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PROTOCOLO MP/PR Nº 16.258/2015
AUTOS DE TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 0000174-78.2015.8.16.0093
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE IPIRANGA
INDICIADOS: PEDRO IZAÍAS BLUM & CIA LTDA-ME E PEDRO IZAÍAS BLUM
OBJETO: ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

INSTITUTOS  DESPENSALIZADORES  DA  LEI  Nº  9.099/95.  TRANSAÇÃO
PENAL (ART. 76) E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89).
INVESTIGADO JÁ BENEFICIADO ANTERIORMENTE.  O art. 76, § 2°, II, da Lei
9.099/95  esclarece  sobre  a  impossibilidade  de  nova  transação  penal,  quando
houver ocorrido a concessão do benefício em momento anterior, sem que tenha
transcorrido  o  período  de  5  (cinco)  anos.  Em  analogia  à  referida  disposição,
entende-se que o mesmo prazo deverá ser utilizado para nova concessão de sursis
processual.  O limite temporal de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do Código
Penal, aplica-se, por analogia, aos requisitos da transação penal e da suspensão
condicional do processo.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

PARA ASSUNTOS JURÍDICOS:

1. RELATÓRIO

Os  presentes  autos  de  termo  circunstanciado  de  infração  penal  foram

instaurados  para apurar  a  prática,  em tese,  do delito  capitulado no art.  60 da Lei  nº

9.605/981 atribuído aos investigados Pedro Izaias Blum e Pedro Izaias Blum & Cia Ltda-

ME.

1 Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
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Na oportunidade,  a  empresa Pedro Izaias  Blum & Cia Ltda-ME,  por  seu

sócio administrador, Pedro Izaias Blum, desenvolveu atividade causadora de degradação

ambiental  consistente  em  “serraria  com  desdobramento  de  madeira”.  Inobstante  o

potencial  poluidor  inerente  a  atividade  desse  empreendimento,  o  administrador,  ora

investigado,  deixou  de  adotar  as  medidas  necessárias  junto  ao  órgão  administrativo

competente (IAP) para obter a licença ambiental de operação indispensável ao regular

funcionamento da  empresa.  Assim,  dia  12.02.2015,  por  volta  das  13hs,  a  fiscalização

ambiental constatou que a mencionada empresa estava operando sem a devida licença

do órgão ambiental, em desacordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis a

espécie. 

Em seguida, após ultimação da instrução policial, o Ministério Público, por

meio de seu Promotor de Justiça, Leandro Ataídes, às fls. 55/56, ofereceu denúncia em

face dos investigados como incursos no art. 60 da Lei nº 9.605/98, deixando de propor os

institutos  despenalizadores  previstos  na  Lei  nº  9.099/95,  tendo  em  vista  o  não

preenchimento dos requisitos subjetivos dispostos no art. 89 da Lei nº 9.099/95 (fls. 58). 

Exercendo  controle  jurisdicional  de  1º  grau,  o  Juiz  de  Direito  Cristiano

Camargo  proferiu  a  decisão  de  fls.  81/83,  discordando  da  promoção  ministerial  que

entendeu não ser cabível a transação penal e a suspensão condicional do processo, ao

argumento  de  que  “analisando  as  certidões  encartadas  nos  sequenciais  11.2  e  13.1,

verifica-se  que  o  denunciado  já  foi  beneficiado  por  duas  vezes  com  os  benefícios  da

transação  penal,  sendo  sua  punibilidade  extinta  em  11.10.2000  (TC  11/2000)  e

30/04/2003 (TC 42/2002). De outro lado, evidencia-se, ainda, que já foi beneficiado com o

benefício  da  suspensão  condicional  do  processo,  o  qual  foi  extinto,  pelo  integral

cumprimento,  em  07/03/2012.”  Deste  modo,  constatou  que  os  investigados  não

respondem  a  nenhum  processo,  nem  foram  condenados,  ademais,  inexiste  qualquer

indiciativo  de  que  os  requisitos  previstos  no  art.  77  do  Código  Penal  não  estejam
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presentes. Nestes termos, determinou o encaminhamento dos autos a esta Procuradoria-

Geral de Justiça, aos fins do disposto no art. 28 do CPP. 

Eis o relatório do autuado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

O  objeto  de  análise  e  valoração  aos  presentes  autos,  por  parte  desta

Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do disposto no art. 28 do Código de Processo

Penal,  direciona-se à  operação de ratificação ou discordância quanto ao conteúdo do

pronunciamento ministerial  de  fls.  55/56,  que entendeu não ser  cabível  os  institutos

despenalizadores da lei nº 9.099/95.

Pondere-se, de início, que o art.  129, inc. I,  da CF, atribui  ao Ministério

Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, motivo por que, tratando-se do

dominus litis,  aos Membros da Instituição incumbe verificar  o cabimento das medidas

despenalizadoras  contidas  na Lei  n.  9.099/95,  seja  a  transação  penal  ou a suspensão

condicional do processo. 

Nestes termos,  a  Súmula 696 do Egrégio Supremo Tribunal  Federal  e  a

jurisprudência  do  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  qual  proclama  cuidar-se  a

formulação  da  proposta  de  verdadeira  prerrogativa  funcional  do  Parquet  (STJ,  HC  n.

150.416, rel. Ministro Gilson Dipp, 5.ª Turma, DJe de 18/10/2010).

Cumpre, destarte, aferir o cabimento do benefício pleiteado.

Com  o  máximo  respeito  que  se  pode  tributar  ao  Insigne  Julgador,  o

beneplácito excogitado, que não é direito subjetivo público do acusado, mas prerrogativa

institucional do Ministério Público, não se mostra cabível. 

Há  de  prevalecer,  deveras,  o  óbice  levantado  pelo  Douto  Promotor  de

Justiça a fls. 55/56.
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A questão é saber se a falta de lapso temporal no dispositivo que disciplina

o  sursis  processual (art.  89)  impede  a  concessão  de  nova  suspensão  condicional  do

processo se ainda não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, assim como previsto no art.

76,  §2º,  II,  o  qual  disciplina  a  transação  penal.  Desta  feita,  cumpre,  primeiramente,

analisar se o denunciado faz jus ao sursis processual. 

A suspensão condicional do processo tem natureza jurídica de importante

instituto despenalizador, que permite a suspensão do curso do processo por um período

que  varia  de  02  (dois)  a  04  (quatro)  anos,  desde  que  preenchidas  certas  condições

legalmente previstas. 

Sobre a questão, dispõe o art. 89 da Lei nº 9.099/95:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior
a  um  ano,  abrangidas  ou  não  por  esta  Lei,  o  Ministério  Público,  ao
oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a
quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não
tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos
que autorizariam a suspensão condicional da pena (art.  77 do Código
Penal) (...).

Passemos a examinar, portanto, os requisitos necessários à obtenção do

benefício em comento. 

Para  que  faça  jus  ao  sursis processual,  consoante  o  texto  legal,  o

denunciado deve: a) estar respondendo a crime cuja pena privativa de liberdade mínima

seja igual ou inferior a 01 (um) ano – excepcionando-se os delitos praticados no âmbito

da Lei nº 11.340/2006; b) não estar sendo processado ou não ter sido condenado por

outro crime; c) preencher os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da

pena (art. 77 do Código Penal2).

2  Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por
2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: 
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

4



   

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Assessoria Criminal

Pois bem. A pena mínima privativa de liberdade mínima cominada ao ilícito

penal atribuído aos investigados é de 01 (um) mês de detenção, ou multa, de modo que

preenchida,  deste  modo,  a  primeira condição objetiva necessária  ao oferecimento de

suspensão condicional do processo.

Da  análise  da  certidão  de  antecedentes  criminais  anexa  ao  presente,

verifica-se que o denunciado não foi condenado e não está sendo processado pela prática

de outro crime. Assim, preenchida a segunda condição necessária ao sursis processual.

Entretanto, observa-se, que o investigado já foi beneficiado com o sursis

processual, o qual foi julgado extinto, pelo integral cumprimento, em 07.03.2012.

Cumpre  salientar,  primeiramente,  que  o  art.  76,  §2º,  inc.  II,  da  Lei  nº

9.099/1995,  dispõe  sobre a  impossibilidade  de nova  transação  penal,  quando houver

ocorrido a concessão do benefício em momento anterior,  sem que tenha transcorrido

período de 05 (cinco) anos. 

Assim, em recente julgado,  o Superior  Tribunal  de Justiça posicionou-se

pela  aplicação  analógica  do  referido  dispositivo  quando  se  tratar  de  suspensão

condicional  do  processo.  O  colendo  tribunal  entendeu,  sobre  a  matéria,  tratar-se  de

extensão da disciplina afeta ao tratamento de medida mais branda, a transação penal, a

providência  destinada  a  fatos  mais  graves,  a  suspensão  condicional  do  processo,

conforme segue:

PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE.  VIA  INADEQUADA.  ANTERIOR  CONCESSÃO  DA
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  NÃO  TRANSCORRIDO  O

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias autorizem a concessão do benefício; 
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. 
§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.
§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por
quatro a seis  anos,  desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade,  ou razões de saúde
justifiquem a suspensão.
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PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. NOVO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART.
76, § 2.°, II,  DA LEI 9.099/95. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO 1. É
imperiosa  a  necessidade  de  racionalização  do  emprego  do  habeas
corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional,
e,  em  louvor  à  lógica  do  sistema  recursal.  In  casu,  foi  impetrada
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. O art.
76, § 2.°, II, da Lei 9.099/95 esclarece sobre a impossibilidade de nova
transação penal, quando houver ocorrido a concessão do benefício em
momento anterior, sem que tenha transcorrido o período de 5 (cinco)
anos.  Em  analogia  à  referida  disposição,  entende-se  que  o  mesmo
prazo deverá ser utilizado para nova concessão de sursis processual.
Cuida-se de extensão da disciplina afeta ao tratamento de medida mais
branda, transação, a medida destinada a fatos mais graves, suspensão
condicional  do  processo.  3.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC
209.541/SP,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA
TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013) (negrito nosso).

Sobre a questão, leciona a melhor doutrina:

A nossa lei, diferentemente do que ficou disciplinado na Argentina, por
exemplo, cujo diploma legal estabeleceu expressamente a possibilidade
de nova suspensão do processo somente depois de transcorrido período
de oito anos (art. 76, ter, do Código Penal, com a redação dada pela Lei
24.316, de 19.05.1994), nada disse a respeito do tema. De acordo com
nosso ponto de vista, no entanto, seria sustentável a possibilidade de
uma  segunda  suspensão.  O  sursis  tradicional  é  disciplinado  dessa
maneira e a aplicação imediata de pena alternativa, no juizado criminal,
mereceu igual tratamento (v. art. 76, §2º, inc. II)3.

É este o entendimento, também,  mutatis mutantis, do Supremo Tribunal

Federal:

PROCESO  CRIMNAL.  Suspensão  condicional.  Transação  penal.
Admissibilidade.  Maus  antecedentes.  Descaracterização.  Reincidência.
Condenação  anterior.  Pena  cumprida  há  mais  de  5  (cinco)  anos.
Impedimento inexistente. HC deferido. Inteligência dos arts. 76, §2º, III,
e 89 da Lei nº 9.099/95. Aplicação analógica do art. 64, I, do CP. O limite
temporal de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, aplica-se,

3 GRINOVER,  Ada Pellegrini;  GOMES FILHO,  Antônio Magalhães;  FERNANDES,  Antônio Scarance;
GOMES, Luiz Flávio. Juizados Especiais Criminais. 5ª edição. Revista dos Tribunais, 2005. p. 298-299.
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por  analogia,  aos  requisitos  da  transação  penal  e  da  suspensão
condicional  do  processo.  (HC  8646,  Relator(a):  Min.  CEZAR  PELUSO,
Primeira  Turma,  julgado  em  11/04/2006,  DJ  09-06-2006  PP-00018
EMENT  VOL-02236-02  PP-00217  RTJ  VOL-00200-02  PP-00933  LEXSTF
v.28, n. 332, 2006, p.406-414 RT v. 95, n. 853, 2006, p. 504-507 RMDPPP
v. 2, n.12, 2006, p.83-88).

Diante  disso,  considerando  que  o  denunciado  foi  beneficiado  com  a

suspensão  condicional  do  processo  cuja  pena  foi  julgada  extinta  em  07.03.2012  e,

durante o ano de 2015 praticou o crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, pode-se

concluir que o investigado não mais se intimida com a resposta estatal dada, de modo

que a aplicação de qualquer instituto despenalizador demonstrar-se-ia medida ineficaz. 

Deste  modo,  impossível  o  emprego  de  sursis processual,  já  que  o

denunciado não faz jus ao mencionado instituto por ter cumprido suspensão condicional

do processo anterior,  sem que tenha transcorrido período de 05 (cinco) anos entre a

concessão precedente e a atual data. 

3. CONCLUSÃO

, relativamente ao crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98.

Curitiba, 11 de setembro de 2015.

Reginaldo Rolim Pereira
Procurador de Justiça
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