
10ª parte 
 

O DIREITO PROCESSUAL CIVIL NOS 30 ANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
A Reclamação no Superior Tribunal de Justiça 

 

 
O SENHOR FLÁVIO YARSHELL 

 
Em primeiro lugar, minha especial saudação a nossa Presidente da 

Mesa, tive a honra de participar da sua banca de mestrado, tenho grande 

admiração pelo seu trabalho, você confirma a ideia de que Jabuticabeira não 

dá laranja, tenho grande admiração, também, pelo trabalho do Senhor seu Pai; 

é uma alegria, sobretudo, essa nossa vida é muito corrida, mas que bom que 

ela é feita desses momentos que são gostosos, afinal de contas, esse convívio, 

esse reencontro, isso é importante, atenuar um pouco essa aridez do nosso 

trabalho, então há esse lado muito gratificante de reencontrar as pessoas, e é 

muito bom reencontrar. Da mesma forma, Ministra Nancy Andrighi, esse é um 

encontro acadêmico, então ficamos mais à vontade porque o ambiente é 

estritamente acadêmico, que bom aqui estarmos e podermos nos portar como 

tal, adequadamente, estar aqui é a relevância do seu papel acadêmico. 

Lembro-me lembro das primeiras jornadas de Direito Processual em que 

estávamos juntos, presentes, tínhamos a presença dos Senhores Ministros 

Athos Carneiro, de tantos processualistas, como foi feita a lembrança deles 

aqui, também é inevitável lembrar-se deles sob o enfoque processual de 30 

anos do STJ. Mas, graças a Deus, Vossa Excelência está aqui conosco, no 

auge da sua produção, e corajosamente defendendo o que também defendo, 

respeitosamente, contrário a opiniões a respeito do rol, já que Sua Excelência 

não pode falar, falo por Sua Excelência, particularmente, subscrevo, sei que há 

opiniões em contrário, enfim, respeitabilíssimas, mas penso que a opção do 

código não foi a mais feliz, e que o Tribunal acabou, em certo sentido, 

corrigindo e levando, talvez, até - não quero perder aqui o foco da palestra, 

mas acho justo falar isso - ele acabou recolocando o Código à luz da realidade, 



mostrando que, diante de um prejuízo imediato, não adianta ter um rol 

engessado como se o Código previsse todas as hipóteses. Mas isso tudo para 

ressaltar que se trata não apenas de uma acadêmica estudiosa de um 

processo de grande valor, mas uma Magistrada, sobretudo muito corajosa, que 

nesses quase 30 anos trouxe e traz grande prestígio a este Tribunal. 

A minha saudação, também, à qualificada audiência.  

Agradeço muitíssimo o convite que me foi feito, peço licença para saudar 

essa palestra em três pessoas; primeiro, O Senhor Ministro Sérgio Kukina, que 

prestigia este evento, tive a oportunidade de participar com Sua Excelência no 

encontro da Justiça Federal, foi para mim uma honra e motivo de grande 

aprendizado. Gostaria, aqui, também, de cumprimentar a audiência na pessoa 

do ex-Desembargador e amigo de São Paulo, Doutor Carlos Teixeira Leite, que 

aqui comparece, por quem tenho o grande estima e consideração, e, também, 

digamos, aumenta o meu rol, aos dois acadêmicos Paulo Lucon e Tereza 

Alvim, que são amigos de longa data e que, também, têm contribuído 

muitíssimo para o estudo do Direito Processual. 

Como os senhores perceberam, estou enrolando, na verdade, é justiça 

fazer todos esses compromissos, mas receber citação, de pronto, na hora, para 

cumprir a ordem de fazer é difícil, realmente, mas, na verdade, não tenho 

qualquer pretensão de esgotar nenhum tema, nem, sequer, de dar resposta às 

questões que foram postas, até por que começo com uma visão crítica que 

concorda com o advogado, que não pretende encerrar a atividade, não 

pretende fechar o escritório e nem mudar de país, tenho mais liberdade de 

fazer. Inicio, reforçando, talvez, aquela crítica que foi feita de forma suave, mas 

o recado foi dado, de que a bem da verdade a reclamação, a palavra é um 

pouco dura, mas ela, a bem da verdade, é quase uma excrescência do 

sistema, porque ela tem como pressuposto ou, talvez, a falta de observância ou 

usurpação da competência de determinado órgão, mas principalmente a ideia 

de que há incoerência interna deste próprio sistema, portanto não é um 

sistema, quando um órgão descumpre aquilo que o outro órgão, 

hierarquicamente superior, ou se em matéria jurisdicional não há problema de 

hierarquia, mas o órgão ao qual se deu a competência de estabelecer aquilo 

que deve prevalecer. Então, na verdade, o estudo da reclamação é um pouco 

desalentador, porque, se você tentar tratá-lo teoricamente, ele tem a sua 



dignidade, mas ele esbarra não só nessa constatação de que vive em um 

ambiente patológico e pior que isso; então faço, entre aspas, o trabalho mais 

duro de falar, que gera, também, reações, às vezes, injustificáveis dos 

tribunais. Se fosse juiz, provavelmente faria a mesma coisa, mas, como 

espectador de um sistema que tem que ser coerente, gera situações 

insustentáveis, vou procurar demonstrar algumas delas, repito, acho até que se 

fosse eu o operador do lugar, tomaria algumas a mesma decisão, mas, em 

certo sentido, gera perplexidades e paradoxos que são bem traduzidos no 

primeiro deles, quero dizer, penso que como a acadêmico posso me 

pronunciar.  Nenhum tribunal está muito aberto para julgar reclamação, é 

evidente, porque, na verdade, aquilo que era o excepcional, e que deveria ser 

julgado como excepcional, perde o caráter de excepcionalidade, então passa a 

ser um problema de política judiciária, se fizer isso, provavelmente, o ritmo de 

súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal fio ditado pelo fato de que 

passaria a não dar conta nas reclamações em virtude dessa questão, é um 

paradoxo. Na verdade, há um órgão do qual se espera a fixação de 

paradigmas que pacifiquem, porque não custa lembrar que o Direito existe para 

superar os conflitos, e não para gerar mais conflitos ainda, é paradoxal que 

alguém diga: “Não, então vou parar de uniformizar, porque, se o fizer, me 

cobrarão o cumprimento disso e não vou dar conta”. Ao longo do dia, aqui, 

consegui aprender muita coisa e vou tentar até aplicar esses conceitos. Veio-

me aquela ideia, um dos clássicos teria dito e escrito, enfim, que a execução é 

a Cinderela do processo. Em certo sentido, é um drama, porque o cumprimento 

da decisão judicial acaba sendo também, na medida em que, como foi 

lembrado, de alguma forma, se estamos discutindo reclamação, todos parados 

aqui nesta tarde, algo está muito errado, porque é um instituto, de fato, que não 

só é desconhecido por outros ordenamentos, mas que acabar revelando 

aspectos ruins do sistema. 

Essas reflexões sobre reclamação, antes de ir propriamente à técnica, 

mostram o quanto estamos diante, no Brasil, de atingir os desígnios dos art. 

926 e 927 do Código de Processo Civil. Por mais que se busque uma 

jurisprudência uniforme, estável, há um descumprimento, e, aliás, diria o 

seguinte, na verdade, há uma percepção do descumprimento, volto a dizer, 

viemos aqui falar, todos estão ouvindo, parece que estamos falando alguma 



coisa muito chocante, mas essa percepção da patologia da reclamação foi 

percebida pelo próprio legislativo, pressionado pelo Poder Judiciário, e disse: 

“Olha, do jeito que está a reclamação não pode”. Então, houve alteração do 

Código antes de entrar em vigor, porque se estiver desse jeito não passa, é 

inviável, infactível. Mas como se sabe que não é factível se o código não entrou 

em vigor ainda? Por que vivemos aderentes à realidade, porque sabemos o 

que vai acontecer; isso é muito triste, claro, não devemos entrar em depressão 

aqui. Até brincava com o Senhor Ministro Sérgio Kukina na outra palestra, 

falava: “Olha, esses eventos são ótimos, a única coisa que eles têm uma carga 

depressiva enorme, porque começamos a achar que temos um monte de 

problemas que não conseguimos resolver”. Mas tentando superar essa 

depressão, vamos adiante.  

Acho que outro ponto também delicado, mas procuro dizê-lo com 

cuidado, é que essa discussão toda sobre reclamação mostra que não é só 

excesso de recursos o problema grave do sistema, é também de falta de 

observância de parâmetros estabelecidos por quem tem competência para 

tanto. Vamos deixar claro, quando a parte insiste em litigar contra uma tese 

firmada, essa é litigante de má-fé, quando o juiz resolve não cumprir o preceito 

firmado pelo órgão competente, ele é independente. A ética, aparentemente, 

não consegue tolerar essas duas coisas, e peço até desculpa se alguém já me 

ouviu falar isso, porque vou ficando repetitivo, mas é isso, quer dizer, um é 

inimigo do sistema, o outro não é inimigo do sistema porque é independente. 

Essa Independência precisa ser entendida, senhores, com uma independência 

em prol do sistema, não é uma garantia do indivíduo que se encerra nele 

próprio, é uma garantia do indivíduo como agente integrado no sistema em prol 

do sistema, não contra ele. Nesse ponto, sem querer me alongar muito, mas 

acho interessante buscar o substrato mesmo para poder entender que há 

algumas razões que explicam até por que temos enorme dificuldade em ter 

jurisprudência uniforme, estável, previsível? Um problema que me parece 

fundamental e que gravita em torno de outros temas foram discutidos, é o 

seguinte, somos uma federação atípica, controlei-me para qualificar, por que é 

uma federação em que há muito pouca margem de autonomia normativa das 

unidades federadas. Se virmos os art. 22 e 23 da Constituição, veremos que 

muito do que regula a nossa vida é lei federal. As Constituições Estaduais têm 



mínima importância. A discussão sobre constitucionalidade, quando uma 

norma da Constituição Estadual repete a Constituição Federal conhecidíssima 

nos tribunais mostra isso. Somos uma federação quase com cara do estado 

unitário, sob certa perspectiva e, em um contexto socioeconômico de tanta 

diversidade com ou sem citação via toco, que se discutia hoje, se existe, se 

não existe, se existiu, se é mito, se é lenda, mas como a dificuldade uma 

diversidade cultural tão enorme, que é praticamente impossível imaginar que 

alguém de conta da uniformização da Lei Federal e da Constituição Federal, 

não é à toa. No painel anterior, muito rico por sinal, Ministra, um deles foi sobre 

a arguição de relevância e, na verdade, se procurou, aliás, em duas exposições 

brilhantes, aprender com a repercussão geral e nós, aliás, já tínhamos 

aprendido até com a admissão de relevância antes, quando a vivemos antes da 

Constituição de 1988, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal tem um estoque 

de repercussão geral, ele não dá conta da repercussão geral, então vamos 

fazer a mesma. Na verdade, o que me parece, tenho dito isso já faz tempo, 

mas o que é absolutamente impossível para mim, talvez, um dia possa até se 

tornar realidade, está mais fácil retrocedermos e alterar a Constituição, 

retroceder em um sentido, porque já ela já foi um dia em certa medida, e dar 

autonomia legislativa para os estados, do que tentar enxugar gelo e uniformizar 

a Legislação Federal aplicada por todos esses estados em um só órgão, é 

invencível, acaba com a saúde de qualquer ser humano. E o curioso é que o 

sistema, já ligo com a reclamação, ainda bem que não esqueci o que vim falar 

aqui, o curioso é que caminhamos para uma federação com autonomia das 

unidades federadas por vias oblíquas. Por quê? Pega a repercussão geral, 

quando você tem a repercussão geral, o que você diz? Tais ou quais matérias 

constitucionais são relevantes e devem ser julgadas pelo Supremo Tribunal 

Federal, contrário às que não são nele, em relação a elas, sobre a Constituição 

Federal, prevalecerá uma interpretação local, então, o estado não tem 

competência normativa para legislar, mas ele acaba tendo competência 

normativa para dizer qual é a interpretação da Constituição ou da Lei Federal, 

que é, senhores, o que acontece hoje, apesar de não ter arguição de 

relevância pelo pelos mecanismos de filtro do recurso especial, quer dizer, a 

maior parte dos casos acaba se resolvendo em uma interpretação local da Lei 

Federal e já passando diretamente a um dos pontos cruciais, que dizer, tem a 



ver com a Reclamação e com a Resolução, salve lá, n. 3 de 2016. O STJ diz: 

“Olha, quem tem competência para julgar reclamação contra decisão de 

colegiado, de colégio recursal, turma, que afronte a nossa decisão, a nossa, é 

o Tribunal local, é Tribunal de Justiça, é o Tribunal Federal”. Quer dizer, não 

estou fazendo média de advogado, entendo, mas é inviável, é insustentável, 

não há como delegar isso. Não é apelar para o Código de Processo Civil e 

dizer: “Olha, o Código de Processo Civil diz que a reclamação competirá ao 

órgão cuja autoridade está sendo usurpada, porque, do contrário, não há”. Em 

jurisdição, aprendemos que é indelegável; mas, em certa medida, entendo 

tanto quanto entendo que - depois ataco esse problema - a questão do 

cabimento ou não de reclamação contra decisão no agravo interno nos 

tribunais locais, fundada na harmonia daquela decisão com repetitivos ou com 

repercussão geral, que, na verdade, representam uma delegação também para 

o tribunal local. No fim, há uma coerência na incoerência, porque se pode ir lá, 

se lá é o tribunal local que diz se o repetitivo foi cumprido ou não, então está 

bom, na próxima também é assim. Isso tudo remete a essa ideia que no fim 

parece uma teoria maluca, acadêmica, é isso, a federação vai se 

reconstruindo. Então, onde está dito lá: “Compete privativamente à União 

Federal”.  Você leia: “Sim, compete privativamente à União Federal e compete 

privativamente ao estado interpretar a Lei Federal, porque não vai chegar ao 

Supremo Tribunal Federal”. Fico em dúvida, sinceramente, senhores, ouvi 

atentamente e me convenci da exposição de que sim, a arguição de relevância 

pode trazer benefícios. Sim e não, por que como foi muito bem proposto, no 

paralelismo com repercussão geral, não tenho absoluta certeza. Se diz: “Não, 

se adotarmos a repercussão geral, fica mais fácil, menos rigoroso, não vai ter 

jurisprudência defensiva”. Acho que é você somar as coisas, na verdade, irão 

se somar e, no fim, você irá ter uma seletividade. Vivemos isso, a única 

vantagem de se ficar velho é isso, presenciar a história como testemunha 

ocular, na repercussão, na admissão de relevância, antes da Constituição de 

1988, sabemos como funciona, são as teses etc. É satisfatório? Não é 

satisfatório, não. Às vezes nos espelhamos em modelos federais, por exemplo, 

nos Estados Unidos não dá para pensar em reclamação, voltando ao ponto, 

por duas razões, que, aliás, é o segundo aspecto, o primeiro é não ter a 

perspectiva, uma federação é uma federação; e o segundo, retomando, quer 



dizer, o que esse sistema sobre reclamação me faz pensar, que na dinâmica o 

nosso modelo de precedentes no operacional se espelha no Common Law, 

está certo, então forma um procedente, louva a iniciativa do tribunal de tentar 

criar parâmetros para fazer a motivação, para deixar claro, etc e etc, agora, do 

ponto de vista cultural, não há identidade. Brincava antes de subir aqui, vamos 

tratar do instituto do complaint. Não há paralelo, que paralelo iremos fazer? 

Alguém fixou o preceito, é para seguir, é assim que funciona. “Mas olho para o 

Tribunal de cima e não respeito, não reconheço, acho que não foi bem 

analisada a questão”. Então o juiz abaixo de mim pode pensar a mesma coisa 

de mim, e, no limite, o jurisdicionado pensa isso do Poder Judiciário, porque é 

uma cascata e, na verdade, a ideia de desrespeito dentro do próprio órgão é 

terrível. Senhores, é claro que existe a ideia do distinguish. Também tentando 

juntar um pouco as coisas, Professor Paulo Lucon, enquanto Vossa Excelência 

e o Ministro Villas Bôas Cueva falarem; e que painel, parabéns, não estou aqui 

badalando ninguém, painel instigante. Talvez o emprego da inteligência 

artificial fosse exatamente esse de checar, no momento do cumprimento da 

decisão, de fazer o confronto, e dizer que esta decisão descumpriu a ratio 

decidendi, isso dá para fazer por inteligência artificial e fica mais fácil de cassar 

a decisão e fazer cumprir, talvez seja um bom emprego de inteligência artificial. 

Porque do contrário, senhores, todo o nosso esforço de melhorar o sistema 

acaba caindo nesse desapontamento, repito, decorrente, em certa medida, de 

que há muito a legislação federal, há muitos órgãos encarregados de aplicar a 

lei federal, pensem senhores, na verdade, que aplica, às vezes, a mesma lei 

federal é o tribunal civil, um tribunal eleitoral, um tribunal do trabalho. Não 

tenho experiência na Justiça do Trabalho, mas sei a distância, o drama que é. 

“Aqui o Código Processo Civil se aplica porque é Lei Federal. Não, mas não se 

aplica porque aqui tem as nossas peculiaridades”. Senhores, então, vamos 

decidir, é Lei Federal ou não, talvez fosse melhor que tenhamos normas 

específicas. Tudo isso, no meu modo de ver, e aqui não entrei ainda na 

técnica, mas também não vou muito longe, vou procurar analisar alguns 

aspectos, acho que esse é o ponto sobre o qual devemos refletir, sem 

depressão, sem pensar “meu Deus não tem jeito”, porque, às vezes, parece 

que não tem jeito. Todo trabalho que se faz em um recurso repetitivo aqui para 

depois ser descumprido na base, na origem? Tudo um trabalho jogado fora. É 



mais do que compreensível que o tribunal diga: “Não quero nem ver a cara 

dessas reclamações. Já julguei”. É quase um stress, evidente. “Já julguei o que 

mais os senhores querem de mim?” Agora, se alguém não cumpre, o sistema é 

imaturo a esse ponto, já fiz minha parte. Por isso que digo que, talvez, mais do 

que automatizar, impessoalizar o sistema com inteligência artificial ou, talvez, 

pudesse ser o seguinte: “Deixamos claro o que decidimos”. O que não se 

afeiçoar a isso, porque a máquina deve pegar o distinguish. Estou surfando na 

onda que os senhores mesmos emitiram e tentando juntar os temas para ver 

se faz sentido, acho que, talvez, eventualmente, faça sentido. Talvez seja 

preciso ter esta consciência de que dentro do ordenamento, dentro do Poder 

Judiciário, há atribuições de competências, desconsiderar essa atribuição de 

competências e dizer: “Decido assim por que quero, se não gostar, recorre”, 

não é democrático, é digno de terapia. Não é assim, na verdade, sigo o que se 

uniformiza. Fui por um breve período juiz eleitoral, cinco anos, de vez em 

quando ficava um pouco contrariado de seguir a jurisprudência do TSE, 

ressalvava a posição e seguia, até por que tinha aquela visão de estar juiz e 

não de ser juiz, mas é assim que as coisas funcionam. Agora, isso também 

gera, e vamos fazer o outro lado na reclamação, a enorme responsabilidade do 

órgão uniformizador, porque ele deve ser o primeiro a dar o exemplo, porque 

se não for coerente com suas próprias decisões, então isso legítima quem está 

abaixo a dizer: “Mas o tribunal não se entende, eles próprios não aplicam 

precedente. Então, também, sou livre para fazer o que bem entender”. É o 

caos. O sistema não pode trabalhar com a expectativa de que seremos todos 

bons cidadãos, espera-se que sejamos todos bons cidadãos, mas o sistema 

tem que ser mais inteligente do que isso, tem que se antecipar e, portanto, 

então, combater essa patologia, no meu modo de ver, difícil de combater. 

Eminente Ministra Nancy Andrighi, Ministro Rogério Schietti, e colega, 

havia aqui levantado rapidamente alguns pontos e gostaria de acrescer os que 

foram levantados pela Senhora Ministra, sobre os quais muitos deles não 

refleti. O primeiro ponto que havia pensado em trazer para os senhores é esse 

que já mencionei, do cabimento eventual da reclamação na hipótese de se 

negar seguimento ao recurso especial, vamos tratar apenas do recurso 

especial, porque desafio aquele agravo para o próprio tribunal local e, que, 

portanto, se encerraria. Dou um exemplo e, na verdade, o acho interessante, 



porque se deu aqui nesta Corte para o Supremo Tribunal Federal, que é o 

problema da formação gradual da coisa julgada, insurgi-me contra um acórdão 

aqui do Tribunal que, no contexto de uma ação rescisória, disse: “Não se aplica 

a formação gradual de coisa julgada, portanto, então, o prazo é sempre o 

último etc”. Naquele contexto era bem claro e o problema era relevante. O 

Supremo Tribunal Federal tem julgados em contrário dizendo que tem a 

formação gradual de coisa julgada. Não houve meio de fazer subir, mesmo 

dizendo que a jurisprudência do STJ era diferente da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal; paradoxal, é difícil convencer o Supremo Tribunal 

Federal a admitir que suba, é novamente a questão, se passar uma 

reclamação, passam várias, e não vou permitir. Estava agora do estado que 

interpreta Lei Federal, no fundo é o Superior Tribunal de Justiça que deu a 

interpretação da Constituição. Tudo bem, à luz do processo há uma projeção 

processual, mas há uma questão constitucional que foi julgada pelo Supremo 

Tribunal Federal. Então, a coisa julgada é matéria constitucional, é a formação 

gradual e o Supremo Tribunal Federal assim reconheceu como questão 

constitucional, mas a interpretação que prevaleceu aqui não passa. Nessa 

hora, talvez, o melhor fosse dizer não, deixa o Supremo Tribunal Federal falar, 

ele já tratou da matéria, e o que ele falar sobre a matéria que seja 

constitucional, gostando ou não, seguiremos, faremos revisão de nossa súmula 

etc. Digo isso porque, às vezes, é mais fácil falar: “Por que o juiz de primeiro 

grau faz isso, é por que o Tribunal não cumpriu”. Claro, quantitativamente isso 

é maior, pois julga mais casos. Seria bom fazer autocrítica para verificarmos se 

não seria um problema de todos nós? Quem deve dar o exemplo dentro desse 

sistema? Pessoalmente, acredito ser viável a reclamação e, talvez, a 

reclamação – difícil de sustentar o que vou dizer - seja uma espécie de válvula 

de escape, aliás, ela tem esse caráter subsidiário, não obstante a dignidade de 

natureza de ação etc, diante do sistema recursal, deve ser vista mesmo como 

uma ação autônoma de impugnação, e as ações autônomas de impugnação 

são subsidiárias. Certo, a rescisória não é exatamente assim no Direito 

brasileiro, porque não se exige esgotamento, quer dizer, ou bem funciona pelo 

sistema recursal, e a ação de impugnação autônoma vai perdendo a 

importância, ou, então, você não tem como coordenar o sistema. Foi dito no 

painel sobre arguição de relevância, não concordo com a projeção, porque sou 



mais pessimista. Aqui, talvez, aconteça com habeas corpus nos tribunais 

superiores a mesma coisa que aconteceu com mandado de segurança 

eventualmente. Pessoalmente, não acredito nisso. Talvez você tivesse essa 

perspectiva e, voltando para reclamação, talvez pudéssemos admitir a 

reclamação em alguns casos para fazer subir teses que mostram o conflito 

relevante entre tribunais que geram perplexidade. Volto a dizer, os painéis que 

assisti, maravilhosos todos, muito bons, realmente. O Supremo Tribunal 

Federal poderia dizer o seguinte: “Não é por que conheço dessa reclamação 

que vou reconhecer de outras”. Mas a relevância desse fato ele faz julgar, 

porque já julguei essa matéria e há outro tribunal abaixo de mim interpretando 

a matéria de forma diversa’. Só estou pegando o ponto para mostrar, isso vale 

do Supremo Tribunal Federal para o Superior Tribunal de Justiça e vale para 

todas as demais cortes, então o conceito deveria ser mais coerente. Penso que 

deveria caber reclamação com adendo, talvez não dizer que todo caso cabe 

reclamação. Talvez a critério do Supremo Tribunal Federal sobre a ótica de 

repercussão geral e daquilo que é relevante para o Tribunal admitir esses 

casos excepcionais de reclamação. No meu modo de ver, claro que seria uma 

questão de menor importância. Pragmaticamente há aquele problema do prazo 

para interposição da reclamação, porque como não cabe recurso da decisão do 

colegiado no tribunal local que julgou aquele agravo interno, o trânsito em 

julgado impediria a reclamação, há quem sustente, com bons argumentos, que 

você deveria deduzir a reclamação no prazo para embargos de declaração, 

porque você não apanha a decisão transitada em julgado mesmo não havendo 

recurso depois, e não haverá, e se houver embargos de declaração, estes 

serão julgados antes do desfecho da reclamação. A reclamação não ficaria 

prejudicada e, pelo contrário, haveria a cassação da decisão e prevalência da 

autoridade da decisão que se quer fazer valer.  

Outra questão, ainda daquelas que havia anotado, diz respeito à 

reclamação – já mencionei na exposição - em relação às decisões dos colégios 

recursais da Resolução n. 3/2016, já fiz a minha crítica, não vou aqui exacerbá-

la, porque, repito, quero continuar respeitosamente advogando pelo Tribunal e 

não quero criticar incisivamente, já disse que eu compreendo, mas, a bem da 

verdade, há uma disfunção do sistema, e no caso dos juizados, 

aparentemente, há uma disfunção, no meu modo de ver, maior, porque acho 



que na origem há uma disfunção. Sei que é posição vencida. Sei que juizado e 

justiça comum não julgam, necessariamente, matérias distintas, isso é uma 

imperfeição do sistema. De vez em quando há uma questão de Direito 

identicamente julgada na justiça comum e na justiça especial dos juizados, isso 

é um problema, por que o modelo dos juizados especiais, como sabemos, tem 

o seu mecanismo de uniformização, que, no meu modo de ver, deveria ser 

preservado. Essa remessa para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal 

Regional Federal, a bem da verdade, me parece uma incoerência do sistema, 

quer dizer, tenho um modelo especial, mas que é remetido à uniformização do 

sistema tradicional comum. Talvez isso só se justificasse naqueles casos 

realmente efetiva a concorrência de matéria e, mesmo assim, tenho um pouco 

de dúvida, porque o modelo de uniformização dos juizados especiais remete 

para uma disciplina federal, para se atingir a uniformidade federal, enquanto 

que, na verdade, o tribunal local estabelece localmente essa uniformidade em 

relação aos juizados. O fulcro da questão é isso, quer dizer, a reclamação 

contra essa decisão, por afrontar decisão em repetitivos, não cabe ao Superior 

Tribunal de Justiça, mas cabe o tribunal local, o que levou a situações 

paradoxais, por exemplo, pude coletar na pesquisa o conflito de competência 

que pretendeu suscitar junto ao Supremo Tribunal Federal e que 

compreensivelmente acabou não conhecido, porque não há conflito de 

competência quando um tribunal estaria hierarquicamente superior ao outro, 

não tem, seria mais fácil, data venia, levar, mas quem o fará? A questão da 

constitucionalidade da resolução para o Supremo Tribunal Federal dizer que 

não pode delegar. Agora, já aceitamos isso em relação ao Código de Processo 

Civil, em que a Turma de presidentes, o órgão que julga o agravo interno, ele é 

quem resolve se foi atendida ou não a decisão em repetitivos, então o conceito 

já foi fixado e, talvez, senhores, seja essa a interpretação que devamos dar do 

sistema, para que este possa sobreviver, porque, também, não existe 

interpretação que leve ao seu fim, é isso que temos para hoje, ou, então, fixa, 

aumenta a competência das unidades federadas.  

Uma das questões que havia separado e entrou rapidamente também 

nas questões que foram levantadas pela Ministra Nancy Andrighi, acho que a 

questão do juízo rescindente e do juízo rescisório na reclamação precisariam 

ser um pouco melhorados, não vão para frente por uma razão do meu modo de 



ver simples, é porque não tem terreno para ensejar, ninguém quer ver 

reclamação na frente, ninguém quer julgar reclamação, todo mundo foge da 

reclamação, desenvolver o raciocínio caça e substitui, ou, simplesmente, caça, 

diria: “Olha, a reclamação que só caça não serve para nada, dada a máxima 

vênia”. Por que na verdade é cassar para voltar para, provavelmente, gerar 

uma nova decisão que vai gerar uma nova cassação, então teria que ser no 

modelo de juízo rescindente e de automático juízo rescisório, pode ser que em 

alguma circunstância o erro que leva à cassação, via reclamação, se contente 

com desconstituir a decisão, mas restabelecer a autoridade, conhecer do 

recurso e aplicar o direito à espécie - para usar uma dicção que alguns se 

lembrem - deveria ser um. Isso só reforça o que disse. Como vou fazer isso em 

sã consciência? Como posso imaginar que o Superior Tribunal de Justiça vá 

fazer juízo rescindente e juízo rescisório em um país como o nosso? 

Impensável. Se fosse Ministro, faria a mesma coisa. Mas insustentável do 

ponto de vista do sistema. Como é que você delega a jurisdição para um 

Tribunal Estadual dizer se você fez correto? Insustentável.  

Sobre as questões suscitadas pela Senhora Ministra, e nem controlei o 

meu tempo, peço desculpas por esse grave defeito. Senhora Ministra, são 

interessantíssimos os desdobramentos extraídos da natureza jurídica de ação 

à reclamação, especialmente, primeiro, essa, de se ter a reclamação como 

ação, uma ação autônoma de impugnação que procura sanar as incoerências e 

as perplexidades do sistema, por que pensemos, eventualmente, uma decisão 

que descumpra o precedente, etc, que não se ajusta se não for corrigida para a 

reclamação, provavelmente desafiará a ação rescisória. Está lá, também foi 

alterado o artigo específico, acrescidos os dispositivos, cabe ação rescisória, 

pior a emenda que o soneto, teoricamente deveria corrigir por reclamação; 

nesse ponto, o Tribunal Superior de Justiça escapa do juízo rescisório, porque 

provavelmente quem julgou o mérito está lá no Tribunal e tal competência para 

rescisória, juízo rescindente rescisório, fica local, então, menos mal. 

Sobre a questão de intervenção de terceiros, acho que, aparentemente, 

a fórmula adequada seria de amicus curiae mesmo, tenho dificuldade de 

imaginar outra fórmula, mas, em contrapartida, acho que a natureza da 

reclamação e sua função no sistema se justificam exatamente por seu caráter, 

especialmente nos casos, não de descumprimento de usurpação de 



competência de um caso específico, mas, nessas hipóteses de repercussão 

geral ou de repetitivos, é quase que um desdobramento inexorável do amicus 

curiae no repetitivo e repercussão geral. Se você permitir lá, tem que permitir 

aqui, se você permitiu quando formou, você tem que permitir quando está 

cumprindo e dizer quando estiver descumprindo. No tocante à dilação 

probatória, não consigo dar respostas, a questão é muito boa, tenderia a dizer: 

“Aqui é via processual que provavelmente se assemelha a mandado de 

segurança, é direito à liquidez e certeza”. Aparentemente a prova é só 

documental até por que, na verdade, é uma confrontação entre decisão que 

descumpriu e a decisão que está sendo descumprida. Excepcionalmente, 

posso ver, talvez, alguma coisa que gravite em torno da controvérsia sobre o 

descumprimento, relativo ao distinguish que demandaria algum tipo de prova, 

mas o distinguish não tem que ser discutido na reclamação, tem que ser visto 

na própria decisão que deixa de aplicar a pretexto do distinguish. Trata-se de 

um distinguish afirmado, porque, se o tribunal tiver que conferir a distinção, 

provavelmente extrapola os limites do controle da sua própria competência, 

assim entendo. Estou falando tudo isso sujeito a falhas, tudo que falei aqui está 

sujeito à revisão, graças a Deus. Se caberia dentro do próprio Tribunal, na 

medida em que se organize em órgãos diferenciados e que um tenha uma 

competência que prevaleça sobre a outra, sim, não vejo incoerência nisso, em 

questão de competência posso ter a prevalência de um órgão de um tribunal 

sobre outro órgão no primeiro grau sobre o Tribunal; agora, dentro do Tribunal 

tenho quase organizações que estabelecem outros tribunais, então, a 

diversidade competências, sim, inclusive pela matéria, eventualmente. Isso já 

aconteceu no Superior Tribunal de Justiça, leasing, por exemplo, lembro-me, 

começou a ser julgado por uma Seção, depois se reconheceu para outra 

Seção, depende da matéria sim. Claro que isso pode se resolver por outros 

mecanismos de conflito etc, mas no limite. Onde há conflito de competência, 

também a potencial de reclamação, por que há usurpação de competência. 

Aliás, nos casos de recuperação judicial envolvendo Justiça do Trabalho e 

Justiça Comum, ficou claro. Às vezes, o conflito vinha acompanhado 

exatamente da reclamação, para fazer valer a autoridade do juízo da 

recuperação ou até decisão do próprio STJ. 



Sem rol taxativo, sem nenhum trauma, porque eu já dei a minha adesão 

expressa, podia não dar, é minha posição. Na verdade, acho que nem precisa 

alargar, é tão abrangente que todo o resto, provavelmente, já é socorrido pelo 

sistema recursal. Aquilo que está ali previsto, se puder ser sanado pelo sistema 

recursal, deve assim ser feito. Nesse ponto, a alteração do Código de Processo 

Civil que precedeu a entrada em vigor é até lógica, para que vou fazer 

reclamação se ainda tenho a via recursal? Talvez alguém dissesse: “Mas seria 

mais simples fazer a censura e a correção imediatas pela reclamação”. Sim, 

mas não é factível. Então, diria que entre julgar recurso e julgar reclamação, 

primeiro julga o recurso, a reclamação deve mesmo ser vista como 

excepcional, deveria ser vista como excepcionalíssima, pela razão que já foi 

mencionada, agora, essa excepcionalidade continua a se colocar. Dentro do 

sistema recursal, as ações autônomas de impugnação são sempre de alguma 

forma subsidiárias. Acho que terminou aqui. Se pode tutela de urgência, enfim, 

creio que sim, por que, na verdade, em alguns casos, para se fazer valer a 

autoridade, seria imprescindível. Provavelmente estaríamos diante do caso de 

hipóteses frequentes de tutela de evidência, porque se estou descobrindo 

aquilo que já se fixou, é tutela de evidência, e, eventualmente, conjugada com 

a de urgência. 

Encerro aqui dizendo o seguinte, dirigindo-me à Ministra Nancy Andrighi. 
 

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
 

Fale dos honorários. 

 
O SENHOR FLÁVIO YARSHELL 

 
Creio que no sistema do código, sim, se justificaria porque se foi além da 

ideia de conceito de sucumbência ligado, relacionado, à derrota dentro de 

apenas um processo. Se for correto ou não, acho que todo o trabalho deve ser 

remunerado na perspectiva, inclusive, de que é um novo processo, com maior 

razão, ainda, se deve haver a fixação de honorários. 

 

 



A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
 

Embora o ato não seja de nenhuma das partes. Veja que coisa. 

 
O SENHOR FLÁVIO YARSHELL  

 
Aí vale até uma análise econômica, veja o custo que isso gera, e deveria 

gerar mesmo.  Vamos pensar no contrário, é um custo não ressarcido. Toda 

vez que tenho que ir ao sistema e pedir que se faça cumprir a decisão, tenho 

um desfalque patrimonial, se não houver honorários, sob certo enfoque, para 

além da ideia de ser apenas uma ação.  

Enfim, apenas gostaria que ao ensejo, eminente Presidente desta Mesa, 

de renovar a minha alegria e a minha honra de estar aqui no STJ, de ter sido 

convidado para este evento, de ter tido a oportunidade de rever queridos 

amigos, e, no âmbito acadêmico, creio que posso dizer que são meus amigos, 

no jurisdicional é outra história, mas, no âmbito acadêmico são os nossos 

amigos. É um prazer reencontrá-los, é um prazer estar aqui, Ministra Nancy 

Andrighi. Parabéns ao STJ nesses 30 anos e que venham mais 30, mais 30, 

sempre prestando relevantes serviços à cidadania. 

Muito obrigado. 
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