
Certidão

Certifico que nesta data (04/02/2016 13:43) consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão, quanto ao
Mandado nº 16557-11.2012.8.22.0501.0001 o seguinte registro:

Mandado

Situação: Aguardando Cumprimento

N° do mandado: 16557-11.2012.8.22.0501.0001

Data mandado: 15/12/2015

Data validade: 01/09/2035

N° do processo: 16557-11.2012.8.22.0501

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assuntos: Furto (art. 155)

Doc. origem: Ação Penal N°00165571120128220501

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): pedreiro

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

Prisão

Data do delito 4/8/2012

Assunto do delito: ART. 155, § 4º, INCISOS I e IV do CP

Motivo da prisão: Preventiva

Prazo da prisão: 0 dias

Recaptura: Não

Sintese da decisão: Ademais, considerando que "a fuga do réu do distrito da culpa justifica, por si só, a decretação de sua custódia
preventiva, com vistas a assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal" (STJ, HC n. 6.246, 5ª Turma, j.
18/11/97, v.u., DJU de 15.12.97, pág. 66.463), decreto a prisão preventiva do acusado Rubi Pereira Hungria, com
fundamento nos artigos 311 a 313, do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal e
possibilitar o desenvolvimento válido e regular da presente ação penal, determinando a expedição do respectivo
mandado, com prazo de validade até o dia 1º/09/2035.

Pena imposta: NÃO CONSTA

Regime de
cumprimento:

FECHADO



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: 186792914546005852


