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Vistos etc, 

Trata-se de ação penal pública oferecida pelo Ministério 
Público do Estado da Paraíba em face de MARCOS AURÉLIO LOPES DE SOUSA, 
conhecido por "Nandinho" e CLEBER PAULO DA SILVA, conhecido por "Clebinho", 
como incursos nas penas do art. 157, § 39, do Código Penal. 

Narra a denúncia que os acusados no dia 05 de março de 
2017, na cidade de São Francisco/PB, os denunciados mediante violência 
subtraíram da vítima Sebastião Braga de Sousa determinada quantia em dinheiro 
de R$ 600,00 referente a seu benefício previdenciário, e em razão das agressões 
sofridas veio a óbito, conforme laudo de fls. 33/38."(fls. 02/04). 

Representação pela decretação da prisão preventiva de 
Marcos Aurelio Lopes de Sousa, conhecido por "Nandinho" e de CLEBER PAULO DA 
SILVA, conhecido por "Clebinho" às fls. 15/17. 

Mandado de prisão dos acusados às fls. 18/19. 

Relatório da autoridade policial às fls. 23/25. 

Antecedentes criminais do acusado Marcos Aurélio Lopes de 

/e\ 

Laudo de Exame Cadavérico às fls. 37/42. 

Relatório Complementar da autoridade policial às fls. 52/53. 

   

    



Antecedentes criminais do acusado Cleber Paulo da Silva às 
fls. 56/57. 

Acórdão deferindo medida liminar de habeas corpus aos 
acusados às fls. 71-v/73. 

Alvará de soltura dos acusados às fls. 79/84. 

A denúncia foi recebida à fl. 86, em 27/09/2017. 

Acórdão concedendo a ordem para manter a decisão que 
concedeu a libedade provisória aos acusados às fls. 93/95. 

Devidamente citados (fl. 98 e fl. 99), o acusado Marcos 
Aurélio Lopes de Sousa apresentou resposta à acusação às fls. 101/106, por sua 
vez, o acusado Clebe Paulo da Silva apresentou resposta à acusação às fls. 107/108, 
ambos pugnaram por suas absolvições ante a improcedência da denúncia. 

Designada audiência de instrução e julgamento, conforme 
mídia anexa à fl. 150, oportunidade em que foram ouvidas 03 (três) testemunhas 
da denúncia. Ato contínuo, a audiêcia foi suspensa, tendo o MM. Juiz expedido ofício 
ao juízo Deprecado, solicitando a devolução da Carta Precatória devidamente 
cumprida. Tudo conforme termo de fl. 151. 

Cartas Precatórias devolvidas, devidamente cumprida, 
conforme mídias anexada à fl. 170 e à fl. 214. 

Realizada audiência de continuação, conforme termo de fl. 
231, a defesa de Marcos Aurélio prescindiu as oitivas das demais testemunhas. Em 
seguida, foi ouvida 01 (uma) testemunha da defesa do réu Cleber Paulo da Silva, 
tendo a defesa prescindido a oitiva das demais. Ato contínuo foram realizados os 
interrogatórios dos réus. Mídia anexa à fl. 230. 

Em suas alegações, o Ministério Público pugna pela 
condenação dos acusados (fls. 232/235), por sua vez, a defesa dos réus requer a 
absolvição dos acusados pela total insuficiência de provas, entendendo pela 
negativa de autoria do delito (fls. 238/246). 

É o relatório. DECIDO. 

Inicialmente, cumpre registrar que o feito encontra-se apto a 
julgamento, eis que o procedimento legal foi fielmente observado, inexistindo 
quaisquer nulidades ou vícios a declarar. 

Ultrapassado este ponto, vale ressaltar que o crime de 
latrocínio, por sua natureza, difere do crime de homicídio pelo seu caráter 
patrimonial. Assim, para que se possa caracterizar a conduta descrita no tipo penal 
do art. 157, § 3Q, segunda parte, do Código Penal, faz-se necessário que a intenção 
do autor tenha cunho patrimonial. 

Desse modo, no mérito, ressalto que não há qualquer dúvida 
acerca da materialidade do crime em comento, a qual resta comprovada a partir 
dos depoimentos colacionados aos autos, os quais demonstram que efetivamente 
houve a subtração de valores pertencentes à vítima, a qual foi morta para facilitar a 
subtração, bem como, a partir do Exame Cadavérico realizado na vítima (fls. 37/42), 
confirmando a sua morte. 

No tocante à autoria delitiva, também não há qualquer 
dúvida de que os réus efetivamente praticaram o crime em comento, estando 



comprovada nos autos, também, a partir dos depoimentos das testemunhas e, 
sobretudo, da confissão dos acusados na fase inquisitorial. 

Para tanto, passo a transcrição dos relatos das provas orais 
colhidas em juízo, todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vejamos: 

"(...) Foi um sobrinho meu que ligou pra mim, avisando 
que tinha encontrado ele dentro de casa todo 
machucado né... 
Isso! (quando perguntado se era da vítima que a 
testemunha estava falando que encontrou 
machucado?)... 
Numa segunda-feira que tinha encontrado, mas o 
acontecido tinha acontecido num domingo, num sábado 
pra amanhecer num domingo... 
Fui pra lá socorrer, aí fui, levei no postinho lá, fizeram o 
curativo né, pra ver se amenizava né, se o problema 
resolvia ali, mas não resolveu, isso numa segunda-feira 
a tarde, quando foi na terça eu trouxe ele pro Regional, 
aí constou que tinha estourado né, o peito dele né, de 
chute, o óbito né... 
E ele antes de morrer ele alegava né, que tinha sido os 
mesmos na primeira vez... 
Que teve a primeira vez, foi assaltado, agrediram mas 
não foi tanto, né... 
Ele gostava de guardar o dinheiro dele em casa... 
Foi no mesmo local, ali no trajeto dele, do centro pra 
casa dele, a primeira vez, contando pelo que a vítima 
falava! (quando perguntado sobre onde teria ocorrido a 
primeira agressão?)... 
A mesma coisa! (quando perguntado sobre como foi a 
segunda vez?)... 
Exatamente! (quando perguntado sobre suas 
declarações prestadas a autoridade policial, constante à 
fl. 09?)... 
A última vez, o meu tio alegou foi R$ 1.400,00, a 
primeira vez eu tenho desconhecimento da quantia! 
(quando perguntado sobre qual seriam os valores 
subtraídos da vítima?)... 
Ele veio da casa dele falando, que tinha sido os mesmo 
da primeira vez! (quando perguntado sobre em qual 
momento a vítima apontou os dois acusados como 
autores do delito?)... 
Ele não falou em arma não, ele falou em chute mesmo, 
agressão física mesmo, murro e chute, disse que 
machucava muito! (quando perguntado sobre quais 
foram as armas que a vítima relatou que os acusados 
utilizaram?) (...)" - RAIMUNDO MATOS ALVES DE SOUSA 
- testemunha, mídia anexa à fl. 150. 

Seguem, por sua vez, os relatos da testemunha Raimundo 
Matos prestadas a autoridade policial: 

"[ ...] Afirma o declarante que foi ao local e lá chegando 
encontrou seu Tio Sebastião, gemendo de dores e com 
vários hematomas, perguntando o declarante quem 
teria feito aquilo com ele, ocasião em que SEBASTIÃO 
BRAGA disse que teria sido os mesmos dois, que teria 
lhe agredido anteriormente, fazendo referência a 
agressão que sofrera no último dia 15 de fevereiro de 

 



2017, pelos elementos NANDINHO E KLEBINHO, inclusive 
naquela oportunidade roubaram da vítima a quantia de 
R$ 1.400,00; Afirma o declarante que após tomar 
conhecimento deste fato ocorrido no dia 15/02/2017, 
procurou NANDINHO pedindo para devolver o dinheiro 
do seu tio, tendo NANDINHO, afirmado que não tinha 
ficado com dinheiro da vítima; Afirma o declarante que 
NANDINHO tinha ou tem uma moto BROS AMARELA; 
Afirma o declarante que NANDINHO E KLEBINHO, sabia 
que seu tio Sebastião Braga possuía dinheiro, inclusive a 
vítima ficava mostrando; Afirma o declarante que seu Tio 
Sebastião Braga lhe informou que a moto usada no 
momento das agressões teria sido uma moto de cor 
preta; Afirma o declarante que perguntou a Sebastião 
Braga, quanto teria sido levado na noite de 05/03/2017, 
tendo o mesmo informado que roubaram todo o 
dinheiro, mas não soube informar a quantia roubada; 
Afirma o declarante que Sebastião Braga disse para o 
declarante que KLEBINHO no momento da ação, dizia 
que queria só o dinheiro, mas o NANDINHO era muito 
agressivo e foi quem agrediu fisicamente a vítima [ ..1" - 
RAIMUNDO MATOS ALVES DE SOUSA - fl. 09. 

Em juízo, prosseguindo, seguem as transcrições: 

"(...) Que foram eles (os acusados) que fizeram o que 
aconteceu com meu primo (vítima)... 
Que ele assaltou ele, que o outro assalto eles 
espancaram, é os comentário que eu tenho é esse... 
Eu sei que foram dois assaltos... parece que o último foi 
dia 05/03/2017, por aí, assim, e ele chegou a falecer dia 
07/03/2017... 
Também comentaram! (quando perguntado se ouviu 
falar que a vítima, quando estava sendo socorrida, 
disse que foram os dois acusados quem lhe assaltarem 
e agrediram?) (...)" - JOÃO BOSCO DA SILVA - 
testemunha, mídia anexa à fl. 150. 

"(...) Eles pegaram meu irmão, velhinho, aí tomaram o 
dinheiro dele e mataram ele né... 
Esse elementos pegaram ele e tiraram a vida dele e 
carregaram o dinheirinho dele (...)" - JOSÉ BRAGA 
SOBRINHO - testemunha, mídia anexa à fl. 168. 

"C..) Eles parece, tinha já, bebiam juntos, beberam 
juntos, frequentavam o mesmo bar! (quando 
perguntado se os acusados tinham alguma relação com 
a vítima?)... 
É sobrinho da vítima! (quando perguntado sobre quem 
foi o familiar que relatou que a vítima, ainda com vida, 
confessou que foram os acusados quem cometeram o 
crime contra o sr. Sebastião?)... 
Primeiro roubado uns dias antes e depois agredido pra 
ser roubado de novo, aí na segunda vez ele não 
resistiu! (quando perguntado se a vítima havia sido 
roubado dias antes?)... 
Salvo engano, o sobrinho dele falou que, em vida, o 
idoso disse que tinha sido os mesmos e falou que tinha 
sido o rapaz da moto amarela, que aí no caso seria a 
Bros que é de propriedade, salvo engano de,ena época, 



- az- 
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do Marcos Aurélio! (quando perguntado sobre a 
informação de que Nandinho teria lhe confessado ter 
praticado o primeiro roubo, mas negado ter cometido o 
latrocínio?)... 
O Marcos Aurélio confessou quando a gente encontrou 
ele em São Francisco, ele confessou que tinha 
participado do roubo né, do primeiro roubo e o segundo, 
ele, salvo, não me lembro se ele falou que participou do 
assassinato, mas eu acho que ele ficou jogando um pro 
outro, Marcos Aurélio dizendo que tinha sido Clebinho, 
Clebinho dizendo que tinha sido Marcos Aurélio, algo 
desse tipo! (quando questionado sobre quem terio dado 
essas inforações a testemunha?)... 
Sim, que tinham sido os dois e que tinha sido o rapaz da 
Bros Amarela, que no caso é o Marcos Aurélio! (quando 
perguntado se teria ouvido comentários sobre o 
latrocínio?)... 
O sobrinho, algumas pessoas da cidade e um rapaz que 
também trabalha na delegacia lá de Delegacia! (quando 
perguntado sobre quem teria dito que foi o rapaz da 
bros amarela?) (...)" - PEDRO IVO CAVALCANTI ARAÚJO - 
testemunha policial militar, mídia anexa à 230. 

A testemunha de defesa do acusado Marcos Aurélio, por sua 
vez,informou: 

"(...) No dia do acontecido a gente tava, fiquemo numa 
área de lazer até oito horas, eu, meu esposo e os 
meninos, a família... 
Marcos Aurélio! (quando perguntado quem seria o 
esposo da declarante?)... 
Aí depois a gente foi pra casa, cheguemo lá de uma 
hora e saimos de oito horas, fumo pra casa dormir, daí 
ele não saiu mais de casa não. Aí pronto, ele não saiu 
mais de casa não... 
Não, não sei não, sei dizer nada não, tava em casa, a 
gente tava em casa, não sei dizer nada não! (quando 
perguntada se tem conhecimento dos fatos destes 
autos?)... 
Tava, numa área de lazer, a gente saiu tudo junto! 
(quando perguntado se Clebinho também estava 
presente no dia dos fatos junto com a declarante e 
familiares?) (...)" - JANETE TRAJANO DE BRITO - 
declarante - esposa de Marcos Aurélio - mídia anexa à 
fl. 150. 

A testemunha de defesa do acusado Clebe Paulo da Silva, por 
sua vez, não apresentou nenhum fato que viesse a demonstrar a não participação 
do acusado Clebe no crime em debate. 

"(...) Eu sube porque passou no rádio! (quando 
perguntada se soube do fatos?)... 
Não, senhor! (quando perguntada se o acusado falou 
que teria feito isso?) (...)" - - FRANCISCA CAETANA 
MONTEIRO DE SOUSA LIMA - testemunha, mídia anexa 
à fl. 231. 

rogado 4a 
ção a vítim 

Por outro lado, o acusado conhecido por "Nandinho", quando 
ase judicial, negou qualquer comentimento de prática delitiva em 
. Observemos: 



"(...) Nego, tive nada a ver com isso! (quando 
perguntado se nega sua participação nos fatos?)... 
Com Clebe, é. Não, com a vítima não, ela teve no bar 
lá, mas na mesa da gente não! (quando perguntado se 
no dia 15/02 etsava bebendo com Clebe no bar e com a 
vítima não?) (...)" - - MARCOS AURÉLIO LOPES DE 
SOUSA - interrogatório, mídia anexa à fl. 231. 

Entretanto, a versão apresentada pelo acusado Marcos 
Aurélio Lopes de Sousa, na presença de seu advogado, diante da Autoridade Policial 
foi divergente, vejamos: 

"[ _I Afirma o interrogado que no dia 15 de fevereiro de 
2017, à noite, estava bebendo com Sebastião Braga e 
Klebinho no Bar de Rebeca 	ocasião em que Klebinho 
deu um grande empurrão no senhor Sebastião Braga, 
derrubando-o no chão, em seguida foi no bolso do idoso 
e tirou a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais); Afirma 
o interrogado que o senhor Sebastião Braga ficou 
discutindo com Klebinho, mas este foi embora com o 
dinheiro do idoso; Afirma o interrogado que não fez nada 
no momento, apenas saiu em companhia de Klebinho e 
em seguida foram beber juntos, com o dinheiro roubado 
por Klebinho; Afirma o interrogado que no dia seguinte 
foi procurado pelo senhor RAIMUNDO, filho de criação 
do senhor Bento Soares, para o interrogado devolver o 
dinheiro, mas o interrogado disse que já tinha gasto o 
dinheiro; ... Afirma o interrogado que os comentários na 
cidade dão conta que o autor das agressões físicas 
sofridas pela vítima, teria sido o senhor Klebinho... 
Afirma o interrogado que na primeira vez que Klebinho 
agrediu Sebastião Braga, o interrogado estava presente, 
mas desta vez, não estava com Klebinho; Perguntado ao 
interrogado se tinha uma moto bros cor amarela, 
respondeu que tinha uma moto bros de cor amarela, 
mas que vendeu há cerca de trinta dias [ ...]" - fl. 09. 

Percebe-se, desse modo, a ilusória tentativa do acusado 
Marcos Aurélio de se furtar da sanção penal em face do comentimento do delito ora 
em análise, uma vez que, em fase inquisitorial, reputou toda a responsabilidade 
sobre os fatos como sendo do acusado Clebe Paulo, entretanto, em fase judicial, 
negou qualquer das indagações que lhe foram feitas referentes ao delito de 
latrocínio que vitimou o sr. Sebastião. 

O segundo acusado, por sua vez quando interrogado na fase 
judicial, também negou qualquer participação no crime: 

"C..) Nego! (quando perguntado se nega sua 
participação no crime dos autos?) (...)" - - CLEBE 
PAULO DA SILVA - interrogatório, mídia anexa à fl. 231. 

Desse modo, após exame de todas as provas colhidas 
durante a instrução processual, detecto que as alegações feitas pelos acusados não 
merecem prosperar, uma vez que não possuem qualquer respaldo probatório, 
tratando-se, apenas, de alegações feitas com a finalidade de furtarem-se das 
imputações constantes da exordial acusatória. 



A Ademais, conforme depreendido em momento anterior, 
acusado Marcos Aurélio entrou em divergência entre suas argumentações prestadas 
em esfera policial (elementos informativos) e em esfera judicial. 

Noutro giro, certo é que todas as testemunhas ministeriais 
são uníssonas em indicar que foram realmente os denunciados quem perpretaram 
as agressões na vítima e subtraíram quantia em dinheiro pertecente a mesma, fato 
este relatado pelo próprio sr. Sebastião, ainda em vida, o qual acrescentou, ainda, 
ter visto a moto bros amarela do acusado Marcos Aurélio, no momento dos fatos. 

Assim, demonstrada está a fragilidade das alegações feitas 
pelos acusados na fase judicial, quando confrontadas com as demais provas 
colhidas na instrução processual. 

Discordo, com a devida vênia, das alegações defensivas, uma 
vez que as provas são robustas a apontar a culpabilidade dos acusados, não 
existindo plausibilidade para acolher a tese ventilada nos memoriais finais 
apresentados pela defesa dos réus. 

Dessa forma, estando devidamente comprovada a 
materialidade e a autoria delitivas do crime narrado na denúncia, deve-se julgá-la 
totalmente procedente, condenando os dois acusados nas penas legalmente 
previstas. 

Vale ressaltar, por fim, que a forma como foi praticado o 
crime demonstra que os acusados agiram agredindo fatalmente vítima com mais de 
60 (sessenta) anos de idade, o que atrai a circunstância agravante de pena 
genérica, prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do CP. 

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos consta, com 
fundamento no art. 387 do CPP, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 
para CONDENAR os acusados MARCOS AURÉLIO LOPES DE SOUSA, conhecido por 
"Nandinho" e CLEBER PAULO DA SILVA, conhecido por "Clebinho", nas penas do art. 
157, § 32, 2@ parte, do Código Penal. 

Passo, então, à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do 
Código Penal, avaliando pormenorizadamente as circunstâncias do art. 59 do 
mesmo diploma legal. 

MARCOS AURÉLIO LOPES DE SOUSA, conhecido por "Nandinho" 

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo o que se 
valorar a esse respeito; 

Antecedentes: bons; 

Conduta Social: sendo tal circunstância relacionada ao 
comportamento do agente nos seios social, familiar e profissional, não se 
confundindo com os antecedentes e a reincidência (estes sim reservados para fatos 
ilícitos), vejo que não há nos autos qualquer informação sobre essa circunstância, 
sendo que a ausência desta informação não pode ser interpretada de forma 
desfavorável ao réu; 

Personalidade: estando esta circunstância ligada ao 
cará 
	

o agente como pessoa humana (sua índole e temperamento), entende a 
utrina que a sua valoração somente poderá ocorrer quando presente nos 
do psicossocial firmado por pessoa habilitada, eis que o Magistrado não 

s conhecimentos técnicos especializados para sua aferição. Nestes termos, 
nos autos qualquer prova que possa macular essa dado pessoal do agente, 

de valq.rta presente circunstância; 

hor 
utos I 

deté 



Motivos: o motivo do crime se mostra inerente à 
espécie, nada tendo que se valorar a esse respeito; 

Circunstâncias: normais à espécie; 

Consequências: são próprias do tipo penal, o que já 
consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de incorrer 
em bis in idem; 

Comportamento da vítima: não contribuiu para fato. 

Desse modo, à vista destas circunstâncias analisadas 
individualmente fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 
10 (dez) dias-multa.  

Na segunda fase da dosimetria, não reconheço a incidência 
de nenhuma circunstância atenuante da pena, aplicando a circunstância agravante 
genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "h", do CP, majorando a pena imposta 
ao réu em um sexto, chegando ao patamar de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) 
meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.  

Na terceira fase, não havendo nenhuma causa de diminuição 
ou de aumento de pena a ser aplicada ao caso, torno a reprimenda imposta ao réu 
definitiva em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 
de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa fixando cada dia-multa em 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo, vez que não há informações sobre as condições 
financeiras do réu (art. 49, § 1° c/c art. 60, ambos do Código Penal). 

Fixo o regime fechado como regime inicial de cumprimento 
de pena (art. 33, § 2°, alínea a, do CP), a ser cumprido em estabelecimento prisional 
adequado, no s termos estabelecidos no art. 34 do CR 

Deixo de proceder à análise do disposto no art. 387, § 2°, do 
CPP, pelo fato de que a realização da detração em nada irá alterar o regime inicial 
de cumprimento da pena imposta ao acusado, motivo pelo qual deixo para o Juízo 
das Execuções Penais a análise do referido dispositivo. 

Deixo de proceder as análises dos arts. 44 e 77 do Código 
Penal (substituição da pena corporal e sursis penal), vez que a pena imposta supera 
os limites objetivos estabelecidos na lei. 

Considerando que o réu passou boa parte da instrução 
processual solto, bem como por não estarem presentes quaisquer dos requisitos 
previstos no art. 312 do CPP, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. 

CLEBER PAULO DA SILVA, conhecido por "Clebinho", 

Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo o que se 
valorar a esse respeito; 

Antecedentes: bons, uma vez que o réu é tecnicamente 
primário; 

Conduta Social: sendo tal circunstância relacionada ao 
comportamento do agente nos seios social, familiar e profissional, não se 
confundindo com os antecedentes e a reincidência (estes sim reservados para fatos 
ilícitos), vejo que não há nos autos qualquer informação sobre essa circunstância, 



- 
sendo que a ausência desta informação não pode ser interpretada de forma 
desfavorável ao réu; 

Personalidade: estando esta circunstância ligada ao 
caráter do agente como pessoa humana (sua índole e temperamento), entende a 
melhor doutrina que a sua valoração somente poderá ocorrer quando presente nos 
autos laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, eis que o Magistrado não 
detém os conhecimentos técnicos especializados para sua aferição. Nestes termos, 
ausente nos autos qualquer prova que possa macular essa dado pessoal do agente, 
deixo de valorar a presente circunstância; 

Motivos: o motivo do crime se mostra inerente à 
espécie, nada tendo que se valorar a esse respeito; 

Circunstâncias: normais à espécie; 

Consequências: são próprias do tipo penal, o que já 
consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de incorrer 
em bis in idem; 

Comportamento da vítima: prejudicado, já que em tal 
espécie de delito não há que se cogitar sobre comportamento da vítima. 

Desse modo, à vista destas circunstâncias analisadas 
individualmente, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 
10 (dez) dias-multa.  

Na segunda fase da dosimetria, não reconheço a incidência 
de nenhuma circunstância atenuante da pena, aplicando a circunstância agravante 
genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "h", do CP, majorando a pena imposta 
ao réu em um sexto, chegando ao patamar de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) 
meses de reclusão e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.  

Na terceira fase, não havendo nenhuma causa de diminuição 
ou de aumento de pena a ser aplicada ao caso, torno a reprimenda imposta ao réu 
definitiva em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 
de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa fixando cada dia-multa em 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo, vez que não há informações sobre as condições 
financeiras do réu (art. 49, § 1° c/c art. 60, ambos do Código Penal). 

Fixo o regime fechado como regime inicial de cumprimento 
de pena (art. 33, § 2°, alínea a, do CP), a ser cumprido em estabelecimento prisional 
adequado, no s termos estabelecidos no art. 34 do CP. 

Deixo de proceder à análise do disposto no art. 387, § 2°, do 
CPP, pelo fato de que a realização da detração em nada irá alterar o regime inicial 
de cumprimento da pena imposta ao acusado, motivo pelo qual deixo para o juízo 
das Execuções Penais a análise do referido dispositivo. 

Deixo de proceder as análises dos arts. 44 e 77 do Código 
Penal (substituição da pena corporal e sursis penal), vez que a pena imposta supera 
os limites objetivos estabelecidos na lei. 

Considerando que o réu passou boa parte da instrução 
pro ess ai solto, bem como por não estarem presentes quaisquer dos requisitos 

no art. 312 do CPP, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. 

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos 
pela .  fração, haja vista a completa ausência nos autos de elementos 
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Cumpridos os 
Publique-se. 

Sousa/PB, 2 

osÉ 

os sentenciais, arquive-se com baixa. 
se. Intime-se. 

FERNAN 
PEITO 

5 

indicativos de seu montante (art. 387, IV, CPP). 

Condeno os sentenciados nas custas processuais. 

Após o trânsito em julgado desta: 
Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados; 
Preencha-se o boletim individual dos condenados e os 

envie à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba (art. 809 do CPP); 
Expeça-se Guia de Execução, com as formalidades de 

estilo, a ser encaminhada ao Juízo das Execuções para cumprimento das penas 
impostas; 

Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins de suspensão dos 
direitos políticos dos condenados (art. 15, III, da CF); 

Calculem-se as cu as finais e intimem-se os acusado para 
pagamento, sob pena de inscrição na dist 	.diva. 
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