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Decisão

    Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por A C S F M em face 
de decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que teria afrontado a autoridade do Supremo 
Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
    A reclamante discorre sobre a ratio da Súmula STJ nº 383 para concluir que, “nos casos que 
envolvem crianças e adolescentes em situação do (sic) artigo (sic) 98 e 101 do ECA”, a 
interpretação do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
firmou-se no sentido de que
    “o foro competente é o do local do detentor de sua guarda, mas principalmente no local onde 
efetivamente se encontra ou se encontrava a criança sob os cuidados do guardião.”
    Alega que a Corte Superior de Justiça, ao fixar a competência jurisdicional em juízo de localidade
distinto da residência da criança e de sua guardiã legal, “afastou taxativamente a incidência não só 
do referido sumular, mas de todos os dispositivos
legais que regem a matéria, quais sejam: art. 147, incisos I e II, do ECA, e art. 87 do Código de 
Processo Civil”, sem a necessária declaração de inconstitucionalidade das normas por seu Órgão 
Especial, o que vai de encontro ao enunciado na Súmula
Vinculante nº 10.
    Requer que seja deferida medida cautelar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão 
reclamada até final julgamento desta reclamatória, e, no mérito, que seja julgada procedente a ação 
para anular o ato reclamado e determinar que nova decisão
seja proferida de acordo com a normas vigentes no ordenamento jurídico pátrio.
    A inicial foi emendada para corrigir a ausência de indicação do valor da causa.
    Instado a se manifestar nos autos, o STJ informou que a decisão liminar que assentou a 
competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT foi
substituída por decisão de mérito, proferida pela Segunda Seção
do STJ, que conheceu do CC nº 128.698/MT para declarar a competência da 2ª Vara da Infância e 
Juventude de Cacoal/RO para julgar as demandas envolvendo interesse do menor.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da reclamação, assim 



ementado:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA À RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA 
VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE NA DECISÃO RECLAMADA. INTERPRETAÇÃO DA LEI. 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO LUGAR ONDE SE ENCONTRA A CRIANÇA.
JUÍZO DA RESIDÊNCIA DOS AVÓS. PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE. 
PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA.
    1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão reclamada pondera o caso 
concreto à luz do princípio do melhor interesse da criança, firmando a competência do juízo da 
residência dos avós para o processo de guarda, por não
implicar tal decisão a declaração de invalidade da norma-regra, mas a aplicação da norma-princípio,
ambas situadas no plano infraconstitucional.
    2. Parecer pela improcedência da reclamação.”
    É o relatório.
    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, editada pelo STF a fim de 
fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição 
Federal, que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no
exercício da jurisdição, precisem declarar a “inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder
Público”.
    No tocante a eventual contrariedade entre a decisão reclamada e a Súmula nº 383/STJ, assento a 
ausência de aderência estrita com o paradigma desta reclamação, uma vez que o enunciado de 
jurisprudência dominante de tribunal não se adéqua ao suporte
fático do art. 97 da CF/88, para o qual é relevante tratar-se de lei ou ato normativo.
    Em outras palavras, a súmula é resultado da atividade jurisdicional e é editada a fim de dar 
publicidade à jurisprudência dominante de determinado tribunal e, portanto, “não apresenta as 
características de ato normativo” (ADI nº 594/DF, Rel. Min.
Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 15/4/94), razão pela qual a não observância de determinado 
verbete não se subsume à hipótese de incidência do art. 97 da CF/88 e, por consequência, não 
autoriza o ajuizamento de reclamação constitucional com
fundamento na Súmula Vinculante nº 10.
    A reclamante defende, ainda, que órgão fracionário do STJ negou eficácia à norma extraída do 
art. 147 do ECA c/c art. 87 do CPC/73, sem a existência de prévia declaração de 
inconstitucionalidade dos dispositivos por Órgão Especial do STJ ou pelo
Plenário do STF, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação por desrespeito à SV nº 
10.
    Para melhor compreensão, transcrevo os dispositivos:
    “Art. 87. Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São irrelevantes as 
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 
órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da
matéria ou da hierarquia.”
    “Art. 147. A competência será determinada:
    I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
    II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.”
    Dessa perspectiva e uma vez que detém a guarda provisória do menor E G F de S - obtida por 
força de decisão judicial em ação de guarda confirmada pelo TJ/MT - e residindo o menor, sob sua 
responsabilidade, em localidade abrangida pela jurisdição da
1ª Vara Especializada da Infância e da Juventude de Cuiabá, a reclamante sustenta que todas as 
demandas que forem de interesse de E G F de S devem tramitar no Juízo de Cuiabá.
    O conflito positivo de competência entre o Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e da 
Juventude de Cuiabá/MT e o Juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude de Cacoal/RO foi assim 
delineado no relatório exarado no acórdão reclamado:
    “Segundo a suscitante [ora reclamante], um ex-namorado da mãe do menor, de alcunha ‘B18’, 



teria engendrado, juntamente com outras pessoas, um plano para roubar os pais do menor e, na 
execução do crime [outubro de 2010], o casal foi assassinado. O
menor, entretanto, não foi vitimado e teria passado alguns meses em poder dos criminosos.
    Após investigações da Polícia do Estado do Mato Grosso, parte da quadrilha foi presa e o menor 
resgatado. Nesse contexto, a autoridade policial responsável pelas investigações houve por bem 
deixar o menor sob os cuidados da suscitante, também
Delegada de Polícia (…).
    Assinala, outrossim, a suscitante, que logo após manejou a respectiva ação de guarda perante o d. 
Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, sendo certo que lhe foi 
concedida a guarda provisória do menor em 2/2/2011, por 90
(noventa) dias.
    Paralelamente, em 8/2/2011, os avós paternos e maternos também ajuizaram as respectivas ações 
de guarda perante o Juízo de Cuiabá/MT (processos 288-87.2011.811.0063 e 289-
72.2011.811.0063, apensados à primeira ação). Em decisão liminar proferida no
agravo de instrumento n.º 132.444/2012, o eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 
determinou que a criança permanecesse na guarda da suscitante.
    Em 11/4/2011, teria ocorrido a prorrogação da guarda em favor da suscitante, após relatório 
apresentado por perito nomeado pelo Juízo. Afirma, ainda, a suscitante, que encontra-se em trâmite 
perante o referido Juízo pedido de adoção do menor, por
ela formulado (processo 3117-07.2012.811.0063).
    Aduz, entretanto, que mesmo com o manejo da ação de guarda perante o Juízo de Cuiabá/MT, os 
avós maternos promoveram nova ação, desta vez em Cacoal/RO, local de sua residência, nominada 
‘ação de tutela’. Nesta demanda, a suscitante apresentou
contestação, sustentando, preliminarmente, a incompetência do d. Juízo da 2ª Vara da Infância e 
Juventude de Cacoal/RO, pedido não deferido pelo magistrado.”
    A questão foi solucionada em deliberação da Segunda Seção do STJ, por unanimidade, após o 
Relator, Ministro Raul Araújo, considerando as ponderações apresentadas pelos demais Ministros 
que participaram do julgamento acerca das peculiaridades do
caso, reconsiderar seu posicionamento inicial e concluir pela competência do Juízo de Cacoal/RO, 
nos termos:
    “Na mesma ocasião, deixei consignado que, tendo em vista a peculiaridade do caso em exame, 
acompanharia a maioria na conclusão que o Colegiado viesse a adotar.
    (…)
    Assim, como sinalizei que o faria, acompanho os votos dos eminentes pares, o que confere 
unanimidade ao presente julgamento.
    Reitero, nesse sentido, as considerações do eminente Ministro Marco Aurélio Bellize, no sentido 
de que, na hipótese, o reconhecimento da competência do Juízo do foro do domicílio de quem 
exerce a guarda provisória, dificultaria a defesa dos avós da
criança, pessoas de poucos recursos, e poderia levar à perpetuação de situação de possível 
irregularidade na concessão da guarda provisória à suscitante, terceiro sem relação de parentesco 
com o menor. Isso poderá prejudicar sobremaneira o interesse da
criança, que permaneceria alijada da convivência com seus avós maternos, que, frise-se, menos de 
uma semana após a concessão da guarda provisória à suscitante também promoveram ação perante 
o d. Juízo de Cuiabá requerendo a guarda da criança.
    Nesse contexto, diante da particularidade do caso e levando em conta os argumentos 
apresentados nos debates, afasta-se a incidência do enunciado da Súmula 383/STJ à hipótese ora em
exame, concluindo-se, assim como fizeram os demais Ministros do
Colegiado, que o interesse do menor estará melhor preservado com a condução dos feitos objeto do 
presente incidente perante o d. Juízo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Cacoal/RO, domicílio 
dos avós maternos do infante. Esta conclusão atende melhor
o primado da preservação dos interesses do menor.
    Por fim, ante a nítida conexão entre as ações (de guarda, de adoção e de tutela), impende ressaltar



ser imperiosa a reunião dos processos para julgamento conjunto pelo d. Juízo Estadual de 
Rondônia.” (grifei)
    No voto-vista proferido no CC nº 128.698/MT, o Ministro Marco Buzzi assim destacou:
    “Interpretando o referido dispositivo legal [art. 147 do ACA], mais precisamente seu inciso I, esta
Segunda Seção (…) deu ensejo à edição do enunciado nº 383 da Súmula do STJ, com o seguinte 
teor:
    ‘A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, 
do foro do domicílio do detentor de sua guarda.’ (Súmula 383, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
27/05/2009, DJe 08/06/2009)
    Aplicando-se a ‘letra fria’ do verbete sumular em questão, dever-se-ia declarar, no caso ora em 
julgamento, a competência do Juízo Cuiabá-MT, município onde reside a suscitante, atual detentora 
da guarda provisória do menor.
    No entanto, o próprio verbete sumular, ao usar a expressão ‘em princípio’, sugere que não se 
deve aplicá-lo de modo automático, desconsiderando-se as eventuais peculiaridades da situação 
posta em litígio.
    Os precedentes acima listados, que fundamentaram a edição do enunciado nº 383 da Súmula do 
STJ, também destacam a importância de se levar em conta as peculiaridades da lide, sempre em 
atenção ao princípio do melhor interesse do menor.
    (…)
    Assim, como o presente caso, segundo o conteúdo das próprias deliberações dos Juízos de base, 
tem nuances singulares, é forçoso reconhecer que nesta hipótese não se deve proceder à aplicação 
pura e simples do enunciado nº 383 da Súmula do STJ.”
(grifei)
    A decisão reclamada possui a seguinte ementa:
    “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS DE DE GUARDA, DE 
ADOÇÃO E DE TUTELA DE MENOR. GUARDA EXERCIDA POR TERCEIRO SEM 
RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O MENOR. INTERESSE NO EXERCÍCIO DA GUARDA 
MANIFESTADO PELOS AVÓS MATERNOS DA CRIANÇA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ART. 147, I).
HIPÓTESE QUE RECOMENDA SOLUÇÃO DIVERSA DO ENTENDIMENTO 
CONSOLIDADO NA SÚMULA 383/STJ. ATENDIMENTO DO PRIMADO DA PRESERVAÇÃO
DO INTERESSE DA CRIANÇA.
    1. A competência para dirimir as questões referentes à guarda e situação de menor é, em 
princípio, do Juízo do foro do domicílio de quem já a exerce legalmente, nos termos do que dispõe 
o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do
enunciado da Súmula 383/STJ.
    2. Em razão das peculiaridades do caso concreto, é recomendável solução diversa da preconizada 
pela Súmula 383/STJ, segundo a qual: ‘A competência para processar e julgar as ações conexas de 
interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio
do detentor de sua guarda’.
    3. Na hipótese, o reconhecimento da competência do Juízo do foro do domicílio de quem exerce 
a guarda provisória, dificultaria a defesa dos avós da criança e poderia levar à perpetuação de 
situação de possível irregularidade na concessão da guarda
provisória à suscitante, terceiro sem relação de parentesco com o menor. Isso poderá prejudicar 
sobremaneira o interesse da criança, que permaneceria alijada da convivência com seus avós 
maternos, pessoas de poucos recursos financeiros, que também
pleiteiam judicialmente a guarda do infante.
    4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 
2ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE CACOAL/RO” (CC nº 128.698/MT, Segunda 
Seção do STJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 19/12/14).
    O conflito positivo de competência foi decidido a partir de técnica jurídica utilizada para 
determinar o significado e o alcance do ECA, concluindo-se que o princípio do melhor interesse do 



menor – fim para o qual foi editado o diploma – seria mais
bem preservado assentando-se a competência do Juízo do domicílio dos parentes consanguíneos do 
menor, tendo em vista i) a ausência de definição, no caso concreto, quanto à quem deve ser 
concedido o poder familiar de E G F de S e ii) as peculiaridades do
caso, como: a orfandade causada por evento trágico; a concessão da guarda provisória a pessoa que 
não possui grau de parentesco com o menor; a diligente habilitação dos avós no processo de guarda 
em trâmite na localidade em que o menor residia com seus
pais e a hipossuficiência financeira dos avós para acompanhar a tramitação de processo envolvendo 
interesse do menor em local distante de sua residência.
    A decisão do STJ, portanto, está fundamentada na preservação do equilíbrio entre as partes com 
interesses contrapostos e na proteção integral do menor, matérias que não coincidem com a 
declaração de inconstitucionalidade da norma ou a sua não
aplicação por fundamento constitucional e, destarte, não apresenta pertinência temática com a SV nº
10, editada com fundamento em jurisprudência reiterada do STF no sentido de que se reputa
    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a 
incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente 
extraídos da Constituição” (RE nº 482.090/SP, grifei).
    Não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando 
o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob 
fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a
interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE 
MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE. 1. Para a
caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário ( full bench
), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada 
incompatibilidade com a Constituição Federal. 2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido 
ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do
Supremo Tribunal Federal. 3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, 
necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega 
provimento” (RE nº 575.895/BA-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie,
Segunda Turma, DJe de 5/4/11).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal.
Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. 
Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que
não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o 
Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento 
de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a
interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso 
extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não 
provido” (AI nº 848.332/RJ-AgR, de minha relatoria,
Primeira Turma, DJe de 24/4/12).
    “LEI – INCONSTITUCIONALIDADE VERSUS INTERPRETAÇÃO – VERBETE 
VINCULATE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INADEQUAÇÃO. Estando o 
pronunciamento judicial baseado em simples interpretação de norma legal, descabe cogitar de 
enfrentamento de conflito desta com
o texto constitucional e, assim, da adequação do Verbete Vinculante nº 10 da Súmula do Supremo” 
(Rcl nº 14.158/SP-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO 
EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES – IPC. 
RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE 
REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA
CF/88. INOCORRÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que



não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta 
norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou
afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Carta. Agravo regimental a que se 
nega provimento” (RE nº 664.959/DF-AgR, Relator o Ministro Roberto Barrosos, Primeira Turma, 
DJe de 17/12/14).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EFEITOS DA SENTENÇA. 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/97. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. 
RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO 
PUBLICADO EM 02.7.2014. 1. Imprescindível, à
caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na 
incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As 
razões do agravo regimental não se mostram aptas a
infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência 
de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e 
não provido” (ARE nº 868.211/DF-AgR, Relatora a Ministra
Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/6/15).
    A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito 
de admissibilidade da reclamação constitucional. Vide precedentes nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 
VINCULANTE 38. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL 
CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A reclamação é instrumento processual destinado
a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 2. A reclamação é 
inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 3. In casu, a) a 
decisão reclamada apenas verificou o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da tutela de urgência, entendendo pela ausência do fumus boni iuris; 
b) não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 38 pois o ato reclamado não negou a competência do
Município para legislar sobre o funcionamento do comércio
local. 4. Agravo regimental desprovido” (rcl nº 22.922/MG-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira 
Turma, DJe de 27/4/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO 
DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. 
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O
PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
RECURSAL. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não 
há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível
conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do 
conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, 
rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/4/16).
    “Agravo regimental na reclamação. MS nº 27.640/DF. Contraditório e ampla defesa perante o 
TCU. Repercussão geral. RMS nº 48.747/DF. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental 
não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao
conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A 
pretensão veiculada na presente reclamação, dirigida contra ato jurisdicional acerca da incidência 
do teto constitucional nos proventos de aposentadoria
de magistrado, além de estar dissociada dos limites subjetivos do MS nº 27.640/DF, não guarda 
pertinência temática com o direito líquido e certo que se resguardou com a concessão da ordem – 
exercício do contraditório e da ampla defesa perante o TCU. 3.
Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria 
à Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e do § 1º do art. 543-B do CPC. 4. 
Agravo regimental não provido” (Rcl nº 21.940/DF-AgR, Rel Min.



Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/4/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO” (Rcl nº 22.923/RS-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 
30/3/16).
    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de agosto de 2016.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente


