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Data e horário da audiência: 01.01.2019, às 14h30min.

Ocorrências: Inicialmente, a magistrada declarou aberta a audiência
de custódia e esclareceu ao flagrado no que consiste o presente ato
e as questões que nele devem ser abordadas. Em seguida, depois de
atendimento reservado com o defensor, o flagrado foi qualificado e
cientificado do seu direito constitucional de permanecer em
silêncio.

Logo após, o juiz passou a inquiri-lo sobre as formalidades de sua
prisão, especialmente se lhe foi dada ciência e efetiva oportunidade
de exercício dos direitos constitucionais inerentes à sua condição,
particularmente o direito de consultar-se com advogado ou defensor
público, o de ser atendido por médico e o de comunicar-se com seus
familiares. Ao autuado também foi perguntado sobre o tratamento
recebido em todos os locais por onde passou antes da apresentação à
audiência, e questionado sobre a eventual ocorrência de tortura e
maus-tratos.

Ato contínuo, o flagrado foi indagado quanto às circunstâncias da
prisão (fumus comissi delítcí e periculuin libertatis) , sendo estas
questões destinadas exclusivamente à análise das providências
cautelares, conforme mídia anexa.

Requerimentos: Dada a palavra ao MPE: Este manifestou e^audiência,

oralmente.

Em seguida dada palavra à representante da Defensoria Publica
também manifestou em audiência, oralmente.
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Deliberação: Em seguida, o juiz passou a proferir a seguinte
decisão: as práticas criminosas atribuídas ao ora flagrado exigem
muita atenção do juigador. São condutas dirigidas a outros delitos
de maior envergadura, como automóveis com placas trocadas, porte de
arma de fogo e corrupção de menores. Há ainda suspeita de participar
de perigosa e bem organizada "corporação" criminosa, uma das duas
mais expressivas do país, praticamente um grupo terrorista. Ademais
seu irmão e até a genitora já se envolveram com atividade criminosa
perigosa para a sociedade. Os antecedentes criminais do flagrado são
tremendos. Pode-se dizer ter o flagrado atravessado sua breve vida a
praticar crimes. Parece que somente não o fez na infância. Hoje
inicia-se uma nova fase na história do Brasil. E pelo discurso de
sua Excelência o Senhor Presidente da República, Capitão Jair
Messias Bolsonaro, pela primeira vez em muitos anos, o crime será
realmente combatido neste país, não mais agora incentivado por leis
e entendimentos jurisprudenciais divorciados da realidade. Posto
isto, vislumbro a necessidade de manter o jovem Vanderson da Silva
Nogueira preso, como forma de garantir a ordem pública, tão
violentada por criminosos, e a instrução criminal, pois em liberdade
poderá atrapalhar os trabalhos de investigação, sem mencionar a
garantia de aplicação da lei penal, pois um homem sem trabalho e
estudo, sem maiores vínculos familiares, poderá facilmente
empreender fuga. Com espeque nos artigos 311 e 312, ambos do Código
de Processo Penal, xíecr^eto a prisão preventiva do Senhor Vanderson
da Silva Nogueira/SERVE \STA COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
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