
PROVA DA 2ª FASE DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE PROMOTOR
SUBSTITUTO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Dissertação

TEMA: “A estrutura da Reclamação Constitucional”.

É obrigatória a abordagem pelo candidato aos seguintes subtemas:
a) Função, objeto e natureza jurídica da ação;
b) Cabimento em relação aos enunciados de súmula vinculante do STF;
c) Cabimento da reclamação de decisão em reclamação;
d) Cabimento da reclamação contra decisão transitada em julgado.

I. Critérios de correção

De início cumpre ressaltar que a questão formulada para a disciplina em tela possui
natureza diversa de simples pergunta subjetiva, pois se trata da busca pelo desenvolvimento de
texto dissertativo a respeito de tema pré-selecionado.

Assim, cuida-se nesta etapa de avaliar-se junto ao candidato além de seu conhecimento
jurídico, a sua capacidade de raciocínio, organização de ideias, poder de síntese e de
convencimento.

Dessa forma é objeto de validação em cada reposta de cada um dos candidatos a
adequação ao tópico proposto, a força dos argumentos, o uso de evidências, a adequação
ao tema e pensamento crítico e ainda, na composição da redação, o uso adequado e
correto da gramática, o desenvolvimento do texto, o estilo, a organização e a linguagem
empregada.

Importante ressaltar que os critérios acima se aplicam a cada um dos subtemas
requeridos assim como à totalidade do texto escrito, que por se tratar de dissertação faz surgir a
necessidade de exposição e desenvolvimento de um pensamento de liame único do seu início
ao seu final, com a necessária conclusão crítica a respeito da matéria posta em debate.

Nesse sentido é que, muito embora os subtemas se constituam em abordagens
obrigatórias para totalidade da resposta como um todo, o desenvolvimento do texto não se
resume a eles, pelo contrário, através do desenrolar de cada uma das respostas necessárias
deve-se se chegar a uma completude surgida de cada uma das conclusões aos temas afetos à
“estrutura da reclamação constitucional”.

Dessa forma, as respostas obtidas em cada um dos quatro subtemas constituem-
se em parte da nota atribuída à prova (0,75 – zero vírgula setenta e cinco) décimos por
questão, mas de forma alguma sua totalidade, sendo indispensável para a resposta
integralmente correta como desenvolvimento do texto e obtenção dos demais 2,0 (dois vírgula
zero) pontos, a composição de uma pequena introdução com menção rápida ao histórico da
reclamação, a resposta sintética a cada um dos subtemas com a devida formação de opinião



critica do candidato e, após, uma conclusão mínima coerente em referência a questões de
realce ainda sem solução jurídica consistente para o instituto da Reclamação.

Assim, com base nestes critérios preliminares serão analisadas as respostas redigidas
na prova pelo candidato.

II. Resposta da Prova

A origem da Reclamação Constitucional se deu através da evolução jurisprudencial do
STF, cuja fundamentação se assenta na teoria norte-americana dos poderes implícitos (Teoria
d o s Implied Powers). Nasceu no regimento interno do STF de 1957, tornou-se lei com a
constituição de 1967 e ganhou força de instituto constitucional com sua incorporação ao texto em
1988. 

Os fundamentos normativos aplicados à espécie são a CF/1988, arts. 102, I, L; 103-
A, § 3º e 105, I, f e Lei 8038/90, Lei 11.417/06 e Regimentos Internos STF (arts. 156-162) e STJ
(arts. 187-192).

Constituem-se hipóteses de aplicação com conteúdos de fundamentação
vinculada: 1) invasão de competência do STF e STJ e necessidade de preservá-la; 2)
desobediência às decisões do STF e STJ e necessidade de restauração do respeito às decisões
dos tribunais superiores; 3) decisão judicial ou ato administrativo que contraria Súmula
Vinculante, a aplica indevidamente ou nega sua vigência (hipótese que se aplica exclusivamente
às decisões do STF, implementada pela EC/45); 4) violação de Súmula impeditiva de recursos
(previsão do art. 518, 1º do CPC), e 5) divergência da sentença-tipo (dissenso entre magistrado
e tribunais) proveniente de matéria com orientação sumulada ou pacífica no STF e STJ (arts.
285-A, 543-B e 543-C do CPC), com ofensa à razoável duração do processo e ao devido
processo legal.

Subtema A

A função da Reclamação divide-se em Função Primária, que visa a sustentação da
integridade interpretativa do STF e fortalecimento do quadro da jurisdição constitucional
brasileira e Secundária que pretende cassar decisão judicial ou avocar os autos para
preservação da competência do STF e STJ.

Quanto ao seu Objeto, constitui-se a Reclamação em Instrumento de Decisão no
ordenamento jurídico cujo objeto é a absorção e resolução da insegurança jurídica como via de
proteção da Jurisdição Constitucional (STF e STJ) do sistema.

No que diz respeito à sua Natureza Jurídica muito embora a melhor resposta seja a de
que a Reclamação é uma Medida de cunho judicial (ação) materializadora de uma garantia
processual constitucional (embora para Frederico marques seja administrativa), na qual há
sentença de mérito transitada em julgado com formação de coisa julgada material estando
sujeita, portanto, à ação rescisória, existem outras correntes doutrinárias de citação
obrigatória que atribuem à Reclamação natureza de Incidente processual (Nelson Nery
Junior); Recurso ou sucedâneo recursal (Jose Frederico Marques e Alcides Mendonça Lima);



Remédio processual sem natureza recursal de porte constitucional (Cândido Rangel
Dinamarco e Humberto Theodoro Junior); Ação correicional (Pontes de Miranda); Simples
ação (José da Silva Pacheco, Gleydson Kleber de Oliveira, Leonardo Lins Morato e Marcelo
Navarro Ribeiro Dantas).

Ainda nesse tópico, demonstra-se insuperável a filiação a uma delas assim como a
explicação crítica das razões e exposição dos fundamentos porque entende o (a)
candidato (a) ser a opção escolhida a correta.

Subtema B

Cabimento em relação aos enunciados de Súmula Vinculante

Neste ponto é essencial a atribuição dos fundamentos legais completos, vez que se
trata de prova com consulta à legislação aplicada à espécie. Sendo assim a referência aos
arts. 103-A, § 3º CF/88; art. 7º e §§ da Lei 11.417/06 e arts. 56, §3º; 64-A e B da Lei 9784/99 se
tornam indispensáveis.

Além disso, fundamental a explicação de que a utilização da Reclamação nesta
hipótese se dá, além das decisões judiciais, apenas contra atos administrativos e não
contra os atos da administração pública (Lei n.º 11.417/06) que contrariem Súmula
Vinculante, diferenciação essencial para a correta aplicação do preceito.

Ainda no campo constitucional-administrativo, em razão da sua popularização é
fundamental pelo candidato a abordagem de seu cabimento em virtude de sanção
disciplinar administrativa, e especificadamente: a) da necessidade de motivação dupla do
agente para sua decisão; b) transcendência dos efeitos da decisão da reclamação; e c)
responsabilidade pessoal do administrador pelo seu descumprimento.

Subtema C

Cabimento da reclamação de decisão em reclamação   

A reclamação de decisão em reclamação é plenamente possível, tendo como exemplo
clássico decisão do STJ que invade competência do STF.

Subtema D

Reclamação de decisão transitada em Julgado

A reclamação não pode ser sucedânea de ação rescisória, sendo cabível somente se a
decisão objeto não transitou em julgado. Aplicação da Súmula 734 do STF, sendo necessária
sua citação expressa na resposta. Mais ainda, é fundamental ao candidato assinalar que é
perfeitamente possível o cabimento da reclamação se a decisão que transitou em julgado
é a descumprida.

Para a reposta ser completa exige-se a referência, ainda que por mera citação, a autores
outros tais como Leonardo Morato para quem, como o Mandado de Segurança, a reclamação
pode ser manejada mesmo diante da coisa julgada.



Apresenta-se neste item a necessidade primordial de se abordar, em virtude da recente
discussão em andamento no STF, da possibilidade de manejamento de Reclamação diante
do transito em julgado de decisão fundada em norma posteriormente declarada
inconstitucional por controle concentrado, com referência expressa ao RE 730462.

Reclamação em outros tribunais

Por fim, há a necessidade de pelo menos citação da possibilidade ou não da reclamação
nos Tribunais estaduais, na Justiça do Trabalho (principalmente em virtude da
inconstitucionalidade declarada dos dispositivos do regimento interno do TST), na Justiça
Eleitoral e Justiça Militar da União.

III. Conclusão

No mais, deve o candidato apresentar o cumprimento aos critérios estabelecidos no item
I, repito, adequação ao tópico proposto, força dos argumentos, uso de evidências, adequação de
raciocínio e pensamento crítico para cada um dos subtemas, assim como para o tema em geral
desenvolvido, firmando posicionamento fundamentado e convincente para a questão como um
todo.
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Examinador – Grupo I.


