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Reclamação Constitucional. 

        



Reclamação Constitucional. 

- A natureza jurídica da reclamação constitucional é controvertida, mas 

o posicionamento dominante é no sentido de reconhece-la como uma 

ação propriamente dita. 

- Tem uma dupla função de ordem político-jurídica, voltada para a 

preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do 

STF (art. 102, I, l, CF/88) e STJ (art. 105, I, f, CF/88). 



Reclamação Constitucional. 

- O art. 988, §2º do CPC permite que a reclamação seja proposta 

perante qualquer tribunal, sendo competente para o seu julgamento o 

órgão cuja competência se pretenda preservar ou cuja autoridade se 

busque garantir.  

- Legitimidade ativa: qualquer pessoa afetada por decisão de órgãos do 

Poder Judiciário ou da Administração Pública contrária ao julgado do 

STF. 

 



Reclamação Constitucional. 

- Objeto: qualquer ato administrativo ou judicial que desafie a 

competência ou a exegese constitucional consagrada pelo STF 

(quando a reclamação for apresentada a ele), mesmo que não haja 

ofensa direta (Novelino). 

- Procedimento: Código de Processo Civil (art. 988 e seguintes) e 

Regimento Interno do STF. 



Reclamação Constitucional. 

- Cabimento: “caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público 

para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões 

do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de 

decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em 

julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 

incidente de assunção de competência” (art. 988, CPC)           



Reclamação Constitucional. 

- O Art. 988, §5º do CPC indica que a reclamação não será admitida se:   

“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”.   



Reclamação Constitucional. 

- Procedimento: ao despachar a reclamação, o relator irá requisitar 

informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato 

impugnado (prazo: 10 dias), poderá, se necessário, ordenar a 

suspensão do processo ou do ato impugnado (para evitar dano 

irreparável) e determinará a citação do beneficiado pela decisão 

impugnada, que terá 15 dias para contestar o pedido.  

 

 



Reclamação Constitucional. 

- Qualquer interessado pode impugnar o pedido do reclamante. 

- Se não tiver sido o autor, o MP terá vista do processo por 5 dias, após o 

decurso do prazo de informações e do oferecimento da contestação. 

- Julgamento: se procedente, o tribunal cassará a decisão exorbitante ou 

determinará medida adequada à solução da controvérsia. A decisão será 

cumprida imediatamente (art. 992 e 993, CPC). 

 



Reclamação Constitucional. 

- As reclamações destinadas à preservação da competência do STF 

incluem conflitos federativos, abertura de inquéritos contra 

autoridades com prerrogativa de foro no STF, decisões de juizados 

especiais que negam seguimento a recurso extraordinário e utilização 

de ação civil pública como instrumento de controle de 

constitucionalidade (Novelino).  

 



Reclamação Constitucional. 

- Para garantir a autoridade das decisões do STF, tem sido utilizadas 

para assegurar a eficácia de decisões dotadas de efeito vinculante e as 

proferidas em habeas corpus e recurso extraordinário (Novelino). 

 


