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Audiência de Apresentação Realizada (12/09/2019)Apresentação em 12/09/2019 às 10:00 Autos 0002133-44.2019.8.22.0007 Aos 12 dias do mês de setembro do ano de
2019, na sala de audiências da Segunda Vara Criminal, nesta cidade de Cacoal-RO, à hora designada, onde presentes se encontravam o MM. Juiz de Direito, DR. IVENS
DOS REIS FERNANDES, e o Advogado, Dr. Carlos Augusto de Carvalho França, foi aberta audiência nos autos acima referidos que a Justiça Pública move contra IVAN
BEZERRA DE FRANÇA. Na oportunidade o réu foi devidamente citado da presente ação, recebendo cópia da denúncia, sendo que manifestou ter advogado constituído,
presente ao ato. Pela Defesa “MM. Juiz, em respeitável decisão proferida nos autos em relação ao pedido de liberdade provisória ao custodiado, Vossa Excelência
indeferiu, mantendo a motivação para a segregação, no que tange à garantia da ordem pública e da instrução processual, também na própria decisão ora manifestada
Vossa Execlência consignou de que a situação da prisão do ora acusado poderá ser revista após a apresentação do acusado em juízo para conhecimento e recebimento
da peça citatória dos fatos que lhe são desfavoráveis. Muito embora a incidência penal a que o acusado incide, mas levando-se em consideração constitucional ao seu
direito de responder em liberdade, tendo residência fixa e família penamente constituída, atividade lícita, não havendo outro antecedente criminal que se seja desvaforável,
requer que se digne Vossa Excelência em reapreciar enste momento a concessão de liberdade provisória mediante termo nos autos, haja vista que não há qualquer indício
de que o acusado venha obstar quaisquer das três motivações que permitem a decretação de prisão preventiva. Estes são os termos. Nada mais.” Quanto à Resposta à
Acusação, a defesa requereu o prazo legal para que a aspresente, o que foi concedido pelo juízo. Pelo MM. Juiz foi dito: Quanto ao pedido de liberdade/revogação, dê-se
imediata vista ao MP, para manifestação. Aguarde-se a apresentação da resposta à acusação pela defesa e venham os autos imediatamente conclusos. Nada mais. Saem
os presentes intimados. Eu, ____ Daniela Klemz, Secretária de Gabinete, digitei e subscrevi. IVENS DOS REIS FERNANDES Juiz de Direito Advogado: Acusado:
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