1995); e no Regimento Interno do Superior Tribunal Militar 
- RISTM, em seus arts. 105 a 107. 

Não se pode admitir, em nosso sistema jurídico, a criação de provi
dências desse caráter por simples norma regimental, como ocorre em mui
tos tribunais, de que é exemplo mais conspícuo o Tribunal Superior do 
Trabalho, se a lei reguladora de sua competência, prevista na Constituição, 
não a instituiu. Isso vale especialmente para Cortes Estaduais (ainda que 
haja menção na constituição do Estado respectivo à medida), dada a exclu
sividade da competência da União para legislar sobre Direito Processual. 
Essa foi sempre a linha da jurisprudência do Supremo, reiterada agora, 
após a Carta de 1988, em recentíssima decisã04. 

4. A afirmação acha-se mais longamente fundamentada no já referido Reclamação constitu
cional no direito brasileiro, em seu capítulo 3 (p. 267-316). Pode-se, entretanto, chegar a 
essa conclusão pela invocação do maior precedente histórico da matéria, a decisão do STF 
na Repr. 1.092-DF, em que julgou inconstitucional reclamação, com as características da 
aqui estudada, inserida pelo então TFR em seu regimento interno, sem previsão constitucio
nal ou legal (cf. RT J, v. 112.02, p. 504-654). Após a publicação da obra acima mencionada, 
veio a lume a decisão do STF na ADln 2.212-1-CE (MC), do seguinte teor: "Criação, por 
norma de Constituição estadual ou do Regimento do Tribunal de Justiça, de reclamação 
destinada à preservação da competência deste, ou à garantia de suas decisões. Relevância 
jurídica da argüição,_que se lhe opõe, de invasão da competência privativa da União para 
legislar sobre direito processual (Constituição, art. 22, I)" (cf. DJ 30-03-2001). 
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E se a alguém ocorrer perguntar como proceder diante da desobedi
ência a decisão promanada de tribunal (ou mesmo órgão judicial de pri
meiro grau) que não detenha a reclamação, a resposta parece-me sim
ples: o prejudicado, por mera petição nos autos, denuncia o problema e 
pede as providências cabíveis. Não se faz necessária a instauração da 
relação processual 

3. DIREITO COMPARADO 

Não existe medida perfeitamente equiparável à reclamação no Direi
to comparado, salvo - e ainda assim parcialmente - a queixa ou ação 
por incumprimento, do Direito Comunitário Europeus. 

4. NATUREZA JURÍDICA 

Definir a natureza jurídica da reclamação parece ser, sem dúvida, a 
questão mais inçada de dúvidas, quando se discorre a respeito dela. Num 
apanhado rápido de opinamentos, Orozimbo Nonato tinha-a na conta de 
remédio incomum6

; para Moniz de Aragã07 ela era simples incidente pro
cessual. Definiu-a vagamente como medida de Direito Processual Consti
tucional José Frederico Marques8• O mesmo autor, porém, teve oportuni
dade de defini-la como recurs09

• Entendeu-a como medida processual de 
caráter excepcional o Min. Djaci FalcãolO, que também a teve por ação de 

5. Cf. Reclamação constitucional no direito brasileiro, cit., em seu capítulo 5 (p. 385-
430), com análise do assunto à luz dos Direitos Americano, Alemão, Austríaco, Espanhol, 
Francês, Italiano, Português e Comunitário. 

6. Cf. Cordeiro de Mello, O processo no Supremo Tribunal Federal, Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1964, v. 1, p. 280. 

7. Egas D. Moniz de Aragão, A correição parcial, Curitiba (?), [s. n.] 1969, p. 110. 

8. J. F. Marques, Manual de direito processual civil, 9. ed., São Paulo: Saraiva, v. 3, 2~ 
parte, 1987, p. 199. Similarmente, Humberto Theodoro Jr. entende a reclamação como 
remédio processual específico e remédio constitucional (cf. Recursos, 2. ed., Rio de Janei
ro: Aide, 1996, v. 2, p. 116-118). 

9. Cf. parecer conferido ao Instituto dos Advogados Brasileiros, juntado por este aos autos 
da famosa Repr. 1.092-DF - o famoso caso da inconstitucionalidade da reclamação do 
RITFR -, aqui já citado com a respectiva fonte. 

10. RTf 112, p. 518-522. 
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segurança ou recurso anômalo ll . Assim outros - como Amaral Santosl2 e 
Alcides de Mendonça Limal3 - a imaginaram como recurso ou sucedâ
neo recursal. José de Aguiar Dias l4, simplesmente tratou-a por remédio. 
Há até quem não diga o que ela é, mas apenas o que não é, como Ovídio 
Baptista da Silva, que sustenta não ser recurso a reclamação constitucio
nal, mas sem dizer, então, qual a sua naturezal5 . Muitos tratadistas sim
plesmente nem falam nela. E alguns autores, como Pinto Ferreira, que dela 
cuidaram, preferem não se posicionar sobre sua definiçãol6, que é tema tão 
complicado que embaraça mesmo juristas de escol, como Manoel Gonçal
ves Ferreira Filho, o qual, diante da dificuldade do assunto, findou toman
do uma posição dúbia - ao dizer que apresenta semelhanças com os writs, 
especialmente o mandado de segurança, mas não deixa de ter uma feição 
de recurso l7 

- que não combina com sua habitual precisão. 

Para Pontes de Miranda, reclamação sempre foi ação l8, apesar de, 
curiosamente, haver insistido em seu caráter correicional. 

E José da Silva Pacheco - autor do que parece ser o primeiro traba
lho específico sobre o tema, após a vigência da Constituição de 1988 -
assim também a consideral9 . Ação. E ação mandamental. 

11. RTJ 117, p. 117-921. 

12. RT J 56, p. 546-548, invocando Philadelpho Azevedo, apesar da advertência de Octavio 
Gallotti, mencionando que este dissera isso em outra época e sob outras condições. 

13. O Poder Judiciário e a nova Constituição, Rio de Janeiro: Aide, 1989, p. 80. 

14. Como se advoga no Supremo Tribunal Federal, Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1977, p. 77. 

15. Curso de processo civil, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, v. 1, p. 481-
482. Também dizendo que não é propriamente recurso, porém igualmente sem revelar o 
que seja a reclamação, Emane Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. 
ed., São Paulo: Saraiva, 1994, v. 1, p. 535-537. 

16. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1992, 4. v., p. 135-457. 

17. Cf. Comentários à Constituição brasileira de 1988, São Paulo: Saraiva, 1992, v. 2, 
p.222. 

18. Cf. tanto seus Comentários ao Código de Processo Civil de 1939 (2. ed., Rio de 
Janeiro: Forense, 1960, t. XI) como de 1973 (Rio de Janeiro: Forense, t. V, 1974), citados. 

19. Desde trabalhos anteriores à presente Constituição, O atentado no processo civil, Rio 
de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 305-307, Direito processual civil, São Paulo: Saraiva, 1976, 
v. 11, p. 435, até seu A reclamação no STF e no STJ de acordo com a nova Constituição, 
cit., p. 30, escrito após a CF/88. 
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Necessário frisar que a responsabilidade pela dicção de muitas dessas 
opiniões decorre da época e da conjuntura em que foram proferidas, dadas 
as variações jurídico-normativas que balizaram, ao longo do tempo, o ins
tituto: primeiro, a total ausência de previsão a respeito; depois, norma re
gimental no plano do STF; depois, norma regimental com força de lei ex vi 
da Carta de 67; depois a ampliação exagerada dos poderes jurisdicionais 
do Supremo, pela EC 7/77; enfim, a constitucionalização do instituto com 
a CF/88. Isso para não falar das circunstâncias sociais, políticas e econô
micas que variaram bastante em cada uma dessas fases. 

Só em épocas mais recentes, especialmente depois do advento da vi
gente Constituição, pôde-se verificar na jurisprudência - com exceções 
pontuais - uma tendência em admitir a reclamação como meio proces
sual contencioso: recurso ou ação, esta derradeira hipótese fortalecendo-se 
nos últimos anos. 

Passa-se, então, a analisar essas opiniões, para, ao final, expressar um 
posicionamento próprio. 

4.1. Medida administrativa 

Diversamente do que já se sustentou, não parece possível admitir seja 
a reclamação simples medida administrativa. Caso o fosse, teria aquela 
natureza correicional, de que já se apartou, na evolução histórica do insti
tuto, desde seu surgimento no seio do STF, em meados do século XX. 

Acresça-se, ainda, o seguinte: se fosse a reclamação uma medida ad
ministrativa, por que então a Constituição deu-se ao trabalho de mencionar 
expressamente a reclamação na competência originária do STF e do STJ, 
quando estes podem, como quaisquer tribunais, a teor do art. 96 da Lei 
Maior, organizar sua própria administração via regimentos internos, sem 
qualquer necessidade de previsão expressa dessa competência na Carta 
Máxima? 

Se assim tivesse querido o constituinte, nada teria explicitado a res
peito, pois o caso se conteria dentro do auto governo e da economia interna 
de cada uma dessas cortes, e se resolveria em seus regimentos. 

Além disso, na condição de providência administrativa corretiva, 
cabente ao tribunais maiores contra cortes ou juízos inferiores, equivoca
dos quanto à execução de julgados proferidos pelos primeiros, ou 
exorbitantes das próprias competências, invadindo as dos primeiros, pode
ria ser tomada ex officio. Para que menção na Constituição e regulação na 
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lei, onde é sempre dependente de provocação, jamais sendo suscetível de 
ser adotada pelo próprio tribunal que tem a decisão desobedecida ou a 
competência usurpada? 

Dir-se-ia que há aqui incoerência, porque neste trabalho já se defen
deu, com veemência até, que a correição parcial só é constitucional se 
reduzida a mera providência administrativo-disciplinar, e jamais como meio 
de recurso. Então, aqui se reconhece - mais que isso, só se reconhece -
na correição parcial uma providência administrativa típica. Então, se é as
sim, ela poderia ser tomada de ofício, quando, no entanto, todas as leis que 
a prevêem também a fazem dependente de provocação ... Daí, imaginar a 
reclamação como também uma providência administrativa que necessita 
de requerimento não deveria causar espécie. 

Não. Data venia, o argumento prova demais. A correição parcial, em 
princípio, é requerida, provocada. Mas, dentro do poder correicional ge
ral, é claro que as corregedorias e os órgãos da administração judiciária 
não só podem como devem fazer correições, tanto gerais como parciais, 
sempre que entenderem necessário reprimir abusos ou equívocos dos ór
gãos judiciários sob sua supervisão. E o fazem. Sequer é necessário con
sultar as leis de organização judiciária ou os regimentos internos dos tribu
nais, nem sendo preciso falar nos regulamentos e normas internas de menor 
hierarquia, para comprovar essa asserção. 

Já quanto à reclamação, não. Jamais pode ser exercida ex officio. Cu
rioso, então, que uma medida administrativa não possa ser adotada dessa 
forma, quando até o conceito clássico da função de administração diz-nos 
que administrar é aplicar a lei de ofício ( ... ) 

Porém, ainda que se insistisse em fazer interpretação data venia tão 
esdrúxula da Constituição, não seria ela recomendável, porque não atende
ria à boa hermenêutica constitucional, que aconselha, como se sabe e já se 
registrou diversas vezes neste trabalho, insuflar o máximo de significação 
jurídica a cada dispositivo da Carta Magna. 

E tem mais. Sendo providência meramente administrativa, somente 
poderia atingir órgãos do Judiciário. Desobediências a decisões judiciais 
do STF e dos tribunais superiores que detêm competência para a 
reclamatória, partindo de órgãos de outros Poderes, ou de particulares, não 
poderiam ser objeto de reclamação. 

Sérios problemas disso adviriam, porém, mesmo cingindo-se a pos
sível desobediência à esfera do Judiciário. Primeiro: sendo o STF, o 
STJ, o TSE e o STM cortes federais, ainda que nacionais, seria bastante 
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discutível aplicação de punição administrativa, deles proveniente, a 
órgão judiciário estadual, sem que se levantasse a questão da invasão 
de autonomia federativa2o

• 

Mas, se esse óbice fosse afastado com o argumento de que tal medida 
estaria autorizada na própria Constituição da República (ao menos quanto 
ao STF e STJ), ainda assim seria sem sentido que uma medida administra
tiva, mesmo partindo desses tribunais, alterasse, digamos, uma sentença 
ou acórdão, por mais que estes estivessem, digamos, a invadir a competên
cia dessas cortes. 

Entretanto, como poderia uma providência administrativa do Judi
ciário, mesmo partindo do STF, impor-se sobre atos de outros Poderes, 
como a reclamação faz? 

A boa hermenêutica aconselha que não se interpretem as normas de 
modo a obter delas resultados absurdos. 

Enfim, se nenhum desses argumentos lógicos convencer, a análise da 
evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal, ao longo dos anos, de
monstra que, com o tempo, vencidas as hesitações das primeiras épocas, 
firmou-se, naquele Pretório, a convicção de que a reclamação realmente 
nada tem de administrativa. 

A leitura dos bons autores, igualmente - desde que feita com o cui
dado de verificar em que época, sob que Constituição e legislação eles 
fizeram a exposição de sua doutrina - mostra que não é mais defensável, 
desde há muito, imaginar como administrativa uma medida capaz de até 
alterar decisões judiciais! 

20. Tanto isso é verdade, que - ao tempo em que se imaginava ainda correicional a recla
mação - já até houve um caso desses: por volta de 1949, o TJMT dividiu-se em duas 
correntes, havendo cada uma elegido um Presidente. O confronto chegou ao STF como 
representação, que foi conhecida como reclamação, e ali foi discutida, exatamente a ques
tão de saber se ele, como órgão federal, poderia intervir em corte estadual, especialmente 
no tocante a problema administrativo interno desta, havendo o Supremo afirmado ser ins
tância de superposição a todas as jurisdições do país, e o cabimento da reclamação foi 
afirmado como decorrência de sua competência implícita - mais uma vez, portanto, vê-se 
que a verdadeira fonte do instituto radica-se na Constituição (hoje expressamente, a essa 
época interpretada à luz da teoria dos implied powers), e não no exercício de poder 
correicional -, anulando-se, por acórdão de 20-01-1950, ambas as eleições, e determi
nando-se a realização de uma terceira (cf. Edgar Costa, Os grandes julgamentos do Supre
mo Tribunal Federal, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967, v. 3, p. 157-182). 
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Ainda: a jurisprudência, a partir do STF - e isso já de algum tempo, 
porém especialmente nas épocas mais recentes -, mesmo quando não 
especifica o que seja a reclamação, tem, com minoritariíssimas exceções, 
deixado claro que medida administrativa ela não é, entre outras coisas, 
porque: 

a) reconhece-lhe o poder de produzir alterações em decisões tomadas 
em processos jurisdicionais (p. ex., anulando decisões de juízos ou tribu
nais inferiores, quando desbordantes de sua competência), efeito que não 
podem ter, por certo, as medidas administrativas, pena de inconstituciona
lídade21 , como ocorre com o uso recursal da correição parcial; 

b) aceita a reclamação para coibir desobediências (é possível, em hi
pótese, supor também, invasão de competência) que partam de entes de 
outros Poderes, o que demonstra não ser providência administrativa, pois 
os órgãos do Judiciário só podem exercer seu poder administrativo dentro 
da hierarquia interna de sua estrutura, sendo impensável, porque atentatório 
ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os Poderes, 
que o fizesse contra atos dos demais; 

c) afirma que a decisão em reclamação produz coisa julgada, e que 
somente é desconstituível por ação rescisória - por conseguinte, trata-se 
de decisão cognitiva de mérito -, o que não se daria fosse o resultado de 
mera providência administrativa, hipótese em que seria anulável como os 
atos jurídicos em geral; 

d) aceita o emprego, contra as decisões proferidas em reclamação, de 
recursos processuais, como o agravo e os embargos de declaração, e não 
de recursos administrativos; 

e) concede liminares cautelares em reclamações, o que seria suma
mente esquisito, se entendida a reclamação como procedimento adminis
trativo, porquanto, ao menos em termos de Direito positivo, afigura-se es
tar acima de dúvida que a tutela cautelar é jurisdicional; 

f) exige, para a propositura de reclamação, capacidade postulatória, 
isto é, representação técnica da parte por advogado devidamente consti
tuído nos autos, requisito que não se faz necessário nos requerimentos ad
ministrativos. 

21. Por infringência à independência da função jurisdicional, sujeitando atos desse color a 
controle administrativo. 
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A própria divisão das reclamações, nos regimentos internos dos tri
bunais que a possuem, em reclamações cíveis e criminais22

, está a indicar 
tratar-se de medida judicial. Não faria sentido tal distinção, se administra
tiva fosse. 

Pois bem. Se não é medida administrativa, há de ser judicial. Nesse 
caso, resta saber, em primeiro lugar, se de jurisdição voluntária ou 
contenciosa. 

4.2. Procedimento de jurisdição voluntária ou "mero" procedimento 

Ainda que não se haja encontrado em acórdão algum, e nem na dou
trina, de modo expresso, a opinião de que a reclamação é um procedimen
to de jurisdição voluntária, esse pensamento aparece, de modo implícito, 
em alguma manifestação jurisprudencial que não lhe reconhece caráter 
efetivamente contencioso. Assim, por exemplo, a do Ministro do STJ, 
Romildo Bueno de Souza, quando, ao tempo em que integrava o Tribunal 
Federal de Recursos, afirmou: 

"A reclamação, em verdade, não constitui processo. Nela não há autor nem 

réu; nela não há pedido, conseqüentemente não há litígio, embora possa haver con

trovérsia. São contudo, coisas absolutamente diversas. 

Trata-se de mero e singelo procedimento. Procedimento, aliás, destituído de 

qualquer litígio, destinado apenas a possibilitar ao Tribunal, pelo conhecimento do 

ato atentatório de sua competência, defender e manter suas decisões. 

Ao admiti-la, o Tribunal simplesmente assume a responsabilidade de seu po

der, do qual não pode nem deve fugir, ou seja, de manter suas decisões, maxime no 
âmbito da Justiça da União"23. 

Depois, em manifestações isoladas, aqui e ali, tanto do STF como 
do STJ, onde se disse que não há contraditório na reclamação, mesmo 
depois da vigência da Lei n. 8.030/90, que expressamente o prevê, con
soante ressaltado. 

Evidentemente, não se pode aqui - pena de digressão infindável e 
desnaturação deste trabalho - ingressar na insuperável discussão dou-

22. Salvo, por óbvio, no STM, já que a Justiça Militar não possui jurisdição civil, e portan
to, lá, toda reclamação é climinaI. 

23. MS 89.995-DF. Cf. RTf, 112, p. 516. 
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trinária a respeito de ser ou não a jurisdição voluntária24 verdadeira jurisdi
ção, ou mera atividade administrativa cometida ao Judiciário25

. 

24. Na feliz expressão de José de Albuquerque Rocha, "um dos conceitos mais obscuros 
do direito processual". 

25. Desta corrente, mais tradicional e sem dúvida majoritária, na literatura alienígena, 
avultam, dentre muitos, Chiovenda (cf. Instituciones de derecho procesal civil, 2. ed., 
trad. E. Gómez Orbaneja, Madrid, Revista de Derecho Privado, v. 1, 1948), Piero 
Ca1amandrei (cf. Estudios sobre el proceso civil, trad. Santiago Sentís Me1endo, Buenos 
Aires: Ed. Bibliográfica Argentina, 1945), Ugo Rocco (cf. Tratado de derecho procesal 
civil, Bogotá-Buenos Aires: Depalma, 1976, t. I), Jaime Guasp (cf. Derecho procesal civil, 
reimpr. da 3. ed., Madrid: Instituto de Estudos Políticos, 1977, t. I), Eduardo J. Couture 
(Fundamentos del derecho procesal civil, 3. ed., Buenos Aires: Depalma, 1981), Enrico 
Allorio (Problemas de derecho procesal, trad. Santiago Santís Melendo, Buenos Aires: 
EJEA, 1963, t. II), Víctor Fairén-Guillén (Teoría general del derecho procesal, Cidade do 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1992), Enrique Véscovi (cf. Teoría 
general del proceso, Bogotá: Ed. Temis, 1984). É posição amplamente prevalente entre os 
processualistas nacionais (ver, por todos, A. C. Cintra; A. P. Grinover, et C. R. Dinamarco, 
Teoria geral do processo, 11. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, passim), talvez pela influên
cia de Liebman em nosso processo (cf. Manuale di diritto processuale civile, 4. ed., Mi
lão: Giuffre, t. I), categórico a propósito: "sembra nel vero chi la considera nella sostanza 
un'artività amministrativa, anche si affidata ai giudici e svolta con forme giudiziali. ( ... ) 
Piu pertinente sembra percià la definizione della giurisdizione volontaria come 
amministrazione pubblica deI diritto privato" (p. 38). Seus defensores, com variados fun
damentos, apontam notas distintivas da verdadeira jurisdição, que a voluntária não teria: 
caráter substitutivo (princ. Chiovenda), produção de coisa julgada (Calamandrei, Allorio, 
Couture), litigiosidade (quase todos). Para a outra corrente, que na doutrina estrangeira 
tem representantes, entre outros, em Francesco Camelutti (cf. especialmente obras de sua 
última fase, como Derecho y proceso, trad. Santiago Santís Melendo, Buenos Aires. EJEA, 
1971), Gian Antonio Michelli (cf. Curso de derecho procesal civil, trad. Santiago Santís 
Me1endo, Buenos Aires: EJEA, 1970, t. I); Dante Bárrios de Ánge1is (cf. Introducción al 
estudio del proceso, Buenos Aires: Depalma, 1983), segundo a qual a dita jurisdição vo
luntária consistiria numa jurisdição especial, e rebatem, também de modo diverso, os ar
gumentos da primeira: a inexistência de lide não afasta a insatisfação jurídica, que pode 
ser resolvida pela chamada jurisdição voluntária (Bárrios de Ángelis), ou existe lide po
tencial, composta preventivamente, além do que a não produção de coisa julgada material 
não chega a importar, porque ela não é um efeito geral da jurisdição (Carnelutti), dizendo
se ainda que a substitutividade é relativa, podendo ocorrer em outras funções do Estado, 
ou não ocorrer, de modo que nem esse nem os outros critérios apontados pelos seguidores 
da trilha adversária seriam essenciais para caracterizar a jurisdição, e sim a terzietà, ou 
seja, seu caráter de terceiro, imparcial, presente mesmo na jurisdição dita voluntária, de 
que a atividade administrativa é despida (Micheli). A tese é minoritária, principalmente na 
doutrina nacional, mas vem crescendo nos últimos tempos, mesmo entre nós. A propósito, 
pertinente crítica ao chiovendiano caráter substitutivo da jurisdição, na doutrina nacional, 
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Aliás, além de insuperável, tal discussão parece ser estéril, diante do 
Direito positivo. Neste passo, não há como discordar de Thereza Celina 
Diniz de Arruda Alvim, quando afirma que, à luz do ordenamento posto, a 
jurisdição voluntária, além de estar afeta ao Judiciário, impõe a este o de
ver de atender a um pedido, aplicando ao caso concreto o direito, em subs
tituição à vontade dos ditos interessados: 

"Conseqüentemente, a jurisdição voluntária, no direito positivo brasileiro, é 
verdadeira jurisdição. Observe-se que esse entendimento não resulta da própria na
tureza da jurisdição voluntária, mas do direito positivo, estabelecendo essencial in
tervenção do Estado-Juiz a praticar atos próprios de sua atividade processual"26. 

Dizer, como se usa dizer, que não há partes, mas meros interessados, 
na jurisdição voluntária, porque não há nela pedido nem litígio, também 
não convence. Com efeito, em seqüência ao raciocínio da autora citada, 
diz ela, com o tirocínio que lhe é peculiar, que pedido existe, para que seja 
acionada a jurisdição, e ele se refere a alguém, o que impõe a citação deste, 
para que, completa a relação jurídica processual, possa o Judiciário dizer o 
direito. Assim, mesmo em sede de jurisdição voluntária, aquele que pede 
- por acionar a jurisdição - é parte-autora. E, embora inexista propria
mente litígio, mas apenas se admitam certas discordâncias, a verdade é 

faz J. A. ,Rocha, Teoria geral do processo, 3. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 92-
93, apesar de ser partidário da linha que não considera a jurisdição voluntária como 
real jurisdição. O. A. B. da Silva, et F. L. Gomes, seguidores locais da teoria de que é 
verdadeira jurisdição a voluntária, traçam demolidores argumentos contra o pensa
mento adversário (In: Teoria geral do processo civil, São Paulo: Revista dos Tribu
nais, 1997, p. 74-82). Na sua trincheira estão também, entre nós, autores de monografias 
recentes sobre o assunto: Edson Prata, Jurisdição voluntária, São Paulo: Universitária 
de Direito, 1979, e José Maria Rosa Tesheiner, Jurisdição voluntária, Rio de Janeiro: 
Aide, 1991. Há ainda quem, como Elio Fazzalari, veja na jurisdição voluntária uma 
categoria própria, nem jurisdicional, nem administrativa (cf. Istituzioni di diritto 
processuale, 7. ed., Padova: CEDAM, 1994, p. 534). Desconhece-se algum autor bra
sileiro nesta linha. 

26. In: O direito processual de estar em juízo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, 
p. 11. Tratando do direito positivo (in casu, espanhol), Jaime Guasp parece render-se a 
esse tipo de posicionamento, quando diz: "la jurisdicción voluntária ( ... ) si bien no tiene 
una estricta naturaleza procesal, deve ser estudiada aquí dado el criterio de nuestro derecho 
positivo a este respecto". (In: Concepto y método de derecho procesal, Madrid: Civitas, 
1997, p. 178). 
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que os chamados interessados nunca têm os mesmos interesses27
: se não há 

lide, há diversidade de situações, de modo que os interessados não se en
contram no mesmo pólo da relação, mas em pólos distintos, isto é, incide, 
ainda nessas situações, o princípio da bilateralidade das partes. Pois parte 
é, nesse sentido, quem quer que se encontre num dos pólos da relação 
jurídica processuaF8. Por conseguinte, se o interessado que provoca a ju
risdição voluntária, sob essa ótica, pode ser tido como parte-autora, aquele 
em face de quem tal jurisdição é provocada faz o papel de parte-ré. 

Não importa, porém, a posição que se tenha acerca de jurisdição vo
luntária, para concluir que a reclamação não se enquadra nessa categoria. 

Mesmo quem entende que a jurisdição voluntária é atividade admi
nistrativa - portanto, sendo a reclamação uma medida de jurisdição vo
luntária nada mais seria que uma medida administrativa -, precisa admi
tir que ela seria, nessa ótica, diferente de uma medida administrativa típica. 
Mesmo pertencendo a tal gênero, faria parte de outra espécie. 

Com efeito. No primeiro caso de que se cuidou - a possibilidade de 
ser a reclamação uma medida administrativa típica, tratada no item ante
rior -, a idéia era que ela fosse uma modalidade de correição, uma pro-

27. Objetará alguém: e num pedido consensual de homologação de separação judicial ou 
divórcio, por exemplo? Ora. Nesses casos a divergência de interesses - ainda que cir
cunstancialmente ou em casos concretos específicos possa estar contida - é tanta que, 
não raramente, por ocasião da audiência respectiva, os "interessados", ao serem esclareci
dos, pelo Juiz, das conseqüências do ato cuja chancela estão a solicitar, rebelam-se, e finda 
nascendo daí uma ação litigiosa. A experiência forense mostra isso todos os dias. Não é 
mais possível manter, a esta altura do desenvolvimento do Direito Processual, a idéia de 
litigiosidade como o grande divisor de águas a demonstrar que a jurisdição voluntária não 
seria verdadeira jurisdição, primeiro porque não é o litígio o elemento básico para distin
guir a função jurisdicional; depois, porque a presença da lide, mesmo na jurisdição 
contenciosa, é apenas pressuposta, podendo não ser real (assim como sua ausência na 
voluntária pode ser fictícia, de acordo com o já referido). É comum no foro trabalhista, por 
exemplo, que o reclamante e o reclamado, já plenamente de acordo no que se refere ao 
quantum da indenização cabente ao primeiro, numa hipótese de extinção de contrato de 
trabalho, dirijam-se, contenciosamente, à Justiça Laboral, apenas para, diante dela, conci
liar-se, e obter, através da sentença homologatória respectiva, a segurança jmídica que, de 
outro modo, não seria possível. Na esfera cível propriamente dita há casos similares. En
tão, diante de todas essa gama de possibilidades, tem-se que é razoável imaginar a possi
bilidade de um processo não-contencioso com lide, e de um processo contencioso sem lide 
(real, pelo menos). 

28. Cf. Thereza Celina Diniz de Arruda Alvim, op. cit., p. 11-12. 
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vidência resultante do poder hierárquico ou disciplinar do STF, ou de qual
quer outra corte que para ela detenha validamente competência, os demais 
juízos e tribunais a eles inferiores, aos quais puniria quando invadissem 
sua competência ou descumprissem suas decisões. 

Nessa primeira dimensão, somente consideraria o tribunal detentor 
da reclamação os seus interesses, que, in casu, são os interesses da Justiça, 
em outras palavras, o interesse público. 

Já em se considerando a reclamação uma medida de jurisdição vo
luntária, faz-se necessário reconhecer que o tribunal competente para 
julgá-la traria à colação os interesses dos particulares seus requerentes, 
porque, embora administrativa (para quem assim imagine), sua atividade 
é aí, como querem os que assim a entendem, administração pública de 
interesses privados29

• 

Nessa visão, a jurisdição voluntária tem a função de permitir aos par
ticulares praticarem, sob as vistas e com a chancela do Judiciário, atos 
jurídicos que sem tal supervisão não poderiam praticar. Basicamente -
diz-nos a doutrina - refere-se ela a: tutela de pessoas incertas (herança 
jacente, coisas vagas etc.); tutela de incapazes (v. g., pátrio poder, curatela, 
interdição); exercício de atos especiais, sua documentação ou publicidade 
(como no casamento, extinção de usufruto, protestos, separações e divór
cios consensuais e outros); tutela da prova de fatos jurídicos (e. g., produ
çãO' antecipada de prova); e, enfim, assistência judiciária, para suprimento 
de incapacidade, não jurídica, mas financeira30

. 

Ora. Nem de longe se divisa como enquadrar nesse tipo de hipótese a 
reclamação. Por ela se tutelam, isso sim, direitos subjetivos do reclamante3l

, 

atingidos pelo descumprimento do acórdão que o beneficiava, ou pela 

29. "Pouco importa que na busca do interesse privado esteja também presente o interesse 
público, mediata ou imediatamente. O certo é que os interesses são radicalmente diferentes" 
(cf. Edson Prata, Jurisdição voluntária, São Paulo: Universitária de Direito, 1979, p. 75). 

30. Ver, por todos, José Maria Rosa Tesheiner, Jurisdição voluntária, Rio de Janeiro: 
Aide, 1991, passim. 

31. Numa visão ampla do termo sujeito de direito, não apenas restrita ao indivíduo, mas 
alargada. Consoante já teve ocasião de escrever o autor deste trabalho, "a Constituição" 
conferiu "aos indivíduos, a dadas coletividades e à própria sociedade, de modo 
indeterminado ('todos têm direito .. .') a condição de sujeitos de direitos, capazes, pro con
seguinte, de invocá-los em seu prol, como direitos subjetivos" (Mandado de segurança 
coletivo: legitimação ativa, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 55). 
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incoação, processamento ou julgamento de causa em que é parte, perante 
tribunal incompetente. Ou se tutelam direitos públicos, que o Ministério 
Público, como autor da reclamação, representa, ou melhor, está legitimado 
a defender. 

Então, a reclamação não é medida de jurisdição voluntária, nem para 
quem entenda que tal jurisdição é ontologicamente administrativa, nem 
para quem a reconheça efetivamente jurisdicional, porque existe, clara
mente, uma lide jurídica na reclamação. Há a pretensão do reclamante em 
querer que a competência do STF, STJ, TSE ou STM seja respeitada, resis
tida pela do reclamado, que persiste em invadi-la. Ou a pretensão do recla
mante querendo que a decisão de uma dessas cortes seja cumprida, que 
enfrenta a resistência do reclamado em acatá-la. 

E esse conflito - ao qual o próprio tribunal cuja decisão suposta
mente está sendo desobedecida, ou cuja competência está sendo 
alegadamente penetrada dará deslinde e decifração, dizendo se isso real
mente acontece, e, nesse caso, determinando a providência cabível- é já 
de per si bastante, imagina-se, para afastar a idéia de jurisdição graciosa. 

Não fosse isso suficiente, boa parte dos argumentos, levantados no 
item anterior, para demonstrar que não é providência administrativa a re
clamação, serve também para mostrar que medida de jurisdição voluntária 
ela também não é. 

Destaque-se, especialmente, aquele referente ao efeito da decisão na 
reclamação, em alterar até decisões proferidas em processos contenciosos. 
Seria isso possível, se ela tivesse caráter meramente gracioso (indepen
dentemente de se o considerar, em essência, administrativo ou não)? E, 
acima de tudo, o fato de que a decisão da reclamação produz coisa julgada 
material (o que nem os defensores do real carater jurisdicional da jurisdi
ção ousam dizer que esta possa produzir). 

Resta, tão-somente, a tese - que pode ser extraída de passagens como 
a do Min. Bueno de Souza, trasladada no início deste item - de que, se 
não propriamente de jurisdição voluntária, seria a reclamação, ao menos, 
uma espécie de processo objetivo, já que carente de lide, no sentido subje
tivo desta. Ou um mero procedimento, sem contraditório. 

Tal asserção não resiste ao mais breve exame. A lide existe na recla
mação, consoante foi dito pouco acima, mesmo em sua feição subjetiva. 
Há um direito (alegadamente) violado, (supostamente) titularizado pelo 
reclamante ou pela sociedade, em nome de quem o Ministério Público é 
legitimado a agir. 
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Tanto é assim que a jurisprudência do STF não admite a reclamação 
contra decisão que simplesmente contrarie sua jurisprudência, por mais 
reiterada que seja, se não houve anterior pronunciamento sobre o caso con
creto: em outras palavras, é preciso que um direito subjetivo do reclamante 
tenha sido violado. 

Na mesma trilha, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade -
ADIn, o STF, apesar do efeito erga omnes delas, cujo processo, este sim, 
tem sido descrito por vários autores, como objetivo32

, só admite reclama
ção em casos muito excepcionais, quando o reclamante foi parte naADIn 
e a decisão desta não está sendo cumprida, violando pois sua esfera jurí
dica subjetiva. 

32. Isto é, aquele que não tem outra frnalidade, senão a defesa da ordem jurídica contra 
atos com ela incompatíveis, não se destinando à proteção de situações individuais ou de 
relações subjetivas. Ver, por todos, Gilmar Mendes, Jurisdição constitucional - o contro
le abstrato de normas no Brasil e na Alemanha, São Paulo: Saraiva, 1996, p. 129-130, 
esp. a nota de rodapé n. 32, onde o autor reclama a introdução da expressão em tela no 
direito nacional, esteado na doutrina germânica de autores como Hartmut Solm e Christian 
Starck, através de parecer que ofereceu na Repr 1.405 (RTJ, 127,p. 394), relator o Min. 
Moreira Alves, que portanto o incorporou, embora este, em seu artigo A evolução do 
controle da constitucionalidade no Brasil (In: As garantias do cidadão na justiça (coord. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira), São Paulo: Saraiva, 1993, p. 1-14), afirme que já na Repr. 
1.016 (RTJ, 95, p. 999) havia traçado as características dessa ação de controle abstrato, 
"de caráter excepcional (. .. ) pelo fato de visar ao julgamento, não de uma relação jurídi
ca concreta, mas da validade da lei em tese" (p. 7). É amplo, hoje em dia, entre os 
constitucionalistas nacionais, o emprego do conceito processo objetivo, quando falam das 
ADIns e outras vias diretas de controle constitucional (como, agora, a ADC), embora os 
processualistas, especialmente os brasileiros, quase dele não se valham. Num sentido mais 
radical, para Carl Schmitt, justiça constitucional é uma contradição em termos. Para ele, o 
tribunal constitucional não chega a conhecer de verdadeiros conflitos constitucionais nem 
tampouco de um litígio verdadeiro, no sentido processual e técnico. Não há conflito, por
que, para que houvesse, as partes deveriam estar, numa certa relação com a Constituição, 
da qual resultasse seu papel de partes em função de sua legitimação ativa e passiva. Essa 
situação só se daria se a Constituição fosse um contrato, então não pode ela ser objeto de 
um processo. Quando o tribunal conhece de matéria constitucional, não há nisso, a seu ver, 
jurisdição, e sim legislação, embora sob a forma de um procedimento judicializado ou 
processual, porque ele não diz o direito, ele o faz, na expressão de Eisenmann (cf. 
Verfassungsrechtliche Aufsatze aus den Jahren 1954. Materialen zu einer Verfassungslehre, 
Berlin, 1958, p. 63 e s., esp. p. 75-79 e 98). Sobre o conceito desse autor acerca de Cons
tituição, cf. sua Teoría de La Constitución, trad. Francisco Ayala, 1 ª reimpr., Madrid: Alianza, 
1992. Uma crítica às idéias políticas de Schrnitt acha-se no último capítulo da obra El 
estado, de Helrnut Kulm, trad. José Gil Cremades, Madrid: Rialp, 1979. 
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Isso está a demonstrar que, se o processo da ADIn é objetivo, no sen
tido acima referido, o da reclamação respectiva não o é, ou ao menos não o 
é necessariamente, pois visa, ou pode visar, a defender a posição subjetiva 
do reclamante, e não (apenas) à legalidade ou constitucionalidade em si. 

Admita-se, porém, que numa reclamação movida pela União, pelo 
Procurador-Geral da República, enfim, por um órgão político, para preser
var o cumprimento de decisão do Supremo proferida em ADIn ou - mais 
ainda - em ADC, pode ter a reclamação o caráter de processo objetivo. E 
daí? Isso a transformará num simples procedimento? Retirará dela o cará
ter de processo? Como, se daADIn ou daADC ninguém33 jamais imaginou 
retirar esse color, mas simplesmente registrar que o processo, nesses casos 
de controle abstrato da constitucionalidade, tem características peculiares 
em relação aos processos comuns? 

O próprio conceito de processo objetivo não tem, na processualística 
geral, uma definição estável, de modo que não se deve utilizá-lo como 
pretexto para descaracterizar, como mero procedimento, um processo qual
quer, posto sob tal categoria. 

Na doutrina italiana reside interessante posição a respeito, em Gian 
Franco Ricci, na qual é possível ver, de um lado, sua aproximação às ca
racterísticas da chamada jurisdição voluntária, mas, de outro, a possibili
dade de sua utilização para designar qualquer tipo de processo que não 
tutele direitos pessoais do sujeito que os requer em juízo, e, como síntese, 
uma crítica a seu uso. 

33. Quanto à ADC, Marcus Orione Gonçalves Correia, que afirma ser ela uma ação (sic) 
submetida à jurisdição voluntária, porque não prevê contraditório (cf. Direito processual 
constitucional, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 40). Ter-se-ia uma ação (a expressão é dele) sem 
processo, desenvolvida através de mero procedimento? É possível que o autor não tenha sido 
feliz na frase. O que ele, efetivamente - bem como a maioria dos constitucionalistas e 
processualistas brasileiros - sustentam é que a ausência de contraditório, adotada no rito da 
ADC, é inconstitucional. Entretanto, a insistência em tal consideração é inútil, dada a posi
ção do STF, que a julgou constitucional exatamente ao apreciar as preliminares levantadas 
na ADC 1-1. Ver, sobre o problema, Ação declaratória de constitucionalidade (Ives Gandra 
da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes, coords.), 1. ed., 3. tiragem, São Paulo: Saraiva, 
1996, com diversos artigos dos mais brilhantes juristas, além da íntegra dos votos dos Minis
tros do STF na ADC 1-1. Uma sugestão para superar esse problema seria, proposta uma 
ADC, impor a comunicação (citação ou notificação) a todos os entes detentores de titularidade 
para mover ADIn em sentido adverso, para que a pudessem contestar, ou apresentar informa
ções contrárias a sua procedência, abrindo-se ainda - como ocorre no procedimento da 
reclamação - a qualquer interessado a possibilidade de impugnar o pedido. 
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Como o assunto é escasso na literatura processual brasileira - já se 
ressaltou, em nota, há pouco, que mais se valem do conceito de processo 
objetivo os constitucionalistas -, não é despicienda a transcrição de al
guns trechos da referida doutrina peninsular: 

"Uma parte da doutrina individuou a categoria dos processos de conteúdo 
objetivo (ou jurisdição objetiva). 

Trata-se de uma criação da doutrina processual, civil que nela insere todas aquelas 
hipóteses nas quais o processo civil não é direcionado a resolver conflitos de direitos 
subjetivos ou de declarar um status, mas persegue interesses de natureza publicística 
totalmente diversos daqueles do promovente. Um exemplo comum é ( ... ) o do proces
so de interdição e de inabilitação, que não mira à reintegração de um direito do autor 
ou de outros sujeitos, mas sim ao resultado objetivo da tutela do incapaz. 

Trata-se, em substância, de processos que, antes de operarem "sobre o direi
to", operam "sobre a norma". Abrange o processo de falência (Cerino-Canova, 
Tommaseo) e mesmo o processo penal (Cerino-Canova). Outro exemplo é o do re
clamo contra o estado de adotabilidade ( ... ). Que se tratam ainda nesses casos de 
fenômenos jurisdicionais, está fora de discussão ... 

Tais processos se caracterizam: a) por uma atenuação do princípio da deman
da da parte, substituída, muito freqüentemente, por uma simples "requisição" de um 
órgão público, como o Ministério Público ( ... ) ou admitindo a iniciativa oficiosa do 
juiz ( ... ); b) por uma acentuação dos poderes inquisitórios do órgão judicante ( ... ). 

É uma confirmação da presença do interesse público prevalente, que reduz os 
poderes dispositivos das partes. 

( ... ) 
( ... ) A criação dessa categoria só pode ter sentido se o problema é examinado do 

ponto de vista da jurisdição civil ( ... ). A definição perde, porém, de significado, se se 
examina o fenômeno da jurisdição sob um perfil geral, tendo presente assim não só a 
jurisdição civil, mas também a penal, administrativa etc. Nesse sentido, aparece clara
mente a insuficiência de tal construção. Por exemplo, considerando o problema do 
ponto de vista da jurisdição civil, o processo penal pode parecer um processo de con
teúdo objetivo: mas não mais o parece se se considera o fenômeno do ponto de vista 
da teoria geral do processo, já que a jurisdição penal é uma forma de jurisdição ( ... ), 
operando sobre terreno diverso e com caracteres totalmente próprios. 

( ... ) A categoria dos processos de conteúdo objetivo finda pois por compreen
der situações totalmente heterogêneas, que mal se referem à unidade ( ... ) 

( ... ) Muitos dos processos de conteúdo objetivo ( ... ) refIuem para a categoria 
da "jurisdição voluntária" ( ... ) 

( ... ) 
Pergunta-se então para que serve criar a categoria dos processos de conteúdo 

objetivo, quando uma parte deles desborda em outros campos institucionais (p. ex., 
no penal), enquanto outra parte (aquela da jurisdição voluntária) poderia parecer em 
essência fora da jurisdição verdadeira"34. 

34. GianFranco Ricci, Principi di diritto processuale generale, Torino: Giappichelli, 1995, 
p. 61-63, em tradução livre. 
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o autor não responde à pergunta com que encerra o tema. Ora. A res
posta só pode ser: serve para especificar, em processos que refogem do 
comum dos processos da jurisdição civil- como, no caso, os de controle 
in thesi da constitucionalidade, que pertencem à jurisdição constitucional 
- determinadas notas distintivas, referentes à (falta de) subjetividade da 
quaestio Juris neles discutida, que se reflete no peculiar posicionamento 
que as partes ali assumem, podendo isso acarretar até conseqüências de 
ordem procedimental. 

Não, porém - até porque, como visto, a expressão pode ter um 
emprego bem abrangente, englobando situações totalmente heterogêne
as, como remarcou Ricci -, para, ao ser utilizada, querer significar ne
cessariamente que o feito sob tal epígrafe constitua mero procedimento 
sem contraditório. 

Ora. As grandes reservas que boa parte dos especialistas tem à ADC 
decorrem da inexistência, nesse feito, de um requerid035

• Pois isso jamais 
ocorre com a reclamação, mesmo que incidente a uma ação dessa espécie. 
Sempre há o reclamante e o reclamado, e a este - insista-se, apesar de 
algumas isoladas manifestações jurisprudenciais em contrário - a lei em 
vigor garante o contraditório. Assim, nunca se terá nela um processo de 
mão única, incompleto, sem a triangulação e a possibilidade de debate, ou, 
quando menos, a bilateralidade, caracterizadoras, sempre na lição de 
Fazzalari, do verdadeiro processo e não de um mero procedimento. 

Esclarecido que o processo da reclamação não é, de modo algum, 
processo de jurisdição voluntária, nem mero procedimento - ainda que, 
em certos casos, possa ter alguma coloração objetiva -, a conclusão é que 
ele integra a jurisdição contenciosa. 

Assim, sendo providência, ou, como querem alguns, remédio proces
sual jurisdicional contencioso, só pode ser recurso, incidente processual 
ou ação. 

35. Amoldo Wald, em seu Alguns aspectos da ação declaratória de inconstitucionalida
de, e Gilmar Ferreira Mendes, em seu A ação declaratória de inconstitucionalidade: a 
inovação da emenda constitucional n. 3, de 1993, ambos In: Ação declaratória de 
constitucionalidade (coord. de Ives Gandra da Silva Martins e Gilmar Ferreira Mendes), 
1. ed., 3. tiragem, São Paulo: Saraiva, 1996, o primeiro à p. 15-33, o segundo à p. 51-106, 
procuraram responder a tais críticas, mesmo admitindo que a sistemática processual dessa 
ação pode - e deve - ser aprimorada. 
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Essas são as hipóteses que, nos anos mais recentes, têm atraído mais 
fortemente os opinamentos doutrinários e jurisprudenciais. O STF - con
clui-se da ponderada reflexão sobre sua jurisprudência - não se tem defi
nido de modo muito preciso a respeito, ainda que, nos últimos tempos 
penda, cada vez mais, para a última possibilidade. O STJ, este mais franca
mente, assim tem-se postado em seus acórdãos. 

4.3. Recurso 

Apesar de doutas opiniões nesse sentido, a reclamação não parece ser 
um recurso. 

Em primeiro lugar, utilizando o momento interpretativo mais primiti
vo e mais limitado da hermenêutica - porém aquele que, em geral, serve 
de ponto de partida para qualquer interpretação - o processo gramatical, 
vê-se que o texto da Constituição não coloca a reclamação na competência 
recursal, quer ordinária, quer extraordinária, do STF, nem na ordinária ou 
especial do STJ. A Constituição é clara em pô-la na competência originá
ria desses tribunais. O mesmo faz a lei com relação ao STM36. 

Trata-se de um dado simples, simplório, conceda-se. Mas não a pon
to, quer-se crer, de ser de todo negligenciado. 

O que julgam os tribunais, em sua competência originária, fora da 
ordem administrativa? Ações e incidentes processuais. Não recursos. 

Mas também é preciso ver que o recurso pressupõe alguns requisitos, 
o primeiro dos quais o interesse de recorrer, corporificado na sucumbência. 
Recorre quem perdeu. Justamente ao contrário, reclama quem ganhou - e 
vê que a decisão que o beneficiava não está sendo cumprida. Ou quem não 
ganhou, mas também não perdeu, apenas vê que a causa, que deveria estar 
sendo processada no STF ou num dos tribunais superiores a que a reclama
ção é deferida, o está sendo diante de outro juízo ou tribunal. 

O recurso, por isso mesmo, só pode haver se há decisão da qual se 
recorra. Na reclamação, isso não acontece necessariamente. Quando a ques
tão é preservar a competência indevidamente avançada por outro órgão 
jurisdicional, não é necessário, de modo algum, que o invasor profira uma 

36. O TSE, como se disse, construiu normativamente sua reclamação (não confundir com 
a reclamação eleitoral, que já é outra coisa), com base no poder que lhe dá o Código 
Eleitoral, respaldado pela Constituição. 
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decisão, para que se possa dela reclamar. Quando o objetivo é fazer o ór
gão cumprir a decisão anteriormente proferida, não se reclama contra a 
decisão, mas em favor dela. Já ao recorrer, sempre se recorre contra algu
ma decisão ( ... ). 

A reclamação, por outra parte, pode ser até contra um ato administra
tivo, oriundo de fora do Judiciário. Como, então, imaginá-la um recurso? 

O recurso, em princípio, quer uma revisão (cassação ou modificação) 
do julgado. A reclamação, exatamente ao contrário, quer seu reforço (quando 
feita para obrigar a seu cumprimento). Ou não quer nada dele, até porque 
pode não haver nenhum (quando referente a ato não judicial, ou quando 
apresentada para fins de preservação de competência). 

Portanto, o jogo de contrários ou pelo menos de contrastes é muito 
grande. Repare-se: recorre quem perde, reclama (geralmente) quem ga
nha; no recurso, a decisão é imprescindível, na reclamação a decisão é 
perfeitamente prescindível; recorre-se sempre contra a decisão, pode-se 
reclamar em favor da decisão (e quase sempre é assim). 

Finalmente, não se conhece recurso despido de prazo para seu exer
cício. Já a reclamação não está sujeita a prazo preclusivo algum. Isso já 
observara, nos idos de 1960, Moniz de Aragão37

, e a jurisprudência, in
cluída a do Supremo, o tem confirmado, e reiterado expressamente em 
recentes decisões38

• 

De forma mais técnica: a maior parte dos princípios que informam 
a teoria geral dos recursos, assim como a maioria dos presupostos 
recursais - com destaque para a preclusividade, a sucumbência e a 
revisibilidade -, não se aplicam à reclamação39

• 

37. A correição parcial, cit., p. 107. 

38. Pontes de Miranda notou e registrou esse aspecto, parecendo entender que se pode 
reclamar contra decisão já transitada em julgado. Cf. seus Comentários ao Código de 
Processo Civil (de 1973), t. V, cit., p. 394; Comentários ao Código de Processo Civil (de 
1939), 2. ed., t. X, p. 377-378. Contudo, a jurisprudência tem reiterado que a reclamação 
não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória ... 

39. J. da S. Pacheco, A reclamação no STF e no STJ de acordo com a nova Constituição, 
cit., observa: "não precisa [a reclamação] que haja sentença ou decisões, nem que se 
pugne pela reforma ou modificação daquelas, bastando que haja interesse em que se 
corrija eventual desvio de competência ou se elida qualquer estorvo à plena eficácia dos 
julgados" (p. 30). 
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Não se sustenta, portanto, a tese que entende ser a reclamação um 
recurso. Pelo menos sobre isso a doutrina nacional mais perceptiva, final
mente, nos últimos tempos, mais fortemente após a Constituição de 1988, 
começou a entrar em consens040

• 

A reclamação não é um recurso, não é sequer parecida com um recur
so, nem em essência, nem na forma, nem na finalidade. 

O entendimento de que a reclamação possa ser um recurso - ou, pior 
ainda, um sucedâneo recursal, expressão igualmente desvestida de técnica 
e inadmissível, data venia, se se busca, cientificamente, definir a natureza 
de uma dada entidade do Direito Processual -, a meu ver, radica-se, ain
da, na persistência daquela velha ligação entre reclamação e correição par
cial, em nossa mentalidade jurídica. 

E isso consiste num engano sério, por três ordens de motivos: 

a) primeiro pelas razões linhas acima relacionadas, a mostrar que nada 
tem a reclamação com recurso; depois, 

b) porque a ligação entre reclamação constitucional e reclamação 
correicional nunca teve reais motivos para existir, salvo pela idêntica de
nominação dada a ambos os institutos, e pela utilização, na proposta que a 
levou a ser inserida no RISTF, lá pelo final da década de 1950, da malsinada 
expressão função corregedora; e, finalmente, porque, 

c) além de equivocada a relação entre as duas reclamações (a consti
tucional e a correicional), mais equivocado ainda é trazer para a primeira 
delas a reclamação propriamente dita, o caráter recursal, que na correicional 
só veio a existir por um desvio, um abuso e uma inconstitucionalidade, já 

40. N. Nery Jr., In: Princípios fUndamentais - teoria geral dos recursos, 4. ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, diz: "Quanto à reclamação (. . .) não se configura 
como recurso porque sua finalidade não é impugnar decisão judicial pretendendo-lhe a 
reforma ou invalidação, mas, tão-somente, fazer com que seja cumprida decisão (. .. ) so
bre determinada hipótese, ou preservar a competência (. .. ). Um exemplo é o do conflito de 
competência indevidamente suscitado perante o STJ, quando devia sê-lo no STF. Neste 
caso, cabe reclamação para que o STF detennine ao STJ que lhe remeta os autos do 
conflito, afim de que seja julgado pelo órgão competente". O caso está na RTJ, 105, p. 
451 Copo cit., p. 87). No mesmo sentido, O. B. da Silva, Curso de processo civil, 4. ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, v. 1, 1998, dizendo: "Já houve caso em que o Supremo 
Tribunal determinou a remessa dos autos para sua apreciação em causa decidida contra 
a União, sem que o magistrado houvesse determinado a subida do processo em reexame 
necessário" Copo cit., p. 481-482), e J. S. Pacheco, A "reclamação" no STF e no STJ de 
acordo com a nova Constituição, cit., passim. 
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que essa última medida somente se pode admitir contida em sua condição 
de mera providência administrativo-disciplinar, incapaz sequer de alterar 
uma decisão, por menor que seja, dentro de um processo, sob pena de 
misturar, indevidamente, atos judiciais administrativos com atos judiciais 
jurisdicionais. 

Então, não sendo a reclamação um recurso, e afastadas as demais 
possibilidades, pode ser um incidente processual ou uma ação. 

4.4. Incidente processual 

Seria a reclamação um incidente processual? Essa é a conclusão de 
Moniz de Aragão, sobre a natureza jurídica da reclamação (então apenas 
regimental e deferida unicamente ao Supremo), em sua famosa monografia 
sobre a correição parcia141

• 

Alega ele que a reclamação é incidente processual porque, não a po
dendo considerar medida administrativa ou recurso, e achando que não 
seria uma ação, por não visar a compor um conflito de interesses42 

-

afirmação que deixou, porém, sem demonstração -, entendeu que se en
quadraria nos lineamentos de um incidente de competência, destinado a 
preservá-la, mediante provocação do Ministério Público. 

Isso se daria, porque o STF (na época, o único tribunal que detinha 
a reclamação), não podendo participar de conflito de competência, nem 
de uma exceção declinatória de foro, já que, senhor de sua própria auto
ridade competencial, impõe esta a qualquer outro órgão judicante, por 
mais alto que seja, resolveria tais questões pela avocatória, in casu, como 
efeito da reclamação. A solução encontrada seria, ademais, satisfatória, 
por explicar a não-sujeição da reclamação a prazos, como ocorre com as 
argüições de incompetência absoluta, que não se sujeitam à preclusão (e 
toda a competência do STF, por certo, como diz esse autor, tem caráter 
absoluto). 

O argumento, todavia, peca - com todo respeito - por vários motivos: 

41. Cf. op. cit., p. 109-110. Nelson Nery lI., Princípios fundamentais - teoria geral dos 
recursos, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, vai no mesmo sentido, pondo a 
reclamação (juntamente com os incidentes de uniformização de jurisprudência, de decla
ração de inconstitucionalidade e a avocação de causas) sob a epígrafe Incidentes no pro
cesso (p. 80). 

42. Op. cit., p. 108. 
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a) em primeiro lugar, por somente se prestar a explicar a reclamação 
para preservação de competência, deixando a descoberto a que se destina 
impor a obediência aos julgados da corte; 

b) em segundo lugar, por haver perdido o sentido diante da Constitui
ção de 1988, que defere reclamação também ao STJ (para não falar das 
demais cortes a quem se reconhece, neste estudo, legitimidade para pro
cessar e julgar reclamação), que é um tribunal que pode participar de con
flitos de competência com outros tribunais, situação que será, então, deci
dida pelo Supremo (CF, art. 102, I, o); 

c) e, em terceiro lugar, porque há dúvida doutrinária sobre se o pró
prio conflito de competência não seria uma ação. A esse respeito, nada 
mais é necessário dizer, porque tudo já disse Pontes de Miranda43

• 

Talvez, porém, alguém ainda possa aferrar-se a essa visão, alegando 
que a reclamação é um incidente porque sempre se reporta a um processo 
em que proferida decisão da qual se está reclamando. 

Ora. O fato de referir-se a processo outro, em que a competência do 
órgão reclamado haja sido usurpada, ou sua decisão, descumprida, não 
sustenta a tese. 

Isso equivale a dizer que a reclamação é sempre incidente a um pro
cesso, não que seja necessariamente um incidente desse processo. 

O conceito de ação ou processo incidente não se confunde com o de 
incidente do processo. 

A ação cautelar é sempre acessória, preparatória ou incidente a uma 
ação principal, de conhecimento ou execução, e jamais se ouviu dizer que 
se constitua em mero incidente processual. 

Dir-se-ia, então: mas é porque nem sempre é incidente. Pode ser pre
paratória ( ... ). 

Pois bem. Há ações que, além de acessórias, são sempre incidentes. 
Não há melhor exemplo do que os embargos à execução. Mas se poderiam 
apresentar vários outros, inclusive o de uma ação que carrega no nome a 
marca de sua perene incidência: a declaratória incidental. E a rescisória? 
Alguém já disse que tal espécie constitui mero incidente processual? 

O incidente processual é algo que, embora não ocorra sempre, está 
previsto como possivelmente ocorrente no curso do processo, rectius, do 

43. Cf. Comentários ao Código de Processo Civil (de 1973), cit., t. lI, p. 303-304. 
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procedimento de uma dada ação. É um desvio na trajetória procedimental 
normal, mas esse contorno ao caminho do rito já está previsto no mapa, 
sua saída devidamente sinalizada na estrada processual, que diz o ponto ou 
o trecho em que é possível que ele aconteça, para que depois se volte ao 
trajeto normal. 

O incidente processual, pois, faz parte do processo, melhor dizendo, 
do procedimento de uma dada ação, ao menos como uma possibilidade 
interna a ele. É característico dos incidentes processuais que, após sua de
cisão, a ação ou se extingue ou prossegue. Jamais a ação pode seguir um 
curso, e o incidente outro, porque ele é parte dela, quando ocorre. 

A ação incidente, não. Ela tem vida própria. Ainda que no procedi
mento de algumas ações possa haver a fixação de certos marcos a respeito 
da possível interposição de uma ação incidental (como o faz o rito da exe
cução, que só admite os embargos respectivos após seguro o juízo), o pro
cedimento das ações, incidentemente às quais é possível promover outras, 
não controla, por suas normas, pelo menos não completamente, o desen
volvimento destas. 

Uma ação de procedimento especial pode prever que, a tal altura do 
seu procedimento, é possível requerer-se ou conceder-se uma medida 
cautelar. Mas não se conhece procedimento de ação alguma que preveja, 
em seu bojo, por inteiro, o procedimento de uma ação incidental, nem que 
seja cautelar, porventura a ela interposta. 

Isso se aplicaria inteiramente à reclamação. 

A pá de cal definitiva, contudo, à tese de tratar-se a reclamatória de 
um incidente processual vem quando se verifica que ela, assim como as 
cautelares, embora sempre acessória, nem sempre é incidente. Se estas, as 
cautelares, além de incidentes, podem ser preparatórias, as reclamações, 
além de incidentes - hipótese de reclamação ao STF, STJ, TSE ou STM, 
incidente sobre ação que esteja sendo julgada em outro juízo ou tribunal, 
embrenhando-se este indevidamente na competência de uma dessas cortes 
maiores -, podem ser subseqüentes ou posteriores a uma ação já decidi
da, até definitivamente, pelo tribunal ao qual se dirija a reclamação ( ... ). 

Portanto, afirmar como incidente processual algo que pode ocorrer de
pois que o processo se encerra é, certamente, forçar um pouco demais a mão. 

Finalmente, há pelo menos um caso na jurisprudência atual em que 
nem sequer processo anterior havia, mas mero inquérito policial, e ainda 
assim o tribunal- concretamente, o STJ - entendeu que sua competên
cia estava sendo usurpada, por se tratar de inquérito que poderia redundar 
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em denúncia contra pessoa que possuía foro privilegiado naquela corte, de 
modo que a própria atividade inquisitorial havia de ser ali conduzida. Como 
pensar que seja um simples incidente processual a reclamação? 

Definitivamente, a reclamação não é incidente processual. Resta, en
fim, só uma possibilidade: a reclamação é uma ação. 

4.5. Ação 

o primeiro argumento em favor dessa tese é o de que, não sendo a 
reclamação um incidente processual, como se viu, contém-se, fora da or
dem administrativa, na competência originária das cortes às quais a Cons
tituição ou a lei a atribuem. 

O segundo está na impossibilidade de caracterizá-la como qualquer 
outra coisa, consoante se demonstrou nos itens anteriores a este. 

O terceiro reside na circunstância de que a reclamação se enquadra, 
perfeitamente, em todos os requisitos necessários a conceituá-la como ação: 

a) por meio dela se provoca a jurisdição - na espécie, das cortes a 
que a Constituição ou lei nesta prevista a atribuem; 

b) através dela se faz um pedido de tutela jurisdicional - o de uma 
decisão que preserve a competência da corte, a qual esteja sendo usurpada 
por outro tribunal ou juízo inferior, ou que imponha o cumprimento de 
decisão daquela, que não esteja sendo devidamente obedecida; 

c) contém uma lide, consoante já afirmado em itens anteriores - o 
conflito entre quem deseja manter a competência da corte, de um lado, 
resistido por quem persiste em invadi-la, do outro; ou entre o que pretende 
seja o decisum daquela seja integralmente cumprido, duma banda, enfren
tando a resistência, da outra, por parte do que teima em não obedecê-lo. 

Possui, então, a reclamação, os três elementos da ação: 

a) partes - o reclamante, isto é, quem quer preservar a competência 
ou a autoridade da decisão da corte; e o reclamado, ou seja, quem está 
invadindo a referida esfera competencial, ou desobedecendo decisão 
promanada dela; 

b) pedido - a decisão que resguarde a competência da corte ou im
ponha o cumprimento do seu julgado; e 

c) causa de pedir - a invasão de competência ou a desobediência à 
decisão da corte. 
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Sujeita-se a reclamação a um juízo de admissibilidade, onde são afe
ridos os pressupostos processuais (como, por exemplo, a capacidade 
postulatória de quem a propõe, como visto no exame da jurisprudência, ou 
a aptidão da inicial respectiva) e as condições da ação (e. g., o interesse de 
agir, a legitimidade da parte, consoante também ficou demonstrado na aná
lise jurisprudencial). 

Ultrapassada essa aferição, o tribunal examina o mérito da reclama
ção, tanto é assim que a decisão que nela profere - isso também fica claro 
da avaliação da jurisprudência - produz coisa julgada material, portanto 
só desconstituível por rescisória. 

Julgando procedente a reclamatória, reconhece o tribunal que o recla
mante tem fundado direito 

"de que a resolução seja pronunciada por autoridade judicial compe
tente; de que a decisão já prestada por quem tinha competência para fazê
lo tenha plena eficácia, sem óbices indevidos, e de que se eliminem os 
óbices ou estorvos que se antepõem, se põem ou se pospõem à plena eficá
cia das decisões ou à competência para decidir"44. 

A reclamação, portanto, tutela direitos. 

Tem-se, pois, induvidosamente, que é uma açã045
• Resta, então, dizer 

de que tipo, e quais são suas características. 

44. J. S. Pacheco, A reclamação no STF e no STI de acordo com a nova Constituição, cit., 
p.30. 

45. Geralmente, as decisões do Excelso Pretório relutam em caracterizar a natureza jurídica 
da reclamação, preferindo referir-se a ela através de termos vagos (via excepcional, instru
mento constitucional etc.). Não se encontrou nenhum acórdão em que o STF afirmasse ex
pressamente ser a reclamação uma ação. Entretanto, há muitos onde tal idéia transpira por 
todos os poros. Trata-se, p. ex., do interesse de agir (condição da ação) na Rcl 345-DF. Da 
possibilidade jurídica de seu pedido, v. g., na Rcl 356-SP. No AgrReI 532-1-RJ, além de 
reiterar, por unanimidade, pensamento já expresso anteriormente, no sentido de que a deci
são em reclamação transita em julgado produzindo coisa julgada material, de modo a desa
fiar ação rescisória, o voto condutor, do Min. Sydney Sanches cita e adota, como fundamen
tos de seu decidir, parecer da Procuradoria-Geral da República, do Subprocurador-Geral 
Paulo de Tarso Braz Lucas, que, sem meias-palavras, chama a reclamação de ação. O Infor
mativo STF identifica a reclamação como ação nas referências, p. ex., às Rcls 590-GO, 678-
SP e 729-SP. Entretanto, não se cuida de ementa oficial. Alguns integrantes do STF têm, 
ainda que en passant, designado a reclamação como ação em decisões monocráticas, e. g., o 
Min. Maurício Correia, na Rcl1024-MG, Dl, 20-06-2001, ou a Min. Ellen Gracie, na Rcl 
1712-RS, Dl, 16-08-2001. Já o STJ, de modo mais peremptório, resolveu o problema, ca
racterizando a reclamação como ação já na ementa, p. ex., da Rcl407-DF. 
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5. A AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

É a reclamação, fundamentalmente, uma ação de conhecimento, pois 
a espécie de tutela que se busca nela é cognitiva, isto é, uma sentença 
(rectius, um acórdão, já que se trata de ação da competência originária de 
tribunais). 

Entretanto, a reclamação permite tutela cautelar (na liminar), e sua 
decisão (final) sai sob forma de ordem. 

Assim sendo, a reclamação seria tida, pelos adeptos da classificação 
quinária das ações (das sentenças), como ação mandamental. 

Como aqui se adota a postura majoritária dos que só enxergam três 
tipos de tutela processual, apenas considerando que as ações ditas 
mandamentais - e também as chamadas executivas lato sensu - não 
passam de ações cujos procedimentos combinam aspectos cognitivos e 
executivos (e muitas vezes cautelares)46, ou cuja decisão é auto-executável, 
imagina-se que a reclamação é fundamentalmente uma ação de conheci
mento, porque a decisão, que é o que nela se busca, julgará a lide - como 
já se disse en passant há pouco -, referente à existência de desobediência 
a uma decisão do STF, STJ, TSE ou STM, ou à invasão das respectivas 
competências47 . 

Pede-se, por conseguinte, uma tutela jurisdicional em sentido estrito, 
para usar a expressiva terminologia de Celso Neves: a dicção do direito48 . 

Afirma-se aqui, também, tratar-se de uma ação cognitiva, porque a 
matéria da reclamação será submetida à cognição exauriente49, tanto que a 
decisão de mérito poderá fazer coisa julgada formal e material. 

46. O raciocínio não é diverso do exposto por Antônio Carlos Marcato sobre os procedi
mentos especiais (Procedimentos especiais, 7. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 33-38-
39-42), sendo certo que todas as chamadas ações mandamentais e executivas lato sensu 
seguem procedimentos especiais, quase sempre regulados por normas legais fora do Códi
go de Processo Civil. 

47. Cf. Lei n. 8.038/90, art. 17, e regimentos internos respectivos: do STF, arts. 161, 
caput; do STJ, art. 191; do TSE, art. 15, parágrafo único, V, combinado com o 94, atraindo 
assim o dispositivo pertinente do RISTF; do STM, o art. 107, aplicando-se, in casu, o art. 
62 , I, f, da LOJM, e o art. 585 do CPPM. 

48. Celso Neves, Estruturafttndamental do processo civil, Rio de Janeiro: Forense, 1995, 
passim. 

49. Ver a respeito, por todos, Kazuo Watanabe, Da cognição no processo civil, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1987, passim. 
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Entretanto, não é uma ação de cognição no sentido puro do termo, 
pois contém em seu bojo a possibilidade de concessão de uma liminar 
cautelar. Então, comporta a possibilidade de resguardar o direito sobre o 
qual irá se se dar o pronunciamento final, isto é, possui um momento 
cautelar, ou seja, de tutelajurisprotetiva50

. 

Além disso, como a decisão, se pela procedência, sai sob a forma de 
ordem (mandado), há nela, pois, execução direta, e, portanto, também a 
tutela jurissatisfativa51 • 

A execução in natura, obviamente, elide a necessidade ou mesmo a 
possibilidade de ulterior processo de execução forçada - mas isso quanto 
à decisão da reclamação, porque esta pode, até mesmo, justamente man
dar que se execute forçadamente decisão anterior que, por desacatada, não 
se esteja querendo executar. 

Como está prevista na Constituiçã052 ; tem esse caráter - conceda-se, 
ao menos para facilitar a redação - mandamental, é, além de tudo, uma 
ação autogarantida, pois contém a possibilidade de liminar; e possui pro
cedimento especialíssimo e expedito, que não abre ensanchas à instrução 
probatória, ao contrário exige prova documental (portanto, pré-constituí
da), muitíssimo similar, por sinal, ao do mandado de segurança, contém a 
reclamação todos os requisitos dos chamados writs constitucionais, ou ins
trumentos constitucionais especiais53

• 

Aliás, não são infreqüentes, como se pode verificar da jurisprudên
cia, a transformação de mandados de segurança e habeas corpus em recla
mações. Nem é estranha à doutrina a idéia de assemelhá-la a certos writs 
do direito comparado ( ... ). 

50. Cf. Lei n. 8.038/90, art. 14, lI; RISTF, art. 158; RISTJ, art. 188, lI; RITSE, art. 15, 
parágrafo único, V, combinado com o 94, atraindo assim o dispositivo pertinente do RISTF; 
RISTM, art. 106, aplicando-se, na espécie, o § 22 do art. 586 do CPP. 

51. Cf. Lei n. 8.038/90, art. 18; RISTF, art. 162; RISTJ, art. 192; RITSE art. 15, parágrafo 
único, V, combinado com o 94, atraindo assim o dispositivo pertinente do RISTF, RISTM, 
art. 107, aplicando-se, na espécie, também, o parágrafo único do art. 587 do CPP. 

52. O que é de grande importância, pois não pode ser suprimida (ao menos quanto ao STF 
e STJ) pelo legislador ordinário. 

53. Cf. Diomar Ackel Filho, Writs constitucionais, São Paulo: Saraiva, 1988; José Cretella 
Jr., Os "writs" na Constituição de 1988, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989; 
Vicente Greco Filho, Tutela constitucional das liberdades, São Paulo: Saraiva, 1989 -
embora nenhum deles tenha se apercebido disso, e sequer tratado da reclamação. 
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Efetivamente, como explica Cândido Rangel Dinamarco, 

"É perceptível à primeira vista a instrumentação jurídico-processual destinada à 
consecução do objetivo político consistente na preservação das liberdades públicas. A 
estreita instrumentalidade que liga o processo à Constituição e à ordem política nela 
delineada conduz à estruturação da chamada jurisdição constitucional das liberdades, 
um complexo de meios preordenados ao exercício da jurisdição em casos concretos, 
com vistas a efetivar as garantias de liberdade ofertadas a nível constitucional ( ... ). 

( ... ). 
A idéia de dar maior efetividade ao processo mediante a instituição de proce

dimentos adequados está presente de modo muito marcante no mandado de segu
rança. É uma ilusão a interpretação dessa garantia constitucional como portadora de 
mera oferta de procedimento especialíssimo. Muito mais do que isso, a Constituição 
quer afirmar energicamente o seu repúdio à violação dos direitos individuais por 
agentes do poder estatal, sobrepondo-se inclusive a disposições da lei ordinária que 
sejam fontes de violações assim"54. 

Ora. A reclamação traduz também um instrumento jurídico-proces
sual destinado à preservação das liberdades públicas. Com ele, além do 
rito também especialíssimo, a Constituição proclama sua repulsa à 
usurpação da competência dos tribunais maiores do Poder Judiciário e in
siste em que as decisões judiciais sejam rigorosamente cumpridas. 

Esses instrumentos jurídico-processuais são mais que simples ações, 
diz Ada Pellegrini Grinover, porque a Constituição preocupou-se em lhes 
atribuir, na feliz expressão de Kazuo Watanabe - eficácia potenciada55 , da 
qual, como se viu, dispõe também a reclamação, o que se reflete no reforço 
que ela confere à efetividade do processo, auxiliando a manter-lhe as es
truturas competenciais mais importantes, e aumentando-lhes o potencial 
de eficácia decisória. 

Por tudo isso, entende-se poder inserir a reclamação dentro da cha
mada jurisdição constitucional, embora nem sempre ela se refira a um caso 
em que se esteja discutindo matéria constitucional, e sequer nem sempre 
se trate de providência a cargo do STF, já que a própria Constituição a 
atribui também ao STJ, e autoriza, como se viu, que outras leis a cometam 
a outros tribunais, como faz a LOJM com o STM e o Código Eleitoral, por 
construção normativa nele permitida, ao TSE. 

54. Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade do processo, 3. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1993, p. 172 e 291-292. 

55. Ada Pellegrini Grinover, Mandado de segurança coletivo - legitimação e objeto, 
RePro 57, p. 96-97. 
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No entanto, como bem explicita José Afonso da Silva: 

"As atribuições judicantes previstas nos incisos do art. 102 {da CF, dentre as 
quais se inclui a reclamação} têm, quase todas, conteúdo de litígio constitucional. 
Logo, a atuação do STF, aí, se destina a compor lide constitucional, mediante o 
exercício de jurisdição constitucional. Esta, de fato, comporta conteúdos e objeti
vos diversos, que autorizam distinguir três modalidades que podem ser observadas 
na competência daquele Pretório Excelso: 

(1) Jurisdição constitucional com controle de constitucionalidade ( ... ), como 
competência do STF para processar e julgar a ação direta de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal ou estadual, assim como o pedido de medida liminar 
nessa ação ( ... ), o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão ( ... ) {e a} competência ( ... ) para julgar em recurso extraordinário as 
causas decididas em única ou última instância, quando a decisão contrariar dispo
sitivo da Constituição ou declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal 
ou julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição 
( ... ). 

(2) Jurisdição constitucional da liberdade {a expressão é de Cappelletti}: 
assim se chama o exercício da jurisdição provocado por remédios constitucionais 
destinados à defesa dos direitos fundamentais, como o Veifassungsbeschwerde (agra
vo constitucional) da República Federal da Alemanha e o juicio de amparo mexica
no. Como tal ( ... ) o habeas corpus ( ... ) o mandado de segurança e o habeas data 
( ... ) a extradição solicitada por Estado estrangeiro ( ... ). Entra também na categoria 
( ... ) a competência do STF para julgar, em recurso ordinário ( ... ) o habeas corpus, 
o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção ( ... ), assim como, 
em certo sentido, o crime político. 

(3) Jurisdição constitucional sem controle de constitucionalidade ( ... ). Inclu
em-se nesse caso a competência do STF para processar e julgar: os crimes de mem
bros de outros Poderes ( ... ); os litígios entre Estado estrangeiro ou organismo inter
nacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou Território; as causas e os conflitos 
entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, 
inclusive as respectivas entidades da administração indireta ( ... ); a revisão criminal 
e a ação rescisória de seus julgados; a reclamação para a preservação de sua 
competência e garantia da autoridade de suas decisões; a execução de sentenças 
nas causas de sua competência Oliginária ( ... ) (essas três últimas hipóteses {entre 
as quais a reclamação} entram como forma do exercício da jurisdição constitu
cional, porque visam a tutela e preservação da competência constitucional do 
próprio STF) e, finalmente, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal 
de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qual
quer outro tribunal. 

Duas questões parecem não caracterizar matéria de jurisdição constitucional 
por não envolverem, necessariamente, um conflito de interesse de natureza constitu
cional ( ... ): (a) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur 
às cartas rogatórias ( ... ); {e} a ação em que todos os membros da magistratura 
sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos 
membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamen
te interessados ( ... ). 
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Finalmente, cumpre esclarecer que a jurisdição constitucional não é função 
exclusiva do Pretório excelso. Só o é a jurisdição constitucional concentrada susci
tada por ação direta de inconstitucionalidade56

• Pois, a jurisdição constitucional que 
se exerce por via de exceção cabe, como já vimos, a qualquer Juiz ou Tribunal" (os 
negritos não constam do original)57. 

Evidentemente, quando a reclamação é da competência do STF e, ain
da mais, nesse caso, quando se destina a obrigar ao cumprimento de decisão 
da corte, referente ao controle da constitucionalidade, ou a preservar a com
petência do Pretório Máximo no que toca a tal fiscalização, a reclamatória 
atinge o seu zênite como instrumento de jurisdição constitucional. 

Mas ela sempre preserva esse caráter, quando menos pelo fato de que 
é um instrumento processual de sede constitucional (diretamente, no caso 
do STP e STJ, ou indiretamente, nas hipóteses do STM e TSE), e destinado 
a garantir a competência dos tribunais maiores da nação e o efetivo cum
primento de suas decisões, isto é, resguardar dois princípios de Direito 
Processual que se acham na Constituição: 

a) quando tendente à preservação de competência, o do juiz (e pro
motor) natural (art. 52, XXXVII e UI!); e 

b) sempre que visando à imposição do cumprimento de julgado, o da 
efetiva tutela jurisdicional, corolário do direito à jurisdição (art. 52, 
XXXV)58. 

Tem, desse modo, a reclamação, as funções de oferecer maior segu
rança à ordem jurídico-constitucional, notadamente no que tange à estru
tura competencial das cortes maiores do Judiciário, traçada, direta ou indi
retamente, pela Lei Magna, através de meio rápido e eficaz em preservá-la. 
Ainda, de reforçar as decisões desses órgãos com um instrumento de res
paldo jurisdicional expedito e direto. E, finalmente, de preservar, desse 

56. A rigor, nem essa, pois se a ação direta de inconstitucionalidade referir-se a violação à 
Constituição Estadual, pode ser promovida perante o Tribunal de Justiça do Estado respectivo. 

57. José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 15. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1998, p. 555-557. 

58. Este, infelizmente, apenas implícito no texto da Constituição Federal, diferentemente 
do que ocorre, por exemplo, na Constituição espanhola, que o consagra de modo claro, o 
que faz com que, apesar de incensado pela doutrina, às vezes não mereça o mesmo prestí
gio por parte do Supremo Tribunal Federal. Veja-se que, ao menos em sede de controle 
concentrado, não foi, que se saiba, declarada inconstitucional nenhuma das leis ou medi
das provisórias impeditivas ou restritivas da concessão de liminares, cautelares ou 
antecipatórias de tutela. 
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modo - e ao menos em relação aos órgãos judiciários aos quais é cometi
da -, os referidos princípios constitucionais do juiz e do promotor natu
ral, e da eficácia da tutela jurisdicional. 

Conseqüentemente, se a reclamação está relacionada a tudo isso, ela 
é, sem dúvida, uma ação constitucional especial - um writ. 

6. O PROCESSO DA RECLAMAÇÃO 

6.1. 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, l, da Carta Magna, quanto ao STF, e seu art. 
105, I,f, tocante ao STJ) são absolutamente idênticas. Além disso, no plano 
ordinário, a reclamação, para essas duas cortes, está regulada na Lei n. 8.038/ 
90 (arts. 13-18), aplainando quaisquer pequenas discrepâncias regimentais. 

No que tange ao TSE, apesar de ser seu Regimento Interno pratica
mente omisso a respeito, a única disposição que trata da reclamação tem 
redação quase igual à da Constituição, respeitante ao STF e STJ. E as nor
mas procedimentais aplicáveis são as mesmas do STF, 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 n. 8.038/90. De modo 
que, por vias transversas, esta finda se aplicando também ao TSE. 

Assim sendo, as reclamações no STF, no STJ e no TSE são absoluta
mente idênticas em seu arcabouço normativo, para fins processuais. A úni
ca diferença não é de ordem processual, mas constitucional: as duas pri
meiras, tendo assento na constituição, não podem ser atingidas pela 
legislação. A última, baseada no poder normativo da Justiça Eleitoral, com 
sede no Código Eleitoral (recepcionado pelo art. 121 da Carta vigente como 
lei complementar) é suscetível desse ataque. 

Finalmente, a reclamação no STM. Esta, consoante se verificou, tem 
fundamento normativo na Lei Orgânica da Justiça Militar (art. 62 , I,f), por 
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sua vez autorizada pelo art. 124, parágrafo único, da Constituição. A dic
ção do referido dispositivo da LOJM é praticamente igual à das estatuições 
constitucionais que tratam da reclamação no STF e STJ. Além disso, as 
disposições do Código de Processo Penal Militar (arts. 584-587)59 e do 
RISTM, as quais detalham essa ação, não são, em essência, diversas da
quelas, 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 legislador (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 STM, à vista disso, tem contornos quase iguais aos 
que possui perante o STF, o STJ e o TSE. 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 STF, diverso, v. g., de um mandado de segu
rança do STM, igualmente não se pode fazê-lo relativamente à reclamação. 
O que se pode, isso sim, é tratar, por hipótese, das características do processo 
do mandado de segurança no STF, e daquelas que possui o mandado de 
segurança no TSM ( ... ) Assim se procurará fazer aqui, quanto à reclamatória. 

6.2. A relação processual na reclamação 

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
mento constitucional-processual especial, consoante se verificou, parificável 
aos writs (mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção, 

59. Apenas, o CPPM 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 competência originária da corte castrense. 
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habeas data)60, mas não chega a se afastar completamente, à semelhança 
do que acontece com a desses remédios especiais, do padrão básico das 
ações em geral. 

6.2.1. Sujeitos 

O sujeito imparcial dessa relação é o tribunal a quem seu conheci
mento compete61 . 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 n. 8.038/90 (art. 13), o Ministério Público62 ou a parte interessada. No 
STM, de acordo com o que determina o CPPM, especificamente (art. 584) 
o Procurador-Geral (Militar)63 ou a defesa64 • 

60. Aliás, tudo nessa relação processual e no seu procedimento lembra, vivamente, o man
dado de segurança (consoante notou, conforme registrado em passagem anterior, Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho), cujas vastas jurisprudência e doutrina, em muitos pontos já 
solidificados entre nós, podem servir, como referenciais para entender o processo da recla
mação e, em sua aplicação prática, auxiliar, mutatis mutandis, na solução de dúvidas ou de 
situações imprevistas ou lacunosas. 

61. No caso do STF, o julgamento é sempre pelo Pleno (RISTF, art. 6º, I, g); no STJ, pode 
ser pela Corte Especial (RISTJ, art. 11, X) ou por uma de suas Seções (RISTJ, art. 12,111, 
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. 4º, e). 

62. No STF, o Procurador-Geral da República, ou quem o substituta; no STJ, o Procura
dor-Geral da República, mas geralmente Subprocurador-Geral que funcione perante a Corte 
Especial ou a Seção respectiva; no TSE, o Procurador-Geral Eleitoral, o Vice-Procurador
Geral Eleitoral ou quem os substitua. 

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

64. 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, represen
tar diretamente à Corte, para dar-lhe conhecimento do problema, e atingir o mesmo efeito. 
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Sempre que não for o Ministério Público o autor da reclamação, de
verá nela opinar como custos legis, para o que terá prazo de 5 (cinco) dias 
(art. 16 da Lei n. 8.038/90), exceto no STM, onde o prazo é de 3 (três) dias 
(art. 586, § 42

, CPPM). Sua posição é, portanto, praticamente idêntica à do 
agente ministerial no mandado de segurança. 

O reclamado será a autoridade65 - comumente, juízo ou tribunal in
ferior àquele ao qual a reclamação é dirigida - que está, alegadamente, 
desobedecendo a decisão a respeito da qual se reclama, ou invadindo a 
competência da corte. 

Tais são os sujeitos necessários da reclamaçã066 • 

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 n. 8.038/90 e no art. 586, § 32 , 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, con
seqüentemente, ao lado do reclamado, assumindo, então, papel homólogo 
ao de litisconsOlte deste, mas na condição de assistente litisconsorcial67

• 

65. Deveria ser a pessoa, mas tanto a Lei n. 8.038/90 (art. 14, I) como o CPPM (art. 586, 
§ 12) 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 ... 

66. Cf. 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 judiciário 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 presen
ça, apesar de necessária, 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. 

67. Cf. referência feita pelo Min. Celso de Mello, relator do AgrRcl449-0-SP, no seu voto, 
Lex-JSTF, 223/210, à posição do Min. Moreira Alves na Rcl126, RTJ, 99/1.002. Sobre os 
tormentos da assistência litisconsorcial, e seus efeitos sobre quem nessa condição ingressa 
no feito, vejam-se as considerações de Thereza Celina Diniz de Arruda Alvim, O direito 
processual de estar em juízo, cit., p. 225-242. À luz desse precioso trabalho, vê-se clara
mente a explicação de por que a situação do interessado que intervém (voluntária, e não 
necessariamente, frise-se) na reclamação, para impugnar o pedido do reclamante, 
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Assume, então, posição similar à do litisconsorte passivo no manda
do de segurança, com a diferença de que, na reclamação, não há neces
sariedade, o que implica um desdobramento lógico, de ordem proce
dimental: o litisconsorte passivo necessário em mandado de segurança 
precisa ser citado, porque, sendo litisconsorte necessário68

, 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, ajurisprudência, 
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 proces
sual da reclamação. 

Embora a legislação seja omissa, e pouco se haja encontrado najuris
prudência a respeito, é imaginável a possibilidade de litisconsórcio (além 

não configura nem assistência simples, nem um litisconsórcio facultativo, mas sim assis
tência litisconsorcial. Quanto à assistência simples, evidentemente não pode ser. O inte
ressado 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 assis
tência litisconsorcial. Um último acréscimo: ao dizer do descabimento da assistência sim
ples, afirmou-se que a decisão da reclamação afeta a relação entre o interessado e o recla
mante. Isso é óbvio, quando o reclamante é parte em ação onde, v. g., 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, ima
ginando-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 
assistência 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 promo
vendo a reclamação como legitimado extraordinário do verdadeiro adversário do interes
sado, e isso é suficiente para respaldar o ingresso deste como assistente litisconsorcial, 
porque a relação entre eles será decidida na reclamatória. 

68. Pede-se desculpas pela repetição do adjetivo: aqui importa, sobretudo, a precisão. 

363 



desse configurado pelo mecanismo da assistência litisconsorcial), seja pas
sivo ou ativo: 

a) no primeiro caso, por exemplo, se tanto a parte interessada (legiti
mada 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 julga
mento 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 ou
tro 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 assis
tência simples na reclamação, desde que, evidentemente, caracterizados 
seus pressupostos. Até, ao contrário, a disposição do CPC (aplicável 
subsidiariamente, 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). 

Outras formas de intervenção de terceiro, previstas na legislação pro
cessual teriam menor importância, até pela dificuldade em se configura
rem suas hipóteses de cabimento. De todo modo, não se pode afastá-las 
aprioristicamente, ao menos em tese. 

No entanto, dadas as peculiaridades da espécie - até porque o 
termo qualquer interessado pode ser interpretado amplamente, e aí afas
tar-se a assistência simples, dizendo-se que o pretendente a assistente 
poderia intervir no feito impugnando diretamente o pedido do recla
mante69 - a jurisprudência, em casos específicos, tem resistido em ad
mitir assistência na reclamação, alegando que nela não se cuida de in
teresse pessoal, não havendo propriamente vencedor ou vencido, nem 
se divisando prejuízos, por influência reflexa do direito questionado 

69. 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 juris
prudência do STF. 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 ... 

364 



pelas partes, a possíveis interessados, que lhes conceda razão para in
tervirem como assistentes 70. 

Esses mesmos argumentos podem ser utilizados para afastar não só a assis
tência, 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 STF, ressalte-se, não vê problema em admitir, pelo 
menos, litisconsórcio, seja no pólo ativo, seja no passivo, da reclamação71

• 

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 de
monstrado, a reclamação não apenas admite como até necessariamente 
deve preservar (ex vi legis) o contraditório, como também porque o Supre
mo, em Ação Direta de Inconstitucionalidade - expressão típica do que 
se usa denominar processo objetivo -, já admitiu o instituto da assistên
cia. Por sinal, na (então denominada) representação em que discutiu o sem
pre referido caso da reclamação perante o TFR. Ali se admitiu, como assis
tente simples do promovente, o Instituto dos Advogados Brasileiros. 

70. 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 interes
sado 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 predominante, e colidindo com a lei, que, como visto, 
impõe o contraditório. 

71. Cf., p. ex., a Rcl69l-SP (STF, nos idos de 1966), onde houve litisconsórcio entre recla
mantes; a Rcl134-RJ (STF, ainda antes da atual Carta, em 1982), onde aparece litisconsórcio 
entre os interessados (que são, por sua vez, assistentes litisconsorciais do reclamado); Rcl 
336-DF (STF,já sob o atual regime constitucional, em 1990), em que aconteceu litisconsórcio 
entre os reclamados; Rcl397-RJ (STF, 1992), na qual se verificou litisconsórcio entre recla
mantes; Rcl430-PI (STF, 1993), onde se deu litisconsórcio misto, isto é, nos dois pólos; Rcl 
116-7-DF (STJ, 1993), com litisconsórcio entre reclamados (aliás, todos autoridades não
judiciárias); Rcl 189-0-DF (STJ, 1993), litisconsórcio misto; Rcl 270-0-DF (STJ, 1995), 
litisconsórcio entre reclamados; Rcl248-9-DF (STJ, 1995), idem; Rcl448-l-MS (STF, 1995), 
litisconsórcio entre reclamentes; Rcl466-0-MA (STF, 1995), idem etc. etc. 
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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 
decisum, 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. 

6.2.2. Objeto 

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

6.2.3. Pressupostos 

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

Basicamente, são requeridos, como pressupostos subjetivos: 

a) no tocante ao órgão judiciário, ou sujeito imparcial72
, 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, capaci
dade para estar em juízo (completada, quando for o caso, pela competente 
integração, via representação integrativa, ou pela presentação73

), e capaci
dade postulatória (representação técnica por advogado). 

72. 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 unipessoais, desnecessário falar nisso. Ain
da 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). 

73. O termo é de Pontes de Miranda, e é interessante seu uso, em vez do termo representa
ção, quanto a das pessoas jurídicas ou pessoas processuais (CPC, art. 12), que são, por 
definição, plenamente capazes, para diferenciá-la da representação integrativa de capaci-
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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 litispendência74

• 

6.3. Competência 

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

Consoante se deixou bem claro em item anterior, não cometeu a Cons
tituição o conhecimento dessa espécie, direta ou indiretamente, a nenhum 
outro tribunaF5. 

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"76. 

dade 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 ordiná
ria, pode-se também perquirir a questão da legitimação extraordinária, seja aquela propri
amente dita (ex vi legis ou ex vi constitutionis), ou por representação processual (via auto
rização). Sobre esses temas, também, ver, por todos, Thereza CelinaDiniz de Arruda Alvim, 
cit., passim. A discussão sobre legitimação extraordinária ganha cada vez mais importân
cia em nosso Direito Processual, dado o incremento dos processos coletivos, os quais, é 
certo, podem gerar reclamações. 

74. Não se pode pensar em convenção de arbitragem, porquanto seria ilegal um compro
misso ou cláusula compromissória que tivesse por objetivo levar a juiz arbitral questão 
tocante a desobediência a ordem judicial (ainda mais do Supremo e de outras cortes supe
riores) ou invasão de competência de tais órgãos. 

75. Admite-se, apenas, 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. 

76. Direito processual civil brasileiro, 10. ed., São Paulo: Saraiva, 1. v., 1995, p. 171. 
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No mesmo sentido, Athos Gusmão Carneiro: 

"A competência fixada na Constituição apresenta-se exaustiva e taxativa"77. 

Para saber qual tribunal é competente para uma determinada recla
mação, 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 auto
ridade que possivelmente esteja usurpando a competência ou desobede
cendo à decisão. 

6.4. Hipóteses de cabimento 

A reclamação, como se tem repetido, possui, como finalidades, pre
servar a competência78 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 competên-
cia, sói dizer 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 usurpador de 
competência", por relação processual em curso, perante juízo ou tribunal 

77. Jurisdição e competência, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 46. 

78. A competência do STF está prevista na Constituição, em seu art. 102; a do STJ, tam
bém na Carta Magna, no art. 105; a do TSE, nos dispositivos pertinentes do Código Elei
toral, e em alguns da LC 64/90 (Lei das Inelegibilidades); a do STM, no art. 6Q da LOJM. 
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incompetente para julgar a causa, para a qual haveria reserva competencial 
em favor de uma das cortes a que é dada a reclamação. 

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 reclama
ção destinada a resguardar competência, há de haver uma relação proces
sual fluente em algum juízo ou tribunal, e este ou é incompetente para 
processá-la, sendo competente a corte a quem compete a reclamatória, ou, 
independentemente de sê-lo, praticou algum ato, omissão ou mesmo de
mora que fIra a atribuição competencial desta. 

Parece perfeito, mas ainda assim encontrou-se na jurisprudência hi
pótese de reclamação para preservação de competência onde não havia 
outro processo judicial: na Rcl161-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 conseguinte, 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 decisum 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 Po
der, e não apenas do Judiciário, pois foi nesse sentido - e corretamente, 
consoante se buscou demonstrar - 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 oportu
nidade 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 pos
sível em relação às hipóteses de cabimento da reclamação. 

A normatização da reclamação é muito econômica. A doutrina, es
cassa, como se sabe. Então, muito fica a cargo da jurisprudência, ao sabor 
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dos casos concretos - o que não deixa de ser bom para a vivificação do 
instituto. Há decisões interessantíssimas, nesse particular79 • 

Para enfeixar este item, é necessário, porém, esclarecer um derradei
ro 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"BO. 

Idem, Pontes de Mirandas1 . 

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

Argutíssimo, percebera, 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 exclusão do recurso pela reclama
ção, por lhe constituir remédio com efeito prejudicial. Salvo se a usurpação, desobe
diência ou violação ocorrer em relação ao recurso"82. 

Realmente, há decisões sem conta do STF e do STJ em que 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 

79. Em algumas, p. ex., fica claro que a reclamação cabe contra usurpação de competên
cia ou desobediência à decisão, ainda que de um único membro do tribunal (STF, Rcl 
353-DF), ou de órgão divisionário deste (STJ, Rcl 136-DF); que cabe para fazer com 
que uma decisão, embora não propriamente desobedeci da, seja cumprida à risca (STF, 
Rcl466-0-MA; STJ, Rcl233-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 similar, 
na Rcl 361-RJ etc. 

80. A correição parcial, cit., p. 112. 

81. Comentários ao Código de Processo Civil (de 1973), cit., p. 390: "se do ato do juiz 
cabe recurso, não há pensar-se em reclamabilidade". 

82. José de Aguiar Dias, Como se advoga no Supremo Tribunal Federal, cit., p. 79. 
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interposto83 , muitas também há onde se afirma que a recorribilidade da 
decisão de origem não impede a reclamação, uma vez presentes os seus 
pressupostos84

• 

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 STJ afIrmado que, quando o caso é de reclamação, não se 
deve conhecer de agravo, mandamus, nem outras ações ou recursos85

. 

Essa evolução é mais uma prova de que a reclamação foi assumindo, 
cada vez mais, nos últimos anos, a condição de ação verdadeira, com contor
nos e hipóteses de cabimento específIcos. Nessa trilha, o futuro do instituto. 

6.5. 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 básicas86
: 

a) uma fase postulatória, representada pela petição da reclamação, 
instruída com prova documental, dirigida ao Presidente do tribunal, a qual 
será autuada e distribuída8? - sempre que possível, ao relator da causa 

83. Cf., p. ex., do STF a Rcl87, a RclQO 306-SP, a Rcl365-MG etc.; do STJ, Rcl184-SP, 
AgrRcl 402-SP, AgrRcl 5J2-SP etc. 

84. Cf., p. ex., do STF, a Rcl 329-SP; do STJ, a Rcl361-RJ. 

85. 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 cum
primento de decisão judicial, quando para tanto havia o caminho da reclamatória; ou, 
ainda, decisão do STJ no MS 2904-DF, onde não concedeu segurança, por caber, in casu, 
reclamação. 

86. Cf., a propósito, o voto do Min. Celso de Mello, relator do AgrRcl 449-0-SP. 

87. Informa José da Silva Pacheco, A reclamação no STF e no STJ de acordo com a nova 
Constituição, cit., p. 31: "No STF, as petições iniciais serão protocoladas no dia da entra
da e registradas no primeiro dia útil imediato, em numeração contínua na classe de recla
mação (arts. 54 e 55, XX, do RISTF). 

Sem o respectivo preparo, exceto em caso de isenção legal (art. 61, 1Q
, 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 

371 



principal88
; 

b) uma fase ordinatória, em que o relator, despachando a inicial, re
quisita informações à autoridade imputada usurpadora ou desobediente, 
no prazo de 10 (dez) dias - exceto no STM, onde o prazo é de 48 horas 
(quarenta e oito horas), ex vi do § 12 do art. 586 do CPPM - e pode deter
minar (aí o momento cautelar da reclamatória) a providência liminar ade
quada89

; 

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, lI, 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, § 3º, do RISTF). 

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

A falta de preparo não acarreta a deserção, apresentando-se, data venia, sem razão, o 
acórdão na Rcl. 78, julgada em 08-07-1977 (RT, 515/250), visto que somente ocorre aque
la em relação aos recursos (art. 65 do RISTF). No concernente à reclamação, não sendo ela 
recurso, não estando arrolada como tal no tít. XI doRISTF 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 proposta. 
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, § lº, lI, 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 auto
ridade de julgado anterior (art. 70 do RISTF)". 

No STJ, TSE e STM, essas providências são similares, na forma dos respectivos regimen
tos internos. 

88. Senão, por sorteio. 

89. Em verdade, a dicção da Lei n. 8.038/90 (art. 14, lI) é: " ... determinar a suspensão do 
processo ou do ato impugnado". A do CPPM (art. 586, § 2º), 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. 
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c) uma fase "pré-final", consistente na ouvida do Ministério Público, 
não tendo sido ele o autor da reclamação90

, pelo prazo de lei91
; 

d) a fase decisória92, com o julgamento da reclamação pelo tribunal93
, 

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 
julgado94• 

Não existe, pois, fase especificamente instrutória, nem se admite qual
quer 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 hou
ver causa extintiva, que pode dar-se desde o indeferimento liminar da ini
cial por inépcia95 , ou por outro motivo hábil96

, de modo geral atinente ao 

90. Conseqüentemente, não haverá essa fase, se for o MP o autor da reclamação, passan
do-se logo à seguinte. 

91. Já se ressaltou, antes, que o prazo para o MP é de 5 dias, exceto no STM, onde são só 
3. A propósito da intervenção ministerial 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. 

92. 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 parágrafo único do art. 106 do RISTM acresce que, nessa sessão, 
poderão, reclamante e reclamado, se presentes, fazer sustentação oral. 

93. Ou seu órgão divisionário, no caso do STJ. 

94. A redação da Lei n. 8.038/90 (art. 17), uma vez mais, parece claudicante: " ... o Tribu
nal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à preser
vação de sua competência". O texto do CPPM, aplicável ao STM, diz que o tribunal pode
rá "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 re
curso 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 ... 

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

96. V. g., julgou-se prejudicada reclamação porque homologada desistência da medida 
judicial que lhe dera origem, fazendo com que perdesse, assim, o objeto (STF, RTf, 116/5). 

373 



chamado juízo de admissibilidade - falta de algum pressuposto proces
sual ou condição da ação. 

6.6. Recursos e outros meios de impugnação 

São aplicáveis à reclamação, no Supremo Tribunal, tão-somente o 
agravo regimental (rectius, interno), das decisões unipessoais dos relatores, 
e os embargos de declaração. 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 Plen097

• 

No STJ, também se sujeitam, às decisões em reclamação, a agravos 
internos e embargos de declaração. Fora disso, só o recurso extraordinário 
para o Supremo, nos casos do art. 102, m, da Constituição (a hipótese, 
entanto, parece remota). 

Também quanto a recursos internos, não há ali nem embargos 
infringentes (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 em
bargos de declaração, além do extraordinário. O mesmo se diga do STM. 

97. Roberto Rosas, 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 passa
gem, todas anteriores à introdução da reclamação no RISTF, os embargos eram vistos 
como meio de defesa, que permitia contornar-se a falta de contraditório de que então pade
cia o procedimento da reclamatória, que, semelhado à época ao da correição parcial, não 
previa manifestação do reclamado nem de algum interessado. Esse problema, evidente
mente, está superado por completo. 
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A decisão da reclamação pode ser impugnada, além disso, por meios 
não recursais: se apreciou o mérito e transitou em julgado, pode, por exem
plo, ser alvo de ação rescisória, como já visto e reconhecido pela jurispru
dência. 

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

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

Uma vez mais, a pesquisa jurisprudencial não ajuda muit098
• Todavia, 

impõe-se responder afirmativamente ao questionamento, pelo menos di
ante de uma possibilidade: se a decisão, v. g., do STJ, julgando a reclama
ção, invade competência do STF. 

Quanto à reclamação decidida no seio do próprio tribunal, há deci
sões, tanto do STF como do STJ, 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 
descumprido, sendo, pois, admissível em tese (mas aí não será uma verda
deira reclamação de reclamação C .. ). Só que, aí, estar-se-á abrindo a possi
bilidade para sucessivas desobediências que gerariam sucessivas reclama
ções, 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 
decisum anterior, o que há a fazer é pleitear a imposição de medidas coativas, 
desde as penais (e. g., crimes de desobediência e prevaricação), passando, 

98. Só muito recentemente um acórdão veio a tratar mais de perto essa questão. Foi no 
STJ, cuja 3. Sec., na RcI. 555-DF, reI. o Min. Jorge Scartezzini, por sinal referindo argu
mentos deste autor (em Reclamação constitucional no direito brasileiro, cit.), decidiu ser 
"incabível outra reclamação como forma de impugnação à anterior já decidida" (cf. Dl, 
13-11-2000). 
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se for o caso, pelas sanções aplicáveis às infrações político-administrati
vas (crimes de responsabilidade) e, paralelamente a isso, caso caiba, pedi
do de intervenção fundado no desacato à ordem judicial99 • 

7. CONCLUSÃO CRÍTICA 

A existência da reclamação em nosso ordenamento, especialmente 
em sua modalidade tendente a impor a obediência aos julgados dos tribu
nais maiores do país, revela, a um só tempo, um sinal e uma fraqueza: 

a) sinal de que as decisões judiciárias, mesmo partindo dos mais altos 
órgãos desse Poder, não são acatadas como deveriam; 

b) fraqueza, no sentido de que, persistindo a desobediência à recla
mação; ou se desmoralizará a corte que a expediu, ou se recorrerá a meio 
coativo diverso, ao qual, por conseguinte, se poderia ter ido diretamente, 
desde o momento da desobediência inicial. 

A constatação precedente, todavia, não deve servir para que se despre
ze um instituto, construído paulatinamente pela jurisprudência - especial
mente do STF - durante meio século, e que tem desempenhado razoavel
mente seu papel. A debilidade apontada, afinal, não é do instituto, mas do 
sistema em que ele se acha inserido, e aquele pode evoluir junto com este, se 
houver, para isso, modificações, tanto na sua estrutura normativa como na 
mentalidade de seus operadores e da própria sociedade. 

Dentre os mais promissores caminhos que o futuro aponta à reclama
ção está o de torná-la instrumento do controle abstrato de normas, garan
tindo a competência dos órgãos especializados nesse mister, e, principal
mente, impondo a eficácia das decisões tomadas em tese sobre a 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade normativas. 
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