
RECLAMAÇÃO 35.474 RIO DE JANEIRO

RELATOR : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
RECLTE.(S) :ANTHONY WILLIAM GAROTINHO MATHEUS DE 

OLIVEIRA 
ADV.(A/S) :VANILDO JOSE DA COSTA JUNIOR E OUTRO(A/S)
RECLDO.(A/S) : JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
BENEF.(A/S) :NÃO INDICADO 

Trata-se  de  reclamação  com  pedido  de  liminar  proposta  por 
Anthony  William  Garotinho  Matheus  de  Oliveira,  em  que  alega  o 
descumprimento  da  decisão  por  mim  proferida  nos  autos  do  HC 
155.278/RJ pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes/RJ.

O reclamante alega, em síntese, que 

“[a] Reclamação requerida é cabível diante da hipótese de 
manifesta ilegalidade e arbitrariedade em razão de a decisão de 
recebimento  de  denúncia  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara 
Criminal  de  Campos  dos  Goytacazes  -  TJ/RJ,  confrontar  a 
decisão desta E. Corte Suprema proferida nos autos do Habeas  
Corpus que  suspendeu  a  Ação  Penal  n°  0000034-
70.2016.6.19.0100.

Isto, porque o juiz de piso, o Exmo. Dr. Leonardo Cajueiro 
D’Azevedo recebeu nova denúncia de fatos pretéritos,  a qual 
utiliza exclusivamente como base de fundamentação as provas 
produzidas  na  fase  inquisitorial  da  chamada  ‘operação 
chequinho’.

De fato, em uma breve leitura superficial da narrativa da 
exordial  acusatória,  verificamos  tratar-se  dos  mesmos  atos 
investigados  ao  longo  do  inquérito  236/2016,  oriundo  da 
Delegacia de Polícia Federal em Campos dos Goytacazes, que 
instruiu  a  Ação  Penal  34-70.2016.  Nessa  linha  de  raciocínio 
reside o enfrentamento da decisão deferida por esta E.  Corte 
Suprema, uma vez que diante das evidências de ilegalidade na 
condução daquele inquérito, Vossa Excelência Ministro Ricardo 
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Lewandowski acolheu liminar em Habeas Corpus e suspendeu a 
ação penal, bem como determinou ofício ao Procurador Geral 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, decisão que pedimos 
vênia para transcrever:

‘(...)
Isso posto, e sem qualquer compromisso ou juízo de 

valor  nesta  fase  processual  quanto  ao  mérito  desta 
impetração, cuja análise será oportunamente verticalizada, 
defiro a liminar, apenas e tão somente para suspender, por 
ora, o julgamento do recurso de apelação na Ação Penal 
34-70, em trâmite no TRE/RJ, até a deliberação final deste 
writ.

(...)
Determino,  finalmente,  que  seja  oficiado  o 

Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
para que encaminhe cópia integral do PIC 2015.00677582, 
instaurado  pelo  Ministério  Público  em  razão  de 
representações contra o promotor excepto’.
Desta feita, resta cristalina a intenção e o inconformismo 

com a suspensão da ação penal deferida por Vossa Excelência 
Ministro Ricardo Lewandowski, na qual se tenta uma manobra 
jurídica  para  dar  nova  roupagem  à  acusação  presidida  pelo 
Promotor Leandro Manhães, que é desafeto e inimigo notório 
do ex-Governador Garotinho, ora Reclamante.

Pior, além de receber denúncia, o juízo de piso, determina 
extemporaneamente,  ao  arrepio  da  lei,  medidas  cautelares 
diversas  da  prisão,  bem  como  medidas  assecuratórias  de 
natureza patrimonial  de fatos  ocorridos em meados de 2016, 
tudo  com  único  objetivo  de  atingir  a  honra  e  a  reputação 
política do ex-Governador.

Assim,  entendemos  estar  suplantado  o  óbice  sumular 
691/STF  que  só  é  excepcionado  nas  hipóteses  de  manifesta 
ilegalidade ou abuso de poder, bem como nos casos de decisões 
manifestamente  contrárias  à  jurisprudência  desta  E.  Corte 
Suprema.

Pontuando as especificidades do caso concreto,  busca-se 
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apenas juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a 
urgência  da  decisão  e  a  impossibilidade  de  aprofundamento 
analítico do caso, demonstrando estarem presentes os requisitos 
da plausibilidade do direito (fumus boni juris)  e do perigo na 
demora  da  prestação  jurisdicional  (periculum  in  mora), 
perceptíveis de plano” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).

Ao final, requer

“[...]  o  deferimento da medida liminar de suspensão da 
Ação  Penal  de  n°  0012143-13.2019.8.19.0014,  na  esteira  da 
decisão de concessão de suspensão ocorrida nos autos da Ação 
Penal  de  n°  0000034-70.2016.6.19.0100,  diante  da  manobra 
perpetrada  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Criminal  de  Campos  dos 
Goytacazes,  vez  que  o  Magistrado  utilizou-se  das  mesmas 
provas  produzidas  pelo  mesmo  promotor  suspeito  Leandro 
Manhães na tentativa de contrariar a decisão proferida por este 
Tribunal.

Por  consequência,  de  forma  subsidiária  requer  a 
revogação  das  medidas  cautelares  diversas  da  prisão  com 
fundamento  no  artigo  102,  inciso  I,  alínea  l,  da  Constituição 
Federal, no artigo 988, inciso II e parágrafo primeiro, do Código 
de Processo Civil,  e nos artigos 156 e 158, primeira parte,  do 
Regimento  Interno  do  Supremo  Tribunal  Federal,  pelos 
argumentos exaustivamente demonstrados.

[...]
A decisão que recebeu a denúncia e decretou as medidas 

cautelares em face do Reclamante,  data maxima venia, expressa 
concepções distorcidas do Direito, e por isso produz injustiça, 
razão pela qual se sustenta o deferimento da liminar requerida. 
No mérito, requer a suspensão da Ação Penal de n° 0012143- 
13.2019.8.19.0014, originária da 02ª Vara Criminal de Campos 
dos  Goytacazes  –  TJRJ  e,  não entendo Vossa Excelência  pela 
suspensão,  requer  a  concessão  da  revogação  das  medidas 
impostas pela Reclamada. Por fim, requerem os patronos sejam 
intimados  de  todas  as  publicações,  sob  pena  de  nulidade” 
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(págs. 16-17 do documento eletrônico 1).

É o relatório necessário. Decido.

Inicialmente, consigno que

“Os  atos  questionados  em  qualquer  reclamação  -  nos 
casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão 
do  Supremo  Tribunal  Federal  –  hão  de  ajustar-se,  com 
exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte 
invocados  como  paradigmas  de  confronto,  em  ordem  a 
permitir,  pela  análise  comparativa,  a  verificação  da 
conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em 
relação  ao  parâmetro  de  controle  emanado  deste  Tribunal. 
Precedentes.  –  O remédio  constitucional  da  reclamação  não 
pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual 
destinado  a  permitir,  por  razões  de  caráter  meramente 
pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto 
do Supremo Tribunal Federal. – A reclamação, como se sabe, 
reveste-se  de  múltiplas  funções,  tal  como  revelado  por 
precedentes  desta  Corte  (RTJ  134/1033,  v.g.)  e  definido  pelo 
novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, 
compreendem  (a)  a  preservação  da  competência  global  do 
Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das 
decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de 
observância  da  jurisprudência  vinculante  deste  Tribunal 
Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante 
quanto  a  resultante  dos  julgamentos  da  Corte  em  sede  de 
controle  normativo abstrato),  além de atuar como expressivo 
meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal 
proferidos  em  incidentes  de  assunção  de  competência,  a 
significar,  portanto, que  a ação reclamatória não se qualifica 
como  sucedâneo  recursal,  nem  configura  instrumento 
viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem 
traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais 
finalidades  revelam-se  estranhas  à  destinação  subjacente  à 
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instituição dessa medida processual” (Rcl 22.539-AgR/RS, Min. 
Celso de Mello, Segunda Turma, grifei).

Muito bem.  Feito  esse  registro,  transcrevo agora,  por oportuno,  o 
teor da parte dispositiva da decisão proferida no HC 155.278/RJ que se 
alega desrespeitada:

“[...]
Isso  posto,  e  sem  qualquer  compromisso  ou  juízo  de 

valor  nesta  fase  processual  quanto  ao  mérito  desta 
impetração,  cuja  análise  será  oportunamente  verticalizada, 
defiro  a  liminar,  apenas e  tão somente para suspender,  por 
ora, o julgamento do recurso de apelação na Ação Penal 34-70, 
em trâmite no TRE/RJ, até a deliberação final deste writ.

Dispenso  as  informações  da  autoridade  apontada  como 
coatora.  Oficie-se,  contudo,  à  Desembargadora  Eleitoral 
substituta do TRE/RJ, Fernanda Xavier de Brito, Relatora do HC 
0600146-28.2018.619.0000, para que as preste; e ao Juiz Eleitoral 
Ralph  Machado  Manhães  Júnior,  da  10ª  Zona  Eleitoral  do 
Estado do Rio de Janeiro, que proferiu a decisão na Exceção de 
Suspeição  e  Impedimento  15-30.2017.6.19.0100,  para 
encaminhar as devidas informações.

Determino,  finalmente,  que  seja  oficiado  o  Procurador-
Geral  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  para  que 
encaminhe  cópia  integral  do  PIC  2015.00677582,  instaurado 
pelo  Ministério  Público  em razão de representações  contra  o 
promotor excepto. Com as informações, ouça-se a Procuradora-
Geral da República” (grifei).

Conforme  se  verifica  da  decisão  por  mim  proferida  e  acima 
trasladada, determinei apenas a suspensão do julgamento do recurso de 
apelação na Ação Penal 34-70, em trâmite no Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Rio de Janeiro, para posterior análise vertical da quaestio  
iuris.  Nada  mais.  Além  disso,  não  externei  qualquer  juízo  de  valor 
quanto ao mérito da impetração naquele decisum.
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E,  ao contrário  do que afirma o reclamante,  aquele  writ  não traz 
qualquer  discussão  quanto  a  competência  da  Justiça  Eleitoral  para 
julgamento  do  feito  ali  indicado.  Assim,  é  de  se  reconhecer,  por 
conseguinte,  a  absoluta ausência de aderência estrita desta  reclamação 
com o paradigma apontado como inobservado.

Ademais,  da  análise  dos  documentos  coligidos  a  estes  autos  é 
possível  atestar  que  a  denúncia  contra  o  reclamante  foi  recebida  pelo 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes/RJ em 14/6/2019.

Nesse  sentido,  impende  relembrar,  na  linha  da  aludida 
jurisprudência desta Suprema Corte, que “[o] remédio constitucional da 
reclamação  não  pode  ser  utilizado  como  um  (inadmissível)  atalho 
processual  destinado  a  permitir,  por  razões  de  caráter  meramente 
pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo 
Tribunal  Federal”  (Rcl  22.539-AgR/RS,  Min.  Celso  de  Mello,  Segunda 
Turma), o que se dá na espécie.

Isso posto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1°, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  Prejudicado o pleito 
cautelar.

Publique-se.

Brasília, 21 de junho de 2019.

Ministro Ricardo Lewandowski
Relator
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