
Nº 16670/2017
Reclamação 21.523 São Paulo
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Reclamante:  Lelia Maria Poglitsch Roza Amaro
Reclamado: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo

RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRAN-
SITADA EM JULGADO. DEBATE PREJUDICADO
POR JULGADO SUPERVENIENTE. ALEGADA VI-
OLAÇÃO  A  DECISÃO  PROFERIDA  PELO  STF
EM CONTROLE  DIFUSO  DE  CONSTITUCIO-
NALIDADE. RECLAMAÇÃO  AJUIZADA  SOB  A
ÉGIDE  DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO. DE-
MANDA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA POR SERVIDORA SUBMETIDA
A REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA MATE-
RIAL  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO. ALEGADA
VIOLAÇÃO  ÀS  DECISÕES  PROFERIDAS  PELO
STF  NA  ADI  3.395/DF  E  NO  RE  573.202/AM.
INOCORRÊNCIA.

1.  É  incabível  reclamação  proposta  contra  decisão  já
transitada em julgado. Inteligência  da  Súmula  734 do
STF.

2. Não se admite reclamação, à luz do CPC/1973, fun-
dada  em  violação  a  julgado  proferido  pelo  STF  em
controle difuso de constitucionalidade, ainda que haja
reconhecimento da repercussão geral da matéria. Prece-
dentes.

3. Não viola as decisões proferidas pelo STF na ADI
3.395/DF e no RE 573.202/AM julgado que reconhe-
ce a competência da Justiça do Trabalho para apreciar
demanda que envolve a Administração Pública e servi-
dora contratada sob o regime celetista. Precedentes.

4. Parecer pelo não conhecimento da reclamação; subsi-
diariamente, pela improcedência do pedido.
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1. INTRODUÇÃO

Trata  de  reclamação  proposta  por  Lelia  Maria  Poglitsch

Roza Amaro, a fim de que sejam cassadas decisões proferidas pelo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos dos

agravos  de  instrumento  Processo 2115031-15.2015.8.26.0000  e

Processo 2115005-17.2015.8.26.0000, fls. 3/12. Alega-se  violação

à autoridade dos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Fede-

ral  (STF)  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADI)

3.395/DF  e  no  Recurso  Extraordinário  (RE)  573.202/AM –

Tema de Repercussão Geral (RG) 43.

Sustenta  a reclamante  que  os  referidos  julgados  do  STF

confirmam  a  competência  da  Justiça  Comum  para  apreciar  as

demandas que envolvem a Administração Pública e seus servidores

estaduais.  Argumenta  que  as  decisões  reclamadas  (fls. 37/42  e

44/49) contrariam  o  posicionamento  do  STF, já  que  o  TJSP,

declarando-se  absolutamente  incompetente  para  apreciar  as

demandas originárias, ajuizadas por servidora pública estadual  em

face do Estado de São Paulo, determinou a remessa dos feitos à

Justiça do Trabalho. 

Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia das decisões

reclamadas; pede, ao fim, sua cassação.

Em decisão  de  fl. 51, o  Ministro  Relator  determinou  a

requisição de informações à autoridade prolatora, as quais foram

prestadas às fls. 55/58. 
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O Estado de São Paulo, réu nas demandas de origem, não

foi  cientificado  da  propositura  da  reclamação.  Das  decisões

reclamadas  consta  a  informação  de  que  a  relação  jurídica

processual não foi formada (fls. 37 e 44).

Nesse  estágio, vieram  os  autos  à Procuradoria-Geral  da

República para emissão de parecer.

2. DISCUSSÃO

2.1 Preliminar. Decisão reclamada transitada em julgado.

Súmula 734 do STF

É incabível  a  reclamação contra  a  decisão  proferida  nos

autos  do  agravo  de  instrumento  Processo  2115031-

15.2015.8.26.0000  (fls. 37/42),  interposto  em face  da  sentença

prolatada na demanda Processo  1008641-19.2015.8.26.0071 (fls.

24/25). 

Em consulta ao andamento processual na página do TJSP na

internet, constata-se que a decisão atacada transitou em julgado

em  3/7/2015,  antes  do  ajuizamento  da  presente reclamação,

ocorrido  em 30/7/2015 (fl. 1). A certidão eletrônica do trânsito

em julgado encontra-se disponível no sítio eletrônico.

Dispõe  a Súmula  734  do  STF  que  “não  cabe  reclamação

quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha
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desrespeitado  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal.”  O  verbete

representa,  portanto,  óbice  ao  prosseguimento  da  reclamação

quanto à decisão em foco.

Opina-se pelo não conhecimento, no particular.

Registre-se, ainda, que a ora reclamante ajuizou demanda

idêntica perante a Justiça do Trabalho, após a prolação da decisão

reclamada, o que se infere de consulta nominal em site de busca e

acesso  ao  andamento  do  processo  eletrônico  localizado.  No

Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região o novo feito

recebeu o número 0011699-42.2015.5.15.0091.

2.2 Preliminar. Debate prejudicado por julgado

superveniente. Perda de objeto

Também se mostra incabível a presente reclamação contra a

decisão proferida nos autos do agravo de instrumento Processo

2115005-17.2015.8.26.0000  (fls.  44/49),  interposto  em  face  da

sentença  prolatada  na  demanda  Processo  1008636-

94.2015.8.26.0071 (fls. 34/35). 

Em consulta ao andamento processual na página eletrônica

do TJSP na internet, constata-se que a decisão atacada transitou

em julgado em  4/8/2015. Depois do trânsito em julgado, a  ora

reclamante  ajuizou  demanda  com  o  mesmo  debate  perante  a
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Justiça do Trabalho, conforme consulta nominal em site de busca e

acesso ao andamento do processo eletrônico localizado. 

No  TRT da  15ª  Região, o  processo  recebeu  o  número

0010538-60.2016.5.15.0091.  Na  demanda  trabalhista,  houve

prolação de sentença de mérito, a qual transitou em julgado em

27/10/2016, o que  infere  de consulta  eletrônica ao trâmite do

feito. 

Considerando  que  o  pedido  formulado  na  demanda

originária  foi definitivamente  julgado pela Justiça do Trabalho, o

debate  sobre  a  competência  material  para  apreciação  da  causa

restou prejudicado. A reclamação perdeu o objeto, no particular.

Opina-se pelo não conhecimento.

2.3 Preliminar. Decisão paradigma proferida em controle

difuso de constitucionalidade. Não cabimento

É incabível reclamação ajuizada antes da Lei 13.256, de 4 de

fevereiro de 2016, por alegada violação a autoridade de decisão em

recurso extraordinário com repercussão geral – RE 573.202/AM

– Tema 43/RG.

Somente a partir da edição da mencionada legislação, que

inseriu o inciso II ao § 5º do art. 988 do CPC, passou-se a admitir

reclamação para garantir  a autoridade de decisão proferida pelo
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STF  em  recurso  extraordinário  com  repercussão  geral

reconhecida, quando esgotadas as instâncias ordinárias:

§  5º É inadmissível a reclamação: 

(...)

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 ordinária  s  
(sem destaque no original).

Anteriormente à incidência da nova norma, sob a égide do

CPC/1973, a jurisprudência  do  STF  havia  consolidado

entendimento de inadmitir a propositura de reclamação  fundada

em contrariedade a decisões proferidas em recurso extraordinário.

Nesse  sentido  é  a  ementa  a  seguir  transcrita,  em  que  se

mencionam precedentes:

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA
RECLAMAÇÃO.  CONVERSÃO  EM  AGRAVO
REGIMENTAL.  FALÊNCIA  E  RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.  COMPETÊNCIA.  ALEGADO
DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DESTA SUPREMA
CORTE. JULGAMENTO REALIZADO NA ADI 3.934/DF.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. PARADIGMA DE ÍNDOLE
SUBJETIVA  (RE  583.955/RJ).  IMPOSSIBILIDADE  DO
MANEJO  DE  RECLAMAÇÃO  COMO  SUCEDÂNEO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.  1.  Os  embargos  de  declaração  opostos
objetivando  a  reforma  da  decisão  do  relator,  com  caráter
infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é
o  recurso  cabível, por  força  do  princípio  da  fungibilidade.
(Precedentes:  Pet  4.837-ED,  rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,
Tribunal  Pleno,  DJ  14.3.2011;  Rcl  11.022-ED,  rel.  Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-

6



PGR                                                                      Reclamação   21.523     SP  

ED, rel. Min. DIAS  TOFFOLI, 1ª  Turma, DJ  9.3.2011; RE
546.525-ED,  rel.  Min.  ELLEN  GRACIE,  2ª  Turma,  DJ
5.4.2011). 2. A ausência  de  identidade  de  temas  entre  o  ato
reclamado e a decisão desta Corte nos autos da ADI 3.934/DF,
tida por descumprida, torna inviável o manejo da reclamação. A
declaração de constitucionalidade de determinados dispositivos
da Lei 11.101/2005 acerca da recuperação judicial, extrajudicial
e  falência  não tem pertinência  com a  competência  do  juízo
falimentar para a execução de créditos trabalhistas. 3. As decisões
proferidas em sede de recurso extraordinário, ainda que sob o
regime da repercussão geral, não se prestam como paradigma
viabilizador do instrumento da reclamação constitucional se o
reclamante  não  houver  integrado  a  relação  processual. 4. A
reclamação  revela-se  incabível,  quando  invocado,  como
paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido
em  processo  de  índole  subjetiva, cuja  relação  processual  o
reclamante  não  integrou. Precedentes: Rcl  10.615-AgR, Rel.
Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 14/6/2013; Rcl 11.566-AgR,
Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 1º/8/2013; Rcl 14.638-AgR,
Rel.  Min. Dias  Toffoli,  Pleno,  Dje  18/11/2013.  5.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento. 1(Sem  destaque  no
original.) 

A  presente  reclamação  foi  ajuizada  sob  a  égide  do

CPC/1973. Conforme  se  infere  do posicionamento

jurisprudencial  destacado,  o  fato  de  ter  sido  reconhecida  a

repercussão geral do tema não fazia servível a decisão como base

para a propositura da reclamação proposta.

Opina-se pelo não conhecimento.

1 Supremo Tribunal Federal. RCL 118.099-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux. DJe
un. 53, 19 mar. 2015.

7



PGR                                                                      Reclamação   21.523     SP  

2.4 Alegada violação à autoridade das decisões proferidas

pelo STF na ADI 3.395/DF e no RE 573.202/AM – Tema

43/RG. Inocorrência

Superadas  as  preliminares, ainda  assim  a  reclamação  não

merece prosperar.

A  reclamante  alega  que as  decisões  prolatadas  pelo  TJSP

violam o entendimento fixado pelo STF na ADI 3.395/DF e no

RE 573.202/AM, eis que proclamaram a competência da Justiça

do  Trabalho  para  processar  e  julgar  demandas  que  envolvem a

Administração Pública e servidora pública estadual. Articula que a

Justiça do Trabalho não é competente para o julgamento dos feitos

originários,  pois,  apesar  de  contratada  sob  o  regime  da

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a reclamante submete-

se ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis  do Estado de São

Paulo.

Não lhe assiste razão.

No bojo da ADI 3.395/DF, o Pleno do STF referendou a

decisão  liminar  proferida pelo  Ministro  Nelson  Jobim em

27/1/2005, suspendendo  “toda interpretação dada ao inciso I do art.

114  da  CF, na  redação  dada  pela  EC  45/2004, que  inclua, na

competência da Justiça do Trabalho, a ‘[...] apreciação [...] de causas que

[...] sejam instauradas  entre  o  Poder  Público  e  seus  servidores, a  ele

vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-

administrativo”. Confira-se  a  ementa  do acórdão  que ratificou a
8
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liminar,  reconhecendo  a  competência  da  Justiça  Comum,

publicado no DJ em 10/11/2006:

EMENTA:  INCONSTITUCIONALIDADE.  Ação  direta.
Competência. Justiça  do Trabalho. Incompetência  reconhecida.
Causas  entre  o  Poder  Público  e  seus  servidores  estatutários.
Ações  que  não  se  reputam  oriundas  de  relação  de  trabalho.
Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça
Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela
EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir  outra
interpretação.  O  disposto  no  art. 114, I, da  Constituição  da
República, não  abrange  as  causas  instauradas  entre  o  Poder
Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-
estatutária. (Sem destaque no original.)

Na  apreciação  do  recurso  extraordinário  paradigma  do

Tema  de  Repercussão  Geral  43  (RE  573.202/AM),  o  STF

também decidiu pela competência da Justiça Comum para julgar

demandas relativas a contratações temporárias, pelo Poder Público,

regidas por legislação local editada antes da Constituição de 1988.

Veja-se a ementa do acórdão, publicado no DJe em 5/12/2008:

EMENTA:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  REGIME
ESPECIAL.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  REGIDA
POR  LEGISLAÇÃO  LOCAL  ANTERIOR  À
CONSTITUIÇÃO DE  1988, EDITADA  COM BASE  NO
ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. ACÓRDÃO QUE
RECONHECEU  A  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  DO
TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
Ao  reconhecer  a  competência  da  Justiça  do  Trabalho  para
processar e julgar a reclamação trabalhista, o acórdão recorrido
divergiu  de pacífica  orientação jurisprudencial  deste Supremo
Tribunal  Federal. II  -  Compete à Justiça  Comum processar  e
julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores
submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada
antes da Constituição Republicana de 1988, com fundamento
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no art. 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe deu a
Emenda  Constitucional  no  1/69,  ou  no  art.  37,  IX,  da
Constituição de 1988. III - Recurso Extraordinário conhecido e
provido. (Sem destaque no original.)

Nesses termos, o STF reconhece a competência da Justiça

Comum para o julgamento de demandas que envolvem servidores

estatutários  ou  vinculados  à  Administração  Pública  por  regime

jurídico-administrativo, ainda  que  por  contratação  temporária.

Ocorre que as decisões reclamadas, assim como o quadro fático

narrado  na  petição  inicial  desta reclamação,  não  permitem

constatar  a  identidade  material  entre  a  situação  jurídica  da

reclamante e aquelas descritas nas decisões paradigmas.

A competência da Justiça do Trabalho foi reconhecida pelo

TJSP nas demandas de origem em razão  da natureza celetista da

contratação. Constou das decisões atacadas (fls. 38 e 45):

Ao que se infere dos autos a agravante foi contratada segundo as
disposições  da  Consolidação das  Leis  do Trabalho –  CLT, de
modo que a sua pretensão está jungida à esfera da Justiça do
Trabalho. Trata-se de competência absoluta à luz do artigo 114,
inciso  I,  da  Constituição  Federal,  com  redação  dada  pela
Emenda Constitucional nº 45/2004:
[…]

Não  há,  nos  autos  desta  reclamação,  informação  ou

documento  atinente  à  mudança  de  regime  da  trabalhadora,

assumidamente contratada como celetista (fl. 3). Não há menção à

data  de  ingresso  no  serviço  público  (se  antes  ou  depois  da

Constituição de 1988), nem à submissão ou não a prévio concurso,

ou à transitoriedade ou não da contratação. 
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Não cabe ao STF, em sede de reclamação para a preservação

da autoridade das decisões  apontadas como paradigmas, aferir  a

natureza jurídica da relação jurídica de direito material deduzida

na demanda originária, como pretende a reclamante. Isso exigiria

revolvimento  de  matéria  fático-probatória,  implicando

inadmissível  juízo  revisional,  incompatível  com  o  instrumento

processual  de  especialíssima  finalidade  constitucional.  Nesse

sentido é a jurisprudência do STF, como exemplifica a ementa a

seguir transcrita:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSTITUCIONAL. CAUSAS
INSTAURADAS  ENTRE  O  PODER  PÚBLICO  E
SERVIDOR  CONTRATADO  SEM  CONCURSO
PÚBLICO, ANTES  DA  CONSTITUIÇÃO  1988, SOB  A
ÉGIDE  DA  CLT.  AFRONTA  À  ADI  3.395  MC.
INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO
VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE
NESTA  VIA  PROCESSUAL. AGRAVO  REGIMENTAL  A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.  A pretensa  violação ao
entendimento firmado por esta Corte nos autos da ADI 3.395
MC depende de questão prévia relativa à natureza do vínculo
entre o ente público e o servidor, matéria que não se revela
cognoscível em sede de reclamação. 2. Agravo regimental a que
se nega provimento.2 (Sem destaque no original.)

Registre-se,  ainda,  que  a  alegada  alteração  de  regime

jurídico, de  celetista  para estatutário, por si  seria suficiente para

obstar o trânsito da reclamação, já que as decisões paradigmas não

contemplam referida situação específica. O STF já decidiu nessa

linha, reconhecendo que a ausência de aderência estrita entre  o
2 Supremo Tribunal Federal. RCL 18.396-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux. 

DJe un. 222, 12 nov. 2014.
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julgado  apontado  como  paradigma  e  a  decisão  reclamada

inviabiliza  o conhecimento da reclamação, conforme a seguinte

ementa:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
JUSTIÇA DO TRABALHO E COMPETÊNCIA. AFRONTA
À  ADI  3.395  MC/DF.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO
REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.
Inobservância de relação de pertinência estrita ente o decidido
na ADI 3395 e o ato reclamado. 2. Pessoa admitida nos quadros
da  Administração  Pública  em 1986, sob  o  regime  celetista  e
discussão, nos  autos  originários, sobre  a  transmudação  de  tal
regime para o estatutário, a partir de posterior vigência de lei
municipal que inaugurou o Estatuto dos Servidores Públicos de
Juazeiro/BA. 3. Situação  específica  não  contemplada  na  ADI
3395  MC. 4. Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
3(Sem destaque no original.)

De  toda  sorte, em se tratando  a reclamante  de  servidora

submetida ao celetista, como se infere das decisões reclamadas, o

reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho é medida

que se  amolda  ao posicionamento do STF.  Veja-se  o julgado a

seguir destacado:

EMENTA: COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO
– AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
3.395  –  LIMINAR  –  ALCANCE  –RECLAMAÇÃO.  O
Tribunal, ao examinar  a  Medida Cautelar  na  Ação Direta  de
Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista
a  competência  para  apreciar  relação  jurídica  entre  o  Poder
Público  e  servidor  regida  pela  Consolidação  das  Leis  do
Trabalho.4 (Sem destaque no original.)

3 Supremo Tribunal Federal. RCL 21.294-AgR/BA, Rel. Min. Edson 
Fachin. DJe un. 47, 14 mar. 2016.

4 Supremo Tribunal Federal. RCL 8.406-AgR-segundo/PE, Rel. Min. 
Marco Aurélio. DJe un. 102, 29 maio 2014.
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3. CONCLUSÃO

O Procurador-Geral da República opina pelo não conheci-

mento da reclamação; subsidiariamente, caso seja conhecida, pelo

indeferimento do pedido.

Brasília (DF), 08 de fevereiro de 2017.

Rodrigo Janot Monteiro de Barros

Procurador-Geral da República

JCCR/HSA/LMSS
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