
TERMO DE CONCLUSÃO

Aos 04 de dezembro de 2008, faço estes autos conclusos ao Dr. Ivo Salgado da
Rocha, MM. Juiz de Direito da 2ª. Vara Criminal Residual da Comarca de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul. Eu, ________________ Escrivão, lavrei o presente termo e o subscrevi.

Processo n.º 001.08.009130-0

Vistos, etc...

1. Não vislumbro, no caso, nenhuma das causas de
rejeição da denúncia previstas no art.395 e incisos do CPP,
conforme nova redação dada pela Lei nº 11.719 de 20.06.2008,
RECEBO a denúncia em seus termos.

2. Citem-se os réus pessoalmente esgotadas todas
as possibilidade de citação pessoal, cite-se por edital e se
necessário expeça-se carta precatória, para no prazo de 10
(dez) dias, responder à acusação, por escrito, por intermédio
de seu defensor, podendo argüir preliminares e alegar tudo o
que interesse à sua defesa, oferecendo documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação.

3. Cientifique-se os denunciados que, em caso de
impossibilidade financeira para contratar advogado, deverá
comparecer a Defensoria Pública, situada no Fórum desta
comarca, para providenciar a sua defesa conforme dispõe os
termos da Lei nº 1.060, de 05.02.1950.

4. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou
se o acusado, citado, não constituir defensor, nomeio desde já,
a Defensora Pública, em exercício nesta vara, para responder à
acusação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396-A, ??2º da Lei nº
11.719/08).

5. Observe-se no mandado de citação o disposto
no art. 362, da lei 11.718/2008, isto é: Verificando que o réu
se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará
a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na forma
estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

6. Defiro pedido ministerial, atenda-se.
7. Após a apresentação da resposta, voltem os

autos conclusos.

Residual



Campo Grande, 04 de dezembro de 2008.

Ivo Salgado da Rocha
Juiz de Direito em Substituição Legal.

RECIBO
Aos ____________ dias do mês de _____________ do ano de dois mil e oito

(2.008), recebi estes autos em cartório. Eu, ________________ Escrivão, lavrei o presente recibo e o
subscrevi.

Residual


