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BRUNO GONÇALVES LUZ vem, pelos advogados signatários, 

respeitosamente a V. Exa., nos autos do processo em epígrafe, expor, para ao 

final requerer, o quanto se segue: 

 

Como é do conhecimento de V. Exa., o Requerente encontra-se em 

prisão domiciliar desde o último dia 25 de fevereiro, em sua residência situada 

à Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 2915, Condomínio Golden Green, bl.01, ap. 

601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22630-022, sendo monitorado 

por meio de tornozeleira eletrônica. 

 



 
 

 

No referido condomínio, em suas áreas comuns, há espaços 

destinados para a prática de atividades físicas, bem como local aberto para 

banho de sol. 

 

Ocorre que, em função da restrição da área de seu monitoramento, 

destaca-se, não estipulada em seu Acordo de Colaboração Premiada, o ora 

Requerente não tem conseguido usufruir do seu direito à prática de atividades 

físicas e banho de sol, conforme disposto pela Lei de Execuções Penais em 

seus artigos 41, inciso VI1 e 52, inciso IV2, condição até mesmo para presos 

em regime diferenciado disciplinar, situação bem mais gravosa do que a do ora 

colaborador. 

 

Ademais, como bem sabe V. Exa., quando o Peticionário se encontrava 

preso nas dependências da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba era 

comum a prática de atividades físicas e de banho de sol, situação que hoje não 

se mostra possível em razão da limitação exacerbada do raio imposto ao 

colaborador. 

 

Por estes motivos, levando em consideração o princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana, bem como haver permissão legal para a prática 

de tais atividades, requer SEJA AMPLIADO O RAIO DE SEU MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO PARA ÁREA ÚTIL COMUM DE SEU CONDOMÍNIO, a fim de que 

                                                        
1 “Art. 41 - Constituem direitos do preso: 
(...) 
VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução 
da pena;” 
2 “Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina 
internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes 
características: 
(...) 

IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol.”    



 
 

 

o ora Requerente possa praticar atividades físicas e tomar banho de sol 

nas referidas dependências do condomínio em que reside. 

 

 

Do Rio de Janeiro para Curitiba, 19 de março de 2018.  

 

 

GUSTAVO ALVES PINTO TEIXEIRA 

OAB/RJ 123.924 
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