
Certidão

Certifico que nesta data (02/04/2016 12:47) consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão, quanto ao
Mandado nº 36080-84.1999.8.22.0009.0002 o seguinte registro:

Mandado

Situação: Aguardando Cumprimento

N° do mandado: 36080-84.1999.8.22.0009.0002

Data mandado: 07/05/2014

Data validade: 07/01/2045

N° do processo: 36080-84.1999.8.22.0009

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assuntos: Homicídio Qualificado

Doc. origem: Inquérito Policial N°072/97

Magistrado Luís Antônio Sanada Rocha

Órgão expedidor: 1° Vara Criminal

Município: PIMENTA BUENO

Pessoa objeto do mandado

Nome(s): Pedro dos Anjos Machado

Alcunha(s): Pedro dos Anjos Machado

Documento(s):

Genitor(es): João Cirineu Machado

Genitora(s): Maria dos Anjos Machado

Nacionalidade(s): Brasileiro (a)

Naturalidade(s):

Data de
nascimento(s):

15/08/1964

Aspecto físico(s):

Profissão(ões): braçal

Endereço(s):

Prisão

Data do delito 8/6/1997

Assunto do delito: art. 121 II e IV c/c art. 14, II ambos do CP

Motivo da prisão: Preventiva

Prazo da prisão:

Recaptura: Não

Sintese da decisão: Vistos. Citado via edital, o réu não compareceu em juízo nem constituiu advogado para defendê-lo. Além disso,
está em local incerto e não sabido. O processo está suspenso, nos termos do art. 366, bem como o curso do prazo
prescricional. Anoto, ainda, que o curso do prazo prescricional ficará suspenso até 22/06/2032, quando, então, a
prescrição retomará seu curso, findando em 07/01/2045, já considerado o tempo decorrido deste o recebimento da
denúncia até a suspensão. Não obstante, estando o réu em local incerto e não sabido, resta ameaçada a instrução
penal, razão pela qual decreto sua prisão preventiva. Expeça-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Após a
captura ou eventual prescrição, venham os autos conclusos. Pimenta Bueno-RO, terça-feira, 16 de julho de
2013.Luís Antônio Sanada Rocha Juiz de Direito

Pena imposta: preventiva

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: 110833514596120372


