
Certidão

Certifico que nesta data (04/02/2016 13:44) consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão, quanto ao
Mandado nº 6107-38.2014.8.22.0501.0001 o seguinte registro:

Mandado

Situação: Aguardando Cumprimento

N° do mandado: 6107-38.2014.8.22.0501.0001

Data mandado: 01/04/2015

Data validade: 27/03/2018

N° do processo: 6107-38.2014.8.22.0501

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assuntos: Furto

Doc. origem: Ação Penal N°00061073820148220501

Magistrado Edvino Preczevski

Órgão expedidor: 2° Vara Criminal

Município: PORTO VELHO

Pessoa objeto do mandado

Nome(s): Rubi Pereira Hungria

Alcunha(s):

Documento(s): CPF - 00379013207/MF

Genitor(es): João Pinheiro Hungria

Genitora(s): Valentina Pereira Oliveira

Nacionalidade(s): Brasileiro (a)

Naturalidade(s):

Data de
nascimento(s):

09/07/1985

Aspecto físico(s):

Profissão(ões): desempregado

Endereço(s): Rua Granada N°: 4191 Cidade: Porto Velho-RO

Prisão

Data do delito 17/4/2014

Assunto do delito: Artigo 155 caput CP

Motivo da prisão: Definitiva

Prazo da prisão: 1 dias

Recaptura: Não

Sintese da decisão: DISPOSITIVO: POSTO ISSO e considerando tudo o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM
PARTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, por consequência, CONDENO Rubi Pereira Hungria,
qualificado nos autos, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do
mesmo Código. Passo a dosar a pena, seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. A
culpabilidade entendida, agora, como o juízo de reprovabilidade social do fato e do seu autor, está evidenciada.
Rubi registra antecedente criminal negativo (v. certidão acostada aos autos), posto que já fora condenado,
irrecorrivelmente, por crimes de receptação dolosa, porte ilegal de arma e lesão corporal no âmbito doméstico e
familiar. A condenação proferida no autos nº 0005423-11.2010.8.22.0501, cuja sentença transitou em julgado no
dia 28/11/2012, no entanto, só será considerada na 2ª fase de aplicação da pena, porque caracteriza reincidência. As
outras condenações serão consideradas maus antecedentes e servirão para exasperação da pena base. A par disso, o
condenado tem outras passagens pela Justiça local, o que indicia personalidade desajustada e demonstra má



conduta social. As consequências são favoráveis porque os bens furtados foram recuperados, inexistindo prejuízo
de ordem material. As demais circunstâncias integram a própria tipicidade do delito de furto simples tentado. Desta
forma, ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Não
apliquei a pena pecuniária (multa), em razão da manifesta hipossuficiência financeira do condenado, evidenciada
no patrocínio pela Defensoria Pública. Agravo em 03 (três) meses por causa da reincidência em crime doloso.
Diminuo de ½ (metade) em razão da tentativa. Efetuei a redução intermediária, observando o iter criminis
percorrido. Na falta de outras circunstâncias e/ou causas de modificação, fixo a pena definitiva em 09 (nove) meses
de reclusão, pena esta que reputo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do crime cometido. O regime
inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto (CP, art. 33 § 2º ¿b¿ c/c § 3º) porque o
condenado é reincidente em crime doloso e existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacando-se os maus
antecedentes. Deixo de substituir a privação da liberdade por penas restritivas de direito, porque o condenado não
preenche os requisitos legais (CP, art. 44, II), ou seja, porque é reincidente em crime doloso e existem
circunstâncias judiciais desfavoráveis, destacando-se os maus antecedentes. Pelos mesmos motivos não pode ser
concedida a suspensão condicional da pena, ex vi do artigo 77, do Código Penal. Faculto ao condenado o apelo em
liberdade, porque nesta condição vem sendo processado e não verifico o surgimento, agora, de algum fundamento
para a decretação da prisão preventiva. Após o trânsito em julgado: 1) inscrever o (s) nome (s) do (s) réu (s)
condenado no rol dos culpados; e 2) expedir guia (s) de recolhimento ou execução, com as peças devidas, ao Juízo
da Execução. Isento o condenado do pagamento do valor das custas processuais, em razão da sua condição de
juridicamente necessitado. Comunique-se (INI/DF, II/RO, TRE/RO etc.). Sentença publicada em audiência, saindo
os presentes intimados. Registre-se. Decorrido o prazo para eventual recurso e cumpridos todos os comandos desta
sentença os presentes autos poderão ser ARQUIVADOS¿. Nada mais.

Pena imposta: 9(nove) meses de reclusão

Regime de
cumprimento:

SEMIABERTO

Conforme Art. 2o inciso 3° da resolução 137 de 13 de julho de 2011, "A responsabilidade pela atualização das informações
do BNMP, assim como pelo conteúdo disponibilizado, é, exclusivamente, dos tribunais e das autoridades judiciárias
responsáveis pela expedição dos mandados de prisão." Sendo assim, qualquer dúvida sobre as informações contidas no
mandado devem ser retiradas junto ao órgao expedidor.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br/bnmp
através do número de controle: 148641114546006578


