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Resumo 

 

Monografia sobre o instituto da reclamação constitucional e a possibilidade de seu 

conhecimento em face de inobservância de precedente constitucional decorrente de decisão no 

controle abstrato de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. A reclamação 

constitucional é instituto criado pela própria jurisprudência do Supremo e, desde a sua 

criação, a reclamação passou por constante indefinição sobre algumas de suas particularidades 

perante a doutrina e a jurisprudência. O CPC/2015 contribui para o saneamento de algumas 

questões sobre a Reclamação, ante sua regulamentação no novo Código. A monografia 

abordou o limite objetivo da decisão em controle abstrato, com posicionamento que os 

fundamentos determinantes da decisão em controle abstrato possuem o condão de vincular os 

demais Órgãos do Judiciário e da Administração Pública. Trata-se de aplicar a intitulada 

teoria da transcendência dos motivos determinantes, mesmo que se mantenha a jurisprudência 

do STF consolidada na vigência do CPC/1973 de rejeição à transcendência ou que reste 

dúvida sobre a possibilidade de ajuizamento de reclamação diretamente ao STF nessa 

hipótese.    

Palavras chaves: reclamação constitucional; precedentes; controle abstrato de 

constitucionalidade; transcendência dos motivos determinantes. 
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Introdução 

 

A reclamação constitucional é um instituto criado pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal (STF) com principal fundamento na teoria dos poderes constitucionais 

implícitos. Justificou-se, à época do surgimento da reclamação, a sua necessidade devido à 

falta de um mecanismo processual que de forma enérgica preservasse a competência da Corte 

e garantisse a autoridade de suas decisões perante as instâncias inferiores. 

Atualmente caminha-se para um consenso acerca de algumas questões sobre a 

reclamação constitucional que, num passado não tão distante, foram objeto de indefinição e 

discussão tanto na doutrina como no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). Destaca-se 

entre essas questões iniciais: a possibilidade/constitucionalidade de seu conhecimento, as 

discussões acerca de sua natureza jurídica, suas hipóteses de cabimento e os detentores de 

legitimidade ativa para ajuizamento da reclamação.  

Tendo isso em conta, vê-se como essencial a análise da origem da reclamação 

constitucional no ordenamento jurídico pátrio para se identificar a atual expansão do instituto, 

principalmente com o advento no novo Código de Processo Civil (CPC/2015).  

Com isso, constata-se que a reclamação passou historicamente por certa evolução 

perante a jurisprudência do STF. Inicialmente, por exemplo, atribuiu-se à reclamação natureza 

administrativa, correcional, por decorrência de certa confusão entre essa e a correição parcial. 

Contudo, o estudo da reclamação demonstra que ela é de fato medida jurisdicional, com 

natureza jurídica de ação.  

Nessa linha há outros exemplos de indefinição ou mudança de entendimento 

jurisprudencial sobre a reclamatória, o que se faz acreditar que entendimentos atualmente 

vigentes na jurisprudência do STF devem igualmente se alterar. Obvie-se que essa conclusão 

não se refere exclusivamente ao instituto da reclamação, mas decorre da própria dinâmica da 

sociedade e do Direito. 

  O vigente Código de Processo Civil certamente contribui para essa dinâmica de 

mudança de paradigmas. Em seu bojo, o Código inova ao regulamentar a Reclamação nos 

artigos 988 ao 993. Entre essas disposições, a que chamou à atenção foi a redação do §4º do 

art. 988, o qual dispõe, em leitura para o que interessa o objeto da monografia, que caberá 
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reclamação na hipótese de aplicação indevida ou não aplicação da tese jurídica decorrente de 

decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. 

O que inicialmente instigou, portanto, esse trabalho é se essa nova disposição do 

CPC/2015 vai de encontro ao atual entendimento do STF sobre a limitação do cabimento da 

reclamação somente quando do desrespeito ao dispositivo da decisão em controle abstrato, em 

razão da atual rejeição da Corte a denominada teoria da transcendência dos motivos 

determinantes (Reclamação 3.014). Em que pese essa teoria ter sido adotada pelo Supremo 

em outros momentos e, em verdade, utilizá-la sem a afirmar expressamente. 

 Por conta disso, portanto, indaga-se: em que medida é admissível a reclamação 

constitucional ante a aplicação indevida ou a não aplicação de precedente oriundo de controle 

abstrato de constitucionalidade? Deve-se limitar a sua hipótese ao dispositivo dessa decisão 

ou pode-se admiti-la no caso de afronta aos fundamentos determinantes (ratio decidendi) 

dessa decisão, isto é, a tese jurídica firmada no julgado, nos termos do art. 988, §4º, do 

CPC/2015? 

Nessa monografia deu-se enfoque na formação do precedente decorrente de decisão 

de controle abstrato de constitucionalidade, com fim de cotejo com a atual jurisprudência do 

STF de não se conhecer reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos 

determinantes (ratio decidendi) desses acórdãos, posto que apenas a parte dispositiva do 

acórdão seja dotada de efeito vinculante. 

De todo modo, a reclamação pode ser apontada como importante instrumento ao 

reconhecimento da força obrigatória dos precedentes, contribuindo para a construção de uma 

cultura de respeito aos precedentes em nosso sistema, ao menos num primeiro momento.  

Nesse cenário, a metodologia da monografia consiste em estudo dogmático com 

revisão bibliográfica da reclamação constitucional e dos precedentes, bem como pesquisa 

documental da jurisprudência do STF referente à temática.    

Esclarece-se que não se examinou a possibilidade de conhecimento da reclamação 

para as demais decisões do Supremo, principalmente as decisões via controle concreto de 

constitucionalidade. Não obstante a relevância das discussões que envolvem essa temática, 

como, por exemplo, a crescente visão de abstrativização do controle difuso de 

constitucionalidade bem como a teoria de mutação constitucional do art. 52, X, da CF. 
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O estudo tenta se limitar as decisões do STF em controle concentrado. Nesse ponto, 

analisa-se o cenário prático em que existe decisão do STF em ação direta declarando a 

inconstitucionalidade da Lei nº 1, do Estado A, por motivo X. Diante disso, é possível o 

conhecimento de reclamação para cassar decisão judicial ou anular ato administrativo 

amparado em uma lei semelhante (Lei nº 2) do Estado B, que se entende inconstitucional pelo 

mesmo motivo X? A resposta não é simples. 

  



9 

 

1 Reclamação constitucional: Da sua origem à atual expansão do instituto 

 

No estudo sobre a reclamação constitucional, o artigo A “Reclamação” no STF e no 

STJ de acordo com a nova Constituição, de José da Silva Pacheco, é apontado como 

paradigma em relação à análise do histórico da reclamação. O autor inovou ao elencar as 

“fases” do estudo da reclamação. Dessa forma, dividiu o histórico da reclamação em quatro 

fases: 1) primeira fase: vai desde a criação do STF até 1957; 2) segunda fase: inserção da 

reclamação no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 3) terceira fase: autorização 

constitucional para que o RISTF estabelecesse o processo perante o STF; 4) quarta fase: a 

previsão da reclamação no texto constitucional de 1988
1
. 

Após essa primeira organização de Pacheco, o trabalho acadêmico de Marcelo 

Navarro Ribeiro Dantas em sua tese de doutorado, intitulado Reclamação constitucional no 

direito brasileiro, é tido como indispensável no estudo do histórico da reclamação. Esse autor 

diferiu das fases elencadas por José da Silva Pacheco e adicionou uma fase ao seu estudo. 

Dividiu, portanto, a reclamação em cinco fases, com divergência em relação à terceira fase 

apontada por Pacheco, pois considerou a promulgação da Emenda Constitucional nº 7/1977 

um marco no histórico da reclamação, sendo a partir daí a quarta fase da reclamação
2
. 

A doutrina que segue a metodologia de divisão de fases ao estudo da reclamação 

corrobora com a divisão mais detalhada de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas e acresce uma 

nova fase a seu estudo, uma sexta fase
3
. A sexta fase leva em conta as disposições da Emenda 

Constitucional nº 45/2004 atinentes a reclamação, em especial a criação da súmula vinculante. 

Alerta-se que a EC 45/2004 ainda não havia sido promulgada à época da publicação da obra 

de Marcelo Navarro Dantas. 

Não obstante a metodologia dos mencionados autores, nesse tópico acerca do 

histórico da reclamação, tem-se como marco o trabalho realizado por Ricardo de Barros 

                                                 
1
 PACHECO, José da Silva. A “Reclamação” no STF e no STJ de acordo com a nova Constituição. Revista dos 

Tribunais 78 (646), p. 19/32, agosto de 1989. 
2
 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre: S. A. 

Fabris, 2000. p. 45. 
3
 Por exemplo: Leonardo Lins Morato em A reclamação e a sua finalidade para impor o respeito à sumula 

vinculante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007; e Lucio Delfino em Aspectos Históricos da Reclamação. In: 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa; COSTA, Eduardo José da Fonseca (orgs.). Reclamação constitucional. 

Salvador: JusPodivm, 2013. 
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Leonel
4
, o qual organizou o histórico da reclamação constitucional a partir de seu fundamento 

no ordenamento jurídico. Tem-se como itens do capítulo, dessa forma: surgimento 

jurisprudencial, positivação, constitucionalização e expansão.  

 

1.1 Surgimento jurisprudencial 

 

A reclamação constitucional é um instituto criado pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. O Tribunal interpretou como necessária essa construção diante da falta de 

um mecanismo processual que de forma enérgica preservasse a competência da Corte, bem 

como garantisse a autoridade de suas decisões perante as instâncias inferiores
5
.  

É o que se extrai do voto do Ministro Orosimbo Nonato no julgamento da 

Reclamação 141 (primeira), julgada em 25 de janeiro de 1952, no momento de sua 

justificativa para conhecimento dessa reclamação: “A criação dum remédio de direito para 

vindicar o cumprimento fiel das suas sentenças está na vocação do Supremo Tribunal Federal 

e na amplitude constitucional e natural de seus poderes”
6
. 

Nesse sentido, a doutrina de José da Silva Pacheco apontou que o surgimento da 

reclamação na jurisprudência do STF foi marcado, principalmente, pela influência: 

a) do princípio de poderes implícitos, proclamado e reconhecido pela Corte norte-americana; b) do 

direito romano, em que se admitia a supplicatio, a partir da cognitio extra 

ordinem; do nosso direito antigo, em que se contemplava o agravo de 

ordenação não guardada, conforme Ordenações Filipinas, livro III, título 

XX, § 46, e livro I, título V, §4º; e o agravo por dano irreparável do 

Regulamento 737, de 25.11.1850; c) do direito de organização judiciária dos 

Estados, que incluía a correição parcial, principalmente o do antigo Distrito 

Federal; d) do mandado de segurança contra atos de autoridade judicial, a 

partir de 1934; e) do atentado contra ato judiciário”.
7
 (grifou-se) 

 

                                                 
4 

LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 111 e ss. 
5
 SANTOS, Alexandre Moreira Tavares. Da Reclamação. RT/Fasc. Civ. Ano 92 v. 808 fev. 2003 p. 122. 

6
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n. 141/SP. Relator: Min. Rocha Lagôa. Julgada em 

25/1/1952. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675>. 

Acesso em 14 de dezembro 2018. 
7
 PACHECO, José da Silva. O mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas. 6ª Ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 603.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675
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Entre as influências apontadas pelo autor, atentar-se-á aos aspectos que tangem à 

teoria dos poderes implícitos e ao instituto da correição parcial, pelo fato de serem vistos de 

maneira geral na doutrina, e também nesse estudo, como aspectos mais relevantes no 

surgimento jurisprudencial do instituto da reclamação. 

No julgamento da Reclamação 141, tido como marco para o surgimento da 

reclamação, o STF justificou a constitucionalidade do conhecimento do processo de 

Reclamação apoiado na teoria dos poderes constitucionais implícitos
8
. 

A teoria dos poderes implícitos foi criada pela Suprema Corte norte-americana a 

partir do caso McCulloch v. Maryland, com julgamento em 1819. Nesse julgamento, a 

Suprema Corte analisou relevante questão referente à competência legislativa do Congresso – 

no caso, a possibilidade constitucional de o Congresso estabelecer um banco federal, pois o 

Governo americano havia editado em 1816 um ato legislativo que estabelecia o Second Bank 

of United States, além do banco federal, Bank of United States
 9

. 

O caso McCulloch v. Maryland foi decidido, de forma unânime, no sentido de que 

apesar de a Constituição dos Estados Unidos da América não possuir expressamente normas 

referentes à instituição de bancos, existiam poderes expressos acerca de operações financeiros 

e de tributação, conforme ensinamento do Chief Justice John Marshal: “não há frase na 

Constituição que, como nos artigos da Confederação, exclua poderes incidentais e implícitos, 

o que requereria que cada competência fosse minuciosamente descrita”
10

. Essa interpretação 

legitimou constitucionalmente a criação do novo banco com base na teoria dos implied 

powers, que, por definição, embasa o princípio segundo o qual na “outorga de um fim se 

inclui, implicitamente, a outorga dos meios necessários à sua consecução”
11

.  

                                                 
8
 Conforme “Ementa: A competência não expressa dos tribunais federais pode ser ampliada por construção 

constitucional. Vão serio o poder outorgado ao Supremo Tribunal Federal de julgar em recurso extraordinário as 

causas decididas por outro tribunais, se lhe não fora possível fazer prevalecer os seus próprios pronunciamentos, 

acaso desatendidos pelas justiças locais. A criação dum remédio de direito para vindicar o cumprimento fiel das 

suas sentenças está na vocação do Supremo Tribunal Federal e na amplitude constitucional e natural de seus 

poderes. Necessária e legítima é assim a admissão do processo de Reclamação, como o Supremo Tribunal 

Federal tem feito”. Reclamação 141, Relator: Min. Rocha Lagôa, julgada em 25 de janeiro de 1952, disponível 

em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675> Acesso em 14 de dezembro 

2018. 
9
 LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p 112 

10
 PACHECO, José da Silva. O mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas. 6ª Ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 603.  
11

 ARAGÃO, E. D. Moniz de. A Correição Parcial. São Paulo: Bushatsky, 1969. p. 89. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675
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Portanto, tendo em vista a teoria dos poderes implícitos, na qual, embora as 

competências do Supremo fossem enumeradas no texto constitucional, não devem ser 

excluídos aqueles poderes que são implicitamente necessários para o alcance dos fins 

estabelecidos também pela própria sistemática constitucional, desde que estes poderes sejam 

apropriados àqueles fins, não sejam expressamente proibidos e estejam em conformidade com 

a letra e o espírito da Constituição
12

. 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme exposto pelo voto preliminar do 

Ministro relator Rocha Lagôa no julgamento da Reclamação 141, o Tribunal já decidira com 

base na teoria dos poderes implícitos, ainda na vigência da Constituição de 1981, “não 

constituir inovação ou acréscimo de jurisdição o conhecer ele, por apelação, de causas não 

expressamente mencionadas na Constituição, mas que por seu evidente caráter federal se 

deviam ter por incluídas na competência das justiças da União.” Além disso, o STF 

reconheceu “implícita a competência federal para os crimes de moeda falsa, contrabando e 

peculato dos funcionários federais. Por igual admitiu este sua competência para tomar 

conhecimento de ação rescisória contra seus próprios julgados, embora não houvesse texto de 

lei dispondo expressamente a respeito”
13

. Destaca-se, portanto, que todas essas interpretações 

tiveram como fundamento a teoria em comento. 

Nessa linha, a conclusão do voto do Ministro Rocha Lagôa é no sentido de que seria 

vão o poder outorgado ao STF de julgar em recurso extraordinário as causas decididas em 

única ou última instancia por outros tribunais e juízes se não fosse possível fazer prevalecer 

seus próprios pronunciamentos por meio da Reclamação
14

. 

Assentou-se, dessa forma, mesmo com opiniões diversas dentro do Tribunal, a 

admissão da Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. No caso, o princípio dos 

implied powers fora necessário devido à falta de um instrumento expresso que assegurasse de 

forma efetiva o papel constitucional do Supremo Tribunal. Portanto, a reclamação, como 

                                                 
12

 LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p 113. 
13

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n. 141/SP. Relator: Min. Rocha Lagôa. Julgada em 

25/1/1952. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675>. 

Acesso em 14 de dezembro 2018. 
14

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n. 141/SP. Relator: Min. Rocha Lagôa. Julgada em 

25/1/1952. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675>. 

Acesso em 14 de dezembro 2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675


13 

 

atualmente consagrada, para preservação da competência e garantia da autoridade das 

decisões foi criação pretoriana da própria Corte
15

. 

 Além da teoria dos poderes implícitos, é evidente a influência da correição parcial 

sobre a reclamação constitucional, principalmente neste primeiro momento de 

reconhecimento da admissibilidade do uso da reclamação pela jurisprudência do Supremo 

Tribunal em que não há distinção, mas, muitas vezes, indistinção entre os institutos. 

Essa confusão é notada na justificativa da emenda que acrescentou o capítulo sobre 

as disposições da reclamação no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), 

assinadas pelos Ministros Lafayette de Andrade e Ribeiro da Costa em 02 de outubro 1957, 

com essa passagem que se destaca da obra de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas:  

“a medida processual, de caráter acentuadamente disciplinar e correcional, 

denominada reclamação, embora não prevista, de modo expresso, no art. 

101, I a IV, da CF/46, tem sido admitida pelo Supremo Tribunal Federal, em 

várias oportunidades, exercendo-se, nesses casos, sua função corregedora, a 

fim de salvaguardar a extensão e os efeitos de seus julgados, em 

cumprimento dos quais se avocou legítima e oportuna intervenção”.
 16 

(grifou-se) 

 

Os trechos sublinhados deixam claro essa aparente confusão de conferir tratamento 

administrativo, correcional a medida da reclamação. Contudo, mesmo nessa época inicial a 

doutrina
17

 identificou a distinção entre os institutos.  

Conforme lição de Moniz de Aragão ao tratar da reclamação em sua obra sobre a 

correição parcial: “Bem distinta da correição parcial, embora conhecida pelo mesmo nome 

que lhe dão em alguns Estados, é a reclamação, existente no Regimento Interno do Supremo 

Tribunal”. Nessa época o autor já destacou a feição jurisdicional da reclamação constante no 

RISTF: “Sua finalidade não é a de corrigir os erros processuais cometidos pelos juízes 

quando, para o caso, não houver recurso e sim a de “preservar a integridade da competência 

ou assegurar a autoridade de julgado” do Supremo Tribunal”
 18

. Destaca-se que a finalidade 

                                                 
15

 XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Reclamação constitucional e precedentes judiciais: contributo a um olhar 

crítico sobre o Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 20. 
16

 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre: S. A. 

Fabris, 2000. p. 180. 
17

 Por exemplo: Marques, José Frederico. Insituições de Direito Processual Civil – IV. Rio de Janeiro: Forense, 

1969; e ARAGÃO, E. D. Moniz de. A Correição Parcial. São Paulo: Bushatsky, 1969. 
18

 ARAGÃO, E. D. Moniz de. A Correição Parcial. São Paulo: Bushatsky, 1969. p. 91 
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apontada consiste nas hipóteses de cabimento da reclamação constitucional positivadas na 

Constituição Federal de 1988. 

Ademais, restou incontroverso na evolução da reclamação que o instituto se 

distinguia sobremaneira da correição parcial. Isso porque, enquanto a reclamação possui essas 

hipóteses de cabimento, a correição parcial visa à emenda de erros ou abuso que importem 

inversão tumultuária, quando não há recurso previsto em lei. A reclamação possui natureza 

jurisdicional, a correição é atividade administrativa, não tem natureza jurisdicional, portanto.19 

Além disso, conforme se destaca em tópico próprio sobre a natureza jurídica da 

reclamação, a reclamação deve ser entendida como “ação constitucional destinada à 

salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem 

constitucional como um todo”.20  

 

1.2 Positivação 

 

No estudo do histórico da reclamação, evidencia-se a influência da teoria dos poderes 

implícitos e da correição parcial. No item, enumerou-se transcrição de parte da justificativa 

para se alterar o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) em 1957. Com 

essa alteração, incluiu-se no Título II, do Capítulo V-A, do RISTF as disposições acerca Da 

Reclamação. Passou-se a reclamação ao estágio da positivação. A sua previsão regimental é, 

portanto, a primeira norma regulamentadora da atual reclamação constitucional.21 

Contextualiza-se que esse é um período com grande lapso temporal – sendo tratado 

aqui desde a inclusão no RISTF até a promulgação do texto constitucional de 1988 –, durante 

essa época esteve a reclamação constitucional no centro de grandes embates na doutrina e no 

âmbito do STF. 

                                                 
19

 HOMMERDING, Adalberto Narciso. Reclamação e Correição Parcial: Critérios para Distinção. In: 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa; COSTA, Eduardo José da Fonseca (orgs.). Reclamação constitucional. 

Salvador: JusPodivm, 2013, p. 68. 
20

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 5.470/PA. Decisão Monocrática, rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 10/03/2008. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2549038>. Acesso em 

14 de dezemrbo de 2018. 
21

 LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p 116. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2549038
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Foram, por exemplo, objeto de embates nesse período a constitucionalidade do 

instituto, sua dimensão – medida administrativa ou jurisdicional, e ainda quais tribunais 

poderiam regulamentá-la; a questão sobre a possibilidade do conhecimento da reclamação 

apenas veio a ser apaziguada com a previsão do instituto no RISTF, não obstante parte da 

doutrina que lhe era contraria22. 

 Em relação a sua constitucionalidade, destaca-se a concessão que a Constituição de 

1967 deu ao Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal quando previu em seu art. 115, 

parágrafo único, c, que este estabelece “o processo e o julgamento dos feitos de sua 

competência originária ou recursal e da arguição de relevância da questão federal”23.  

Mudou-se, assim, o status que o instituto da reclamação possuía no ordenamento 

jurídico, pois com a possibilidade do RISTF estabelecer em seu teor o processo e julgamento 

dos feitos de sua competência, acabaram-se as dúvidas e discussões sobre a 

constitucionalidade ou não da reclamação. Nesse sentido, é o voto do Min. Amaral Santos no 

julgamento da Reclamação 831-DF, em 11 de novembro de 1970, que destacou José da Silva 

Pacheco:  

“Não é mais de discutir-se sobre a constitucionalidade do instituto, matéria 

que serviu de campo para dissertações polêmicas, de alto interesse 

doutrinário e prático. O texto, do art. 115, parágrafo único, c, da CF/67, 

reproduzido pelo art. 120, parágrafo único, c, da mesma Constituição, 

segundo a EC1/69, na inteligência que lhe deu este tribunal, afasta de vez a 

questão. Com efeito, por norma constitucional, o Regimento Interno 

estabelecerá „o processo e o julgamento dos feitos de sua competência 

originária ou de recurso‟”
24

  

 

Nesse período, além da sedimentação da viabilidade/constitucionalidade da 

reclamação no ordenamento jurídico pátrio, tiveram-se julgamentos no âmbito do STF que 

trouxeram definições para a reclamação constitucional.  

                                                 
22

 PACHECO, José da Silva. A “Reclamação” no STF e no STJ de acordo com a nova Constituição. Revista dos 

Tribunais 78 (646), p. 21 
23

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em 7 de setembro de 2018.  
24

 PACHECO, José da Silva. O mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas. 6ª Ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 607. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm
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 Marcelo Navarro Ribeiro Dantas25 aponta como o julgado mais relevante deste 

período o proferido na Representação nº 1.092 – DF. No julgamento dessa Representação de 

Inconstitucionalidade26, o STF entendeu por inconstitucional a previsão, no regimento do 

extinto Tribunal Federal de Recurso, de Reclamação perante o tribunal nos casos de 

desrespeito a autoridade de sua decisão ou usurpação de sua competência
27

. 

Ao julgar assim o STF esqueceu, conforme crítica de Carlos Eduardo Rangel Xavier, 

“(da) própria origem da reclamação, que é, como já mencionado, a teoria dos poderes 

constitucionais implícitos.” Não obstante o relatório destacar que o surgimento da reclamação 

decorreu de “construção pretoriana”, o entendimento do relator, Min. Djaci Falcão, seguido 

pela maioria, apegou-se à idéia de que apenas o RISTF poderia ter força de lei formal à luz da 

CF vigente28. 

O STF alterou esse entendimento no decorrer do próximo período, iniciado com a 

promulgação da Constituicão Federal de 1988, além disso, o advento do CPC/2015 tornou 

prejudicada essa questão que há muito é discutida na jurisprudência e na doutrina: se os 

demais tribunais poderiam prever o processo da reclamação em seus regimentos ou se os 

Estados poderiam prever a reclamação em suas Constituições Estaduais. Como aludido, a 

atual previsão no CPC/2015 autoriza que a reclamação seja proposta perante qualquer 

tribunal29. 

 

1.3 Constitucionalização 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 conferiu a reclamação dignidade e 

estatura constitucionais, conforme apontamento de Ada Pellegrini Grinover30. Dessa forma, 

ficaram-se ainda mais irrelevantes as anteriores discussões acerca da reclamação, isso é o que 

                                                 
25

 DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto Alegre: S. A. 

Fabris, 2000. p. 227. 
26

 Medida relativa ao controle abstrato de constitucionalidade previsto no art. 119, I, l, da CF vigente, de 

legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República. 
27

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Representação 1092, Tribunal Pleno, rel. Min. Djalci Falcão, julgada em 

21/10/1984, Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=263866>. 

Acesso em 4 de fevereiro de 2019.  
28

 XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Reclamação Constitucional e precedentes judiciais: contributo a um olhar 

crítico sobre o Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.32 
29

 Conforme literalidade do Art. 988, §1º do CPC/2015. 
30

 GRINOVER, Ada Pellegrini. A Reclamação para garantia da autoridade das decisões dos Tribunais. Revista 

Jurídica Consulex, Ano VI – nº 127, 30 de abril de 2003, p 40. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=263866
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se extrai da lição de José da Silva Pacheco ao destacar que nessa fase restou a irrelevância da 

discussão: “a) sobre a constitucionalidade ou não da reclamação ou da contrariedade aos 

princípios que norteiam as leis processuais ou por não se a reclamação prevista entre os 

recursos; b) acerca da exclusividade ou não do STF em matéria de reclamação; [...]”31.  

Nesse momento, a inserção da reclamação no texto constitucional afastou os 

argumentos de quem a considerava contraria ao sistema processual e constitucional. E a sua 

previsão, primeiramente, nos artigos 102, I, l e 105, I, f da Constituição Federal também 

superou o entendimento existente no próprio STF de ser a reclamação medida processual de 

uso exclusivo do Supremo Tribunal Federal
32

, devido sua inclusão entre os feitos de 

competência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, igualmente, as hipóteses de cabimento 

da reclamação, as quais já eram consagradas na própria jurisprudência do STF, quais sejam: i) 

preservação da competência e ii) assegurar a autoridade das decisões do STF e do STJ.
33

 

 Um aspecto importante sobre a reclamação, que passou por muitas variações na 

orientação da jurisprudência do STF, é a legitimidade ativa para a propositura da reclamação. 

A definição apenas ocorreu na vigência da Constituição de 1988, principalmente após a 

Emenda Constitucional 3/1993 com a previsão do efeito vinculante, inicialmente, para a Ação 

Declaratória de Constitucionalidade.  

O entendimento do STF sobre a legitimidade ativa, antes desse período, era de se 

limitar a legitimidade às partes da relação processual em que tem afrontada a autoridade de 

decisão ou usurpada a competência do Tribunal
34

. Esse era o entendimento para as relações de 

processos subjetivos, bem como para o caso de propositura da reclamação decorrente de 

julgamento em processo objetivo de controle de constitucionalidade, por meio de 

                                                 
31

 PACHECO, José da Silva. O mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas. 6ª Ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 611. 
32

 Julgamento da Representação 1092, em que o STF considerou inconstitucional a previsão da Reclamação para 

o antigo Tribunal Federal de Recursos – TFR. 
33

 Conforme inteligência dos artigos 102, I, l e 105, I, f da Constituição Federal. 
34

 XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Reclamação Constitucional e precedentes judiciais: contributo a um olhar 

crítico sobre o Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 33. 
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Representação de Inconstitucionalidade, conforme, por exemplo, julgamento da Reclamação 

208
35

. 

Na prática tratou a reclamação como possível apenas para o representante e 

representado no processo objetivo, sendo que na época o único legitimado para propor 

representação de inconstitucionalidade era o Procurador-Geral da República. Revela, nesse 

particular, conforme doutrina de Carlos Eduardo Xavier, a tônica dada pelo STF ao processo 

de fiscalização abstrata de constitucionalidade, embora aparentemente publicística, era 

demasiado individualista. De igual forma, contribuía para esse entendimento os argumentos 

ligados a política judiciária, com a preocupação de entendimento diverso levar ao STF 

milhares e milhares de reclamação
 36.   

Mesmo após o advento da CF/88, esse posicionamento restritivo perdurou, a 

alteração desse entendimento ocorreu de forma gradativa no STF. Primeiro no julgamento da 

Rcl 397 MC-QO37, na qual se permitiu que pessoa diversa daquela que propôs a ação direta de 

inconstitucionalidade ajuizasse Reclamação, desde que, porém, tratasse de pessoa legitimada 

para a propositura de ação direta. 

Após essa alteração, a mudança jurisprudencial no âmbito do STF acerca da 

legitimidade para manejo da Reclamação ocorreu na Questão de Ordem suscitada no Agravo 

Regimental na Reclamação 188038. No julgamento dessa reclamação houve primeira decisão 

monocrática de não conhecimento liminar da Reclamação ajuizada. Inconformado o 

reclamante, Município de Turmalina, interpõe Agravo Regimental do decidido, posterior a 

isso o Ministro Relator submete Questão de Ordem a respeito da dúvida quanto à legitimidade 

para ajuizamento de Reclamação (questão que reside a questão de ordem: a mudança 

jurisprudencial no âmbito do STF acerca da legitimidade para manejo da Reclamação).  

                                                 
35

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 208/SP. Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MOREIRA ALVES. 

Julgamento:  19/11/1986. Disponível em <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1465630>. 

Acesso em 7 de setembro de 2018.   
36

 XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Reclamação Constitucional e precedentes judiciais: contributo a um olhar 

crítico sobre o Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 36. 
37

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 397 MC-QO/RJ. Relator:  Min. Celso de Mello. Julgamento 

em 25/11/1992. Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347768>. Acesso em 17 de dezembro de 

2018. 
38

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 1880 AgR. Relator:  Min. Maurício Corrêa 

Julgamento em 07/11/2002.. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=349828. Acesso em 17 de dezembro de 

2018.  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1465630
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347768
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=349828
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Nessa preliminar, portanto, ficou definitivamente ampliada a legitimidade ativa para 

a reclamação no âmbito do controle abstrato de normas: todos aqueles que sejam prejudicados 

por decisão judicial ou administrativa que contrarie decisão do Supremo em ADC ou ADI 

podem acessar diretamente a Corte por meio de reclamação
39

. Trata-se de entendimento que 

tangencia o objeto do estudo: da possibilidade de manejo da reclamação para cessar 

inobservância de decisão do STF em controle abstrato de constitucionalidade. Volta-se 

novamente a decisão na Reclamação 1880 AgR quando da análise do posicionamento do STF 

sobre essa possibilidade.   

De fato, o que parece alterar o posicionamento do STF acerca do uso da reclamação 

é a previsão inovadora do efeito vinculante que “trouxe consigo a possibilidade de que 

qualquer pessoa prejudicada por decisão contrária à autoridade de julgado do Supremo 

naquele tipo específico de ação do controle concentrado (a ADC) tivesse acesso à corte por 

meio de reclamação”
40

. Portanto, a EC 45/2004 superou definitivamente a questão ao 

estabelecer que  

“as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias 

de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, 

relativamente aos demais órgão do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, as esferas federal, estadual e municipal”
41

.  

 

Ademais, a evolução do instituto demonstra que o papel da reclamação na ordem 

processual constitucional não se limita as suas consagradas hipóteses de cabimento – i) 

preservação da competência e ii) assegurar a autoridade das decisões do STF e do STJ. Na 

percepção do Min. Gilmar Mendes, a reclamação constitucional – sua própria evolução o 

demonstra – não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões 

específicas e bem delimitadas do STF, mas também constitui-se como ação voltada à proteção 

da  ordem constitucional como um todo.
42

 Note-se, então, a sua expansão. 

                                                 
39

 XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Reclamação Constitucional e precedentes judiciais: contributo a um olhar 

crítico sobre o Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.  p. 54 
40 

XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Op. cit. p. 52 
41

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 29 de janeiro de 

2018. 
42

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 5470/PA. Decisão Monocrática, rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 10/03/2008. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2549038>. Acesso em 

14 de janeiro de 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2549038


20 

 

 

1.4 Expansão 

 

Inicialmente a criação da Súmula Vinculante é indicada como preceito para a 

expansão do instituto da reclamação constitucional, com a disposição constitucional no § 3º 

do art. 103-A, o qual estabeleceu que:  

“Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável 

ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal 

Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a 

decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou 

sem a aplicação da súmula, conforme o caso43”. 

 

A Emenda Constitucional nº 45/2004, conhecida como a reforma constitucional do 

Poder Judiciário, portanto, instituiu a possibilidade de edição de Súmulas Vinculantes por 

parte do Supremo Tribunal Federal, o instituto veio mais tarde ser regulamentado pela Lei 

11.417, de 19 de dezembro de 2006
44

. 

Nesse ponto, vale dizer que apenas quando do descumprimento das súmulas 

vinculantes que se comporta a hipótese de cabimento da reclamação perante o Supremo 

Tribunal Federal. O posicionamento do Supremo é no sentido de “não cabimento de 

reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito 

vinculante”45. Dessa forma, o ensejo da reclamação depende de afronta a decisões de natureza 

vinculante e erga omnes
46

, que são inerentes apenas as súmulas vinculantes e não as súmulas 

convencionais.  

                                                 
43

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 29 de agosto de 

2018. 
44

 MORATO, Leonardo Lins. A reclamação prevista na Constituição Federal. In: ARRUDA ALVIM, Eduardo 

Pellegrini de; NERY JR., Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais 

dos recursos e de outros meios de impugnação às decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p, 

393 
45

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MC na Reclamação 19.515/SC. rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes. 

Disponível em: http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4697975. Acesso em 2 de 

agosto de 2018. 
46

 STRECK, Lenio Luiz. O instituto da Reclamação em face das súmulas (não) vinculantes: A visão da Suprema 

Corte Brasileira a as inovações do novo CPC. In: Juiz constitucional: Estado e poder no Século XXI. São Paulo : 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 301-317.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Além dessa nova hipótese de cabimento, pode-se considerar como indicativo da 

expansão da reclamação constitucional, na visão de Ricardo Barros Leonel, a sua utilização 

para o fortalecimento concreto dos precedentes do STF e STJ, na medida em que a 

reclamação tem previsão constitucional com a dupla finalidade: i) de preservação da 

competência e autoridade das duas Cortes com papel nomofilácico
47

, e ii) a reclamação, nesse 

contexto, contribui para o exercício desse papel pelos Tribunais de Superposição
48

. 

Destaca-se, outrossim, que as inovações legislativas, antes mesmo da vigência do 

CPC/2015, relacionavam-se ao tema de valorização dos precedentes, como por exemplo: 

eficácia erga omnes e efeitos vinculantes na decisões proferidas em controle de concentrado 

de constitucionalidade
49

, súmula vinculante
50

, julgamento de “casos-modelos” nos chamados 

recursos repetitivos extraordinários e especiais
51

, decisões monocráticas do relator com 

amparo em jurisprudência dominante ou sumulada
52

, súmula impeditiva de recursos
53

, entre 

outras.  

Na obra de Ricardo Barros Leonel abordam-se essas inovações como indicativo de 

necessidade de respeito aos precedentes com fim de se ter isonomia de tratamento dos 

jurisdicionados, bem como, por conseqüência, previsibilidade e segurança jurídica na 

atividade jurisdicional
54

. 

Nesse sentido, analisa-se adiante a regulamentação da reclamação no Código e a 

estreita relação entre a reclamação e os precedentes, principalmente, no que tange a hipótese 

de cabimento da reclamação para exigir observância à tese jurídica firmada em precedente 

decorrente de decisão em controle concentrado, conforme §4º do art. 988 do CPC/2015. 

Essa possibilidade já fora aceita pelo Supremo quando entendeu que, por conta da 

decisão em controle abstrato de constitucionalidade possuir eficácia erga omnes e efeito 

vinculante, a “substância” das decisões em ação direta igualmente devem ser respeitada pelos 

                                                 
47

 Função que recai sobre os tribunais superiores de zelar pela integridade do sistema normativo, a uniformidade 

de sua interpretação e a isonomia na sua aplicação. 
48

 LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 127 
49

 Art. 102, §2º, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004 
50

 Art.. 103-A da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004 e regulamentado pela Lei nº 

11.417/2006. 
51

 Art. 543-B do antigo CPC, incluído pela Lei nº 11.418/2006 e Art. 543-C do antigo CPC, incluído pela Lei nº 

11.672/2008. 
52

 Art. 557 do antigo CPC, incluído pela Lei nº 9.756/1998. 
53

 Art. 518, §1º, do antigo CPC, incluído pela Lei nº 11.276/2006. 
54

 LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação Constitucional. São Paulo: Ed. RT, 2011. p. 128. 
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demais Juízos e pela Administração Pública, contexto que contribui para a preservação e 

desenvolvimento da ordem constitucional
55

. É se atribuir efeito vinculante a ratio decidendi 

do precedente firmado nesse tipo de decisão, exegese que ficou conhecida como teoria da 

transcendência dos motivos determinantes. Atualmente a adoção da teoria é rechaçada pela 

jurisprudência do STF, como se verá na sua análise.  

 

                                                 
55

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 1987-0/DF. rel. Min. Maurício Corrêa, Julgamento em 

1/10/2003. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87272>. 

Acesso em 14 de dezembro de 2018. 
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2 Reclamação no CPC/2015 

 

A reclamação constitucional passou a ser disciplina nos artigos 988 a 933 do Código 

de Processo Civil e, por expressa previsão do novo Codex, os artigos 13 a 18 da Lei nº 

8.038/90, que regulamentavam o procedimento da reclamação perante o STF e o STJ, foram 

revogados, conforme inciso IV do artigo 1.072 do CPC/2015
56

.  

A inserção da Reclamação no Livro III “Dos Processos Nos Tribunais e Dos Meios 

De Impugnação Das Decisões Judiciais”, Título I “Da Ordem dos processos e os Processos de 

Competência Originárias dos Tribunais” é um indicativo que a nova legislação acompanha a 

maioria da doutrina que entende a reclamação como ação
57

.  

2.1 Natureza jurídica 

 

A natureza jurídica da reclamação é tema discutido na doutrina e na jurisprudência 

há longa data. Na história da análise da natureza jurídica da reclamação pelo STF alguns 

posicionamentos são identificados, seja para amparar a razão de decidir na solução dos casos 

apresentados a Corte ou mesmo de forma obter dictum, analisa-se adiante os posicionamentos 

do STF nesse quesito e a visão que o CPC/2015 aparenta consolidar acerca da natureza da 

reclamação. 

No trabalho de Ricardo Barros Leonel, anterior a vigência do CPC/2015, é apontado 

que a discussão relativa à natureza jurídica e a sua distinção com relação a outros institutos é 

antiga, importante, e ainda não solucionada de forma devida e definitiva
58

.  
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 No histórico da reclamação, por exemplo, no julgamento da Reclamação 141/SP  em 

25 de janeiro 1952, é notório a indefinição dos integrantes da Corte sobre sua natureza 

jurídica. Além da confusão inicial entre a reclamação e a correição parcial, conforme 

apontado no item referente ao surgimento jurisprudencial da reclamação, destaca-se o 

posicionamento do Ministro Nelson Hungria que apontou a reclamação como inserida no 

preceito constitucional sobre o direito de representação para justificar que “se um interessado 

verifica que é mal guardada uma decisão do Supremo e representa contra esse abuso, é claro 

que não podemos cruzar os braços, alheiando-nos ao caso, pouco importando que o nosso 

Regimento seja omisso a respeito”
59

. 

Esse posicionamento é refletido posteriormente na doutrina de Ada Pellegrini 

Grinover, que ao fazer também a analogia entre direito de representar com o direito de 

petição, embasada nas dizeres de Nelson Hungria, defendeu que a natureza jurídica do 

instituto da reclamação se insere no âmbito do direito constitucional de petição
60

. 

Entendimento que, por sua vez, inspirou o precedente do STF na ADI 2.212/CE que entendeu 

por constitucional a previsão da reclamação no âmbito local dos Tribunais ao se considerar 

que a reclamação constitucional insere-se no âmbito do direito constitucional de petição 

conforme se destaca: 

A natureza jurídica da reclamação não é a de recurso, de uma ação e nem de 

um incidente processual. Situa-se ela no âmbito do direito constitucional de 

petição previsto no artigo 5º, inciso XXXIV da Constituição Federal. Em 

consequência, a sua adoção pelo Estado-membro, pela via legislativa local, 

não implica em invasão da competência privativa da União para legislar 

sobre direito processual (art. 22, I da CF).
61

. 

 

Esse entendimento do Supremo de a reclamação inserir-se como direito de petição 

encontra alguns obstáculos, pois, para manter a coerência com seu posicionamento, o 

Supremo Tribunal Federal: i) não poderia exigir pagamento de custas; ii) não deveria exigir 

capacidade postulatória; iii) a decisão em reclamação não estaria apta a produzir coisa julgada 

                                                 
59

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n. 141/SP. Relator: Min. Rocha Lagôa. Julgada em 

25/1/1952. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675>. 

Acesso em 14 de julho 2018. 
60

 GRINOVER, Ada Pellegrini. A Reclamação para garantia da autoridade das decisões dos Tribunais. Revista 

Jurídica Consulex, Ano VI – nº 127, 30 de abril de 2003, p 39-42. 
61

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.212/CE. Rel. Min. Ellen Gracie. Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=39647> Acesso em 20 de julho de 2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=39647


25 

 

material, por exemplo.
62

 Além disso, na lição de Cândido Rangel Dinamarco: “cassar uma 

decisão é típica atividade jurisdicional, sendo absurdo pensar em medidas puramente 

administrativas capazes de banir a eficácia de atos de exercício da jurisdição”
63

. Tendo a 

reclamação, nessa linha, natureza jurisdicional. 

A sua classificação no âmbito da jurisdição, no entanto, não é tarefa simples e não há 

consenso, conforme levantamento histórico do Min. Celso de Melo no julgamento da 

Reclamação 336 – DF em 19 de dezembro 1990. A análise desse julgado contribui para 

demonstrar a pluralidade de manifestações a respeito da natureza jurídica da reclamação, bem 

como define, diante da nova era Constitucional de 1988, modernamente a reclamação como 

instrumento de extração constitucional destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla 

função de ordem político-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade 

das decisões do Supremo Tribunal Federal
64

. 

Pode-se destacar dos julgados que analisaram a questão, ainda, o primeiro 

julgamento que se viu diante da necessidade de classificação da natureza jurídica da 

reclamação, conforme apontamento do Min. Moacyr Amaral do Santos no julgamento da 

Reclamação 831/DF, em 11 de novembro de 1970. Nesse julgado, o Min. Amaral dos Santos 

classificou a reclamação como recurso para concluir pelo não conhecimento do instituto em 

face de decisão administrativa, pois a reclamação teria pressuposto a existência de uma 

relação processual em curso e de um ato judicial que se ponha contra a competência ou 

contrarie decisão do Supremo Tribunal.
65

 

Posteriormente, o STF e a própria sistemática processual constitucional superou essa 

importante questão da possibilidade de impugnação de decisões administrativas por via da 

reclamação. Definiu a superação desse entendimento a positivação constitucional do efeito 
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vinculante (art. 102, §2º, da CF/88) e da súmula vinculante (art. 103-A, §3º, da CF/88).
66

 

Ademais, não se pode classificar a reclamação como recurso, conforme análise de Marcelo 

Navarro Dantas, por não ser prevista em lei como recurso (princípio da taxatividade), por não 

estar condicionada a existência de sucumbência e não se sujeitar a prazo preclusivo, por 

exemplo
67

. 

Acredita-se, outrossim, com base no advento do CPC/2015 e no posicionamento cada 

vez maior da doutrina neste sentido, a reclamação constitucional possuir natureza de ação. 

Dentre a doutrina que a entende como ação, pode-se destacar a definição de José da Silva 

Pacheco em sua análise sobre a classificação da reclamação como ação, in verbis 

Trata-se, na realidade, de ação fundada no direito de que a resolução seja 

pronunciada por autoridade judicial competente; de que a decisão já prestada 

por quem tinha competência para fazê-lo tenha eficácia, sem óbices 

indevidos; e de que se eliminem os óbices ou se elidam os estorvos que se 

antepõem, põem ou se pospõem à plena eficácia das decisões ou à 

competência para decidir.
68

 

 

Ademais, de fato, estão presentes, na reclamação, os três elementos identificativos de 

uma ação: partes, causa de pedir e pedido
69

.  

Nesse sentido, ainda há a adjetivação de a reclamação ser uma ação constitucional, 

aproximando-a aos demais writs constitucionais, conforme destaque do Ministro Gilmar 

Mendes no julgamento da Reclamação 5.470/PA:  

a adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação 

tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, 

destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do 

Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo . Desde o seu 

advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como 

importante mecanismo de tutela da ordem constitucional.
 70

 (grifou-se) 
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Em relação a essa classificação, o novo Código inovou ao estabelecer a 

obrigatoriedade de contraditório na instrução da reclamação e tornou imprescindível a 

“citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar a sua contestação”
71

. 

 Antes dessa previsão, o entendimento do Supremo era de não se admitir a incidência 

de honorário em seu processo por levar em conta a classificação da reclamação como ação de 

natureza constitucional com mister de preservar a competência do próprio STF e para garantia 

da autoridade de suas decisões. Assim, não se admitia a condenação em honorários em ações 

de natureza constitucional, que visam tutelar relevantes interesses sociais, isto é, uma decisão 

ou a própria competência do Supremo, salvo nos casos de comprovada má-fé
72

. 

Em contrapartida, a atual regulamentação do CPC, superou esse óbice no processo da 

reclamação, conforme recentes julgados do STF. Dessa forma, nos autos da reclamação há a 

“angularização da relação processual, com a efetiva atuação profissional na defesa dos 

interesses da parte beneficiária da decisão impugnada na presente ação, devendo a parte 

sucumbente na reclamação ser condenada ao pagamento dos respectivos honorários”
73

. 

Até aqui, portanto, com a análise da evolução da reclamação perante o ordenamento 

jurídico brasileiro e com o novo patamar da reclamação alcançado com sua regulamentação 

no CPC/2015, vê-se que o papel da Reclamação não mais se limita a assegurar a competência 

e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do STF, mas também constitui-se 

como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Na lição de Lênio 

Streck destaca-se que  

A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o 

papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem 

constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de 

controle concentrado já foram superados, estando agora o STF em condições 
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de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição 

constitucional brasileira.
74

 

 

Ante a atual ampliação do uso da reclamação, cumpre-se ainda analisar a 

regulamentação da reclamação constitucional no novo Código de Processo Civil, mormente 

no que se refere a sua utilização para impor respeito aos precedentes firmados em controle 

concentrado de constitucionalidade. Atentando-se a hipótese de superação do atual 

entendimento de não conhecimento da reclamação quando fundada em desrespeito à tese 

jurídica (ratio decidendi) desses precedentes, conforme redação do §4º do artigo 988 do 

CPC/2015. 

2.2 Hipóteses de cabimento e demais disposições 

 

Até o advento do Código de Processo Civil de 2015 era possível a conclusão que a 

reclamação possuía as seguintes hipóteses de cabimento: i) ao STJ, para preservação de sua 

competência e garantia da autoridade de suas decisões; ii) ao STF, também para a preservação 

de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; iii) ao STF, para garantir a 

observância do entendimento consolidado em súmula vinculante.
75

  

O novo CPC passou a disciplinar a reclamação nos artigos 988 a 993, com a dilação 

dessas hipóteses de cabimento. Um ponto que merece atenção é a alteração que a Lei nº 

13.256/2016 realizou no Código antes mesmo de sua entrada em vigor, entre as alterações que 

essa lei realizou, destacam-se as alterações referentes ao capítulo da reclamação. 

As alterações referem-se aos incisos III, IV e o §5º do artigo 988. A previsão inicial, 

portanto, era essa: 

Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público 

para: 

I - preservar a competência do tribunal; 

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 

III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em 

controle concentrado de constitucionalidade; 
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IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de 

precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de 

assunção de competência. 

 

Com a redação dada pela Lei nº 13.256/2016, os incisos do art. 988 passam a ser: 

Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público 

para: 

I - preservar a competência do tribunal; 

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão 

do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente 

de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de 

competência; 

 

Do cotejo entre a primeira redação e a redação mais recente, a alteração mais 

sensível refere-se à exclusão no inciso IV do termo “precedente proferido em julgamento de 

casos repetitivos” para inclusão do termo “acórdão proferido em julgamento de incidente de 

resolução de demandas repetitivas”.
76

  

O Código no art. 928 estabelece que seja considerado “julgamento de casos 

repetitivos” as decisões proferida em i) incidente de resolução de demandas repetitivas e em 

ii) recursos especial e extraordinário repetitivos.
77

 A alteração, portanto, retirou o gênero 

“julgamento de casos repetitivos” e manteve uma de suas espécies, o incidente de resolução 

de demandas repetitivas. Restou, portanto, a dúvida se é possível o uso da reclamação para 

garantir autoridade de julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivo
78

. 

Essa questão é objeto de crítica em relação à técnica legislativa utilizada pela Lei nº 

13.256/2016
79

. Não obstante, a interpretação deve levar também em conta a alteração no §5º 

do art. 988, para incluir no inciso II uma nova hipótese de inadmissibilidade da reclamação. 

No primeiro momento o §5º aduziu uma consagrada hipótese de inadmissibilidade da 

                                                 
76

 XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Reclamação Constitucional e precedentes judiciais: contributo a um olhar 

crítico sobre o Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 112. 
77

 Art. 928.  Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: 

I - incidente de resolução de demandas repetitivas; 

II - recursos especial e extraordinário repetitivos. 
78

 XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Reclamação Constitucional e precedentes judiciais: contributo a um olhar 

crítico sobre o Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 113. 
79

 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Process Civil comentado / Luiz Guilherme Marioni, Sérgio 

Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3ª Ed – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 1062 



30 

 

reclamação, já sumulada pelo STF
80

, com esta redação: “É inadmissível a reclamação 

proposta após o trânsito em julgado da decisão”. Com a alteração esse dispositivo passou a ter 

a seguinte redação:  

§ 5º É inadmissível a reclamação: 

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso 

extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido 

em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando 

não esgotadas as instâncias ordinárias. 

 

Ao inserir o inciso II ao §5º do art. 988, interpreta-se a contrario sensu como 

possível o cabimento de reclamação mesmo nesta última hipótese de forma subsidiária 

(quando esgotadas as “instâncias ordinárias”).
81

  

Trata-se de questão interessante, veja-se no cenário prático: O STF posiciona-se num 

determinado sentido com tese jurídica bem delimitada em Recurso Extraordinário com 

repercussão geral reconhecida. Posteriormente, em julgamento de causa que versa sobre essa 

questão já decidida pelo STF, o juiz não a observa e não segue o entendimento firmado pelo 

STF. Qual medida possível a ser adotada pela parte contrária? É cabível reclamação?  

No julgamento da Reclamação 10.793/SP, em 13 de abril de 2011, mesmo na 

vigência no CPC/1973, o voto da Min. Ellen Gracie conduz ao esclarecimento de que a 

atuação do STF deve ser subsidiária. Com isso, eventual desrespeito por parte de magistrado 

de primeiro grau deve ser sanado, em regra, pelo respectivo Tribunal local para se assegurar 

racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário. Ante a clareza e didática da ementa elabora, 

colaciona-a in verbis na monografia:  

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR 

MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO 

PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DO 

MÉRITO DO RE 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO 

GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA 

SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL 

DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA 

VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE 
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PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As decisões proferidas pelo 

Plenário do STF quando do julgamento de recursos extraordinários com 

repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, 

por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 2. Cabe aos juízes e 

desembargadores respeitar a autoridade da decisão do STF tomada em 

sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao 

Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 3. O 

legislador não atribuiu ao STF o ônus de fazer aplicar diretamente a cada 

caso concreto seu entendimento. 4. A Lei 11.418/2006 evita que o STF seja 

sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica 

controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os 

sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para 

adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 5. 

Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à 

do STF, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso 

extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma 

do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4.º, do CPC. 6. A competência é dos 

Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no 

exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão 

geral. 7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à 

orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo 

Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 8. A 

atuação do Supremo STF, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta 

quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão 

geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário 

para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica 

constante do art. 543-B, § 4.º, do CPC. 9. Nada autoriza ou aconselha que se 

substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 10. 

A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos 

não deve desfavorecer a partes, nem permitir a perpetuação de decisão 

frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo STF. Nesses 

casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a 

revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o 

aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre 

sua tempestividade. 11. No caso presente tal medida não se mostra 

necessária. 12. Não conhecimento da presente reclamação”. 82 
(grifou-se) 

 

Nesse sentido, na vigência do novo Código, em recente julgado, o STF aparenta essa 

seguir essa definição sobre o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão 

de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida apenas após o esgotamento das 

instâncias ordinárias. No julgamento do Ag.Reg. na Reclamação 27.798, julgada em 27 de 

outubro de 2017, a primeira turma enfrentou a questão com a seguinte conclusão:  

“Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão 

somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata 
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o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento 

exclusivamente acórdão de recurso extraordinário repetitivo ou com 

repercussão geral reconhecida.”
83

 

 

Interpreta-se, portanto, que não caberá a reclamação diretamente ao tribunal de 

superposição quando for sentença que desrespeitou acórdão de recurso extraordinário com 

repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos 

extraordinário ou especial repetitivos, para esse caso, maneja-se o recurso de apelação ao 

Tribunal respectivo. No caso de acórdão desrespeitar o precedente, ainda que não seja 

julgamento de casos repetitivos, mas em recurso extraordinário com repercussão geral sem ser 

repetitivo, caberá reclamação ao tribunal de superposição somente após o julgamento do 

agravo intero disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.
84

 

Passado esse ponto controvertido, causado pela alteração do CPC/2015 ainda na sua 

vacatio legis, alude-se as demais hipóteses de cabimento e disposições acerca da reclamação 

constante no Código, para se voltar à questão principal do estudo decorrente do disposto no 

§4º do mesmo art. 988. 

Dessa forma, em relação às hipóteses de cabimento, o CPC/2015 manteve, em seu 

art. 988 as hipóteses já existentes previamente ao Código, destaca-se: i) preservar a 

competência do tribunal; ii) garantir a autoridade das suas decisões; e iii) assegurar a 

observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado 

de constitucionalidade.  

Adicionalmente, considera-se que o código promoveu a dilação das hipóteses de 

cabimento da reclamação nos incisos seguintes com a autorização de manejo da reclamação 

em face: iv) de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida; v) de 

acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, desde que 
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esgotadas as instâncias ordinárias; vi) de julgado proferido em incidente de resolução de 

demandas repetitivas; e vii) de decisão proferida em incidente de assunção de competência.
85

  

Da interpretação entre os provimentos previstos no art. 927 e as hipóteses de 

cabimento da reclamação no art. 988, a doutrina qualifica que o CPC/2015 estabeleceu quatro 

novos casos de precedentes normativos em sentido forte. Porque ao lado das decisões 

proferidas em sede de controle concentrado da constitucionalidade e das súmulas vinculantes, 

já previstas no sistema anterior, as demais hipóteses passam a serem passiveis de imposição 

por meio de reclamação.
86

 

Diante das novas hipóteses de cabimento e ampliação da competência do 

processamento da reclamação para todos os tribunais, encontra-se certa preocupação com o 

impacto decorrente do aumento do número ações dessa natureza e respectivos recursos, em 

especial com relação à competência originária do Supremo Tribunal Federal.
87

 Não obstante, 

acredita-se que é possível dar-se espaço para o uso da reclamação, e aí os próprios Tribunais 

delimitarem sua utilização, sem afundar e colocar em descrédito a prestação jurisdicional. 

Não parece ser fundada a preocupação da crise que seu manejo acarretará nos Tribunais, em 

que pese seu crescente uso apontado nas estatísticas. Ademais, a possibilidade da reclamação 

é importante para assegurar a efetividade das decisões elencados no art. 988 e, por 

conseqüência, construir em nosso sistema uma cultura de respeito aos precedentes
88

. 

Essa percepção já foi expressada no STF, quando do julgamento da aludida 

Reclamação 1880 AgR, em 7 de novembro de 2002, quando o rel. Min. Maurício Corrêa, 

indicou a existência da preocupação com a avalanche de reclamações, mas defendeu a falta de 

fundamentação para tanto. Do seu voto é interessante apontar o seguinte trecho nesse sentido:  

De plano, não vejo motivo para preocupações, já que não se pode antever o 

descumprimento sistemático, por parte de juízes e de tribunais, da eficácia 
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vinculante dessa espécie de julgamento, até pelo senso de responsabilidade 

que subsume da atuação da magistratura nacional. Daí porque, sob essa 

ótica, o entendimento ora visado não deverá implicar no aumento do número 

de reclamações, como à primeira vista possa apresentar. Ao contrário, a 

experiência tem demonstrado que, após a decisão definitiva da ação direta, a 

utilização dessa valiosa medida de afirmação da autoridade desta Corte tende 

a diminuir em relação ao período em que vigente apenas o provimento 

cautelar. (...) Enfim, o importante, a meu ver, é garantir aos jurisdicionados a 

possibilidade de fazer cumprir a eficácia vinculante dos julgados desta Corte, 

sob pena, inclusive em determinadas circunstâncias, de se tornar inócuo o 

controle constitucional realizado.
89

 

 

Por fim, defende-se que o rol exposto no art. 988 pode ser considerado um rol 

exemplificativo, pois se considerada como precedente, de forma material e qualitativa, outras 

decisões que não aquelas mencionadas no art. 988, pode-se entender como cabível a 

reclamação. Exemplificam-se como outras hipóteses que sendo materialmente precedentes 

podem dar abertura a reclamatória: os precedentes do Pleno do Supremo em geral, as decisões 

dos Tribunais de Justiça em incidentes de inconstitucionalidade e em controle objetivo, em 

face da Constituição Estadual, de leis municipais e estaduais, entre outras, que não se 

encontram no art. 988
90

. 

No que tange às demais disposições da reclamação, como destacado, o Código sanou 

antiga questão sobre a competência dos demais Tribunais em relação a essa ação, definindo 

que ela pode ser proposta perante qualquer tribunal, sendo da competência do órgão cuja 

competência se busca preservar ou autoridade que se pretenda garantir
91

. 

O entendimento é que não há prazo para ajuizamento da reclamação, contudo, na 

prática, deve-se interpor o recurso cabível para evitar o trânsito em julgado da decisão a ser 

objeto da reclamação e conseqüente inadmissibilidade da reclamação, conforme inciso do II 

do §5º do art.988. Contudo, ainda que o recurso pendente não seja apreciado, essa 

circunstância não impede o processamento da reclamação
92

.  
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Nesse sentido pode-se falar em reclamação das decisões do próprio STF, supondo-se 

um caso em que, por exemplo, tenha sido julgado por uma Turma do Supremo contrariando 

questões de princípio já definidas pelo Plenário. Neste caso, “seria possível o manejo da 

reclamação à Presidência do STF, mesmo de decisão de Turma do próprio STF, pois, como 

dispõe o §6º do art. 988, a inadmissibilidade ou julgamento do recurso interposto contra 

decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”
93

. 

Ademais, na decisão em reclamação é vedado ao STF a revisão da decisão judicial 

ou ato administrativo reclamado. Apenas é possível decidir no sentido de cassar a decisão 

judicial ou anular o ato administrativo, com determinação que outra decisão ou outro ato seja 

realizado. Como exceção há a hipótese de se avocar os autos do processo no caso de 

reclamação procedente com causa de pedir pela usurpação de competência
94

. 

Portanto, considerando a natureza jurídica da reclamação e suas hipóteses de 

cabimento, conclui-se em suma que a reclamação é uma ação de competência originária dos 

tribunais, para fins de preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das suas 

decisões, garantir a observância de decisão proferida pelo STF em controle de 

constitucionalidade ou para garantir observância de súmula vinculante ou da decisão proferida 

em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência
95

.  

Atenta-se por derradeiro a hipótese da reclamação para garantir a observância de 

decisão proferida pelo STF em controle abstrato de constitucionalidade, se essa garantia 

envolve a tese jurídica definida pelo STF, nos termos do §4º do art. 988, bem como o 

posicionamento do Supremo ante essa possibilidade, visto aparentemente o CPC/2015 trazer a 

idéia de se atribuir efeito vinculante à parte do julgado diversa do dispositivo. Nesse sentido, 

para essa análise, é necessária a prévia atenção à temática dos Precedentes no CPC/2015 para 

maior aprofundamento sobre a teoria da transcendência dos motivos determinantes. 
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3 Precedente no CPC/2015 

 

Nota-se desde a exposição de motivos do Código a indicação de sua mudança com 

fim de ligá-lo ao texto constitucional, com a indicação que as alterações que dizem respeito à 

uniformidade e à estabilidade da jurisprudência preocupam-se com a formação de um sistema 

processual que proporcione à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos, 

ameaçados ou violados, que têm cada um dos jurisdicionados, harmonizando-se as garantias 

constitucionais de um Estado Democrático de Direito.
96

 

Dessa forma, o novo Código de Processo Civil mantém as anteriores reformas 

implementadas no sentido de valorização do direito jurisprudencial e evidencia o importante 

papel que o direito jurisprudencial exerce na atualidade, com o delineamento de novo 

regramento dos precedentes no Brasil
97

. 

Aponta-se que se trata de uma necessidade de se aperfeiçoar a estabilidade das 

decisões e a sua previsibilidade, desenvolvendo-se uma teoria de precedentes que busque a 

internalização do princípio de que casos iguais devem ser tratados da mesma forma (treat like 

cases alike)
98

.  

Dessa feita, o CPC/2015 tem o condão de “extrair todas as possíveis conseqüências 

positivas de se prestigiar a jurisprudência, não só, mas, principalmente, a dos tribunais 

superiores”
99

. Nesse sentido são as diretrizes do art. 926 do novo CPC que obrigam os 

tribunais a uniformizarem sua jurisprudência e mantê-la estável, integra e coerente 
100

. 

Diretriz que visa extirpar a imprevisibilidade da nossa jurisprudência, visto que a 

“ausência de previsibilidade como consequência da falta de vinculação aos precedentes, 
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conspira contra a racionalidade da distribuição da justiça e contra a efetividade da 

jurisdição”
101

. 

O art. 926 do CPC funciona, portanto, como uma linha mestra para a formação, 

aplicação e o desenvolvimento do direito jurisprudencial no Brasil, cujas técnicas de 

aplicação, de distinção e de superação devem partir das premissas nele estabelecidas – a 

estabilidade, a integridade e a coerência.
102

 

Em conseqüência o CPC/2015, no art. 927, estabelece que para a manutenção da 

estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, os juízes e tribunais deverão observar 

 “as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado 

de constitucionalidade” (inc. I); “os enunciados de súmula vinculante” 

(inc. II); “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 

resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivos” (inc. III); “os enunciados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 

Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional” (inc. IV); 

“a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 

vinculados” (inc. V).
103

 

 

Ademais, o § 1º do mesmo art. 927, estabelece que “os juízes e os tribunais 

observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, §1º, quando decidirem com fundamento neste 

artigo”
104

. O art. 10 se refere à mencionada garantia do contraditório na formação e aplicação 

do precedente ao caso concreto. 

Em complemento o art. 489, §1º igualmente se mostra essencial para aplicação dos 

precedentes, conforme se destaca como relevante ao objeto dessa monografia, o art. 489, §1º 

considera não “fundamentada qualquer decisão judicial [portanto, nula], seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar a invocar precedente ou enunciado de 

súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob 
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julgamento se ajusta àqueles fundamentos”; bem como a decisão que “deixar de seguir 

enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 

existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”
105

.  

Agora, com o novo CPC, o jurisdicionado pode alegar nulidade da decisão que não 

promover esse juízo de adequação/distinção
106

. 

Volta-se adiante a atenção ao inciso I do artigo 927 que estabelece que os demais 

juízos observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade. Indica-se que é necessário esclarecer que os fundamentos determinantes 

(ratio decidendi) dessas decisões serão observados por todos os juízes e tribunais, para que 

não se negue a qualidade de precedente constitucional à decisão do STF nesse tipo de controle 

de constitucionalidade
107

. 

No Brasil convive-se, de forma peculiar, com a existência de dois modelos de 

controle de constitucionalidade: controle abstrato e controle concreto de constitucionalidade. 

O controle de constitucionalidade, com isso, pode ser realizado mediante ação direta, no 

âmbito do STF (controle abstrato), ou no curso de qualquer ação voltada à solução de um caso 

concreto (controle concreto – o judicial review, de tradição norte-americana, que está 

assentado sobre as premissas da supremacia da Constituição e do sistema de freios e 

contrapesos)
108

. 

De outro lado, o modelo de controle abstrato de constitucionalidade, que teve como 

inspiração a Constituição austríaca de 1920 e a doutrina de Hans Kelsen, está ancorado 

historicamente na supremacia da lei e na divisão de poderes, que como visto, por herança da 

revolução francesa, vedou aos demais juízes a atividade de fiscalização da constitucionalidade 

das leis. A cultura jurídica do sistema europeu, por conta disso, foi no sentido de 

desenvolvimento do sistema de controle concentrado de constitucionalidade, com a idéia de 

que apenas o Tribunal Constitucional poderia, por meio de ação direta, em juízo abstrato, 
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reconhecer a inconstitucionalidade de leis, com decisão dotada de efeitos oponíveis contra 

todos (eficácia erga omnes).
109

 

 A jurisdição constitucional brasileira possui, portanto, um sistema misto em que se 

convivem esses dois modelos. Afirma-se que o controle abstrato de constitucionalidade 

passou a ter impacto significativo no Brasil após a Constituição de 1988, visto que a anterior 

limitação a legitimação da representação de inconstitucionalidade ao PGR, fazia o controle 

abstrato de constitucionalidade exercer papel subalterno em relação ao controle concreto.
110

  

O próprio Supremo, contudo, identifica que no nosso sistema misto, se tende, cada 

vez mais, a afastar o controle difuso em face do controle concentrado, mormente ante a 

necessidade de se fechar a via do controle difuso de constitucionalidade a partir do momento 

em que o Tribunal realiza juízo acerca da constitucionalidade de uma norma
111

. 

 Nesse cenário, defende-se a necessidade de um sistema de precedente, pois quando o 

controle da constitucionalidade é possível tanto no âmbito do Supremo Tribunal quanto pela 

magistratura ordinária o que está em jogo é a afirmação judicial do significado da 

Constituição
112

. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni não há lógica  

[...] em dar ao juiz a possibilidade de negar o significado atribuído à 

Constituição pela Corte de vértice. E tal ausência de lógica é ainda 

mais visível num país de sistema misto de controle da 

constitucionalidade, como o Brasil, em que se dá ao Supremo Tribunal 

não só a função de dar a última palavra sobre a questão constitucional 

no caso concreto, mas igualmente a função de realizar o controle 

abstrato da constitucionalidade da lei.
113

 

Na visão desse doutrinador não se deve admitir que um juiz de primeiro grau de 

jurisdição, ou mesmo qualquer tribunal, possa “decidir mediante uma concepção de direito 
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fundamental diversa da que foi atribuída pelo Supremo Tribunal Federal”, ainda que em sede 

de controle concreto de constitucionalidade por parte do STF
114

.  

Nessa monografia, porém, não se tangência a aplicação dessa necessidade de 

coerência no âmbito do controle concreto de constitucionalidade e toda “polêmica” e 

indefinição de que esse controle se equivale ao realizado no controle abstrato de norma, 

conforme teoria da abstrativização do controle difuso e consequente tese de mutação 

constitucional do art. 52, X, da CF. 
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4 Da teoria da transcendência dos motivos determinantes 

 

Analisam-se por derradeiro os aspectos da chamada teoria da transcendência dos 

motivos determinantes, do ponto de vista doutrinário, para se identificar como o Supremo 

vem se posicionando em relação às premissas dessa teoria. 

Inicialmente, considera-se que o CPC/2015 exige a fundamentação da decisão para 

que seja possível identificar os fundamentos determinantes do precedente invocado, conforme 

o mencionado art. 489, §1º. Por fundamentos determinantes ou “motivos determinantes”, 

entendem-se os motivos que determinam as razões de decidir, isto é, os motivos essenciais (a 

ratio decidendi), os fundamentos que determina o resultado ou a conclusão da decisão, isto é, 

o que determinou o dispositivo da decisão.
115

 Nesse ponto, lembra-se que só há fundamentos 

determinantes ou ratio decidendi quando o fundamento que determinou o resultado na Corte 

Suprema é compartilhado pela maioria do colegiado.
116

  

Considera-se, igualmente, que o sistema de precedentes tem o objetivo de outorgar 

autoridade às razões de decidir (as teses jurídicas) firmadas pelas Cortes Supremas e o 

verdadeiro motivo para se pensar em eficácia vinculante está na preocupação com a 

estabilidade dos fundamentos determinantes da decisão dessas Cortes
117

.  

 Aliás, aponta-se que, historicamente, a eficácia vinculante da fundamentação foi 

pensada, na Alemanha, para dar efetividade às decisões do Tribunal Constitucional e, por 

consequência, para tutelar a força normativa da Constituição e garantir a unidade do direito 

constitucional
118

. Dessa forma, nesse país, o efeito vinculante é definido como a qualidade 

que se agrega aos fundamentos a fim de que o conteúdo da decisão adotada em uma 
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específica ação direta transcenda seus efeitos a outras leis eivadas da mesma “situação de 

inconstitucionalidade”
119

.  

Essa interpretação leva a questão motivadora do presente estudo, visto que se assim 

for considerado o efeito vinculante nesse tipo de decisão do STF, ter-se-á em alguma medida 

a racionalização da jurisdição constitucional
120

, com a possibilidade de maior previsibilidade 

e igualdade de tratamento perante a jurisdição, dando-se efetividade ao postulado de que 

casos semelhantes devem ser tratados de igual modo.
121

 

Dessa forma, na perspectiva da decisão em controle abstrato de constitucionalidade 

com qualidade de precedente, indica-se, na lição de Marinoni, que o conceito de eficácia 

“erga omnes não é relevante quando se pretende dar soluções iguais a casos semelhantes. 

Nem mesmo a eficácia vinculante, caso limitada à parte dispositiva, aí teria alguma 

importância”
122

.  

Isso porque o precedente depende da sua fundamentação, ou, mais precisamente, dos 

fundamentos determinantes da decisão (ratio decidendi). E ao levar-se em conta a teoria em 

comento, à decisão do STF em controle abstrato, na condição de precedente constitucional, 

deve ser reconhecida eficácia vinculante aos seus motivos determinantes. Nesse sentido há o 

Enunciado 168, proveniente do Fórum Permanente dos Processualistas Civilistas, que assim 

dispõe: “os fundamentos determinantes do julgamento de ação de controle concentrado de 

constitucionalidade realizado pelo STF caracterizam a ratio decidendi do precedente e 

possuem efeito vinculante para todos os órgãos jurisdicionais”
123

.  

 Tem-se como postulado, portanto, que os seus motivos determinantes também 

possuem relevância para que o Supremo Tribunal Federal possa dar efetiva tutela à 
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Constituição e racionalidade ao sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, não 

obstante a decisão de o controle abstrato produzir coisa julgada erga omnes
124

. 

Em que pese não ser esse o entendimento adotado atualmente no STF, e serão 

abordados em conclusão os motivos para isso, revela-se que ao se considerar apenas a coisa 

julgada erga omnes e, assim, a específica norma declarada inconstitucional, retira-se da 

decisão em controle abstrato a condição de precedente. Reforça-se nesse sentido a lição de 

Marinoni 

[em] que a decisão de (in)constitucionalidade apenas constituirá precedente, 

no sentido de regra judicial que outorga estabilidade à ordem jurídica e 

segurança jurídica aos cidadãos, quando for considerada a partir da sua ratio 

decidendi ou, em outra terminologia, dos seus “motivos determinantes”.  

Diante do exposto, reflete-se sobre o cenário apresentado na introdução em que 

existe decisão do STF em ação direta declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 1, do 

Estado A, por motivo X. A partir disso, então, é possível o conhecimento de reclamação para 

cassar decisão judicial ou anular ato administrativo amparado em uma lei semelhante (Lei nº 

2) do Estado B, que se entende inconstitucional pelo mesmo motivo X? 

A resposta preliminar e, na visão desse estudo, fundamental dessa questão é a 

observância por parte dos próprios tribunais e juízes, que diante dessa situação, devem 

observar os fundamentos determinantes (o motivo X) da decisão proferida em controle 

abstrato pelo Supremo Tribunal Federal e não aplicar, dessa forma, a Lei nº 2 por sua 

inconstitucionalidade. Essa postura contribui para uma cultura de respeito aos precedentes e 

privilegiam as razões benéficas de se observar devidamente os precedentes. 

Dessa forma, independente do posicionamento sobre a possibilidade do manejo da 

reclamação, entende-se que a teoria da transcendência dos motivos determinantes contribui 

para a consideração da decisão em controle abstrato por parte do STF como um precedente 

constitucional e para maior valor a força normativa da Constituição, considerando que a força 

da Constituição está ligada à autoridade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal.
125

 

Em contrapartida,  não se nega que a atribuição de efeito vinculante aos motivos 

determinantes da decisão pode dilatar ainda mais as hipóteses de cabimento da Reclamação, 
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abordadas no próximo capítulo, que passariam a abranger a não observância dos motivos 

determinantes ou essenciais da decisão, deixando de se limitar à sua parte dispositiva.
126

  

Trata-se de questão levada em conta, atualmente, por parte do Supremo Tribunal 

Federal ao limitar os efeitos vinculantes e gerais, ao dispositivo da decisão e, portanto, ao 

“caso concreto” impugnado na ação direta, com rejeição a transcendência dos motivos 

determinantes. Aponta-se que a “jurisprudência adotou uma postura defensiva nessa matéria, 

possivelmente com o propósito de restringir o acesso direto à Corte por meio da propositura 

de reclamações.”
127

  

Ante esse posicionamento, entende-se que o efeito vinculante no controle abstrato, à 

luz da jurisprudência do STF, está ligado a possibilidade de ajuizamento de reclamação. A 

consequência prática do efeito vinculante, assim, é a possibilidade de ajuizamento de 

reclamação para impugnação da decisão administrativa ou judicial que contrarie o 

entendimento do Supremo.
128

 

Com efeito, a reclamação é apontada como instrumento indispensável ao 

reconhecimento da força obrigatória dos precedentes, sendo essencial para construir em nosso 

sistema uma cultura de respeito aos precedentes, ao menos num primeiro momento
129

.  

Ao final, retorna-se ao ponto de cabimento da reclamação contra a decisão que deixe 

de observar o julgado proferido em controle concentrado da constitucionalidade. E em que 

medida a previsão de reclamação em face de inobservância da tese jurídica firmada em 

julgado do controle concentrado, conforme aparente inovação do art. 988, § 4°, do CPC/2015, 

afeta o atual posicionamento do STF acerca da teoria da transcendência dos motivos 

determinantes ou se o advento do CPC/2015 repercute nesse posicionamento do STF no 

sentido de novas possibilidades.  
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4.1 Posicionamento do STF sobre a transcendência dos motivos determinantes 

 

No primeiro enfrentamento que o Supremo abordou a atualmente conhecida teoria da 

transcendência dos motivos determinantes, o Tribunal estabeleceu que o efeito vinculante se 

restringe à parte dispositiva do julgado em controle concentrado, conforme voto do Min. 

Moreira Alves, na Questão de Ordem da primeira Ação Declaratória de Constitucionalidade. 

Nesse julgado, Moreira Alves destacou que “fundamentos determinantes” no Brasil, ao 

contrário da Alemanha, não estavam inseridos na possibilidade de utilização da reclamação 

para o STF, conforme se extrai de sua manifestação 

a) Se os demais órgãos do Poder Judiciário, nos casos concretos sob seu 

julgamento, não respeitarem a decisão prolatada nessa ação (ADC), a parte 

prejudicada poderá valer-se do instituto da reclamação para o Supremo 

Tribunal Federal, a fim de que este garanta a autoridade dessa decisão; e  

b) Essa decisão (e isso se restringe ao dispositivo dela, não abrangendo – 

como sucede na Alemanha – os seus fundamentos determinantes, até porque 

a Emenda Constitucional no 3 só atribui efeito vinculante à própria decisão 

definitiva de mérito), essa decisão, repito, alcança os atos normativos de 

igual conteúdo daquele que deu origem a ela mas que não foram seu objeto, 

para o fim de, independentemente de nova ação, serem tidos como 

constitucionais ou inconstitucionais, adstrita essa eficácia aos atos 

normativos emanados dos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder 

Executivo, uma vez que ela não alcança os editados pelo Poder 

Legislativo
130

 

 

Posteriormente, na Reclamação 1880 AgR, julgamento aludido na monografia como 

paradigma para a ampliação da legitimidade ativa da Reclamação, o STF reconheceu a 

“legitimidade ativa ad causam de todos que comprovem prejuízo oriundo de decisões dos 

órgãos do Poder Judiciário, bem como da Administração Pública, contrárias ao julgado do 

Tribunal [em ADC ou ADI]”
 131

.  

Pode-se indicar a Reclamação 1880 AgR como de adesão à teoria da transcendência, 

pois se reclamava, no caso, da aplicação de uma lei municipal de Turmalina/SP em 

inobservância a decisão do STF na ADI 1662, que declarou a inconstitucionalidade de ato 

normativo do TST (Instrução Normativa 11/1997). É apontado que no julgamento da ADI o 
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STF definiu a tese de que somente se admite o saque forçado de verbas públicas na hipótese 

de comprovada preterição do direito de precedência do credor (§2º do artigo 100 da CF), 

sendo, portanto, única hipótese de sequestro nessa questão ante o texto constitucional
132

. 

Além desse julgado, em nova reclamação, que apontava o desrespeito a autoridade 

da mesma decisão do STF na ADI 1662, o Supremo enfrentou diretamente o posicionamento 

firmado na QO na ADC 1 sobre o efeito vinculante no controle abstrato de 

constitucionalidade, com modificação de seu entendimento. Trata-se da Reclamação 1987
133

.    

Na Reclamação 1987, o Min. Gilmar Mendes defendeu o sentido de emprestar efeito 

vinculante aos fundamentos determinantes (o mesmo da “das bindungsvircum” alemã) no 

texto decorrente da Emenda Constitucional nº 3, com propriedade, pois, conforme frisado 

pelo próprio Ministro, foi juntamente com Ives Gandra autor do texto apresentado pelo Dep. 

Roberto Campos na Câmara dos Deputados para a reforma
134

. 

Em conclusão, na oportunidade, essa posição acerca do efeito vinculante foi a 

defendida pela maioria do Tribunal com finalidade de se garantir a força normativa da 

Constituição e o respeito à competência do Supremo como Corte Constitucional, destaca-se 

de parte da ementa que   

Ausente a existência de preterição, que autorize o sequestro, revela-se 

evidente a violação ao conteúdo essencial do acórdão proferido na 

mencionada ação direta, que possui eficácia 'erga omnes' e efeito vinculante. 

A decisão do Tribunal, em substância, teve sua autoridade desrespeitada de 

forma a legitimar o uso do instituto da reclamação. Hipótese a justificar a 

transcendência sobre a parte dispositiva dos motivos que embasaram a 

decisão e dos princípios por ela consagrados, uma vez que os fundamentos 

resultantes da interpretação da Constituição devem ser observados por todos 

os tribunais e autoridades, contexto que contribui para a preservação e o 

desenvolvimento da ordem constitucional
135

. 

 

Dessa forma, na Reclamação 1987, o Supremo Tribunal Federal entendeu que na 

decisão em controle abstrato assim como o dispositivo da decisão a parte “dispositiva dos 
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motivos que embasaram a decisão” produziam efeitos vinculantes e gerais. Conclui-se que 

nesse sentido “o Supremo nada mais fez do que conferir efeitos vinculantes à ratio decidendi 

do julgado”.
136

  

Contudo, essa conclusão, ante a jurisprudência da Corte de se conectar a existência 

de efeito vinculante com a possibilidade de cabimento da reclamação, encontrou óbices 

práticos, devido à preocupação gerada com o provável aumento vertiginoso de reclamações na 

Corte
137

. 

De modo que a teoria foi de fato rejeitada na Reclamação 3014/SP, na qual se 

limitou o alcance dos limites objetivos do efeito vinculante. Assim, o STF no julgamento 

dessa reclamação afirmou que o efeito vinculante limita-se à parte dispositiva do acórdão, ou 

seja, não transcende para alcançar os fundamentos determinantes
138

.  

Da análise do debate nesse julgado há evidente preocupação com a possibilidade de 

aumento vertiginoso de reclamações perante o STF, caso fosse adotado a “teoria da 

transcendência dos motivos determinantes” ou fosse acatada a hipótese sugerida pelo Min. 

Gilmar Mendes de se realizar o controle incidental de constitucionalidade na reclamação (essa 

possibilidade será novamente considerada no trabalho sob a perspectiva do CPC/2015). 

Após esse julgado, o que se extrai da prática do STF, é a invocação desse precedente 

para não se conhecer as reclamações com esse viés, posto que o Tribunal rechaçou a teoria da 

transcendência dos motivos determinantes
139

.  

Dessa forma, em pesquisa de jurisprudência, a partir do site do Supremo em que se 

colocam como argumentos de pesquisa os termos “transcendência e motivos”, numa leitura 

atual, nota-se a constante menção à necessidade de aderência estrita entre o ato reclamado e o 
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julgado apontado como paradigma do STF desrespeitado, acredita-se como decorrência da 

ementa da Reclamação 3014, relatada pelo Min. Ayres Brito, que acentou que  

“[...] atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão 

tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do 

Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o 

acórdão paradigmático.
140

” (grifou-se) 

 

Esse cenário, portanto, conduz a conclusão pela inadequação da via eleita da 

reclamação quando ela possui como causa de pedir uma decisão do Supremo diversa da 

indicada como fundamento da decisão judicial ou administrativa reclamada.  

Não obstante, entre os julgados colhidos a partir dessa pesquisa, a Reclamação 

16.927 com início do julgamento em 28/4/2015 e acórdão em 4/10/2016, indica uma corrente 

no Tribunal de alteração nesse posicionamento “pacífico” de se rejeitar a transcendência dos 

motivos determinantes
141

.  

A leitura desse julgamento é bastante interesse. Inicia-se com o voto da Min. Rosa 

Weber seguindo a posição tradicional do Supremo com indicação da necessidade de 

“identidade ou similitude entre o conteúdo e as premissas estabelecidas na decisão desta 

Suprema Corte e o ato reclamado”, o que, no caso, levava à falta da estrita aderência entre os 

precedentes invocados e o ato reclamado. Uma curiosidade é que o assunto em questão 

também aborda o tema dos precatórios, julgado pelo STF na ADI 1662, ação direta que 

embasou a discussão na Reclamação 1987, quando o STF indicou a adoção da transcendência 

dos fundamentos determinantes da decisão do controle em abstrato de constitucionalidade.  

Em suma, no caso em questão o reclamante invocou a parte do julgamento da ADI 

1662 que deu interpretação conforme a Constituição a Instrução Normativa nº 11/1997-TST, 

fixando o entendimento de que no precatório apenas os erros materiais ou inexatidões de 

cálculos dos valores dos precatórios podem ser retificados pela presidência do Tribunal. 
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Não obstante, nova norma do Tribunal Superior do Trabalho contradisse a 

interpretação dada pelo STF, conforme posicionamento do Min. Marco Aurélio, quem é 

manifestadamente contra a adoção da transcendência, no que se destaca “[...] O Supremo, no 

âmbito do processo objetivo, fulminou resolução do Tribunal Superior do Trabalho. O que fez 

o meu amado Tribunal? Simplesmente reeditou a possibilidade que tínhamos afastado 

mediante pronunciamento com eficácia vinculante”
142

. 

No decorrer do debate, o Min. Fux declara ser partidário da adoção da teoria dos 

motivos determinantes com a linha de pensamento “no sentido de que uma vez declarada 

inconstitucionalidade nem se permite ao parlamento reeditar uma lei igual, se não tiver um 

ônus argumentativo capaz de, digamos assim, superar a nossa decisão, sob pena de cometer 

um atentado até a dignidade da jurisdição”, concluindo que é um argumento simplório a 

“invocação da aderência estrita quando a essência da decisão, a ratio decidendi, da decisão do 

Supremo é desrespeitada em face de uma norma idêntica”
143

.  

Ademais, do julgamento, aponta-se as ponderações do Min. Luís Roberto Barroso no 

sentido de a adoção da teoria aparenta ser uma consequência do disposto no §4º do art. 988 do 

CPC/2015, conforme se destaca de sua fala: 

O código, ao enfatizar o trabalho com precedentes, ele desenvolveu a ideia 

de que a ratio decidendi, ou seja, a tese jurídica do julgado e a sua causa de 

decidir produzem efeitos para além do caso concreto e prever - e nós vamos 

ter que interpretar isso - que cabe reclamação sempre que o tribunal 

inobserve a tese jurídica que tenha sido firmada em precedente
144

. 

 

Nesse sentido foi igualmente a posição do Min. Edson Fachin. O alerta do Min. 

Barroso é que a partir da leitura do à época recém vigente CPC/2015 o Supremo irá se 

debruçar novamente sobre a questão ante a nova disposição do CPC/2015, indicando que 

inevitavelmente 
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temos um encontro marcado com esta questão, se não neste caso - 

eventualmente até neste caso -, em algum lugar, logo ali no futuro. Quer 

dizer, que o Supremo rejeitou a teoria dos motivos determinantes, como bem 

observou o Ministro Marco Aurélio, é um fato - até numa decisão apertada, 

mas rejeitou. Mas o novo Código transcende esta questão
145

.   

 

O ponto de destaque do julgado que mereceu o debate do Tribunal é a aparente 

injustiça promovida nos autos com a alteração do critério de atualização do título (precatório) 

em fase de execução, com base em norma que aparentemente afronta a interpretação 

conforme a Constituição dada pelo STF em controle abstrato de norma semelhante.  

Esse cenário levou a novo pedido de vista do Min. Luiz Fuz, que apontou que a 

discussão aprofundada entre os integrantes da Turma sobre a aplicação dos motivos 

determinantes dos julgamentos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade ao 

presente caso, especialmente diante do art. 988, § 4º, do CPC/2015, motivou nova vista. 

Contudo, nesse julgado, a questão não pode ser novamente debatida tendo em conta 

o entendimento do Min. Fux de que o julgamento do caso fora iniciado na vigência do 

CPC/1973, o que impossibilita, se fosse o caso, de aplicação de hipótese de cabimento da 

reclamação inaugurada pelo CPC/2015, conforme se destaca 

A regra tempus regit actum impõe que as hipóteses de cabimento da 

reclamação cujo julgamento tenha se iniciado sob a égide do CPC de 1973 

devem ser aquelas vigentes à época do seu ajuizamento, por isso que 

inadmissível a aplicação da nova norma processual, editada em 2015, ao 

caso. Precedente: ARE 952323 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira 

Turma, julgado em 28/06/2016
146

.   

 

Portanto, não foi nesse momento que o Supremo se debruçou sobre a temática da 

transcendência dos motivos determinantes ante a nova disposição do §4º do art. 988 do 

CPC/2015 e seu cotejo com a jurisprudência pacífica de necessidade de “aderência estrita” 

entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma, firmada na Reclamação 3014 na vigência 

do CPC/1973 (rejeição da teoria da transcendência). 
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Por fim, da análise desse interessante caso, colhe-se a fala do Min. Barroso que 

mesmo sendo partidário da teoria em questão alerta com preocupação  

Tenho uma notícia triste para dar: no meu gabinete, a estatística, já sob o 

novo Código nos seus dois meses de vigência, já dobrou o número de 

reclamações. Portanto, lidaremos com uma enxurrada de reclamações e [há 

necessidade de] desenvolver alguns parâmetros jurisprudenciais
147

. 

(grifou-se) 

 

Não se encontrou na pesquisa de Jurisprudência disponível no site do Supremo 

Tribunal novo enfrentamento dessa questão sob a égide do novo Código. Para essa análise, 

refinou-se a pesquisa anterior com a utilização dos seguintes parâmetros: na pesquisa livre 

incluiu-se os argumentos “transcendência dos motivos determinantes” e “transcendência e 

motivos”, em nova pesquisa, repetiu-se esses termos no campo da ementa/indexação, bem 

como no campo legislação pesquisou-se o §4º do art. 988 do CPC/2015. Os argumentos foram 

combinados com o filtro de data de 18/03/2016 a 01/09/2018
148

. Da leitura das suas ementas 

dos resultados não há decisão em reclamação com o cenário posto na monografia
149

. 

De resto, colhe-se dessa análise que, mesmo na vigência do CPC/2015, é constante a 

síntese de a ementa da decisão imprimir a exigência da aderência estrita entre o ato reclamado 

e o paradigma invocado para admissibilidade da reclamação, bem como a menção a rejeição 

da teoria da transcendência por parte do STF na vigência do CPC/1973
150

. 

Não obstante, mesmo com o STF a dizer que não adota a referida teoria, pode-se 

perceber que as premissas da transcendência são utilizadas para alguns posicionamentos do 

Tribunal. Essa realidade foi apontada algumas vezes pelo Min. Gilmar Mendes, a qual se 

                                                 
147

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 16927. Rel. Min. Rosa Weber, Julgamento em 04/10/2016. 

Disponível em http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12799534. Acesso em 28 

de janeiro de 2019. 
148

 Conforme início da vigência do CPC/2015: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81698-cnj-responde-a-oab-e-

decide-que-vigencia-do-novo-cpc-comeca-em-18-de-marco  
149

 Resultado das pesquisas: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28CPC-

2015+MESMO+ART-00988+ADJ40+PAR-00004%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ya44obwa; 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28TRANSCEND%CANCIA+DOS+M

OTIVOS+DETERMINANTES%2EEMEN%2E+OU+TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMI

NANTES%2EINDE%2E%29&pagina=2&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y7ebfa99 e 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%40JULG+%3E%3D+20160301%2

9%28%40JULG+%3C%3D+20180920%29%28TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINAN

TES%2EEMEN%2E+OU+TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EINDE%2E

%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ya59sr2q.  
150

 Por exemplo: Rcl 25880 AgR, Rel.  Min. DIAS TOFFOLI, DJ 26/04/2018; Rcl 22470 Agr, Rel.  Min. ROSA 

WEBER, DJ 06/12/2007. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12799534
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81698-cnj-responde-a-oab-e-decide-que-vigencia-do-novo-cpc-comeca-em-18-de-marco
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81698-cnj-responde-a-oab-e-decide-que-vigencia-do-novo-cpc-comeca-em-18-de-marco
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28CPC-2015+MESMO+ART-00988+ADJ40+PAR-00004%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ya44obwa
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28CPC-2015+MESMO+ART-00988+ADJ40+PAR-00004%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ya44obwa
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EEMEN%2E+OU+TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EINDE%2E%29&pagina=2&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y7ebfa99
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EEMEN%2E+OU+TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EINDE%2E%29&pagina=2&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y7ebfa99
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EEMEN%2E+OU+TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EINDE%2E%29&pagina=2&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y7ebfa99
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%40JULG+%3E%3D+20160301%29%28%40JULG+%3C%3D+20180920%29%28TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EEMEN%2E+OU+TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EINDE%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ya59sr2q
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%40JULG+%3E%3D+20160301%29%28%40JULG+%3C%3D+20180920%29%28TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EEMEN%2E+OU+TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EINDE%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ya59sr2q
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%40JULG+%3E%3D+20160301%29%28%40JULG+%3C%3D+20180920%29%28TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EEMEN%2E+OU+TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EINDE%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ya59sr2q
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%40JULG+%3E%3D+20160301%29%28%40JULG+%3C%3D+20180920%29%28TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EEMEN%2E+OU+TRANSCEND%CANCIA+DOS+MOTIVOS+DETERMINANTES%2EINDE%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/ya59sr2q


52 

 

destaca trecho do seu voto na Reclamação 4335/AC, que foi julgada na vigência do 

CPC/1973: 

Declaramos a inconstitucionalidade de uma lei municipal nesses casos todos 

que se avolumam aqui: IPTU progressivo,taxa de iluminação pública, todos 

esses. Declaramos um caso no Plenário, e, em seguida, passamos a aplicar a 

fórmula do 557. É um dado inevitável. Não trazemos mais a plenário, e 

praticamente todos os ministros que estão aqui há algum tempo já tiveram 

oportunidade de dizer: "O Plenário, na assentada tal, declarou a 

inconstitucionalidade da lei municipal X, e, portanto, afasto também a lei 

inconstitucional Y do município tal." Isso é mais até do que a simples coisa 

julgada, porque, a rigor, a gente está aqui aplicando um entendimento de 

aplicação do efeito vinculante, vamos dizer assim, dos fundamentos 

determinantes, porque, se fôssemos ser ortodoxos, teríamos de trazer cada 

uma dessas leis.
 151

 

  

Diante disso, entende-se que o Tribunal não rejeitou, por completo ou 

substancialmente, a tese da transcendência, mas é inegável que restringiu significativamente 

seu alcance.
152

 A jurisprudência adotou uma postura defensiva nessa matéria com o propósito 

de restringir o acesso direto à Corte por meio da propositura de reclamações per saltum, 

limitando-se os efeitos vinculantes e gerais (pois a existência de efeito vinculante autoriza o 

manejo da reclamação), em sede concentrada, ao dispositivo da decisão e, portanto, apenas à 

norma impugnada na ação direta
153

.  

Observa-se, por fim, as possibilidades apontadas no âmbito do próprio STF e na 

doutrina como opção para outra visão que não a integral rejeição à transcendência dos 

motivos determinantes, pois o atual posicionamento, conforme defendido, nega a condição de 

precedente a importante decisão do STF em controle abstrato, ao considerar-se que os 

motivos determinantes, ou ratio decidendi, é imprescindível para a operação de precedentes, 

no Brasil ou em qualquer outra ordem jurídica
154

. 
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Sem se olvidar, contudo, que em que pese se tiver maior coerência com a admissão 

da eficácia vinculante à ratio decidendi, a preocupação do problema que pode ser o cabimento 

da reclamação per saltum, em caso de seu descumprimento, é uma particularidade brasileira, 

com consequências que não devem ser desconsideradas, pois é um dos principais 

fundamentos da atual rejeição pelo STF da transcendência dos motivos determinantes
155

. 

Nessa perspectiva, examina-se ainda a inovação do CPC/2015 com o art. 988, §4º, e 

sua contribuição para uma mudança do atual paradigma de não se aceitar a força vinculante a 

parte diversa do dispositivo da decisão, visto que, conforme apontado pelos próprios 

Ministros Barroso e Fux, numa primeira interpretação, o advento do §4º deve estender o 

cabimento da reclamação à inobservância da tese jurídica do julgado
156

. 

Repisa-se, então, o objeto da monografia o qual se atém se é admissível reclamação 

constitucional contra decisão judicial que viola o efeito vinculante do precedente oriundo de 

controle abstrato de constitucionalidade. E, nesse sentido, se no cenário de existência de uma 

decisão do STF em ação direta declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 1, do Estado A, 

por motivo X, seria possível o conhecimento de reclamação para cassar decisão judicial ou 

anular ato administrativo amparado em uma lei semelhante (Lei nº 2) do Estado B, que se 

entende inconstitucional pelo mesmo motivo X? 

Preliminarmente, uma vez mais se destaca que a questão posta na monografia se 

refere à hipótese de reclamação decorrente de desrespeito a decisão em controle abstrato de 

constitucionalidade: se se admite a reclamação quando aplicada indevidamente ou não 

aplicada à ratio decidendi firmada nas decisões em controle abstrato (ADI, ADO, ADC e 

ADPF). 

Diante disso, as questões tratadas na bastante debatida Reclamação 4335, por 

exemplo, não são aprofundadas por conta das discussões desse precedente envolverem a 

aplicação da transcendência dos motivos determinantes de julgamento em controle concreto 

de inconstitucionalidade. Hipótese, que embora se reconheça relevante a sua discussão e 

mereça o devido aprofundamento, nunca foi admitida pelo STF, não obstante a crescente 
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visão de abstrativização do controle difuso
157

 e a teoria de mutação constitucional do art. 52, 

X, da CF
158

.  

Diferentemente comportou-se o STF em relação a decisões em controle concentrado, 

momento que o Tribunal se utilizou da “transcendência dos motivos determinantes” para 

cassar decisão judicial embasada em norma diversa da anteriormente declarada 

inconstitucional, mas materialmente semelhantes, conforme, por exemplo, o já aludido 

precedente da Reclamação 1987
159

.  

 

4.2 Possibilidades de alteração de posicionamento do STF ante o CPC/2015  

 

Nessa pesquisa, portanto, identificam-se algumas possibilidades de posicionamento 

do Supremo ante a problemática trazida à baila. Podendo o STF manter o atual entendimento 

restritivo de rejeição a essa transcendência, posicionamento eminentemente de política 

judiciária
160

 ou adotar nova postura em relação à transcendência do caso julgado em processo 

objetivo.  

Uma possibilidade, assim, é a continuação por parte do STF do atual posicionamento 

restritivo, o qual em sede de análise da doutrina de precedentes é negar a natureza das coisas 

(da decisão em controle abstrato), que possui qualidade de precedente
161

. Ademais, esse 

posicionamento pode ser incongruente do ponto de vista da garantia da jurisdição 

constitucional, pois como visto o STF, mesmo rejeitando explicitamente a teoria, lança mão 

da suas premissas para resolução de casos. Não obstante, destaca-se, a justificável 

preocupação de possível aumento desenfreado desse tipo de ação no STF. 
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Outra possibilidade decorre de hipótese aventada pelo professo Lênio Streck em 

análise de uma nova hipótese de cabimento da reclamação com o advento do CPC/2015. 

Alude-se a hipótese de quem for prejudicado por decisão avessa à decisão do STF em controle 

abstrato de constitucionalidade ajuizar reclamação perante qualquer tribunal, trata-se de uma 

via acessória para assegurar as decisões do STF em seu papel de guarda da Constituição, 

conforme trecho que se destaca 

Trata-se, sim, da possibilidade de todo aquele que se afirme atingido por 

decisão avessa à decisão em controle objetivo de constitucionalidade 

promover reclamação perante qualquer tribunal do país para o fim de cassar 

a eficácia do ato do juiz ou tribunal inferior que não tenha aplicado tese 

jurídica aos casos que a ela correspondem ou que a aplicou indevidamente 

(art. 988, §4º, CPC), contrariando decisão do Supremo Tribunal Federal 

proferida em controle concentrado de constitucionalidade
162

.  

 

Essa hipótese decorre da interpretação do professor do inciso III do art. 988 

combinado com seu §4º e, conforme alerta na análise, não se trata da Reclamação prevista na 

Constituição para o STF e STJ. De todo modo, entende-se que é uma possibilidade frente à 

temática posta no estudo, porém por não guardar a estreita relação (utilizando-se de 

argumento pretoriano) com o objeto da pesquisa de admissibilidade da reclamação por parte 

do STF, limita-se, portanto, a registrar a interpretação dessa doutrina, a qual pode ser 

proveitosa para a prática dos causídicos e para uma maior eficiência na sistemática 

processual.  

Outra possibilidade identificada é o uso da reclamação para que o STF declare 

incidentalmente a inconstitucionalidade da lei idêntica ou semelhante a já declarada 

inconstitucional em ação direta. No âmbito do STF essa hipótese foi levantada pelo Min. 

Gilmar Mendes no julgamento da Reclamação 3014, em voto vista, com aparente estratégia 

de se tangenciar a provável rejeição da teoria da transcendência dos motivos determinantes à 

época do julgamento, conforme se destaca 

a controvérsia reside não na concessão de efeito vinculante aos motivos 

determinantes das decisões em controle abstrato de constitucionalidade, mas 

na possibilidade de se analisar em sede de reclamação, a constitucionalidade 
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de lei de teor idêntico ou semelhante à lei que foi objeto de fiscalização 

abstrata de constitucionalidade perante o STF”.
163

 

 

Todavia o Ministro não obteve sucesso nesse ponto, tendo em vista essa Reclamação 

ser apontada como paradigma no posicionamento do STF de rejeição à teoria da 

transcendência. Não obstante, em sede doutrinária, o professor Lênio Streck corrobora com 

essa visão. Em seu artigo, considera-se uma saída para o cenário o “uso da reclamação para 

que o Tribunal declare incindenter tantum a inconstitucionalidade da lei idêntica ou 

semelhante a já declarada inconstitucional em processo objetivo”
164

.  

Justifica-se essa posição com menção a precedente do STF, no qual a Corte declarou 

incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivo da Constituição do Estado de Sergipe 

que outorgava competência ao TJ para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade 

de normas municipais em face da CF com fundamento em julgado de ADI do Estado do Rio 

Grande do Sul com o mesmo teor
165

.  

O professor destaca que “essa solução terá um inegável efeito prático, na medida em 

que dispensará a utilização da via específica do processo objetivo para (re)afirmar a 

constitucionalidade de norma já apreciada pela Corte”. Por fim, conclui que não há sentido o 

não conhecimento dessa hipótese por questões meramente formais e que parece bastante 

lógico que no bojo de reclamação constitucional o Supremo “analise a constitucionalidade de 

leis cujo teor é idêntico, ou mesmo semelhante, a outras leis que já foram objeto do controle 

concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal”
166

.   

 Essa possibilidade de posicionamento do STF guarda similitude com a possibilidade 

do STF passar a reconhecer a “teoria da transcendência dos motivos determinantes”. Tanto é 

assim que na doutrina acima e na jurisprudência do STF é apontado o julgamento da 

Reclamação 3014 como paradigma para a não adoção dessas possibilidades. 
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A sua rejeição, conforme analise desse julgado, conta com argumentos com carga de 

política judiciária, o qual tem como sustentação que o entendimento diverso pode acarretar 

num aumento desequilibrado do número de reclamações no STF. De outra sorte, o argumento 

de quem a defende leva em conta a possibilidade de eficácia dessa decisão, garantindo-se o 

efeito pedagógico da decisão em reclamação, podendo se mostrar como um atalho eficaz
167

.  

Por derradeiro nesse estudo, cogita-se uma possibilidade que guarda relação com o 

art. 988, §4º, do CPC/2015, a qual o Supremo “tem um encontro marcado” no futuro.  

Numa primeira leitura, entende-se que o atual entendimento do STF deve ser 

revisitado à luz do CPC/2015, uma vez que o novo Código reconheceu explicitamente que a 

tese afirmada pela decisão proferida em controle concentrado produz efeitos vinculantes e que 

seu desrespeito possibilita a propositura de reclamação
168

.  

Antes de qualquer coisa, para não se limitar a premissa que essa disposição (§4º, art. 

988) deve alterar a atual restrição de vinculação somente à parte dispositiva da decisão em 

controle abstrato, leva-se em conta as ponderações do Min. Luís Roberto Barroso e da 

professora Patrícia Mello em sede doutrinária sobre essa questão, para se conjecturar uma 

possibilidade de posicionamento do Supremo nessa problemática.  

Para isso, merece definição a expressão tese jurídica estampada algumas vezes no 

CPC/2015. Conceitua-se a tese jurídica como a descrição da interpretação constitucional 

produzida pela Corte como uma premissa necessária à decisão. Nesse sentido, a expressão se 

aproxima do conceito de ratio decidendi
169

. 

 Nesse ponto Barroso e Mello concluem que tese e fundamentos determinantes são 

conceitos distintos para o novo Código, não obstante, pelo aludido no presente estudo, 

entende-se que esse conceito também se aproxima da ratio decidendi. 
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Demais disso, aponta-se que o primeiro desafio a ser enfrentado pelo STF na 

implantação do sistema de precedentes é a identificação com maior precisão da ratio 

decidendi de suas decisões bem como a sua adequada delimitação. Destaca-se o segundo 

desafio, como conseqüência de sua limitação, a definição do “nível de generalidade com que 

formulará as suas teses”
170

.   

Ante esses desafios, inicialmente, deve-se ter em conta que a tese de direito deve ser 

afirmada com atenção aos princípios da inércia da jurisdição, da congruência, do contraditório 

e do devido processo legal. Com isso, o nível de generalidade atribuído pelo STF as suas teses 

jurídicas, que numa primeira face teriam ou viés de tese jurídica mais restritiva ou mais 

ampla, deve ser dado tendo como perspectiva o entendimento jurídico que embasou a decisão 

no momento e também os efeitos que essa tese gerará, posto que a definição da tese jurídica 

relaciona-se com o cabimento da reclamação no CPC/2015. Dessa forma, deve-se preocupar 

com a viabilidade da própria jurisdição constitucional
171

. 

Portanto, considerando a inovação do §4 do art. 988, a nova possibilidade de 

enfrentamento da temática por parte do STF é a afirmação da tese jurídica no caso de decisão 

em processo objetivo. Para isso, firme nas premissas da formação da ratio decidente e do 

precedente, abre-se a possibilidade do STF firmar uma metodologia para se garantir o devido 

debate sobre a possível tese jurídica firmada no caso, bem como permita com clareza 

identificar o posicionamento dos integrantes da Corte sobre ela, por exemplo, para se 

identificar se há maioria em sua definição
172

.  

Aponta-se assim essa possibilidade como uma boa solução para o aparente desafio 

imposto ao Tribunal com o CPC/2015, pois de um lado há a preocupação com a crescente 

demanda em relação à reclamação, de outro lado há importante missão de a Reclamação 

contribuir com a definição de uma cultura de respeito aos precedentes no Brasil. 
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Considerações Finais 

 

A problemática envolvendo a admissibilidade da reclamação no cenário de 

inobservância de precedente firmado em controle abstrato de constitucionalidade deixa o 

Supremo Tribunal entre a cruz e a espada. De um lado há a chance de se sanar injustiças, 

cessar desrespeito a sua autoridade decorrente da não observância de interpretação 

constitucional promovida pelo Supremo na condição de Guardião da Constituição; em 

contrapartida, do outro lado, há a possibilidade de sucumbir a uma posição concentracionária, 

com demasiado alargamento da admissibilidade da Reclamação, incorrendo-se no risco de 

comprometimento da gestão processual do STF e igualmente embargo à jurisdição 

constitucional.  

Portanto, a questão decorrente do cenário exposto: em que existe decisão do STF em 

ação direta declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 1, do Estado A, por motivo X com a 

indagação de que deve o STF conhecer reclamação para cassar decisão judicial ou anular ato 

administrativo amparado em uma lei semelhante (Lei nº 2) do Estado B, que se entende 

inconstitucional pelo mesmo motivo X; não é uma questão de simples posicionamento. 

 Pois se ante a doutrina de precedente o entendimento tende a ser de admissibilidade 

da reclamação, considerando a premissa de se atribuir efeito vinculante à interpretação 

constitucional produzida pelo STF e a sua transcendência às situações semelhantes, mesmo 

que se trate de norma diversa (teoria da transcendência dos motivos determinantes). E mais, 

sendo essa uma premissa para a consideração da decisão do STF em controle abstrato como 

um precedente, a sua não adoção é negar, de forma incongruente, a natureza das coisas. 

De outra banda, é evidente a preocupação de que a admissibilidade da reclamação 

nesses moldes pode abarrotar o Supremo Tribunal Federal e acabar por inviabilizar a 

finalidade dessa hipótese, tornando lenta e ineficaz a cassação das decisões que não respeitam 

a decisão em controle abstrato do Guardião da Constituição.  

Num ou em outro sentido, a questão é que o STF deve enfrentar uma alteração nesse 

entendimento, pois por vezes a adoção da transcendência dos motivos determinantes com 

reconhecimento da decisão em controle concentrado com um precedente contribuirá para a 

racionalidade do sistema processual constitucional. 
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Nesse sentido, corrobora-se com a visão de que o Supremo precisará buscar 

mecanismos para fazer um uso racional da reclamação. Incluindo-se uma formulação com 

muito cuidado da tese jurídica que vinculará os casos futuros, com possibilidade de admitir o 

uso da reclamação ante a inobservância do seu precedente em controle abstrato de 

constitucionalidade por decorrência da falta de cultura de respeito aos precedentes judiciais. 

Dessa forma, a reclamação pode ser um importante instrumento para o 

fortalecimento dessa cultura de observância e alcance dos postulados de um sistema de 

precedentes, pelo menos num primeiro momento.  

Ademais, a busca por uma cultura de respeito aos precedentes, bem como o alcance 

das consequências positivas da internalização do princípio de que casos iguais devem ser 

tratados da mesma forma, decorre da observância por parte dos próprios Tribunais e juízes 

diante da situação de aplicação de precedente da Suprema Corte, mesmo ante a ressalva 

pessoal sobre a questão de direito posta no caso concreto. 

É legitimo, portanto, a conclusão de que a reclamação se tornou um importante 

mecanismo para assegurar a integridade e coerência ao ordenamento jurídico brasileiro. Por 

fim, no estudo da atual reclamação constitucional e do tema de precedentes, é preciso se ater 

que o fortalecimento da reclamação é uma consequência da doutrina e das inovações 

legislativas que tem agregado efeitos vinculantes às decisões do Supremo Tribunal no 

exercício da jurisdição constitucional. 

 

 

  



61 

 

Referências 

 

ARAGÃO, E. D. Moniz de. A Correição Parcial. São Paulo: Bushatsky, 1969. 

 

CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A fazenda pública em juízo, 13ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. 

 

DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Reclamação constitucional no direito brasileiro. Porto 

Alegre: S. A. Fabris, 2000. 

 

DELFINO, Lúcio. Aspectos Históricos da Reclamação. In: NOGUEIRA, Pedro Henrique 

Pedrosa; COSTA, Eduardo José da Fonseca (orgs.). Reclamação constitucional. Salvador: 

JusPodivm, 2013. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A reclamação no processo civil brasileiro. In: NERY JR., 

Nelson (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos e de outros meios de impugnação 

às decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. v. 6. 

 

Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Disponível em 

https://www.dropbox.com/s/i4n5ngh49y1b1f4/Carta%20de%20Florian%C3%B3polis.pdf?dl

=0. Acesso em 12 de fevereiro de 2019. 

 

GONZALES, Gabriel Araujo. Posicionamento vacilante do Supremo Tribunal Federal sobre a 

reclamação constitucional. R. bras. Dir. Proc. – RBDPro | Belo Horizonte, ano 24, n. 95, 

jul./set. 2016. 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini. A Reclamação para garantia da autoridade das decisões dos 

Tribunais. Revista Jurídica Consulex, Ano VI – nº 127, 30 de abril de 2003, p 39/42. 

 

HOLLIDAY, Gustavo Calmon. A reclamação constitucional no novo CPC. Belo Horizonte: 

Fórum, 2016. 

 

HOMMERDING, Adalberto Narciso. Reclamação e Correição Parcial: Critérios para 

Distinção. In: NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa; COSTA, Eduardo José da Fonseca 

(orgs.). Reclamação constitucional. Salvador: JusPodivm, 2013 

 

LEONEL, Ricardo de Barros. Reclamação constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011.  

 

MAGALHÃES, Breno Baía. A trajetória da transcendência dos motivos determinantes o fim 

da história? Ano 52 Número 205 jan./mar. 2015. 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes obrigatórios [livro eletrônico]. 3ª Ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2016 

 

MARQUES, José Frederico. Instituição de Direito Processo Civil. VI, Rio de Janeiro: 

Forense, 1969. 

 

https://www.dropbox.com/s/i4n5ngh49y1b1f4/Carta%20de%20Florian%C3%B3polis.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i4n5ngh49y1b1f4/Carta%20de%20Florian%C3%B3polis.pdf?dl=0


62 

 

MAUÉS, Antonio Moreira. O efeito vinculante na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal: Reclamações constitucionais n. 11.000 a 13.000. Revista Direito FGV | São Paulo | v. 

12 n. 2 | 441-460 | mai-ago 2016. 

 

MELLO, Patrícia Perrone Campos. BARROSO, Luís Roberto. Trabalhando com uma nova 

lógica: A ascensão dos precedentes no direito brasileiro. Disponível em 

https://www.conjur.com.br/dl/artigo-trabalhando-logica-ascensao.pdf. Acesso em 11 de 

agosto de 2018. 

 

MELLO, Patrícia Perrone Campos. O Supremo Tribunal Federal e os precedentes vinculantes: 

os desafios impostos pelo novo código de processo civil. In: A nova aplicação da 

jurisprudência e precedentes no código de processo civil/2015 – estudos em homenagem à 

professora Teresa Arruda Alvim [livro eletrônico] – ed. 2017, Revista dos Tribunais. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. A reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. 

Fórum Administrativo – Dir. Público – FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 100, p. 94/111, junho de 

2009. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 

6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

 

MORATO, Leonardo Lins. A reclamação prevista na Constituição Federal. In: ARRUDA 

ALVIM, Eduardo Pellegrini de; NERY JR., Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa 

(Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos e de outros meios de impugnação às 

decisões judiciais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  

 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume Único, 10. 

Ed. Salvador: JusPodivm, 2018. 

 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. A eficácia da reclamação constitucional In: 

NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa; COSTA, Eduardo José da Fonseca (Orgs.). 

Reclamação constitucional. Salvador: JusPodivm, 2013 

 

NUNES, Dierle; HORTA, André Frederico. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES E 

DISTINGUISHING NO CPC/2015: Uma breve introdução. In: CUNHA, Leonardo Carneiro 

da; MACÊDO, Lucas Buril de; ATAÍDE JR, Jaldemiro Rodrigues de (org.). Precedentes 

judiciais no NCPC. Coleção Novo CPC e novos temas. Salvador: Juspodivm, 2015. 

 

PACHECO, José da Silva. O mandado de segurança e outras ações constitucionais típicas. 6ª 

Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 

 

PACHECO, José da Silva. A “Reclamação” no STF e no STJ de acordo com a nova 

Constituição. Revista dos Tribunais 78 (646), p. 19/32, agosto de 1989. 

 

SANTOS, Alexandre Moreira Tavares. Da Reclamação. RT/Fasc. Civ. Ano 92 v. 808 fev. 

2003 

 

STRECK, Lênio Luiz. A (nova) reclamação no CPC/2015R. Dir. Proc. – RBDPro | Belo 

Horizonte, ano 24, n. 93, p. 129-147, jan./mar. 2016 

 

https://www.conjur.com.br/dl/artigo-trabalhando-logica-ascensao.pdf


63 

 

STRECK, Lenio Luiz. O instituto da Reclamação em face das súmulas (não) vinculantes: A 

visão da Suprema Corte Brasileira a as inovações do novo CPC. In: Juiz constitucional: 

Estado e poder no Século XXI. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2015, p. 301-317.  

 

STRECK, L. L.; FREIRE, A. R. S.; NUNES, D. J. C.; CUNHA, L. J. R. C. B. Comentários ao 

Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

 

STRECK, Lenio Luiz. Por que commonlistas brasileiros querem proibir juízes de interpretar? 

Disponível em https://www.conjur.com.br/2016-set-22/senso-incomum-commonlistas-

brasileiros-proibir-juizes-interpretar. Acesso em 2 de fevereiro de 2018. 

 

STRECK, L.L; CANOTILHO, J. J. G.; MENDES, G. F.; SARLET, I. W. (org.). Comentários 

à Constituição do Brasil. 1. ed. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013 [livro eletrônico].  

 

XAVIER, Carlos Eduardo Rangel. Reclamação constitucional e precedentes judiciais: 

contributo a um olhar crítico sobre o Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016. 

 

 

Legislação 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em 7 de 

janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 

29 de janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil) de 16 de março de 2015. Disponível 

em < http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1072>. 

Acesso em 25 de janeiro de 2019.  

 

Exposição de Motivos do Código de Processo Civi. Disponível em  

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. Acesso em 25 

de janeiro de 2019. 

 

 

Jurisprudência 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n. 141/SP. Relator: Min. Rocha Lagôa. 

Julgada em 25/1/1952. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675>. Acesso em 

14 de janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 831/DF. Relator: Min. Moacyr Amaral do 

Santos. Julgada em 11/9/1970. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87511. Acesso em 20 

de janeiro de 2019.  

 

https://www.conjur.com.br/2016-set-22/senso-incomum-commonlistas-brasileiros-proibir-juizes-interpretar
https://www.conjur.com.br/2016-set-22/senso-incomum-commonlistas-brasileiros-proibir-juizes-interpretar
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art1072
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=365675
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87511


64 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Representação 1092, Tribunal Pleno, rel. Min. Djalci 

Falcão, julgada em 21/10/1984, Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=263866>. Acesso em 

4 de fevereiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 208/SP. Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 

MOREIRA ALVES. Julgamento:  19/11/1986. Disponível em 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1465630>. Acesso em 7 de janeiro de 

2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 336/SP. Relator: Min. Celso  de Melo. 

Julgada em 19/12/1990. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86782. Acesso em 20 

de janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 397 MC-QO/RJ. Relator:  Min. Celso de 

Mello. Julgamento em 25/11/1992. Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347768>. Acesso em 

7 de janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADC no 1 – QO, DJ 16/6/95, Rel. Moreira Alves. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=884. Acesso em 10 

janeiro de 2019.  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 1880 AgR. Relator:  Min. Maurício Corrêa. 

Julgamento em 07/11/2002.. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=349828. Acesso em 7 

de janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 1987-0/DF. rel. Min. Maurício Corrêa, 

Julgamento em 1/10/2003. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87272>. Acesso em 

14 de janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1662, rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 

30/08/2001. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266717. Acesso em 28 

de janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.212/CE. Rel. Min. Ellen Gracie. Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=39647> Acesso em 

20 de janeiro de 2019.  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 595, rel. Min. Sydney Sanches. Julgamento 

em 28/08/2002. Disponível em 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86895>. Acesso em 

01 de fevereiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 5.470/PA. Decisão Monocrática, rel. Min. 

Gilmar Mendes, DJ 10/03/2008. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=263866
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1465630
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86782
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347768
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=884
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=349828
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87272
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266717
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=39647
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86895


65 

 

<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2549038>. Acesso em 14 de janeiro 

de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 10.793/SP. Rel. Min. Ellen Gracie. Julgado 

em 13/4//2011. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1215183. Acesso em: 

21 de janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4335/AC. Rel. Min. Gilmar Ferreira 

Mendes. Julgado em 20/03/2014. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2381551 Acesso em 2 de fevereiro de 

2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR-ED Reclamação 16.418. Rel. Min. Teori Zavascki, 

Julgamento em 28/5/2014. Disponívem em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6202278. Acesso em 28 

de setembro de 2018. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 16927. Rel. Min. Rosa Weber, Julgamento 

em 04/10/2016. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12799534. Acesso em 

28 de janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR Reclamação 27.798,  rel. min. Alexandre de 

Moraes, julgamento em 27/10/2017.  Disponível em  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14042231. Acesso em 

21 de janeiro de 2019.  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag.R na Reclamação 24.464/RS. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14316257. Acesso em 7 

de janeiro de 2019.  

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 1987, rel. Min. Maurício Corrêa, 

julgamento em 1/10/2003. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87272. Acesso em 7 de 

janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 3014, rel. Min. Ayres Britto, julgamento 

em 10/03/2010. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611505. Acesso em 20 

de janeiro de 2019. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver 

transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo 

Tribunal Federal. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumul

a_701_800. Acesso em 12 de fevereiro de 2019.  

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2549038
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1215183
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2381551
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6202278
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12799534
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14042231
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14316257
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=87272
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611505
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumula_701_800
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumula&pagina=sumula_701_800

