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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 331 

EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – POSSE DE APARELHO 

CELULAR SEM CHIP – CARACTERIZAÇÃO 

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

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

(D.O.E., 21/04/2011, p.49) 
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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 990.10.332402-1, da Comarca 

de São Paulo, em que é agravante L. L. G., 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 Justiça, contra o v. 

Acompanha o presente acórdão proferido pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº  1048021 – RS, 5ª Turma, 

Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 05/10/2010, D.J.U. de 18/10/2010, obtido na 

Revista Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça. 
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acórdão de fls. 179/183, proferido pela 2ª Câmara de Direito Criminal, 

pelos motivos adiante deduzidos. 

                  

 

 

1. O RESUMO DOS AUTOS 

 

 

  L. L. G. “foi acusado de faltas disciplinares ocorridas em 

10.04.2008 (posse de aparelho celular), 12.05.2008 (posse de carregador de 

bateria de aparelho celular), 05.06.2008 (posse de aparelho celular e 

carregadores) e 06.05.2009 (posse de aparelho celular).  

 

  Instaurada regular sindicância, foi ele punido com a aplicação de 

falta grave, determinando-se a perda de dias remidos ou a remir anteriores à 

última falta (fls. 143/146).  
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  Inconformado, agravou sustentando nulidade das sindicâncias e 

no mérito alega que os aparelhos apreendidos não funcionavam, não podendo 

configurar falta grave (fls. 149/153)” (fls. 180).  

   

  Os Desembargadores da Colenda 2ª Câmara de Direito 

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

“DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO PARA CANCELAR AS 

REFERIDAS FALTAS GRAVES E TODAS AS SUAS CONSEQÜÊNCIAS” 

(fls. 179). 

 

  Transcreve-se a fundamentação do v. acórdão: 

 

  “A preliminar argüida pelo douto representante do 
Ministério Público não pode ser acolhida.  
 
  Há interesse de agir para o agravante, uma vez que quer 
ver anulada a decisão que lhe imputou a prática de quatro faltas 
graves e determinou a perda de todos os dias remidos ou a remir.  
 
  Entendo que cabe sim ao juiz da execução avaliar se houve 
ou não ilegalidade no procedimento disciplinar.  
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  Continuando, a nulidade argüida pela defesa fica superada 
diante do que se decidirá adiante, no mérito do agravo, pois o 
recurso merece acolhida.  
 
  Desde a edição da referida Lei 11.466, de 28 de março de 
2007, passou a ser indispensável que o aparelho apreendido com o 
preso tenha a capacidade de permitir a sua comunicação com outros 
presos ou com pessoas de fora da cadeia.  
 
  Tal requisito está explícito na conceituação do artigo 50, 
VII, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210, de 11.07.84).  
 
  A apreensão tão somente de celular sem chip, 
carregadores, fones de ouvido, não pode configurar falta grave, por 
tratar-se de fato atípico.  
 
  Tais objetos não têm capacidade operacional para 
comunicação local ou à distância, nem mesmo esses perigos 
existiram na prática.  
 
  Mais ainda, quem deve proteger a sociedade é o Poder 
Executivo no regular exercício de seu poder de polícia e não Poder 
Judiciário.  
 
  A esse último (Poder Judiciário) incumbe "apenas" 
respeitar e fazer respeitar leis e a Constituição Federal, cabendo 
isso sim ao Poder Legislativo promulgá-las sempre com essa 
finalidade.  
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  Mais uma vez, como soe acontecer, nosso legislador 
pretendeu fazer uma coisa e fez outra e não cabe ao juiz suprir a 
deficiência da lei com interpretações sociológicas e para-legais.  
 
  Aliás, a História está cheia de exemplos do que ocorre a 
uma Sociedade quando se desprezam leis e princípios 
constitucionais em nome de uma suposta defesa social...  
 
  Resumindo: os objetos apreendidos não tinham capacidade 
de comunicação interna ou externa e, assim sendo, não ficou 
configurada a falta grave.  
 
  O auto de exibição e apreensão de fls. 96, referente às 
faltas praticadas em 10.04.98 e 05.06.08 afirma que os objetos 
apreendidos estavam danificados (fls. 96). Na falta de 06.05.2009, 
o celular estava sem chip (fls. 37). E em 12.05.08 foi apreendido 
apenas um carregador.  
 
  Por isso, estou dando provimento ao agravo para cancelar 
as referidas faltas graves e todas as suas conseqüências. 
Comunique-se.  
 

Ivan Marques 
Relator” (fls. 181/183). 

 

  
   
   



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

  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: 

 

  RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 

FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR SEM 

CHIP. CONDUTA PRATICADA APÓS A ENTRADA EM 

VIGOR DA LEI N.º 11.466, DE 29 DE MARÇO DE 2007. 

  1. A posse de aparelho celular sem chip configura falta 

disciplinar de natureza grave, já que basta a inserção do 

circuito eletrônico miniaturizado para o funcionamento do 

telefone portátil. 

  2. Com a edição da Lei n.º 11.466, de 29 de março de 

2007, passou-se a considerar falta grave tanto a posse de 

aparelho celular, como a de seus componentes, tendo em vista 

que a ratio essendi da norma é proibir a comunicação entre os 

presos ou destes com o meio externo. 

  3. Recurso conhecido e provido. 
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(REsp 1048021/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 18/10/2010, 

publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 

Justiça – documento em anexo). 

 

  

 

 

 

2 – A posse de aparelho celular sem “chip” 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 (REsp 1048021/RS, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 

18/10/2010, publicado na Revista Eletrônica do Superior Tribunal de 
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Justiça – documento em anexo), proferiu decisão cuja ementa tem o 

seguinte teor: 

 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA 
GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR SEM CHIP. 
CONDUTA PRATICADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR 
DA LEI N.º 11.466, DE 29 DE MARÇO DE 2007. 
  1. A posse de aparelho celular sem chip configura falta 
disciplinar de natureza grave, já que basta a inserção do 
circuito eletrônico miniaturizado para o funcionamento do 
telefone portátil. 
  2. Com a edição da Lei n.º 11.466, de 29 de março de 
2007, passou-se a considerar falta grave tanto a posse de 
aparelho celular, como a de seus componentes, tendo em vista 
que a ratio essendi da norma é proibir a comunicação entre os 
presos ou destes com o meio externo. 

  3. Recurso conhecido e provido 
 

 

 

  Para melhor demonstrar o dissídio transcreve-se o 

Relatório e Voto da Culta Ministra Relatora: 

 

RELATÓRIO 
  
  A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:  
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  Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, contra 
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, com fulcro no art. 
105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.  
  Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções 
Criminais da Comarca de Ijuí⁄RS não reconheceu a falta grave 
imputada ao condenado GILBERTO DOS SANTOS COIMBRA, 
que teria sido encontrado de posse de aparelho celular sem chip no 
interior do Presídio, no dia 21⁄04⁄2007. 
  Em sede de agravo em execução interposto pelo Parquet, 
o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, em decisão assim 
ementada:  

"AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ART. 50, 
INCISO VII, DA LEP. NÃO OCORRÊNCIA. O art. 50, inciso 
VII, da LEP prevê a ocorrência de falta grave quando o 
apenado possuir aparelho telefônico, referindo, 
expressamente, que a utilização do parelho deve permitir 'a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo." 
No caso dos autos, em razão de o referido aparelho não 
possuir chip, acessório imprescindível para o seu 
funcionamento, a conduta do apenado não se enquadra na 
descrição da norma sancionadora, razão pela qual deve ser 
mantida a bem lançada decisão.  
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO." (fl. 76) 

  
  Inconformada, a Acusação interpôs o presente recurso 
especial, alegando contrariedade ao art. 50, inciso VII, da Lei n.º 
7.210⁄84, sob o argumento de que a posse de telefone celular por 
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condenado, durante a execução criminal, mesmo que sem chip no 
momento da apreensão, configura falta grave.  
  Dessa forma, requer a reforma do julgado para que seja 
reconhecida a falta disciplinar de natureza grave perpetrada pelo 
apenado.  
  Contrarrazões às fls. 95⁄101. 
  O Ministério Público Federal, em parecer às fls. 112⁄115, 
opinou pelo provimento do recurso, conforme a seguinte ementa:  

  "RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA A. PENAL. LEI 
DE EXECUÇÕES PENAIS. ART. 50, INCISO VII, 
INCLUÍDO PELA LEI N.º 11.466⁄2007. FALTA GRAVE. 
POSSE DE TELEFONE CELULAR SEM CHIP. 
POTENCIALIDADE PARA SER UTILIZADO, BASTA QUE 
NELE SEJA INSERIDO TAL ACESSÓRIO. PARECER PELO 
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO." (fl. 
112) 

  
  É o relatório. 
 
RECURSO ESPECIAL Nº 1.048.021 - RS (2008⁄0081191-8) 
   

EMENTA 
  

  RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. 
FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR SEM 
CHIP. CONDUTA PRATICADA APÓS A ENTRADA EM 
VIGOR DA LEI N.º 11.466, DE 29 DE MARÇO DE 2007.  
  1. A posse de aparelho celular sem chip configura 
falta disciplinar de natureza grave, já que basta a inserção do 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

circuito eletrônico miniaturizado para o funcionamento do 
telefone portátil.  
  2. Com a edição da Lei n.º 11.466, de 29 de março 
de 2007, passou-se a considerar falta grave tanto a posse de 
aparelho celular, como a de seus componentes, tendo em vista 
que a ratio essendi da norma é proibir a comunicação entre os 
presos ou destes com o meio externo.  
  3. Recurso conhecido e provido.  

  
VOTO 

  
  A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ 
(RELATORA):  
  Verifica-se a tempestividade do especial, o cabimento de 
sua interposição com amparo no permissivo constitucional, o 
interesse recursal, a legitimidade, a exposição da suposta 
contrariedade a dispositivo legal e o prequestionamento.  
  A controvérsia cinge-se em definir se a conduta de 
apenado, de possuir telefone celular sem chip no interior de 
estabelecimento prisional, caracteriza falta disciplinar de natureza 
grave.  
  De início, cumpre observar que a conduta foi praticada 
após a entrada em vigor da Lei n.º 11.466, de 29 de março de 2007, 
que alterou a Lei de Execução Penal, nos seguintes termos:  

  "Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena 
privativa de liberdade que: 
  (...) 
  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." 
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  Com a edição dessa lei, passou-se a considerar falta grave 
tanto a posse de aparelho celular, como a de seus componentes, 
tendo em vista que a ratio essendi da norma é proibir a 
comunicação entre os presos ou destes com o meio externo, em 
atenção aos reclamos sociais para punir e coibir as crescentes 
práticas criminosas dentro dos presídios, mormente dos chefes de 
organizações criminosas.  
  Por esse motivo, é inarredável concluir que a posse de 
aparelho celular sem chip caracteriza falta grave, já que basta a 
inserção de um chip para o funcionamento do telefone portátil. 
Saliente-se que o chip é um circuito eletrônico miniaturizado, que 
por ser de tamanho reduzido pode ser ocultado em qualquer lugar 
dentro do estabelecimento prisional ou no próprio corpo do preso.  
  Entender em sentido contrário seria permitir a entrada 
fracionada de um telefone celular, pois os apenados poderiam 
receber separadamente os itens integrantes do aparelho telefônico.  
  Cabe ressaltar que esta Corte firmou entendimento que a 
posse de chip por apenado configura falta disciplinar de natureza 
grave (REsp 1.112.074⁄SC, 5.ª Turma, Rel. Min.  LAURITA VAZ, 
DJe de 09⁄11⁄2009; HC 139.789⁄SP, 5.ª Turma, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 03⁄11⁄2009). Assim, com 
maior razão, deve-se concluir que a posse de um aparelho 
telefônico, mesmo sem o chip, no momento da apreensão, 
caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de 
Execução Penal.  
  Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-
LHE PROVIMENTO para, cassando o acórdão recorrido e a 
decisão monocrática, reconhecer que a conduta do Recorrido 
caracteriza falta disciplinar de natureza grave. 
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  É o voto.  
  

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora” 

 

 
 
 

*          *          * 
 
 
  A Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

está se firmando no mesmo sentido: 

 

  HABEAS CORPUS. POSSE DE COMPONENTE 
ESSENCIAL DE APARELHO CELULAR. CONDUTA 
PRATICADA APÓS O ADVENTO DA LEI 11.466/07. 
ANOTAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. 
INTERRUPÇÃO DO LAPSO LEGAL PARA FINS DE 
PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 
DENEGAÇÃO. 
  1. A Lei n. 11.466/2007, ao acrescentar o inciso VII ao 
art. 50 da Lei de Execução Penal, passou a punir de modo mais 
severo os segregados surpreendidos portando telefone, rádio ou 
similar, sendo incluídos neste rol os componentes de aludidos 
aparelhos, essenciais ao seu funcionamento, já que o legislador 
buscou coibir a comunicação dos presos entre si e com o 
ambiente externo. 
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  2. A posse de duas carcaças de celular enseja o 
reconhecimento da falta grave e a consequente interrupção do 
lapso exigido para a progressão de regime carcerário. 
  3. Ordem denegada. 
(HC 135.602/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010). 
 
  HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE 
CHIP DE CELULAR EM PRESÍDIO. FALTA GRAVE. LEI 
11.466/07. PRECEDENTES DO STJ. PARECER DO MPF 
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 
  1.   Visando proibir a comunicação entre os presos ou 
destes com o meio externo, o art. 50, inciso VII da Lei 7.210/84, 
com a redação dada pela Lei 11.466/07, dispõe que comete falta 
grave o condenado à pena privativa de liberdade que 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. Essa norma alcança, também, a posse de 
acessórios e componentes essenciais dos referidos objetos de 
comunicação. 
  2.   Ordem denegada, em conformidade com o parecer 
ministerial. 
(HC 154.356/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 
18/10/2010). 
 
  HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA 
GRAVE. POSSE DE BATERIA DE CELULAR. 
COMPONENTE ESSENCIAL. CONDUTA PRATICADA 
APÓS O ADVENTO DA LEI N. 11.466/2007. ART. 50, VII, DA 
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LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE NÃO 
EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA. 
  1. Consoante entendimento firmado no âmbito deste 
Sodalício, a posse de acessório essencial ao funcionamento do 
aparelho celular - a exemplo da bateria - enseja o 
reconhecimento da falta grave, nos moldes do art. 50, VII, da 
LEP, com a redação dada pela Lei n. 11.466/2007. 
  2. Ordem denegada. 
(HC 162.526/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 16/11/2010). 

 

 
 
 
 
 

 
2.b – Demonstração analítica de semelhança 

 

  Entendeu a Turma julgadora recorrida: 

 

  “Desde a edição da referida Lei 11.466, de 28 de março de 
2007, passou a ser indispensável que o aparelho apreendido com o 
preso tenha a capacidade de permitir a sua comunicação com outros 
presos ou com pessoas de fora da cadeia.  
 
  Tal requisito está explícito na conceituação do artigo 50, 
VII, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210, de 11.07.84).  
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  A apreensão tão somente de celular sem chip, 
carregadores, fones de ouvido, não pode configurar falta grave, por 
tratar-se de fato atípico.  
 
  Tais objetos não têm capacidade operacional para 
comunicação local ou à distância, nem mesmo esses perigos 
existiram na prática.  
 
  Mais ainda, quem deve proteger a sociedade é o Poder 
Executivo no regular exercício de seu poder de polícia e não Poder 
Judiciário.  
 
  A esse último (Poder Judiciário) incumbe "apenas" 
respeitar e fazer respeitar leis e a Constituição Federal, cabendo 
isso sim ao Poder Legislativo promulgá-las sempre com essa 
finalidade.  
 
  Mais uma vez, como soe acontecer, nosso legislador 
pretendeu fazer uma coisa e fez outra e não cabe ao juiz suprir a 
deficiência da lei com interpretações sociológicas e para-legais.  
 
  Aliás, a História está cheia de exemplos do que ocorre a 
uma Sociedade quando se desprezam leis e princípios 
constitucionais em nome de uma suposta defesa social...  
 
  Resumindo: os objetos apreendidos não tinham capacidade 
de comunicação interna ou externa e, assim sendo, não ficou 
configurada a falta grave.  
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  O auto de exibição e apreensão de fls. 96, referente às 
faltas praticadas em 10.04.98 e 05.06.08 afirma que os objetos 
apreendidos estavam danificados (fls. 96). Na falta de 06.05.2009, 
o celular estava sem chip (fls. 37). E em 12.05.08 foi apreendido 
apenas um carregador.  
 
  Por isso, estou dando provimento ao agravo para cancelar 
as referidas faltas graves e todas as suas conseqüências” (fls. 
181/183).  
   
 

   

  Decidiu o paradigma: 

 

  “A controvérsia cinge-se em definir se a conduta de 
apenado, de possuir telefone celular sem chip no interior de 
estabelecimento prisional, caracteriza falta disciplinar de natureza 
grave.  
  De início, cumpre observar que a conduta foi praticada 
após a entrada em vigor da Lei n.º 11.466, de 29 de março de 2007, 
que alterou a Lei de Execução Penal, nos seguintes termos:  

  "Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena 
privativa de liberdade que: 
  (...) 
  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." 
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  Com a edição dessa lei, passou-se a considerar falta grave 
tanto a posse de aparelho celular, como a de seus componentes, 
tendo em vista que a ratio essendi da norma é proibir a 
comunicação entre os presos ou destes com o meio externo, em 
atenção aos reclamos sociais para punir e coibir as crescentes 
práticas criminosas dentro dos presídios, mormente dos chefes de 
organizações criminosas.  
  Por esse motivo, é inarredável concluir que a posse de 
aparelho celular sem chip caracteriza falta grave, já que basta a 
inserção de um chip para o funcionamento do telefone portátil. 
Saliente-se que o chip é um circuito eletrônico miniaturizado, que 
por ser de tamanho reduzido pode ser ocultado em qualquer lugar 
dentro do estabelecimento prisional ou no próprio corpo do preso.  
  Entender em sentido contrário seria permitir a entrada 
fracionada de um telefone celular, pois os apenados poderiam 
receber separadamente os itens integrantes do aparelho telefônico.  
  Cabe ressaltar que esta Corte firmou entendimento que a 
posse de chip por apenado configura falta disciplinar de natureza 
grave (REsp 1.112.074⁄SC, 5.ª Turma, Rel. Min.  LAURITA VAZ, 
DJe de 09⁄11⁄2009; HC 139.789⁄SP, 5.ª Turma, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 03⁄11⁄2009). Assim, com 
maior razão, deve-se concluir que a posse de um aparelho 
telefônico, mesmo sem o chip, no momento da apreensão, 
caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de 
Execução Penal.  
  Ante o exposto, CONHEÇO do recurso especial e DOU-
LHE PROVIMENTO para, cassando o acórdão recorrido e a 
decisão monocrática, reconhecer que a conduta do Recorrido 
caracteriza falta disciplinar de natureza grave”. 
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  Em síntese, para o acórdão recorrido: 

 

  “Resumindo: os objetos apreendidos não tinham 
capacidade de comunicação interna ou externa e, assim sendo, não 
ficou configurada a falta grave.  
 
  O auto de exibição e apreensão de fls. 96, referente às 
faltas praticadas em 10.04.98 e 05.06.08 afirma que os objetos 
apreendidos estavam danificados (fls. 96). Na falta de 06.05.2009, 
o celular estava sem chip (fls. 37). E em 12.05.08 foi apreendido 
apenas um carregador” (fls. 183).  

 

  Enquanto o paradigma: 

 

  “Por esse motivo, é inarredável concluir que a posse de 
aparelho celular sem chip caracteriza falta grave, já que basta a 
inserção de um chip para o funcionamento do telefone portátil. 
Saliente-se que o chip é um circuito eletrônico miniaturizado, que 
por ser de tamanho reduzido pode ser ocultado em qualquer lugar 
dentro do estabelecimento prisional ou no próprio corpo do preso”.  
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  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. 

 

 

 

 

 

 

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 

faltas graves.  
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  São Paulo, 11 de janeiro de 2011. 

 

   

PERSEU GENTIL NEGRÃO  

Procurador de Justiça 

 

 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 


