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FORÇA TAREFA

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DE
CURITIBA.

Autos nº 5011926-65.2015.404.7000

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL vem, em atenção ao

despacho proferido por esse Juízo (evento 74), manifestar-se acerca do pedido formulado no

evento 67.

Trata-se  de  pedido  formulado  pela  defesa  de  DARIO  DE

QUEIROZ GALVÃO FILHO, atualmente recolhido em domicílio, para que seja autorizado

seu acesso à área comum de seu edifício, a fim de que possa ter banho de sol e se exercitar.

Sustenta a defesa, em síntese, que a área comum do edifício é

também integrante de sua residência, que todo preso tem direito a ao menos duas horas diárias

de  banho de  sol,  e  que  o requerente  necessita  de  acesso  à  área  comum do edifício  para

exercitar-se.

O pedido não merece acolhida.

Em primeiro lugar, recorda-se que DARIO QUEIROZ encontra-

se  submetido  a  regime  de  recolhimento  domiciliar  integral  e,  nessas  condições,  deve

submeter-se  a  regime  equivalente  ao  prisional,  embora  o  local  de  recolhimento  seja  a

residência. Assim, deve a pessoa submetida a recolhimento domiciliar respeitar as restrições

inerentes à privação cautelar de direitos, não sendo cabível a livre circulação como se em

plena liberdade estivesse.

Nessa  linha,  é  incompatível  com  o  regime  do  recolhimento

domiciliar a livre circulação em condomínio coletivo, a utilização irrestrita de equipamentos
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de lazer e a manutenção de relações sociais regulares com vizinhos, vez que tais benefícios

descaracterizariam por completo a medida.

Dito isso, constata-se que o condomínio em que está localizada a

residência de DARIO QUEIROZ1 consiste em verdadeiro condomínio-clube, dotado de uma

série de equipamentos de luxo e regalias cuja utilização é, em última análise, absolutamente

incompatível  com  o  regime  de  recolhimento  domiciliar  forçado.  De  fato,  consoante  se

constata  da  fotografia  de  satélite  abaixo2,  trata-se  de  condomínio  de  altíssimo  padrão,

composto por diversos itens de lazer, ampla área de circulação arboridzada e piscina com raia:

Ademais,  para  a  admissão  da  livre  circulação  do  requerente

dentro do condomínio, 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.

Registra-se que é plenamente possível a realização de atividades

físicas  e  o  gozo de  banho de  sol  na  área  interna  do  imóvel3,  mormente  ao  se  levar  em

1Rua Canário, nº 80, ap. 151F, Moema, São Paulo/SP.
2 Google Maps. Disponível  em: <<https://www.google.com.br/maps/@-23.5971271,-46.6636054,109m/data=!
3m1!1e3>>
3 Consoante informações do sítio de informações imobiliárias 123i, o apartamento tem 465m² de área útile 5
suítes. Disponível em: <<http://www.123i.com.br/condominio-5dfa7820c.html>>.
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consideração que cada apartamento do condomínio é dotado de ampla varanda/terraço com

grande incidência solar4, conforme se vê da imagem abaixo:

Assim,  os  fundamentos  do  pedido  não  se  sustentam,  por  ser

desnecessária a utilização da área comum do condomínio para a realização de exercícios e o

gozo de banho de sol.

Por  fim,  deve-se ter  que  a  livre  circulação do requerente  em

condomínio de luxo, mantendo contato frequente com vizinhos e sendo visto nas áreas de

lazer do edifício, 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.
4 Disponível  em:  <<https://www.google.com.br/maps/@-23.596276,-46.663345,3a,75y,188.79h,102.48t/data=!
3m4!1e1!3m2!1sdYKbFB2C7QUX-TkO-67j4A!2e0>>. 
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Em face do exposto, tendo em vista não haver qualquer violação

aos  direitos  de  DARIO  DE  QUEIROZ  GALVÃO  FILHO  enquanto  recolhido  em  seu

domicílio e a constatação de ser incompatível com o regime de recolhimento domiciliar a

livre  circulação  em  condomínio-clube,  o  Ministério  Público  Federal  manifesta-se  pelo

indeferimento do pleito formulado pela defesa no evento 67.

Curitiba, 11 de junho de 2015.

Athayde Ribeiro Costa  Paulo Roberto Galvão de Carvalho
 Procurador da República     Procurador da República
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