
 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 13ª Vara Federal da 

Subseção de Curitiba/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autos n. 5011926-65.2015.4.04.7000 

 

   Dario de Queiroz Galvão Filho, devidamente 

qualificado nesta Ação Penal, vem, por meio de suas advogadas, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte. 

 

   Como exposto em petição anterior, diante do fato de o 

Peticionário residir em apartamento, tem permanecido em tempo integral 

dentro de sua unidade, por prudência, eis que não restaram claros os limites 

no cumprimento do recolhimento domiciliar imposto. 

 

   Sendo assim, cautelosamente requereu à Vossa 

Excelência autorização para acessar a área comum do prédio em que reside, 

conforme evento 67. Ocorre que, instado a se manifestar o Ministério 

Público Federal apresentou promoção pelo indeferimento do pleito, 

invocando para tanto argumentos despiciendos.  

 

   Importa considerar, Excelência, que a área comum do 

prédio em que reside o Peticionário, por se tratar de apartamento em 

condomínio edilício, a teor do artigo 1.331 e seguintes do Código Civil, é 

também parte integrante de sua residência. 
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Além disso, nos termos do artigo 40, da Lei de Execução 

Penal, impõe-se “o respeito à integridade física e moral dos condenados e 

dos presos provisórios”. 

 

Já o art. 41, do mesmo diploma legal, determina que 

constituem direitos do preso: 

“V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, 

o descanso e a recreação; 

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, 

artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com 

a execução da pena;” 

 

Mesmo no caso de presos que tenham cometido falta 

grave, que estejam sob Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que é a 

forma mais gravosa de cumprimento de pena prevista no ordenamento 

pátrio, é assegurado o banho de sol por duas horas diárias, conforme 

disposto no artigo 52, inc. IV, da Lei 7.210/1984.  

 

   Outrossim, não é demais frisar que a própria Constituição 

assegura “aos presos respeito à integridade física e moral”, consoante art. 

5º, inc. XLIX, do qual também se depreende o direito ao banho de sol e de 

se exercitar em razão da manutenção da saúde física e mental do acusado. 

    

   Veja-se que a argumentação trazida pelo Ministério 

Público não se aplica ao presente caso. O Peticionário está apenas impedido 

de se comunicar com os demais investigados, mas nada impede que 

converse com outras pessoas, ainda que vizinhos.  

 

   Ademais, a própria decisão liminar permite ao 

Peticionário que, querendo, trabalhe fora de sua residência, retornando a 

ela no período noturno.  
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    Daí porque não há de se aplicar a alegação de que “seria 

necessária a imposição de restrições de comunicação aos seus vizinhos, o 

que, além de causar inegável constrangimento, implicaria a transmissão de 

efeitos da decisão judicial para terceiros sem qualquer relação com os fatos 

investigados e processados” e nem que  “configuraria verdadeira afronta à 

respeitabilidade e à credibilidade do Poder Judiciário, vez que restaria 

totalmente banalizada a seriedade do recolhimento domiciliar como 

instrumento alternativo à prisão em estabelecimento regular”. 

 

   O posicionamento do Parquet, com a devida vênia, não 

tem fundamentação legal, se apoia em suposições e desrespeita a decisão 

liminar.  

 

De outro lado, o Peticionário vem sendo monitorado 

eletronicamente, o que por si só assegura que não deixe os limites de seu 

prédio sem o imediato conhecimento das autoridades fiscalizadoras o que, 

de toda forma, não o faria jamais o Peticionário, a não ser nos exatos termos 

da decisão, com a prévia autorização, como no caso de comparecimento 

quinzenal em juízo.  

 

   Daí porque se requer à Vossa Excelência autorização para 

que o Peticionário acesse a área comum de seu edifício, a fim de que possa 

ter acesso ao banho de sol e se exercitar, na mais plena adequação à 

legislação aplicável à espécie. 

 

Termos em que 

Pedem deferimento 

 

De São Paulo para Brasília, 12 de junho de 2015. 

 

 

 

Sylvia Maria Urquiza Fernandes          Débora Noboa Pimentel 

OAB/SP 124.392          OAB/SP 172.529 


