
DATA 

Nesta data recebi os presentes autos 
dd MM. Juiz de Direito. 

Sousa/PB, Pe.1 / 0G/2019. 

Estagianotrec ico Judiciário 

Sousa - PB, 25 de junho de 20 

AZ MAR 
Juiz tiubstituto 

Estado da Paraíba 
Poder Judiciário 

1g Vara da Comarca de Sousa 

Ação Penal. 
Processo n2. 0000928-47.2019.815.0371. 
Autor: Ministério Público do Estado da Paraíba. 
Réu: Artur Garrido da Silva. 

Despacho. 

Vistos, etc. 

RECEBO a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Publico, por preen-
cher os requisitos legais, ex vi do art. 41 do CPP1. 

Cite-se o denunciado para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, momento em que, nos termos do art. 406, §3Q do CPI:a, poderá arguir preliminares 
e alegar tudo que interessa a sua defesa. 

Citado o réu, acaso não ofereça resposta a acusação, fica designado(a), desde logo, 
o(a) Defensor(a) Público(a) atuante neste juízo para ofertar resposta a denúncia, de-
vendo ser-lhe concedida vista dos autos com o mesmo prazo acima indicado. 

Cumpra-se, com observância das dili ência nece árias. 

I  Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou 
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 
2  Art. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo 
de 10 (dez) dias. (Redacão dada pela Lei n° 11.689, de 2008)  

Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 
acusado ou do defensor constituldo. (Redação dada pela Lei n°11.719. de 2008).  

§3°. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e jus-
tificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, ate o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intima-
ção, quando necessário.Oncluldo pela Lei n°11.689. de 20081 



, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CUMULATIVA DE SOUSA 

1° PROMOTOR DE JUSTIÇA (CRIMINAL) 

Rua Haroldo Nazareth, Maria Rachel - Sousa/PB - Fone: (83) 3521.2312 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1' VARA DA 

COMARCA DE SOUSA/PB 

Processo n2  0000928-47.2019.815.0371 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, por intermédio do 
Promotor de Justiça que esta subscreve, em exercício nesta Promotoria de Justiça 

Cumulativa de Sousa/PB, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente 

as conferidas ex vi dos artigos 129, I, da Constituição Federal, e art. 24, c/c, o art. 41, 

estes do Código de Processo Penal, e art. 25, III, da Lei 8.625/1993, vem, respeitosamente, 

à presença de Vossa Excelência, com espeque nos elementos de informação constantes do 

inquérito policial, oferecer a presente 

DENÚNCIA 

Contra: Artur Garrido da Silva, brasileiro, natural de sousa/ PB, 33 anos 
de idade, nascido em 21/08/1985, filho de Antônio Alves da Silva e Maria José Garrido da 

Silva, portador do RG n° 3.066.535-SSP/PB, CPF n°: 056.144.564-81, desempregado, união 

estável, com grau de instrução 4° série do ensino fundamental, residente no Sítio Angicos 

- Aparecida/PB. Pelos fatos delituosos que passa a expor: 

Consta nos autos que no dia 19 de abril de 2019, no por volta de 22h3Omjn no 

Sítio Floresta Zona Rural de Sousa/PB o réu matou a sua companheira Fabiana Ferreira da 

Silva, por motivo fútil, utilizando-se de meio que impossibilitou a defesa da vítima e o fez 

por ser a vítima mulher, tendo efetuando disparo de arma de fogo contra a mesma, a qual 

portava em desacordo com as determinações legais. 
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Infere-se dos autos que o réu e a vítima na companhia de mais outras duas 

pessoas, sendo estes, Adriano Garrido irmão do réu e o SD. Glauber primo do mesmo, 

dirigiram-se ate o bar de Zezão no Sítio Floresta onde começaram a ingerir bebidas 

alcoólicas. Em depoimento às fls. 34 o réu afirma que andava armado e ao chegar o no bar 

entregou a arma ao proprietário do estabelecimento desmuniciada, ficando com fabiana 
as munições do revólver. 

Consta-se dos autos que o Sr. Artur Garrido é uma pessoa violenta, inclusive o 

mesmo já foi condenado judicialmente por agressão física a sua ex-companheira, onde a 

Srá. Elaine Ferreira Da Silva em depoimento às fls. 28 relatou que já foi agredida e 

ameaçada pelo réu quando estes ainda conviviam, DEMONSTRANDO VERDADEIRA 

MISOGENIA POR PARTE DO RÉU. As atitudes agressivas do réu são corroboradas nos autos, 

que por volta das 20h0Omin ao encontrar-se apenas o casal no local, o Sr. José Lopes 

Patrício, dono do bar, afirmou que em houve uma discussão entre o casal, pois o réu 

queria ir a uma "malhação de judas" e sua companheira se negou a ir, CONSTITUINDO 

ESTE O MOTIVO DO CRIME, DEMONSTRANDO ASSIM A SUA FUTILIDADE. 

Diante dos fatos alegados nos autos mostrou-se a versão apresentada pelo Sr. 

Artur Garrido como inconsistente, uma vez que a Reprodução Simulada (fls. 65/82) 

contestou a alegação do indiciado, onde narrou que ao dirigir-se a saída do local, disse ter 

sido a vítima quem puxou o revólver da sua cintura e quando esse tentou pegar o revólver 

da mão da sua companheira houve um acidente onde ocorreu o disparo da arma. 

Emerge dos autos que a conclusão apontada pelo laudo de que o tiro foi 

disparado quando o mesmo estava de pé e a vítima acocorada (TORNANDO IMPOSSÍVEL A 

DEFESA DA VÍTIMA), é incompatível uma vez que a distância na qual foi apresentada pelo 

réu na simulação seria curta demais. Nos vestígios do evento delituoso materializado no 

laudo cadavérico e na simulação da versão ficou claro que não houve nenhum efeito 

secundário de disparo, sendo esta uma característica do disparo à longa distância indo de 

encontro a versão do réu onde anteriormente versou estar próximo a vítima e ter o disparo 

ter ocorrido por acidente. 

Por fim, vale mencionar que o réu portava arma de fogo sem a devida 
autorização e em desacordo com as determinações legais. Importante mencionar o crime 

não foi premeditado, logo não há como dizer que a intenção do réu de matar a vítima era 

prévia e que a aquisição da arma foi para matar a vítima, não se cogitando em hipótese 

alguma a aplicação do princípio da consunção. 

Por tais razões, o Ministério Público do Estado da Paraíba por intermédio 
de seu Representante in fine assinado denuncia contra ARTUR GARRIDO DA SILVA já 
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qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, II, IV e VI do 
Código Penal Brasileiro e art. 14 da Lei 10.826/2003, requerendo que, seja a 
presente denúncia devidamente recebida, citando-se o denunciado para responder à 

acusação, com a instauração do devido processo legal, prosseguindo-se o feito em seus 

ulteriores atos e termos, inclusive com intimação das testemunhas/declarantes adiante 

mencionados para deporem sobre os fatos em Juízo, sob as penas da Lei, de tudo ciente 

este Órgão Ministerial, tudo isso nos termos do art. 406 e seguintes do Código de Processo 
Penal Brasileiro. 

Local, data e assinatura eletrônicas. 

DR. MANOEL PEREIRA DE ALENCAR 
Promotor de Justiça 

ROL DE TESTEMUNHAS/DECLARANTE: 

Valdeia Ferreira Da Silva, qualificado às fls. 05; 

José Lopes Patrício, qualificado às fls. 06 

Diógenes Neves Da Silva, qualificado às fls. 08; 

Francisco Sales Da Silva, qualificado às fls. 09; 

Elaine Ferreira Da Silva, qualificado às fls. 28; 

Diogo Glauber Garrido Pordeus, qualificado às fls. 32 

Local, data e assinatura eletrônicas. 

DR. MANOEL PEREIRA DE ALENCAR 
Promotor de Justiça 
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