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     D E C I S Ã O
 

 

Vistos.

Para o recebimento da denúncia devem ser verificados: a) os requisitos formais do artigo 41 do
Código de Processo Penal; b) as condições do exercício do direito de ação; e c) a viabilidade da
relação jurídica processual (pressupostos processuais).

Quanto aos requisitos formais, observo que a denúncia contém a exposição de fato que, em tese,
configura infração penal. Também se reporta às qualificações dos denunciados, permitindo a sua
individualização. Consta igualmente a classificação da infração penal.

No que tange às condições do exercício do direito de ação, verifico que as partes são legítimas
(legitimidade ad causam); há necessidade da intervenção judicial, ante o monopólio da punição
estatal, e a via processual eleita - ação penal pública incondicionada - é adequada (interesse
processual ou de agir); e o pedido condenatório encontra respaldo no preceito secundário do tipo
incriminador apontado na denúncia (possibilidade jurídica do pedido).

Outrossim, a acusação está baseada em provas da existência de fato que, em tese, caracteriza
infração penal e indícios suficientes de autoria delitiva. Assim reconheço a justa causa da ação
penal.

Num. 58440729 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARIA ISABEL DO PRADO - 27/10/2021 15:39:49
https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102715394982500000052996550
Número do documento: 21102715394982500000052996550



Por fim, estão presentes os pressupostos processuais, visto que a ação penal foi corretamente
proposta, perante o órgão jurisdicional competente (artigo 109, inciso IV, da Constituição da
República, combinado com o artigo 70, caput, do CPP), por órgão investido de capacidade para
ser parte em juízo (legitimidade ad processum): o Ministério Público Federal (artigo 129, inciso I,
da Constituição Federal, combinado com os artigos 6º, inciso V, e 38, caput, da Lei Complementar
Federal nº 75/1993). Por outro lado, não estão configurados os pressupostos processuais
negativos.

Ante o exposto, e não oferecido acordo pelo MPF,   RECEBO A DENÚNCIA (ID 47452974)
, e determino a continuidade do feito.formulada em face do acusado JOSÉ MANELLA NETO

Providencie-se o necessário para citação e intimação do (s) denunciado(s), para que apresente a
resposta à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, devendo
o (a) Oficial de Justiça certificar se a parte declara ter ou não condições de constituir advogado.

Havendo tentativa frustrada de citação, dê-se vista ao Ministério Público Federal para pesquisas
de novos endereços e, após, retornem os autos conclusos para análise de eventual adoção de
medidas cautelares.

A Secretaria deste Juízo deverá otimizar a utilização de todos os meios eletrônicos disponíveis
para as comunicações, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual.

Promova-se a evolução de classe processual para ação penal.

Junte-se planilha de cálculo dos prazos de prescrição e atualize-se o objeto do processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

MARIA ISABEL DO PRADO

Juíza Federal Titular da 5ª Vara Criminal de São Paulo
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