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Processo nº: 0319017-14.2018.8.19.0001

Tipo do Movimento: Decisão

Descrição: Vistos, etc. 1- Trata-se de pedido de reconsideração de medida cautelar imposta, no tocante a exigência de
autorização para viagens internacionais seja realizada com 02 (dois) meses de antecedência, feita pela
Defesa do denunciado Eduardo Paes alegando, em síntese que, a medida imposta inviabilizará sua rotina de
trabalho, uma vez que é Vice-Presidente para América Latina da Companhia Multinacional BYD,
necessitando fazer, assim, viagens com curtos espaços de tempo. A Defesa juntou documentos. Analisando-
se os documentos apresentados, entendo que, neste caso, a medida imposta por este Juízo, no mínimo,
dificultará o exercício de atividade laborativa pelo denunciado. Considerando que não há indícios de que
pretenda se furtar da instrução criminal e que a aplicação da medida visa melhor adequação da instrução
criminal, DEFIRO o requerido pela Defesa e substituo a medida imposta pela medida de: COMUNICAR AO
JUÍZO TODA SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL, POR MAIS DE TRINTA DIAS E COMPARECER A
TODOS OS ATOS PARA OS QUAIS FOR INTIMADO, ressaltando que o não cumprimento das medidas pelo
denunciado ensejará a revogação da medida com aplicação de medida mais severa, na forma do art. 282,
§4º, do CPP. 2- Trata-se de pedido de reconsideração de medida cautelar imposta, no tocante a solicitação
de autorização para viagens internacionais seja realizada com dois meses de antecedência, feita pela
Defesa do denunciado Daniel Eugêncio Scuoteguazza Clerici, bem como autorização para viagem de férias,
alegando, em síntese que, semanalmente, viaja a Montevidéu-Uruguai onde reside sua família e que a
viagem de férias já se encontrava programada quando da imposição da medida cautelar. A Defesa juntou
documentos. Analisando-se os documentos trazidos pela Defesa, verifica-se que o referido denunciado
semanalmente viaja a Montevidéu-Uruguai para passar os finais de semana com sua família, bem como que
a viagem de férias já havia sido adquirida antes da imposição da medida. Diante dos fatos, e que o pedido
demonstra que o referido denunciado não pretende se furtar da instrução criminal e de eventual aplicação da
lei penal, AUTORIZO o denunciado DANIEL EUGENIO SCUOTEGUAZZA CLERICI a viajar semanalmente a
Montevidéu-Uruguai, sem necessidade de comunicação a este Juízo, bem como a viajar no período
compreendido entre 13 de fevereiro de 2019 a 03 de março de 2019. E, diante do fato do referido
denunciado residir parte do mês em Montevidéu-Uruguai, SUBSTITUO a medida imposta pela medida de:
COMUNICAR AO JUÍZO TODA SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL POR MAIS DE TRINTA DIAS E
COMPARECER A TODOS OS ATOS PARA OS QUAIS FOR INTIMADO, ressaltando que o não
cumprimento das medidas pelo denunciado ensejará a revogação da medida com aplicação de medida mais
severa, na forma do art. 282, §4º, do CPP. Intimem-se os réus em questão para ciência da medida
substitutiva. Ciência ao MP e às Defesas. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.
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