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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 
 
 
 
 
 
 

Tese 323 

EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – POSSE DE CHIP DE CELULAR 

– CARACTERIZAÇÃO 

A posse de chip de aparelho de telefone celular caracteriza a falta grave 

prevista no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais. 

(D.O.E., 21/04/2010, p. 52) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do Agravo em Execução nº 990.09.135304-3, da Comarca 

de Franco da Rocha, em que é agravante E.C.J.C., com fundamento 

no artigo 105, III, “c”, da Constituição Federal e, na forma do 

preceituado pelos artigos 26 e seguintes da Lei nº 8.038/90, vem 

interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de 

Acompanha o presente acórdão proferido pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº  129.499 – SP, 5ª Turma, Rel. 

Min. FELIX FISCHER, j. 16/-6/2009, D.J.U. de 08/09/2009, obtido na 

Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. 
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Justiça, contra o v. acórdão de fls.  61/64, proferido pela 2ª Câmara de 

Direito Criminal, pelos motivos adiante deduzidos. 

                  

 

 

 

 

1. O RESUMO DOS AUTOS 

 

  E.C.J.C. interpôs “agravo em execução contra decisão que 

reconheceu que ele cometeu falta disciplinar de natureza grave e determinou a 

perda dos dias remidos” (fls. 62). Pediu a cassação da decisão. 

 

  Os Desembargadores da Colenda 2ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, 

“DERAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO, 

RECONHECENDO QUE EDSON COELHO JOANEAS CRISTINO NÃO 

COMETEU FALTA GRAVE, CANCELANDO A DETERMINAÇÃO DE 

REINÍCIO DE CONTAGEM DE TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

PARA FINS DE BENEFÍCIOS E DE PERDA DOS DIAS REMIDOS” (fls. 

61). 

 

  Transcreve-se a fundamentação do v. acórdão: 

 

  “No dia 06 de novembro de 2008, efetuou-se vistoria nas celas 
e foi encontrado um chip dentro de um envelope. Edson era o detentor do 
envelope Em razão desse fato, reconheceu-se que ele cometeu falta 
grave.  
  A Lei n° 11 466/07 introduziu inciso VII ao artigo 50 da Lei n° 
7.210/84. Dispõe esse inciso' "VII - tiver em sua posse, utilizar ou 
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo".  
  O reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, em 
razão do disposto no inciso VII do artigo 50 da Lei n° 7 210/84, exige a) 
posse de aparelho de telefone celular, rádio ou similar que permita 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Se o 
aparelho de telefone celular, o rádio ou similar estiver inoperante, a falta 
grave não é reconhecida; b) utilizar aparelho telefone celular, rádio ou 
similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente 
externo. Se o aparelho de telefone celular, o rádio ou similar estiver 
inoperante, a falta grave não é reconhecida, c) emprestar telefone celular, 
rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o 
ambiente externo. Se o aparelho de telefone celular, o rádio ou similar 
estiver inoperante, a falta grave não é reconhecida. 
  O agravante não foi surpreendido na posse de aparelho de 
telefone celular, rádio ou similar dentro da unidade prisional e nem 
utilizando ou emprestando aparelho de telefone celular, rádio ou similar 
dentro do presídio. 
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  O agravante foi surpreendido na posse de um "chip" de 
aparelho celular. O "chip" é um acessório. O inciso VII do artigo 50 da 
Lei n° 7.210/84 não dispõe que a posse de acessório de aparelho de 
telefone celular, rádio ou similar constitua falta grave.  
  O princípio da reserva legal aplica-se, por analogia, à prática de 
falta grave no interior de presídio, por ser ela um fato que gera punição 
ao preso. 
  Esse princípio exige a existência de norma penal anterior à 
prática do ato infracional para que ele possa ser punido. Se o ato 
praticado pelo preso não tipifica nenhuma infração disciplinar, não há 
como o punir sem ferir o princípio da reserva legal.  
  O agravante foi punido pela prática de fato não previsto como 
infração disciplinar em lei. Não há previsão legal a respeito da posse de 
acessórios de aparelho de telefone celular ser falta disciplinar de natureza 
leve, média ou grave Logo, a punição não pode ser mantida por ausência 
de previsão legal, sob pena de violar o princípio constitucional da reserva 
legal. 
  Dá-se, por esses motivos, provimento ao recurso para cassar a 
decisão, reconhecendo que Edson Coelho Joaneas Cristino não cometeu 
falta grave, cancelando a determinação de reinicio de contagem de tempo 
de cumprimento de pena para fins de benefícios e de perda dos dias 
remidos” (fls. 62/64). 
   
   

  Ao afastar a falta grave cometida pelo recorrido, o v. 

acórdão deu ao artigo 50, VII, da Lei de Execuções Penais (Lei no 

7.210/84) interpretação diversa da que lhe atribuiu o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: 
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  EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE 
COMPONENTE ESSENCIAL DE APARELHO CELULAR. 
CONDUTA PRATICADA APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 
11.466/07. FALTA DE NATUREZA GRAVE 
CARACTERIZADA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA 
SEQUER APRESENTADA AO TRIBUNAL A QUO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO 
PREJUDICADO. 
  I - Com o advento da Lei nº 11.466/2007, passou a ser 
considerada como falta grave a posse, o uso ou o fornecimento 
de aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Tal 
alteração legislativa, por óbvio, pretendeu alcançar a conduta 
daqueles que são flagrados portando componentes essenciais 
dos referidos objetos (Precedentes). 
  II - Na hipótese, tendo em vista que o paciente foi 
flagrado na posse de um "chip" de aparelho celular no interior 
de unidade prisional escorreita a caracterização da falta 
disciplinar como de natureza grave. 
  III - Tendo em vista que a negativa de autoria da falta 
disciplinar sequer foi apresentada ao e. Tribunal de origem, e 
por essa razão, não foi apreciada, fica esta Corte impedida de 
examinar tal tese, sob pena de indevida supressão de instância 
(Precedentes). 
  IV - Reconhecida a conduta como falta grave, fica 
prejudicado o pedido subsidiário de sua desclassificação para 
falta leve ou média. 
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. 
(HC 129.499/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 08/09/2009). 
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2 – A posse de “chip” de aparelho celular no interior de 

unidade prisional caracteriza falta grave 

 

  

2.a – Dissídio jurisprudencial 

 

  A Egrégia 5ª Turma do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça em hipótese idêntica à dos autos (Habeas Corpus nº 129.499 – 

SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, j. 16.06.2009, D.J.U. de 08.09.2009 – 

publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça – 
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documento em anexo), proferiu decisão cuja ementa tem o seguinte 

teor: 

 

  EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE 
COMPONENTE ESSENCIAL DE APARELHO CELULAR. 
CONDUTA PRATICADA APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 
11.466/07. FALTA DE NATUREZA GRAVE 
CARACTERIZADA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA 
SEQUER APRESENTADA AO TRIBUNAL A QUO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO 
PREJUDICADO. 
  I - Com o advento da Lei nº 11.466/2007, passou a ser 
considerada como falta grave a posse, o uso ou o fornecimento 
de aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Tal 
alteração legislativa, por óbvio, pretendeu alcançar a conduta 
daqueles que são flagrados portando componentes essenciais 
dos referidos objetos (Precedentes). 
  II - Na hipótese, tendo em vista que o paciente foi 
flagrado na posse de um "chip" de aparelho celular no interior 
de unidade prisional escorreita a caracterização da falta 
disciplinar como de natureza grave. 
  III - Tendo em vista que a negativa de autoria da falta 
disciplinar sequer foi apresentada ao e. Tribunal de origem, e 
por essa razão, não foi apreciada, fica esta Corte impedida de 
examinar tal tese, sob pena de indevida supressão de instância 
(Precedentes). 
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  IV - Reconhecida a conduta como falta grave, fica 
prejudicado o pedido subsidiário de sua desclassificação para 
falta leve ou média. 
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. 
(HC 129.499/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 08/09/2009). 

 

  Para melhor demonstrar o dissídio transcreve-se o 

Relatório e Voto do Culto Ministro Relator: 

 

“RELATÓRIO 
  
  O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de 
habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de 
ELIAS TENÓRIO DA SILVA contra v. acórdão prolatado pelo e. 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo em execução 
penal n° 990.08.022903-6. 
  Depreende-se dos autos que, no curso do resgate das penas, o 
Juízo da Execução, considerando a posse de um "chip" de aparelho 
celular, ocorrida em 05⁄09⁄2007, como falta de natureza grave, 
determinou ao paciente a perda dos dias remidos a interrupção do lapso 
temporal para fins de concessão de futuros benefícios. 
  Irresignada, a defesa recorreu, alegando que o paciente não 
possuía aparelho celular mas simplesmente um "chip". O Tribunal a quo, 
por votação unânime, negou provimento ao reclamo. Eis o teor do v. 
julgado: 
  

 "Remição - Natureza condicional do benefício. 
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 A remição é condicional, estando relacionada com o 
não cometimento de falta grave, sob pena de perdimento dos 
dias remidos, consoante disposto no art. 127, da LEP" (fl. 64). 

  
  Daí o presente writ, onde as impetrantes sustentam que a posse 
de um chip de telefonia não configura falta disciplinar de natureza grave, 
uma vez que existe esta previsão no rol taxativo do art. 50 da LEP. 
Alegam que a mera posse desse componente não possibilita o contato 
com outras pessoas, o que implica na atipicidade da conduta. 
  Pedem o afastamento da sanção aplicada em desfavor do 
paciente, ou, subsidiariamente, a desclassificação da falta disciplinar para 
leve ou média. 
  Liminar indeferida à fl. 53. 
  Informações prestadas às fls. 58⁄59. 
  A douta Subprocuradoria-Geral da República, às fls. 80⁄83, 
manifestou-se pela denegação da ordem. 
  É o relatório. 
 
HABEAS CORPUS Nº 129.499 - SP (2009⁄0032638-5) 
   

EMENTA 
  
  EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. 
POSSE DE COMPONENTE ESSENCIAL DE APARELHO 
CELULAR. CONDUTA PRATICADA APÓS O ADVENTO 
DA LEI Nº 11.466⁄07. FALTA DE NATUREZA GRAVE 
CARACTERIZADA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA 
SEQUER APRESENTADA AO TRIBUNAL A QUO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO 
PREJUDICADO. 
  I - Com o advento da Lei nº 11.466⁄2007, 
passou a ser considerada como falta grave a posse, o uso ou o 
fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar, que 
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permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente 
externo. Tal alteração legislativa, por óbvio, pretendeu alcançar 
a conduta daqueles que são flagrados portando componentes 
essenciais dos referidos objetos (Precedentes).  
  II - Na hipótese, tendo em vista que o paciente 
foi flagrado na posse de um "chip" de aparelho celular no 
interior de unidade prisional escorreita a caracterização da falta 
disciplinar como de natureza grave. 
  III - Tendo em vista que a negativa de autoria 
da falta disciplinar sequer foi apresentada ao e. Tribunal de 
origem, e por essa razão, não foi apreciada, fica esta Corte 
impedida de examinar tal tese, sob pena de indevida supressão 
de instância (Precedentes). 
  IV - Reconhecida a conduta como falta grave, 
fica prejudicado o pedido subsidiário de sua desclassificação 
para falta leve ou média. 
  Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, 
denegada. 

    
  

VOTO 
  
  O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: No presente 
writ pede-se o afastamento da sanção aplicada em desfavor do paciente, 
ou, subsidiariamente, a desclassificação da falta disciplinar para leve ou 
média. Asseveram, para tanto, que a posse de "chip" de celular não pode 
ser considerada falta grave e, outrossim, não restou comprovada a autoria 
da conduta imputada ao paciente. 
  Em relação à posse de componente essencial de celular, 
entendo que tal conduta caracteriza falta grave. 
  Com efeito, a Lei de Execução Penal classifica as faltas 
disciplinares dos sentenciados em leves, médias e graves. Consoante o 
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disposto no art. 49, cabe ao legislador local definir as faltas de natureza 
leves e médias.  
  Dessa maneira, está excluída a possibilidade do legislador local 
enumerar outras condutas como sendo de natureza grave, assim, conclui-
se que o rol previsto no art. 50 da LEP é taxativo. A propósito, confira-
se:  
  
  "Art. 49 - As faltas disciplinares classificam-se em leves, 
médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem 
assim as respectivas sanções." (grifei) 
  
  Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de 
liberdade que:  
  I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem 
ou a disciplina;  
  II -fugir;  
  III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a 
integridade física de outrem; 
  IV - provocar acidente de trabalho;  
  V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;  
  VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do 
artigo 39, desta Lei. 
  VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho 
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros 
presos ou com o ambiente externo. (Incluído pela Lei n° 11.466, de 
2007)  
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 
preso provisório. 
  Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de 
direitos que:  
  I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;  
  II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação 
imposta;  
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  III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do 
artigo 39, desta Lei.  
  
  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: (Redação dada pela Lei n° 10. 792, de 1º.12.2003)  
  I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo 
de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o 
limite de um sexto da pena aplicada; (Incluído pela Lei n° 10. 792, de 
1º.12.2003)  
  II - recolhimento em cela individual; (Incluído pela Lei n° 
10.792, de 1º.12.2003)  
  III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, 
com duração de duas horas; (Incluído pela Lei n° 10. 792, de 
10.12.2003)  
  IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias 
para banho de sol. (Incluído pela Lei n° 10. 792, de 1º.12.2003) 
  § 1º O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar 
presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que 
apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento 
penal ou da sociedade. (Incluído pela Lei n° 10.792, de 1º.12.2003) 
  § 2º Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar 
diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam 
fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, 
em organizações criminosas, quadrilha ou bando. (Incluído pela Lei n° 
10. 792, de 1º.12.2003)"  
  
  JULIO FABBRINI MIRABETE, ao tratar da matéria afirma: 
  
  "O legislador federal enumera as faltas disciplinares graves 
(conversão, regressão, perdas de autorização de saída e do tempo 
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remido), deixando ao legislador estadual a previsão das faltas médias e 
leves, a fim de impedir que nos regulamentos se imprima uma disciplina 
que vá exercer constrições ou  sujeições que aviltem, em vez de 
disciplinar. 
  A competência da lei local para especificar as sanções 
aplicáveis às faltas leves e médias não permite que o legislador local 
possa instituir outras que não previstas expressamente no art. 53 da Lei 
de execução Penal. As sanções disciplinares são apenas as relacionadas 
no referido artigo, sendo as duas últimas, (suspensão ou restrição de 
direitos e isolamento) aplicáveis às faltas graves (art. 57, parágrafo 
único), cabendo ao legislador local escolher, entre as demais 
(advertência verbal e repreensão) as que devem ser aplicadas nas 
hipóteses das faltas disciplinares médias e leves por ele definidas. "  
  
  Ainda o mesmo autor, abordando o punctum saliens: 
  
  "Como a Lei de Execução Penal prevê em numerus clausus as 
condutas que poderão identificar faltas graves por parte dos condenados 
e presos provisórios, não pode a lei local ou mero regulamento 
administrativo tipificar como tais outras condutas. Estas somente 
poderão ser consideradas como faltas médias ou leves quando previstas 
nessas normas complementares." (in "Execução Penal, Comentários à 
Lei n° 7.210, de 11-7-1984", Editora Atlas, São Paulo - 2000, fls. 
135⁄136 e 139).  
  
  Também tratando do assunto, MAURÍCIO KUEHNE, ensina: 
  
  "Conforme se vê, necessário consulta à legislação dos 
respectivos Estados para a constatação das faltas leves e médias. Tais 
modalidades de faltas não ensejam as conseqüências referidas no art. 
48, parágrafo único, a saber: a) regressão de regime; b) revogação de 
saída temporária; c) perda dos dias remidos e d) conversões; contudo, 
tendem a macular o mérito do condenado, necessário à aferição do 
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requisito subjetivo, a fim de que possa usufruir de direitos que lhe são 
assegurados no curso da execução, subordinados, estes, todavia, a 
requisitos de ordem objetiva e subjetiva, bastando destacar o 
comportamento satisfatório, a fim de que logre a obtenção do livramento 
condicional e progressão de regime, dentre outros." (in "Lei de 
Execução Penal anotada", Editora Juruá, Curitiba - 2004, fl. 138).  
  
  Com o advento da Lei n° 11.466⁄2007, passou a ser considerada 
como falta grave a conduta do condenado que estiver na posse, no uso ou 
no fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita 
a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo (art. 50, 
VII, da LEP, redação dada pela Lei nº 11.466⁄2007). Tal alteração 
legislativa, por óbvio, pretendeu alcançar a conduta daqueles que são 
flagrados portando componentes essenciais dos referidos objetos.  
  In casu, o paciente foi flagrado, dentro da unidade prisional, na 
posse de um "chip" para telefone celular. Tal conduta, conforme já 
explicitado, se amolda às hipóteses previstas no art. 50, inciso VII, da Lei 
n° 7.210⁄84.  
  Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: 
  

 "HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 
GRAVE. POSSE DE CHIP DE CELULAR EM PRESÍDIO. 
PERDA DOS DIAS REMIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO 
PARA BENEFÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM 
DENEGADA. 
 1. O art. 127 da Lei de Execução Penal preceitua que o 
condenado que for punido com falta grave perderá o direito ao 
tempo remido pelo trabalho, iniciando-se o novo cômputo a 
partir da data da infração disciplinar. 
 2. Encontra-se pacificado o entendimento neste STJ e 
no Pretório Excelso de que o instituto da remição constitui, em 
verdade, um benefício concedido ao apenado que trabalha e a 
decisão acerca de sua concessão sujeita-se à cláusula rebus sic 
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stantibus . Assim, ocorrendo o cometimento de falta grave, o 
condenado perde o direito ao tempo já remido. 
 3. O cometimento de falta grave implica, ainda, o 
reinício da contagem do prazo para a concessão de benefícios 
prisionais, dentre os quais a progressão de regime prisional. 
Precedentes desta Corte. 
 4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer 
ministerial." 
 (HC 96603⁄SP, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, Dje de 20⁄06⁄2008).  
  
 "EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE 
DE CARREGADOR DE APARELHO CELULAR. FALTA 
GRAVE. CONDUTA PREVISTA EM RESOLUÇÃO 
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PARA DEFINIR FALTA 
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.  
 I - A posse de aparelho celular ou seus componentes 
pelo detento não caracterizava, até a edição da Lei nº 11. 
466⁄2007 , falta disciplinar de natureza grave. (Precedentes).  
 II - Consoante o disposto no arte 49 da LEP, cabe ao 
legislador local tão-somente especificar as faltas leves e 
médias.  
 III - Embora já esteja em vigor o dispositivo legal que 
considera tal conduta como falta grave (art. 50, VII, da LEP, 
redação dada pela Lei nº 11.466⁄2007), ele não se aplica à 
hipótese dos autos, uma vez que se trata de lex gravior, 
incidindo, portanto, somente aos casos ocorridos após a sua 
vigência.  
 Writ concedido." 
 (HC 80.110⁄SP, 5ª Turma, de minha relatoria, DJU 
de 12⁄11⁄2007)  
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  Por derradeiro, observo que a tese "de que não restou 
comprovada a autoria do sentenciado em relação à falta que lhe é 
imputada" não comporta conhecimento, pois sequer foi apresentada ao e. 
Tribunal de origem e, por essa razão, não foi objeto de apreciação. 
Destarte, fica esta Corte impossibilitada de examinar tal alegação, sob 
pena de supressão de instância. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
  

  "CRIMINAL. RHC. EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE 
REGIME PRISIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. 
ARGUMENTOS NÃO APRECIADOS POR ÓRGÃO COLEGIADO 
DA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE RECURSO 
PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA OU ISOLADA. 
POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO DETERMINADA AO 
TRIBUNAL A QUO. RECURSO NÃO CONHECIDO. HABEAS 
CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 
  I. Evidenciado que a matéria de fundo, repisada na 
impetração em tela, não foi objeto de debate e decisão pelo 
Tribunal a quo, sobressai a incompetência desta Corte para o seu 
exame, sob pena de indevida supressão de instância. 
  II. (...) 
  III. Deve ser cassado o acórdão recorrido, a fim de que 
o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, superado o 
argumento referente à impropriedade da via eleita, proceda ao 
exame do mérito do pedido, como entender de direito. 
  IV. Recurso não conhecido. Ordem concedida, de 
ofício, nos termos do voto do Relator." 
  (RHC 19.939⁄MG, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, 
DJU de 04⁄06⁄2007). 
  
  "PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 171, CAPUT, DO 
CP. DEMORA NA APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES. 
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO. 
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SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
EXECUTÓRIA. INSTRUÇÃO PRECÁRIA. COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP 
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.271⁄96. 
RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 
  I - Se a controvérsia veiculada na exordial, consistente 
no excesso de prazo na sindicância instaurada contra o paciente, 
não foi apreciada em segundo grau de jurisdição, dela não se 
conhece sob pena de supressão de instância. 
  II - (...). 
  III - (...). 
  (Precedentes). 
  Writ parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado." 
(HC 54.259⁄SP, 5ª Turma, de minha relatoria, DJU de 
04⁄06⁄2007). 

  
  O pedido subsidiário de desclassificação da conduta para falta 
leve ou média fica prejudicado. 
  Ante o exposto, conheço parcialmente o writ e, nesta parte, 
denego a ordem. 
  É o voto”. 
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2.b – Demonstração analítica de semelhança 

 

  Entendeu a Turma julgadora recorrida: 

 

  “No dia 06 de novembro de 2008, efetuou-se vistoria nas celas 
e foi encontrado um chip dentro de um envelope. Edson era o detentor do 
envelope Em razão desse fato, reconheceu-se que ele cometeu falta 
grave.  
  A Lei n° 11 466/07 introduziu inciso VII ao artigo 50 da Lei n° 
7.210/84. Dispõe esse inciso' "VII - tiver em sua posse, utilizar ou 
fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo".  
  O reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, em 
razão do disposto no inciso VII do artigo 50 da Lei n° 7 210/84, exige a) 
posse de aparelho de telefone celular, rádio ou similar que permita 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Se o 
aparelho de telefone celular, o rádio ou similar estiver inoperante, a falta 
grave não é reconhecida; b) utilizar aparelho telefone celular, rádio ou 
similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente 
externo. Se o aparelho de telefone celular, o rádio ou similar estiver 
inoperante, a falta grave não é reconhecida, c) emprestar telefone celular, 
rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o 
ambiente externo. Se o aparelho de telefone celular, o rádio ou similar 
estiver inoperante, a falta grave não é reconhecida. 
  O agravante não foi surpreendido na posse de aparelho de 
telefone celular, rádio ou similar dentro da unidade prisional e nem 
utilizando ou emprestando aparelho de telefone celular, rádio ou similar 
dentro do presídio. 
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  O agravante foi surpreendido na posse de um "chip" de 
aparelho celular. O "chip" é um acessório. O inciso VII do artigo 50 da 
Lei n° 7.210/84 não dispõe que a posse de acessório de aparelho de 
telefone celular, rádio ou similar constitua falta grave.  
  O princípio da reserva legal aplica-se, por analogia, à prática de 
falta grave no interior de presídio, por ser ela um fato que gera punição 
ao preso. 
  Esse princípio exige a existência de norma penal anterior à 
prática do ato infracional para que ele possa ser punido. Se o ato 
praticado pelo preso não tipifica nenhuma infração disciplinar, não há  
como o punir sem ferir o princípio da reserva legal.  
  O agravante foi punido pela prática de fato não previsto como 
infração disciplinar em lei. Não há previsão legal a respeito da posse de 
acessórios de aparelho de telefone celular ser falta disciplinar  
de natureza leve, média ou grave Logo, a punição não pode ser mantida 
por ausência de previsão legal, sob pena de violar o princípio  
constitucional da reserva legal. 
  Dá-se, por esses motivos, provimento ao recurso para cassar a 
decisão, reconhecendo que Edson Coelho Joaneas Cristino não cometeu 
falta grave, cancelando a determinação de reinicio de contagem de tempo 
de cumprimento de pena para fins de benefícios e de perda dos dias 
remidos” (fls. 62/64). 
   
 

   

  Decidiu o paradigma: 

 

  “Em relação à posse de componente essencial de celular, 
entendo que tal conduta caracteriza falta grave. 
  Com efeito, a Lei de Execução Penal classifica as faltas 
disciplinares dos sentenciados em leves, médias e graves. Consoante o 
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disposto no art. 49, cabe ao legislador local definir as faltas de natureza 
leves e médias.  
  Dessa maneira, está excluída a possibilidade do legislador local 
enumerar outras condutas como sendo de natureza grave, assim, conclui-
se que o rol previsto no art. 50 da LEP é taxativo. A propósito, confira-
se:  
  
  "Art. 49 - As faltas disciplinares classificam-se em leves, 
médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem 
assim as respectivas sanções." (grifei) 
  
  Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de 
liberdade que:  
  I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem 
ou a disciplina;  
  II -fugir;  
  III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a 
integridade física de outrem; 
  IV - provocar acidente de trabalho;  
  V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;  
  VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do 
artigo 39, desta Lei. 
  VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho 
telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros 
presos ou com o ambiente externo. (Incluído pela Lei n° 11.466, de 
2007)  
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao 
preso provisório. 
  Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de 
direitos que:  
  I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;  
  II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação 
imposta;  
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  III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do 
artigo 39, desta Lei.  
  
  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: (Redação dada pela Lei n° 10. 792, de 1º.12.2003)  
  I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo 
de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o 
limite de um sexto da pena aplicada; (Incluído pela Lei n° 10. 792, de 
1º.12.2003)  
  II - recolhimento em cela individual; (Incluído pela Lei n° 
10.792, de 1º.12.2003)  
  III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, 
com duração de duas horas; (Incluído pela Lei n° 10. 792, de 
10.12.2003)  
  IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias 
para banho de sol. (Incluído pela Lei n° 10. 792, de 1º.12.2003) 
  § 1º O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar 
presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que 
apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento 
penal ou da sociedade. (Incluído pela Lei n° 10.792, de 1º.12.2003) 
  § 2º Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar 
diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam 
fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, 
em organizações criminosas, quadrilha ou bando. (Incluído pela Lei n° 
10. 792, de 1º.12.2003)"  
  
  JULIO FABBRINI MIRABETE, ao tratar da matéria afirma: 
  
  "O legislador federal enumera as faltas disciplinares graves 
(conversão, regressão, perdas de autorização de saída e do tempo 
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remido), deixando ao legislador estadual a previsão das faltas médias e 
leves, a fim de impedir que nos regulamentos se imprima uma disciplina 
que vá exercer constrições ou  sujeições que aviltem, em vez de 
disciplinar. 
  A competência da lei local para especificar as sanções 
aplicáveis às faltas leves e médias não permite que o legislador local 
possa instituir outras que não previstas expressamente no art. 53 da Lei 
de execução Penal. As sanções disciplinares são apenas as relacionadas 
no referido artigo, sendo as duas últimas, (suspensão ou restrição de 
direitos e isolamento) aplicáveis às faltas graves (art. 57, parágrafo 
único), cabendo ao legislador local escolher, entre as demais 
(advertência verbal e repreensão) as que devem ser aplicadas nas 
hipóteses das faltas disciplinares médias e leves por ele definidas. "  
  
  Ainda o mesmo autor, abordando o punctum saliens: 
  
  "Como a Lei de Execução Penal prevê em numerus clausus as 
condutas que poderão identificar faltas graves por parte dos condenados 
e presos provisórios, não pode a lei local ou mero regulamento 
administrativo tipificar como tais outras condutas. Estas somente 
poderão ser consideradas como faltas médias ou leves quando previstas 
nessas normas complementares." (in "Execução Penal, Comentários à 
Lei n° 7.210, de 11-7-1984", Editora Atlas, São Paulo - 2000, fls. 
135⁄136 e 139).  
  
  Também tratando do assunto, MAURÍCIO KUEHNE, ensina: 
  
  "Conforme se vê, necessário consulta à legislação dos 
respectivos Estados para a constatação das faltas leves e médias. Tais 
modalidades de faltas não ensejam as conseqüências referidas no art. 
48, parágrafo único, a saber: a) regressão de regime; b) revogação de 
saída temporária; c) perda dos dias remidos e d) conversões; contudo, 
tendem a macular o mérito do condenado, necessário à aferição do 
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requisito subjetivo, a fim de que possa usufruir de direitos que lhe são 
assegurados no curso da execução, subordinados, estes, todavia, a 
requisitos de ordem objetiva e subjetiva, bastando destacar o 
comportamento satisfatório, a fim de que logre a obtenção do livramento 
condicional e progressão de regime, dentre outros." (in "Lei de 
Execução Penal anotada", Editora Juruá, Curitiba - 2004, fl. 138).  
  
  Com o advento da Lei n° 11.466⁄2007, passou a ser considerada 
como falta grave a conduta do condenado que estiver na posse, no uso ou 
no fornecimento de aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita 
a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo (art. 50, 
VII, da LEP, redação dada pela Lei nº 11.466⁄2007). Tal alteração 
legislativa, por óbvio, pretendeu alcançar a conduta daqueles que são 
flagrados portando componentes essenciais dos referidos objetos.  
  In casu, o paciente foi flagrado, dentro da unidade prisional, na 
posse de um "chip" para telefone celular. Tal conduta, conforme já 
explicitado, se amolda às hipóteses previstas no art. 50, inciso VII, da Lei 
n° 7.210⁄84.  
  Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: 
  

 "HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 
GRAVE. POSSE DE CHIP DE CELULAR EM PRESÍDIO. 
PERDA DOS DIAS REMIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO 
PARA BENEFÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM 
DENEGADA. 
 1. O art. 127 da Lei de Execução Penal preceitua que o 
condenado que for punido com falta grave perderá o direito ao 
tempo remido pelo trabalho, iniciando-se o novo cômputo a 
partir da data da infração disciplinar. 
 2. Encontra-se pacificado o entendimento neste STJ e 
no Pretório Excelso de que o instituto da remição constitui, em 
verdade, um benefício concedido ao apenado que trabalha e a 
decisão acerca de sua concessão sujeita-se à cláusula rebus sic 
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stantibus . Assim, ocorrendo o cometimento de falta grave, o 
condenado perde o direito ao tempo já remido. 
 3. O cometimento de falta grave implica, ainda, o 
reinício da contagem do prazo para a concessão de benefícios 
prisionais, dentre os quais a progressão de regime prisional. 
Precedentes desta Corte. 
 4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer 
ministerial." 
 (HC 96603⁄SP, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, Dje de 20⁄06⁄2008).  
  
 "EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE 
DE CARREGADOR DE APARELHO CELULAR. FALTA 
GRAVE. CONDUTA PREVISTA EM RESOLUÇÃO 
ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PARA DEFINIR FALTA 
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.  
 I - A posse de aparelho celular ou seus componentes 
pelo detento não caracterizava, até a edição da Lei nº 11. 
466⁄2007 , falta disciplinar de natureza grave. (Precedentes).  
 II - Consoante o disposto no arte 49 da LEP, cabe ao 
legislador local tão-somente especificar as faltas leves e 
médias.  
 III - Embora já esteja em vigor o dispositivo legal que 
considera tal conduta como falta grave (art. 50, VII, da LEP, 
redação dada pela Lei nº 11.466⁄2007), ele não se aplica à 
hipótese dos autos, uma vez que se trata de lex gravior, 
incidindo, portanto, somente aos casos ocorridos após a sua 
vigência.  
 Writ concedido." 
 (HC 80.110⁄SP, 5ª Turma, de minha relatoria, DJU 
de 12⁄11⁄2007)”.  
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  Em síntese, para o acórdão recorrido: 

  “O agravante foi surpreendido na posse de um "chip" de 
aparelho celular. O "chip" é um acessório. O inciso VII do artigo 50 
da Lei n° 7.210/84 não dispõe que a posse de acessório de aparelho 
de telefone celular, rádio ou similar constitua falta grave” (fls. 63).  

 

  Enquanto o paradigma: 

  In casu, o paciente foi flagrado, dentro da unidade 
prisional, na posse de um "chip" para telefone celular. Tal conduta, 
conforme já explicitado, se amolda às hipóteses previstas no art. 50, 
inciso VII, da Lei n° 7.210⁄84.  

   

 

  Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. Mais correta, é óbvio, a 

interpretação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 
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3. RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 

 

  Ante o exposto, demonstrado fundamentadamente o 

dissídio jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do Estado de São 

Paulo seja deferido o processamento do presente recurso especial por 

Essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e 

provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja reformado 

o acórdão impugnado, e, conseqüentemente, seja restabelecida a 

decisão de primeiro grau, que reconheceu que o agravado praticou 

falta grave.  

 

  São Paulo, 03 de novembro de 2009. 

 

   

PERSEU GENTIL NEGRÃO  

Procurador de Justiça 
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Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 


