
ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE JACIARA
Avenida Ze de Bia S/n 
Bairro: Jardim Aeroporto ii 
Cidade: Jaciara-MT Cep:78820000 
Fone: (66) 3461-2464

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
CERTIFICO a requerimento de parte interessada, que revendo os livros de reqistro e 
feitos deste Cartório Crime, constatei que fora Distribuida em 27/06/2018 às 10:31 
Horas para Terceira Vara Criminal da comarca de Jaciara com o Número: 0/0. , Tipo 
de Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento Comum->PROCESSO 
CRIMINAL, Denunciado(a): JOSIMAR MARSUEL MATSUMOTO, Denunciado(a): FABIANE 
MARTELLI ARENHART , Denunciado(a): ÉLIANE TEIXEIRA ALVES MOURA, Denunciado(a): 
MARCOS JOSÉ SOUZA, Autor(a): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 
Denunciado(a): MAX JOEL RUSSI, conforme andamentos que passo a descrever:
27/06/2018 Processo Cadastrado
27/06/2018 Diátribuição do Processo

Distribuido em 27/06/2018 às 10:31 Horas para Terceira Vara 
Criminal Com o Número: 3773-16.2018.811.0010 

27/06/2018 Concluso p/Despacho/Decisão
De: Distribuidor
Para: Gabinete-Terceira Vara *

28/06/2018 Decisão->Recebimento->Denúncia 
Vistos.

Trata-se de denúncia promovida pelo Ministério Público Estadual 
em face de MAX JOEL RUSSI, FABIANE MARTELLI ARENHART, MARCOS 
JOSÉ SOUZA, "ELIANE TEIXEIRA ALVES DE MOURA e JOSIMAR MARSUEL 
MATSUMÒTO, pelo crime previsto no artigo 90, da Lei Federal n° 
8.666/93.

Presentes indicios suficientes de autoria e materialidade, 
RECEBO A DENÚNCIA em todos os seus termos e para todos os 
efeitos.

Citem-se os réus para responderem a acusação, por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP).

Consigne-se no mandado que, na resposta, os acusados poderão 
argúir preliminares e alegarem tudo o que interesse a sua 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 
provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 
(oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessário (CPP, art. 396-A).

Deverão os réus serem indagados se possuem condições de 
constituir advogado nos autos, ou se pretendem a nomeação de 
advogado dativo. Devem ser advertidos, ainda, que, não 
apresentada à resposta no prazo legal, será nomeado defensor 
para oferecê-la (CPP, art. 396-A, § 2o). Fica desde já nomeada í 
Defensora Pública■atuante nesta Comarca quando os acusados 

afirmarem não possuirem condições para contratarem um.advogado 
e/ou quando deixar transcorrer o prazo legal sem se manifestar.

Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para 
análise das circunstâncias çl° art. 397 do CPP e, se for o caso, 
para designação de audiência de instrução (art. 399 do CPP).

Antes, porém, atenda-se integralmente o requerido na cota 
ministerial.


