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ESTADO DA PARAÍBA
 

PODER JUDICIÁRIO
 

6ª Vara Criminal da Capital
 

AV JOÃO MACHADO, - de 1001/1002 ao fim, CENTRO, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58013-520
 

( ) 
 

 

 

PROCESSO N.: 0816647-22.2021.8.15.2002
 

ASSUNTO: [Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor]
 

CLASSE: INQUÉRITO POLICIAL (279)
 

AUTOR: AUTORIDADE: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE CRIMES HOMOFÓBICOS DA CAPITAL
 

RÉU(S): 
 

 

D E C I S Ã O
 

 

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra INDICIADO: ANTONIA

FONTENELLE DE BRITO, com qualificação nos autos, imputando-lhe a conduta típica descrita na inicial.

 

Verificando o preenchimento dos requisitos formais elencados no artigo 41 do

Código de Processo Penal e a ausência de qualquer das hipóteses do artigo 395 do aludido diploma

legal, estando presentes suficientes indícios da autoria imputada e prova da materialidade delitiva,

recebo a denúncia.

 

Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi

dada pela Lei nº 11.719/08, cite-se o(a)(S) réu(é)(S) para apresentação da resposta à inicial, no prazo de 10

(dez) dias, nos termos do aludido artigo 396 do Código de Processo Penal, podendo a parte acusada

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações,

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação

quando necessário, ficando advertida, por fim, de que, não apresentada a resposta no prazo legal, ser-

lhe-á nomeado Defensor Público.
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Anexem-se aos autos – se já não o foi – informações sobre antecedentes penais e

procedimentos criminais (ações penais, inquéritos policiais etc), relativas ao(a) acusado(a).

 

Cumpra-se com os requerimentos ministeriais, caso existentes,  na parte final da

inicial.

 

João Pessoa - PB, 11 de maio de 2022.

 

 

 

SHIRLEY ABRANTES MOREIRA RÉGIS
 

Juíza de Direito
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