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PROCESSO 0802686-94.2021.8.14.0012
 
QUERELANTE: VICTOR CORREA CASSIANO
 
QUERELADO: LEUDERCIO DO SOCORRO ARNAUD MONTEIRO
 

                       
 

DECISÃO
 

 I - RELATÓRIO
 
Trata-se de queixa-crime ajuizada por VICTOR CORREA CASSIANO, em face de LEUDERCIO
DO SOCORRO ARNAUD MONTEIRO, alcunhado por “LEOSAM” com fundamento nos arts. 138,
139, 140 c/c art. 141, inciso III, todos do Código Penal. Alega o querelante que o querelado vem
se utilizando, de forma caluniosa, difamatória e injuriosa, no grupo de whatsapp denominado
”BALAIO DE GATO E RATO”, administrado pelo querelado, bem como pela rede social de 
whatsapp via mecanismo denominado “status” , de textos inverídicos onde são feitas graves
acusações contra a honra do querelante, que ocupa o cargo de Prefeito municipal.
 
Aduz que no dia 19-12-2021, por volta das 18:00 horas publicou o seguinte texto: “O PREFEITO
@VICTOR CASSIANO DEIXOU SUA FAMILIA NA CASA PARA VIM PARA FESTA BEBER
CACHAÇA E CHEIRAR PÓ CONTRIBUINDO ASSIM PARA O CRESCIMENTO DO TRAFICO DE
ENTORPECENTE EM CAMETÁ ENTÃO EU @BLOGLEOSAMARNOUD ESTAVA COM A
MINHA MULHER NOS DIVERTINDO NA FESTA EM “CURUCAMBABA” EM UM DADO
MOMENTO EU FOI SUBIR NO ANDAR DE CIMA E ACABEI ENCONTRANDO O PREFEITO
#MAMADO, VEJAM BEM GENTE SABEMOS QUE CADA UM TEM SEUS DIREITOS E
DEVERES PORÉM O CARA É UM GESTOR MUNICIPAL. ACREDITO EU QUE ELE DEVE SE
COMPORTAR E PRINCIPALMENTE RESPEITAR QUALQUER DOS 140 MIL CIDADÃOS
CAMETAENSES CONT....”
 
Juntou com a inicial documentos pessoais, bem como documentos que comprovam a lavratura
de boletim de ocorrência, bem como “prints” dos textos veiculados na rede social.
 
Requereu a prisão preventiva do querelado, alegando a presença dos requisitos do art. 313, do
CPP, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Também
requereu a busca a apreensão dos aparelhos celulares que forem encontrados com o querelado.
 
Recebida a inicial, determinei a citação do querelado, bem como a intimação do Órgão Ministerial
para manifestação quanto aos pedidos cautelares urgentes.
 
O Ministério Público manifestou-se favorável à aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão (ID 45944963).
 
E o relatório.
 
Decido. 
 
II – DO REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA e DA BUSCA E APREENSÃO.
 
Aduz o querelante que há provas de que o querelado praticou os crimes dos artigos 138, 139 e
140, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual seria plenamente possível a decretação de sua
segregação cautelar, aliado ao fato de que em liberdade estaria apto a continuar praticando os
crimes, o que feriria a ordem pública.
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A prisão preventiva é uma faculdade do juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do

processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos

que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do

crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312, do CPP.
 

Em que pese a Constituição Federal afirmar que a restrição à liberdade é exceção, prevendo que

"ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com

ou sem fiança" (art. 5º, LXVI), consagrando também o princípio da não culpabilidade ao estatuir

que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória

(art. 5º LVII), tal espécie de custódia cautelar não atenta contra a presunção constitucional de não

culpabilidade, presente também no pacto de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil deu sua

expressa anuência, pois o preceito contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele

que permite, expressamente, a prisão em flagrante e a preventiva.
 

Damásio Evangelista de Jesus acentua, apropriadamente, que "o princípio de inocência não

impede que sejam tomadas determinadas medidas contra o réu antes do trânsito em julgado da

sentença condenatória, desde que, de conteúdo cautelar, sejam provisórias e necessárias"

(Código de Processo Penal, p. 24, Saraiva, 1993).
 
Também acentua que "o princípio deve ser empregado com critério e equilíbrio, buscando-se
uma justa posição entre o direito de punir do Estado e o direito penal público subjetivo de
liberdade do cidadão". Dá, ainda, o mesmo autor, que a receita para se buscar o ponto de
equilíbrio é verificar se a prisão resguarda a segurança social e a medida não se mostra injusta
ou desnecessária.
 
Tal instituto justifica-se porque tem por desiderato a garantia da ordem pública, da ordem
econômica, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena, arts. 311 e seguintes
do Código de Processo Penal. Todavia, sendo um ato de exceção, somente em hipóteses
especificas, extremamente necessárias, justifica-se.
 
Nesse sentido, como dito, é certo que a prisão preventiva por ser espécie de prisão cautelar trata-
se de medida de exceção. Todavia, havendo decisão jurisdicional devidamente fundamentada em
elementos objetivos e existentes nos autos e com os quais se demonstre a presença do fumus
comissi delicti e do periculum libertatis, indispensáveis a toda espécie de prisão cautelar.
 
Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há provas da
materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme se infere dos “prints” e
documentos juntados aos autos, restando constatado o fumus commissi delicti.
 

Por outro lado, da análise da existência do periculum libertatis, verifico, neste momento, a

suficiência de medida cautelar menos gravosa.  
 

 
 

Desse modo, considerando os fatos narrados pelo querelante, considerando ainda os inúmeros

procedimentos criminais que vem sendo instaurados em desfavor do querelado, entendo que

existe CAUTELARIDADE em concreto a ser assegurada.
 

Ocorre que, nesta altura, percebo que outras medidas cautelares se mostram suficiente para
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evitar a possível reiteração de condutas do querelado, não havendo necessidade de privação de

liberdade, por enquanto.
 

Baseado no poder geral de cautela previsto no CPP, devem ser aplicadas ao querelado medidas

cautelares diversas da prisão, conforme prevê o art. 282, do CPP, a fim de que este venha a

cometer novos crimes e continue supostamente maculando a honra de terceiros através de seus

perfis em redes sociais.
 

O art. 319, do CPP, elenca em seus incisos algumas medidas cautelares expressas, as quais

podem ser aplicadas pelo juiz como alternativas para a não imposição de medidas restritivas de

liberdade. Nesse contexto, convém ressaltar que em que os incisos do art. 319, do CPP não se

afiguram como um rol taxativo, considerando, principalmente, o já referido poder geral de cautela

dado ao magistrado.
 

Considerando presentes os requisitos que possibilitariam a prisão preventiva, e optando o juízo

por aplicar outra medida menos invasiva, porém efetiva, é perfeitamente admissível que sejam

impostas medidas cautelares atípicas, as quais se considerem suficientes para a interrupção de

práticas criminosas. 
 

Nesse sentido, professor Renato Brasileiro (2017, p. 844) consignou como objetivos das

cautelares: efetivar a aplicação da lei penal diante de uma provável condenação ao final da

persecução criminal; assegurar a investigação/instrução processual, de modo a coibir

interferências negativas do acusado no regular andamento da investigação, o que pode vir a

causar prejuízo à veracidade das provas; neutralizar o risco de reiteração criminosa, o qual é

denominado “garantia da ordem pública”, prevista do art. 312 do CPP.
 

O Professor Aury Lopes Junior (2016, p. 601/602) cita Calamandrei, renomado jurista italiano,

para explicar o tema: "É reconhecido o poder geral de cautela (potere cautelare generale)

confiado aos juízes, em virtude do qual eles podem, sempre, onde se manifeste a possibilidade

de um dano que derive de um atraso de um procedimento principal, providenciar de modo

preventivo a eliminar o perigo, utilizando a forma e o meio que considerem oportunos e

apropriados ao caso. Significa dizer que o juiz cível possui amplo poder de lançar mão de

medidas de cunho acautelatório, mesmo sendo atípicas as medidas, para efetivar a tutela

cautelar. Tanto que no processo civil, além das medidas de antecipação da tutela, consagram um

rol de medidas cautelares nominadas e a aceitação das medidas inominadas, em nome do poder

geral de cautela."
 

Outrossim, recentemente no ano de 2021, o Supremo Tribunal Federal, em análise da Ação

Penal 1.044-DF e do Inquérito 4.781-DF, aplicou o poder geral de cautela através de medidas

cautelares diversas da prisão como forma de prevenir a reiteração de condutas delituosas,

destacando o seguinte:
 

Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma

vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta

Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver
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conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do

princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os

bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando

uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios),

sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional

com sua finalidade precípua. (STF, Inquérito 4.781, Relator: Min. Alexandre de Moraes)
 

 
 

Considerando a natureza dos crimes analisados e a possibilidade de reiteração das condutas,

notadamente no que diz respeito aos ataques ao Estado Democrático de Direito e às

instituições democráticas, entendo estarem presentes os requisitos legais necessários para a

imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios

constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente a "necessidade da

medida" (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal

e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua

"adequação" (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições

pessoais do indiciado ou acusado). Esta hipótese é constitucionalmente possível, conforme

decidido por essa SUPREMA CORTE: "o Poder Judiciário dispõe de competência para impor

aos parlamentares, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319,

do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime

inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja

autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade" (ADI 5.526/DF, Rel. EDSON

FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de

07/08/2018). (STF, AP 1.044-DF, Relator: Min. Alexandre de Moraes)
 

 
 

Da análise das recentes decisões do STF, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares

inominadas é plenamente possível diante de casos onde as medidas expressas no CPP não

sejam suficientes para inibir a reiteração criminosa, pois há de ser levado em conta o princípio da

adequação para a análise de quais cautelares de fato seriam efetivas para os fins buscados pelo

julgador.
 

Ademais, se o Juiz criminal pode aplicar a mais gravosa das medidas cautelares (a prisão

preventiva), com muito mais razão poderá aplicar medida diversa menos gravosa (medidas

cautelares atípicas diversas da prisao), tudo como forma de se evitar o encarceramento cautelar

antecipado, que deve sempre ser entendido como "ultima ratio da extrema ratio".
 

No caso presente, verifico ainda que os fatos  narrados na inicial revestem-se de gravidade ainda

maior na medida em que atingem o Estado Democrático de Direito representado pela

honorabilidade do Chefe do Poder Executivo, o que, a toda evidência, faz surgir a cautelaridade

necessária do resguardo à ordem pública e foi utilizado também como fundamento nos

precedentes do STF citados acima.  
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Por esses fundamentos, considerando principalmente o quantum de pena dos crimes objetos da

presente, entendo cabíveis a aplicação de medidas diversas daquelas elencadas no art. 319, do

CPP, que, a meu ver, terão o condão de evitar a prática reiterada de crimes, mormente no

contexto dos fatos narrados neste processo, no qual o querelado supostamente vem se utilizando

deliberadamente de redes sociais para efetivar condutas criminosas contra a honra do querelante.
 

 
 

III – DISPOSITIVO 
 

À vista de todo o exposto, arrimado nos recentes precedentes do STF e acompanhando o

parecer do Ministério Público, DEFIRO os pedidos formulados pelo querelante VICTOR

CORREA CASSIANO  em desfavor de LEUDERCIO DO SOCORRO ARNAUD MONTEIRO,

conhecido por “LEOSAM”, aplicando-lhe com base na necessidade, proporcionalidade e

adequação, com fulcro no art. 282, I, II, §1º e §2º, do CPP e no poder geral de cautela, as

seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
 
    1 – PROIBIÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO
QUERELANTE, INCLUSIVE NOS APLICATIVOS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM
(@BLOGLEOSAMARNOUD) e TWITTER;
 
      2 – ENTREGA DO(S) SEU(S) NOTEBOOK(S) E COMPUTADOR(ES), BEM COMO DE
SEUS APARELHO(S) CELULAR(ES), NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A
CONTAR DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, A FIM DE QUE SEJAM ACAUTELADOS ATÉ
DECISÃO POSTERIOR;
 
     3 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE SEU PERFIL NAS REDES SOCIAIS WHATSAPP,
INSTAGRAM, TWITTER E FACEBOOK ATÉ ULTERIOR DECISÃO JUDICIAL E PROIBIÇÃO
DE FREQUENTAR QUAISQUER DAS REDES SOCIAIS ACIMA – INSTRUMENTOS
UTILIZADOS PARA A PRÁTICA REITERADA DAS INFRAÇÕES PENAIS IMPUTADAS AO
QUERELADO – EM NOME PRÓPRIO OU AINDA POR INTERMÉDIO DE QUALQUER OUTRA
PESSOA, FÍSICA OU JURÍDICA, QUE FALE OU SE EXPRESSE E SE COMUNIQUE (MESMO
COM O USO DE SÍMBOLOS, SINAIS E FOTOGRAFIAS) EM SEU NOME, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, DE MODO A DAR A ENTENDER ESTEJA FALANDO EM SEU NOME OU
COM O SEU CONHECIMENTO, MESMO TÁCITO.
 
Reservo-me para apreciar o pedido de prisão preventiva após a resposta à acusação e
após verificar a suficiência ou não das presentes medidas cautelares ora aplicadas.
 
Considero PREJUDICADO o pedido de busca e apreensão em face da medida cautelar deferida
no item 2 acima.
 
A entrega dos objetos elencados no item 2 acima deverá ocorrer na Delegacia de Polícia da
Comarca de Cametá com a advertência que, caso seja verificado após perícia a ocultação ou
adulteração dos dados, o querelado poderá responder por outros delitos, inclusive fraude
processual com aplicação de penas em dobro - art. 347, parágrafo  único do CP (Fraude
processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou
administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz
ou o perito Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa.Parágrafo único - Se a
inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas
aplicam-se em dobro.)
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Após a entrega, deverá a Autoridade Policial proceder com a competente perícia,
autorizando-se desde já a extração de dados para fins de comprovação da materialidade e
autoria dos delitos. 
 
Expeça-se o que for necessário para o cumprimento das medidas cautelares.
 
COPIA DESTA DECISAO serve como OFICIO ao Facebook/Whatsapp/twitter/instagram, a fim de
cumprirem a determinação da suspensão temporária dos perfis do querelado, atrelado ao número
de telefone fornecido na inicial no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
 
Intime-se o querelado pessoalmente para cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES
ACIMA com a advertência expressa que, em caso de DESCUMPRIMENTO noticiado nos
autos, sua prisão preventiva poderá ser decretada.
 
Analisada a medida urgente, verifico exaurida a competência deste órgão jurisdicional
plantonista, razão pela qual, APÓS O CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS URGENTES ORA
DETERMINADAS, determino a regular distribuição do feito ao juízo natural para a instrução
e julgamento.
 
Ciência ao querelante, através de seu Advogado para informar ao Juízo em caso de
descumprimento das medidas cautelares ora impostas para eventualmente ser revogado o
benefício e decretada a prisão preventiva.
 
SERVE A PRESENTE COMO OFICIO E MANDADO DE INTIMACAO.
 
Aguarde-se o prazo da resposta à acusação, após CLS.
 
Ciência ao Ministério Público.
 
 Gabinete do Juiz Plantonista da Comarca de Cametá, aos 26 de dezembro de 2021.
 

  
 

 
 

MARCIO CAMPOS BARROSO REBELLO
 

JUIZ DE DIREITO
 

Titular da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá-PA
 

No exercício do Plantão Judicial 
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