
PRAZO DE 15 DIAS

O JUÍZO DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
ITAJAÍ, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA
LEI, ETC...

FAZ SABER a todos que o presente edital, com prazo de 15 (quinze) dias,
virem, ou dele notícia tiverem, que estando (a)o ré(u) JIANG CHEN e CARLOS EDUARDO
CHIAVERINI FILHO, inscrito no CPF 14820591851, brasileiro, divorciado, filho de Regina
Mehler Chiaverini e Carlos Eduardo Chiaverini, nascido aos 28/12/1969, atualmente em
lugar incerto e não sabido, denunciada(o) na AÇÃO PENAL nº 5004869-46.2018.4.04.7208,
movida pelo Ministério Público Federal, como incurso nas sanções do art. 304 e 334, do
Código Penal, CITA-O e INTIMA-O para, nos termos do art. 396-A do CPP, responder à
acusação, arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
justificando a real necessidade de sua inquirição, considerando que declarações testemunhais
meramente abonatórias poderão ser trazidas ao processo mediante termos contendo as
assinaturas dos declarantes reconhecidas em cartório Cientifica-o de que, nos termos do art.
395 do Código de Processo Penal e de acordo com o princípio da lealdade processual,
incumbe à parte, desde o início, indicar com precisão as testemunhas que pretende sejam
ouvidas, bem como o endereço onde efetivamente possam ser encontradas, não estando o
juízo obrigado a cumprir com ônus que incumbe aos demandantes, no sentido de diligenciar
em diferentes lugares sucessivos para investigar o paradeiro final da pessoa a ser ouvida.
Isso, mormente após a alteração da redação do art. 405 do Código de Processo Penal em face
da vigência da Lei nº 11.719/2008, quando a possibilidade de substituição da testemunha não
encontrada deixou de ter previsão legal. Assim, estará sujeita a indeferimento a oitiva da
testemunha não trazida pela própria parte perante o juízo para ser inquirida, se não chegou
ela a ser localizada no endereço informado como sendo aquele no qual poderia ser intimada
para comparecimento na audiência. Cientifica-o de que na ausência de apresentação de
defesa, haverá a nomeação de defensor dativo para apresentá-la. Cientifica-o, também, de
que, até o término da ação penal e mesmo da execução penal dela eventualmente decorrente,
eventual mudança ou ausência por mais de sete dias do endereço oficializado nos autos
deverá ser formalmente informada ao juízo, sob pena de declaração de revelia e
prosseguimento do processo independentemente de sua ausência. Cientifica-o de que se trata
de ação penal que tramita exclusivamente por meio eletrônico e poderá ser consultada via
internet no endereço https://www.jfsc.jus.br, menu "Serviços Judiciais > Processo Eletrônico
> Consulta Pública > Consulta processo por Chave", informando o interessado, em seguida,
o número da Ação Penal e Chave do Processo, a qual poderá ser obtida junto à Secretaria
deste Juízo Federal. Cientifica-o de que qualquer atuação do advogado nos autos deverá ser
promovida eletronicamente, por meio do sistema, precedida necessariamente do cadastro
respectivo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e, especialmente, dos réus, e
ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será publicado na
Imprensa Oficial e afixado no lugar de costume, na forma da lei.

Expedido nesta cidade de Itajaí/SC, aos 12/04/2019. Eu, MKF, o editei.

Edital
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