
1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida 

liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Sul, com fundamento nos arts. 13, caput, da Lei 8.038/1990; e 

103-A, § 3º, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela 

Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul nos autos do Agravo de Instrumento 

70034422865, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de 

Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Capão da Canoa – RS na 

Ação Civil Pública 10700155350, acórdão mantido em embargos de 

declaração. 

 

O acórdão impugnado manteve decisão que 

determinara que o Ministério Público Estadual efetuasse o depósito 

prévio dos honorários periciais referentes à perícia por ele solicitada, 

sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça entenderia 

que o recolhimento prévio dos honorários periciais estaria a cargo do 

autor da ação civil pública. 

 

O reclamante sustenta, em síntese, que o órgão 

fracionário do Tribunal de origem ofendeu a autoridade da Súmula 

Vinculante 10 e o art. 97 da Constituição Federal, porquanto, em 

verdade, afastou a aplicação do art. 18 da Lei 7.347/1985, 

“especificamente em relação à expressão honorários periciais”, o 

que equivaleria a declarar a inconstitucionalidade do mencionado 

dispositivo legal por via oblíqua. 

 

Defende a nulidade dos acórdãos proferidos, a 

impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade da referida 

norma pelo órgão fracionário do Tribunal a quo e a necessidade de 

pronunciamento do Plenário ou do Órgão Especial do Tribunal 

Estadual sobre o tema constitucional. 

 

Requer, por fim, a concessão de medida liminar para 

cassar os acórdãos impugnados e determinar a realização de novo 

julgamento com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10 

e, no mérito, a procedência da presente reclamação para tornar 

definitiva a liminar postulada. 

 



2. Requisitaram-se informações, que foram 

devidamente prestadas pelo Desembargador Marco Aurélio Heinz. 

 

3. Ressalte-se, inicialmente, que a via estreita da 

reclamação (Constituição, art. 102, I, l) pressupõe a ocorrência de 

usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a 

desobediência a súmula vinculante ou o descumprimento de decisão 

desta Corte proferida no exercício de controle abstrato de 

constitucionalidade ou em controle difuso, desde que neste último 

caso cuide-se da mesma relação jurídica em apreço na reclamação e 

das mesmas partes. 

 

Logo, seu objeto é e só pode ser a verificação de uma 

dessas estritas hipóteses, razão pela qual considero necessário o 

máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da 

reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento. 

 

4. Vislumbro, neste juízo prévio, o confronto entre o 

ato emanado do juízo reclamado e o que expressamente dispõe a 

Súmula Vinculante 10: 

 

“Viola a cláusula de reserva de plenário 

(CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionado de 

tribunal que, embora não declare expressamente a 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 

poder público, afasta sua incidência, no todo ou em 

parte.” (DOU 27.6.2008)  

 

É que a decisão ora impugnada na presente 

reclamação, ao determinar que o autor da ação civil pública efetuasse 

o depósito prévio de honorários periciais, afastou a aplicação da 

norma especial do art. 18 da Lei 7.347/1985, que determina que, “nas 

ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas  nem 

condenação da associação autora”. 

 

5. Quanto ao perigo na demora, verifico que os 

acórdãos impugnados poderão causar prejuízos ao Ministério Público 



do Estado do Rio Grande do Sul, pois este será obrigado a efetuar 

despesas não previstas em seu orçamento. 

 

6. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar, 

apenas e tão-somente, para suspender a eficácia do acórdão proferido 

pela Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Agravo de Instrumento 

70034422865, até o julgamento final desta reclamação. 

 

 Comunique-se e publique-se. 

 

Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da 

República, para elaboração de parecer. Atente-se para o fato de que o 

Procurador-Geral da República ratificou o pedido formulado na 

presente reclamação. 

 

Brasília, 28 de fevereiro de 2011. 

 

Ministra Ellen Gracie 

Relatora 


