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Auto de Prisão em Flagrante PJe n.º 1038364-06.2021.8.11.0002.  

Indiciada: Ruana Sabrina Furtunato de Freitas. 
 

 

DECISÃO 

  

  

Cuida-se de comunicação da prisão em 

flagrante de RUANA SABRINA FURTUNATO DE FREITAS, apontando-a 

como autora do crime de estelionato qualificado e comunicação falsa de crime 

(art. 171, §2º, inciso V e art. 340, ambos do Código Penal). 

A prisão ocorreu em conformidade com o inciso 

IV, do art. 302, do Código de Processo Penal, e o respectivo auto contém 

declaração do condutor, testemunhas e conduzida, estando devidamente 

assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em 

perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal. 

HOMOLOGO o flagrante, pois que não há 

vícios formais e/ou materiais. 

Como se sabe, a prisão em flagrante somente 

deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, 

indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das 

hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou 

para assegurar a aplicação da lei penal). 

Em que pese à presença da materialidade e 

indícios suficientes da autoria, a consulta realizada no “Sistema SIAP” não 

apontou a existência de qualquer processo contra a indiciada, circunstância que 

afasta a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública, 

já que é mínima a probabilidade de voltar a delinquir, caso seja colocada em 

liberdade. 

Não há, também, notícia de que ela irá 

tumultuar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. 

Ademais, a pena prevista para os delitos que 

lhe são imputados, tendo-se em conta sua primariedade, provavelmente será 

para cumprimento em regime menos gravoso do que fechado. 

 

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO  
Comarca de Várzea Grande 

5ª. Vara Criminal 
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Oportuno frisar, por fim, que é dever do 

magistrado, ante a ocasião do decreto de uma prisão cautelar, realizar uma 

ponderada avaliação dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, 

agravados pelas más condições e superlotação do sistema prisional, sem 

prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da 

eficácia da persecução penal.  

Nesse contexto, acatando a orientação 

jurisprudencial dominante, bem como o benefício advindo da nova lei e levando 

em conta, ainda, a excepcionalidade da prisão, deve ser aplicada ao caso, a 

liberdade assistida, até porque, futuramente, poderá ser decretada novamente 

a prisão da indiciada, caso seja realmente necessário:  

 

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO. 

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PRESUNÇÃO DE 

FUGA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS 

CAUTELARES. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas 

corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se 

desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade 

apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação 

da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da 

materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo 

que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais 

da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da 

medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva do paciente, 

acusado de estelionatos, foi decretada para a garantia da ordem pública sem a indicação 

de uma excepcionalidade a justificar a medida extrema, apenas aspectos inerentes ao tipo 

penal incriminador do crime de estelionato. Quanto ao suposto risco à aplicação da lei 

penal, não há registro de diligências no sentido de localizar o réu para responder ao 

processo, atestando o seu efetivo intento de se furtar à aplicação da lei penal. Precedentes. 

4. Além disso, o paciente é primário, possui 23 anos de idade - e 21 à época dos fatos 

-, e o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, não havendo, 

assim, um risco social ou ao regular desenvolvimento do processo, caso permaneça 

em liberdade. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. 5. Habeas corpus não 

conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente a liberdade 

provisória, mediante a aplicação das medidas cautelares.” 
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(HC 493.228/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019) 

 

Assim, seguindo a orientação prevista no 

enunciado nº 55 aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É 

dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a 

comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de 

concessão de liberdade”, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA à 

indiciada RUANA SABRINA FURTUNATO DE FREITAS mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares: 

 

a) Recolhimento noturno, a partir das 23h00, salvo para 

ocupação lícita;  

b) Proibição de frequentar casas de reputação duvidosa, 

portar armas e fazer uso de entorpecentes;  

c) Proibição de se ausentar da Comarca por prazo 

superior a 30 dias, sem prévio aviso; 

d) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço; 

e) Comparecer a todos os atos da instrução criminal, nos 

quais sua presença for necessária; 

f) Não manter contato eventuais testemunhas; 

g) Não se envolver em outra infração penal; 

 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

de RUANA SABRINA FURTUNATO DE FREITAS, se por outro motivo não 

estiver presa. 

Deve a indiciada cumprir todas as condições 

acima mencionadas, sob pena de ser revogado o benefício ora concedido. 

As medidas cautelares vigerão até ulterior 

deliberação.  

AGUARDE-SE a conclusão do Inquérito 

Policial, pelo prazo máximo de trinta dias contados do flagrante.  

Decorrido o prazo, REQUISITE-SE. 

INTIMEM-SE. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.  
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Várzea Grande/MT, 3 de dezembro de 2021. 

 

 

LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHA 
    Juiz de Direito 

 


