
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS       Nº 119.511 - MG (2008/0240739-4)
  
RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : THIAGO CARLOS BENEDITO E OUTRO
ADVOGADO : JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : THIAGO CARLOS BENEDITO 
PACIENTE  : BH BEER BAR E RESTAURANTE LTDA - MICROEMPRESA

EMENTA

HABEAS CORPUS . TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
CRIME AMBIENTAL. ART. 54, CAPUT , DA LEI nº 9.605/98. 
FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
AUTORIA. PACIENTE QUE PASSOU A INTEGRAR A 
SOCIEDADE E GERIR A EMPRESA DENUNCIADA APÓS 
ALGUNS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE COAÇÃO 
ILEGAL A SER SANADA NA OPORTUNIDADE. ORDEM 
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Em sede de habeas corpus  somente deve ser obstada a 
ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a 
ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a 
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade 
do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 
2. No caso em apreço, emerge da cópia do contrato social da 
empresa, datado de 30-6-2005, que o paciente Thiago Carlos 
Benedito não consta como um dos sócios da mencionada 
pessoa jurídica desde a sua formação, somente vindo a 
integrá-la em 14-7-2006 pela transferência das ações de 
algumas sócias, ocasião em que passou a exercer as funções 
de gerência e administração da sociedade. Percebe-se, assim, 
que o paciente está sendo responsabilizado por três delitos 
ocorridos em momento anterior à sua inclusão como 
sócio-gerente da empresa - em 22-10-2005, 29-10-2005 e, 
25-3-2006, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, 
pois nos crimes praticados no âmbito de sociedades 
empresárias, para a instauração de processo criminal, deve-se 
demonstrar a mínima relação de causa e efeito entre as 
imputações e a função exercida pelo administrador na 
empresa (Precedentes).
3. Somente deve ser punido aquele que tem o poder de 
direcionar a ação da pessoa jurídica e que tem 
responsabilidade pelos atos praticados, sempre tendo como 
fundamento a existência de culpa e dolo - sob pena de 
operar-se a responsabilidade objetiva - de tal sorte que na 
hipótese dos autos o paciente não tinha o domínio da maioria 
dos fatos narrados na exordial, porquanto sequer fazia parte 
da pessoa jurídica denunciada, sendo inadimissível, portanto, 
a sua responsabilização por atos pretéritos ao seu ingresso e 
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gestão na empresa.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA 
LEI Nº 9.099/95. CONDIÇÕES FORMULADAS PELO ÓRGÃO 
MINISTERIAL PERTINENTES COM A CAUSA. PRINCÍPIO 
DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
1. O art. 89 da Lei nº 9.099/95 dispõe que oferecido o 
benefício, serão impostas algumas condições legais e 
facultativas a serem cumpridas pelo acusado, de maneira que 
estas sempre deverão observar o princípio da 
proporcionalidade ou adequação para que sejam satisfeitos os 
objetivos da medida, quais sejam, a prevenção de novas 
infrações, bem como a extinção da punibilidade.
2. As condições estabelecidas pelo Parquet  são pertinentes e 
se mostram adequadas aos fatos e à situação dos pacientes, 
não se vislumbrando evidente desproporcionalidade a ponto de 
invalidá-las, de tal sorte que não cabe ao Poder Judiciário, 
neste momento, adentrar na esfera de interesse da parte que 
poderá ou não aceitar a proposta de acordo com a sua 
disposição em cumprir os requisitos para evitar o 
prosseguimento da ação penal e eventual sentença 
condenatória.
3. Ordem parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Honildo Amaral de Mello 
Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Gilson Dipp, Laurita Vaz e Napoleão 
Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 21 de outubro de 2010. (Data do Julgamento).

MINISTRO JORGE MUSSI  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 119.511 - MG (2008/0240739-4)
  
IMPETRANTE : THIAGO CARLOS BENEDITO E OUTRO
ADVOGADO : JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA E OUTRO(S)
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : THIAGO CARLOS BENEDITO 
PACIENTE  : BH BEER BAR E RESTAURANTE LTDA - MICROEMPRESA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de 

habeas corpus  impetrado em favor de THIAGO CARLOS BENEDITO e BH BEER 

BAR E RESTAURANTE LTDA - MICROEMPRESA, contra acórdão proferido pela 1ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou a 

ordem nos autos do Habeas Corpus  nº 1.0000.08.481733-7/000 em que se 

objetivava o trancamento da Ação Penal nº 0024.08.980.238-3, da 12ª Vara 

Criminal da comarca de Belo Horizonte/MG, à qual respondem pela suposta prática 

do delito disposto no art. 54, caput , da Lei nº 9.605/98, c/c art. 3º da mesma 

legislação e com os arts. 29 e 71 do Código Penal.

Sustentam os impetrantes que os pacientes são vítimas de 

constrangimento ilegal ao argumento de que não há justa causa para a deflagração 

da ação penal, porquanto o paciente Thiago Carlos Benedito não era sócio da 

mencionada empresa à época dos eventos descritos, razão pela qual não poderia 

ser responsabilizado pelos fatos narrados na exordial acusatória.

Aduzem que a proposta de suspensão condicional do processo da 

maneira como formulada causaria o cerceamento de seu direito de ir e vir, pois 

prevê o comparecimento pessoal trimestral do acusado para justificar suas 

atividades, bem como fere os princípios da livre iniciativa e da concorrência ao 

proibir a empresa de realizar música ao vivo ou amplificada em suas instalações.

Requerem a concessão da ordem para que se tranque a ação penal 

movida em desfavor dos pacientes.

Instruem a inicial com os documentos de fls. 16 a 391, sendo 

prestadas as informações pela autoridade impetrada (fls. 413), oportunidade em que 

acostou cópia da decisão vergastada (fls. 414 a 420)

A douta Subprocuradoria-Geral da República opinou pela denegação 
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da ordem.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 119.511 - MG (2008/0240739-4)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Por meio do 

presente writ, buscam os impetrantes o trancamento da ação penal a que 

respondem os pacientes por ausência de justa causa, ao argumento de que "a 

denúncia atribui a autoria ao Impetrante pelo fato do mesmo ser sócio atual do 

estabelecimento comercial. Ocorre que o Impetrante não era sócio da empresa à 

época dos eventos descritos. Portanto, não pode o Impetrante ser responsabilizado 

pelos fatos descritos na denúncia"  (fls. 5). 

Inicialmente, cumpre frisar que é entendimento consolidado nesta 

Corte de Justiça que para o trancamento da ação penal na via estreita do habeas 

corpus  é necessário que exsurja, à primeira vista, sem exigência de dilação do 

contexto de provas, a ausência de justa causa para a sua deflagração e/ou 

continuidade, consoante, aliás, assevera a doutrina, a exemplo da ensinança de 

Vicente Greco Filho, o qual expõe:

"no habeas corpus , não se deve fazer o exame da prova 
de processo em tela, o que é cabível através dos meios 
de defesa de que dispõe o réu no curso da ação. 
Todavia, aliando-se o inc. VI do art. 648 com o inc. I, que 
considera ilegal a coação sem justa causa, a 
jurisprudência e a doutrina têm trancado a ação penal 
quando não houver base para a acusação, fazendo, 
assim, análise das provas. O exame, contudo, não é o 
mesmo que seria feito pelo juiz ao proferir sentença 
condenatória ou absolutória. Trata-se de um exame de 
que deve resultar, inequivocadamente, a ausência, em 
tese, de possibilidade da acusação, de forma que a 
absoluta inviabilidade de processo signifique 
constrangimento indevido. Seria o caso, por exemplo, de 
ação penal por fato atípico ou em que alguém é acusado 
sem nenhuma prova que sustente a imputação que lhe é 
feita" (Manual de processo penal.  3ª ed. São Paulo: 
Saraiva, p. 394). 

Aliás, conveniente registrar que toda denúncia é uma proposta de 

demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado 
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acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade. E, como orientam 

a doutrina e a jurisprudência, somente deve ser repelida quando não houver indícios 

da existência de crime; ou quando, de início, for possível reconhecer, 

indubitavelmente, a inocência do acusado; ou não houver pelo menos indícios de 

sua participação no evento criminoso noticiado; ou, ainda, quando se encontrar 

extinta a sua punibilidade.

No caso em apreço, constata-se que os pacientes foram denunciados 

como incursos nas penas do art. 54, caput,  da Lei nº 9.605/98, c/c art. 3º da mesma 

legislação e com o art. 29 e 71, ambos do Código Penal, porque em decorrência 

das atividades da pessoa jurídica denunciada, teria ocorrido poluição sonora no 

entorno da mencionada empresa, nos seguintes termos:

"O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS , pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente e do Patrimônio Histórico e Cultural de Belo 
Horizonte, apresenta DENÚNCIA  contra
BH-BEER - BAR E RESTAURANTE LTDA-ME , pessoa 
jurídica de direito privado, CNPJ 07.464.272/0001-91, 
estabelecida na Rua Puim-I, nº 570, Bairro Carmo, CEP 
30310-080, Belo Horizonte, e contra
THIAGO CARLOS BENEDITO , brasileiro, casado, 
empresário, natural de Belo Horizonte/MG, nascido em 
26/09/1977, filho de Marcos Farhat Benedito e Rita Carlos 
Generoso Benedito, RG 303023193/SSP-SP, CPF 
025392286-07, residente e domiciliado na Rua Bolívar, nº 
114, apto 602, Bairro União, CEP 31170-670, também 
nesta cidade, pelos seguintes motivos.
Consta no procedimento administrativo anexo (PA 
265/2007), o qual tramitou perante a promotoria de 
Justiça acima mencionada, que, em decorrência das 
atividades da pessoa jurídica aqui denunciada, ocorreu 
poluição sonora em datas diversas dos anos de 2005 e 
2006, nesta cidade, no entorno da referida empresa, 
conforme apurado por medições acústicas realizadas pela 
SMAMA - Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente 
nos dias 22/10/2005, 29/10/2005, 25/03/06 e 06/08/2006.
Naquelas datas os ruídos gerados pelo funcionamento do 
empreendimento denunciado ficaram acima dos níveis 
máximos permitidos pelo artigo 13, II, Tabela I, do 
Decreto Municipal 5.893/88, situando-se acima, também, 
dos valores máximos adotados como parâmetro de 
salubridade pela Resolução CONAMA 001/1990, a qual 
tomou por base os limites constantes da NBR 10.151 da 
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ABNT, enquadrando-se tais ocorrências nos exatos 
termos do artigo 54, caput, da Lei 9.605/98.
No dia 22/10/2005  a SMAMA efetuou medição dos ruídos 
provenientes das instalações da empresa denunciada, 
entre 23h35 e 23h45, constatando níveis médios de 
pressão sonora de 58,09 dB (A), acima do limite legal de 
55 dB (A) (fl. 08).
No dia 29/10/2005  a SMAMA efetuou outra medição, 
entre 23h00 e 23h10, constatando nível médio de 
pressão sonora de 62,35 dB (A), também acima do limite 
legal de 55 dB (A) (fl. 11).
No dia 25/03/2006  a SMAMA efetuou mais uma medição, 
entre 00h40 e 00h42, constatando nível médio de 
pressão sonora de 58,9 dB (A), mais uma vez acima do 
limite legal de 55 dB (A) (fl. 16).
No dia 06/08/2006  a SMAMA efetuou uma última 
medição, entre 1h50 e 1h55, constatando nível médio de 
pressão sonora de 62 dB (A), também acima do limite 
legal de 55 dB (A) (fl. 17).
É importante atentar para o fato de que, mesmo 
considerando a Lei Estadual 7.302/1978 e a recente Lei 
Municipal 9.505/2008, ainda assim os ruídos emitidos 
pelo estabelecimento à época das medições efetuadas 
pela SMAMA ultrapassaram os níveis permitidos, pois, 
afinal, a mencionada Lei Estadual, em seu artigo 2º, II, 
prevê o limite máximo de 60 dB (A) para aqueles 
horários, enquanto a nova lei municipal acima referida 
estabelece como limites os níveis de 50 dB (A) e 45 dB 
(A), para os mesmos horários, conforme disposto no seu 
artigo 4º, inciso III, verificando-se, assim, que foram 
violadas todas as legislações que tratam de ruídos 
excessivos, quer à época dos fatos, quer atualmente.
A empresa denunciada é um misto de bar e restaurante, 
com exacerbada produção de ruído decorrente do seu 
funcionamento e das conversas dos seus frequentadores, 
em local até então sem o devido tratamento acústico, o 
que levou à autuação da mesma pela emissão de ruídos 
em níveis acima do permitido e, ainda, à aplicação, pela 
Secretaria Municipal Adjunta do Meio Ambiente, da 
penalidade de suspensão de atividade poluidora, a qual, 
contudo, foi desrespeitada pelos denunciados (fls. 4/5).
Constatou-se, ademais, que a empresa denunciada 
chegou a ter o seu Alvará de Localização e 
Funcionamento cassado, em virtude da poluição sonora 
causada, conforme publicação no 'Diário Oficial do 
Município de 15/02/2007 (fl. 22).
No caso em exame o autor do crime é a pessoa física 
denunciada, administrador do empreendimento, que, 
embora podendo e devendo fazê-lo, não tomou as 
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providências necessárias à eliminação da poluição 
sonora verificada. Porém, como as condutas se deram 
em nome e no benefício da pessoa jurídica, esta também 
deve ser considerada responsável pelos danos 
ambientais produzidos, recebendo pena proporcional 
àquela que for aplicada à pessoa física que atuou em seu 
nome e interesse.
Logo, tendo as pessoas física e jurídica ora denunciadas 
incorrido no artigo 54, caput, da Lei 9.605/98, c/ com o 
disposto no artigo 3º daquele diploma legal e com os 
artigos 29 e 71 do Código Penal, o Ministério Público 
requer sejam as mesmas citadas, processadas e 
condenadas, na forma da lei" (fls. 40 a 43).

Entretanto, emerge da cópia do contrato social da empresa BH Beer 

Bar e Restaurante Ltda., datado de 30-6-2005 (fls. 72 a 76), que o paciente Thiago 

Carlos Benedito não consta como um dos sócios da mencionada pessoa jurídica 

desde a sua formação, somente vindo a integrá-la em 14-7-2006 (fls. 87) pela 

transferência das ações das sócias Flávia Gomes de Castro e Sandra de Souza 

Andrade, ocasião em que passou a exercer as funções de gerência e administração 

da sociedade (fls. 80).

Ora, da simples leitura da exordial acusatória, percebe-se que foi 

imputado ao paciente os supostos delitos ocorridos em 22-10-2005, 29-10-2005, 

25-3-2006 e 6-8-2006, isto é, este está sendo responsabilizado por três fatos 

anteriores à sua inclusão como sócio-gerente da empresa, o que é vedado pelo 

ordenamento jurídico pátrio, pois nos crimes praticados no âmbito de sociedades 

empresárias, para a instauração de processo criminal, deve-se demonstrar a 

mínima relação de causa e efeito entre as imputações e a função exercida pelo 

administrador na empresa.

A propósito:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA 
O MEIO AMBIENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE 
DESCRIÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO DA RECORRENTE COM O 
FATO DELITUOSO. INADMISSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. 
RESPONSABILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DA PESSOA FÍSICA. 
NECESSIDADE.
"1. Nos crimes que envolvem empresas cuja autoria nem sempre se 
mostra nítida e bem definida, exige-se que o órgão acusatório 
estabeleça, ainda que minimamente, ligação entre o denunciado e a 
empreitada criminosa a ele imputada. O simples fato de ser sócio, 
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gerente ou administrador não autoriza a instauração de processo 
criminal por crimes praticados no âmbito da sociedade, se não for 
comprovado, ainda que com elementos a serem aprofundados no 
decorrer da ação penal, a relação de causa e efeito entre as 
imputações e a sua função na empresa, sob pena de se reconhecer 
a responsabilidade penal objetiva.
"2. No caso, não cuidou o Ministério Público de apontar circunstância 
alguma que servisse de vínculo entre a conduta da recorrente, na 
condição de proprietária da empresa, e a ação poluidora. 
Compulsando os autos, verifica-se, também, que há procuração 
pública (fl. 88), lavrada em 27.1.00, pela qual se conferiam amplos 
poderes de gestão da empresa a outra pessoa.
"[...].
"4. Recurso ao qual se dá provimento para reconhecer a inépcia da 
denúncia. (RHC 24.239/ES, Rel. Ministro  OG FERNANDES, SEXTA 
TURMA, julgado em 10/06/2010, DJe 01/07/2010).

Não diverge o seguinte julgado:

"CRIMINAL. HC. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. HC 
CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CRIME SOCIETÁRIO. 
IMPUTAÇÃO BASEADA NA CONDIÇÃO DE SÓCIO DE EMPRESA. 
NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO DO 
PACIENTE COM OS FATOS DELITUOSOS. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. 
SUSPENSÃO DO CURSO DA AÇÃO PENAL ATÉ O JULGAMENTO 
DO MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. ORDEM CONCEDIDA.
"[...].
"Hipótese em que o Ministério Público imputou ao paciente a suposta 
prática do crime previsto no art. 168-A, do Código Penal, pois, na 
condição de sócio-diretor de empresa, teria deixado de repassar ao 
INSS as contribuições previdenciárias descontadas de seus 
funcionários, sem, contudo, narrar qualquer vínculo entre a condição 
de administrador de sociedade e a ação supostamente criminosa.
"O entendimento desta Corte – no sentido de que, nos crimes 
societários, em que a autoria nem sempre se mostra claramente 
comprovada, a fumaça do bom direito deve ser abrandada, não se 
exigindo a descrição pormenorizada da conduta de cada agente –, 
não significa que o órgão acusatório possa deixar de estabelecer 
qualquer vínculo entre o denunciado e a empreitada criminosa a ele 
imputada.
"O simples fato de ser sócio, gerente ou administrador de empresa 
não autoriza a instauração de processo criminal por crimes 
praticados no âmbito da sociedade, se não restar comprovado, ainda 
que com elementos a serem aprofundados no decorrer da ação 
penal, a mínima relação de causa e efeito entre as imputações e a 
sua função na empresa, sob pena de se reconhecer a 
responsabilidade penal objetiva.
"A inexistência absoluta de elementos hábeis a descrever a relação 
entre os fatos delituosos e a autoria ofende o princípio constitucional 
da ampla defesa, tornando inepta a denúncia.
Precedentes do STF e do STJ.
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"Deve ser suspensa a ação penal até que seja julgado o writ 
originário.
"Ordem concedida, nos termos do voto do Relator". (HC 67.530/SP, 
Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 
07/12/2006, DJ 05/02/2007 p. 313).

Trilhando idêntico rumo, cita-se:

"RECURSO ESPECIAL - DENUNCIA POR CRIME CONTRA A 
ORDEM TRIBUTARIA - SOCIO QUE OUTORGA PROCURAÇÃO A 
PESSOA QUE, DE FATO, DIRIGIA A EMPRESA - 
RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO MANDANTE - 
IMPOSSIBILIDADE. 
"1. EMBORA A JURISPRUDENCIA TENHA ABRANDADO A 
EXIGENCIA DE DETALHADA DESCRIÇÃO, DA CONDUTA 
INDIVIDUALIZADA, NOS CHAMADOS "CRIMES SOCIETARIOS", E 
PRECISO UM MINIMO DE CORRESPONDENCIA ENTRE OS 
FATOS INCRIMINADOS E A FIGURA DO AGENTE, SEM O QUE 
CAIR-SE-A NA REPULSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
"2. A RESPONSABILIDADE PENAL E PESSOAL, 
INTRANSFERIVEL E COMO TAL, NÃO SE PODE IMPUTAR AO 
SOCIO, QUE OUTORGA PROCURAÇÃO A UM TERCEIRO, AO 
QUE PARECE, O VERDADEIRO GERENTE DA EMPRESA, A 
PRATICA DE ILICITOS QUE O MANDATARIO TENHA 
PRATICADO.
"3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(RHC 5.859/TO, Rel. Ministro  ANSELMO SANTIAGO, SEXTA 
TURMA, julgado em 28/04/1997, DJ 02/06/1997 p. 23858).

Nessa ordem de idéias, observa-se que somente deve ser punido 

aquele que tem o poder de direcionar a ação da pessoa jurídica e que tem 

responsabilidade pelos atos praticados, sempre tendo como fundamento a 

existência de culpa e dolo - sob pena de operar-se a responsabilidade objetiva - de 

tal sorte que na hipótese dos autos, o paciente não tinha o domínio do fato, 

porquanto sequer fazia parte da sociedade denunciada à época das condutas 

apuradas em 22-10-2005, 29-10-2005, 25-3-2006, sendo inadimissível, portanto, a 

sua responsabilização por atos pretéritos ao seu ingresso e gestão na empresa, que 

se deu somente em 14-7-2006 (fls. 87).

Sobre o assunto, ao tratar da Lei nº 9.065/98 e a responsabilidade 

penal na esfera dos crimes ambientais, o doutrinador  Sérgio Salomão Shecaira 

assinala que:

"Ademais, a teor do que estabelece o art. 2º do 
mencionado diploma normativo, 'quem, de qualquer 
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forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta 
Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da 
sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o 
membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o 
gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, 
que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la'. 
Assim, a Lei ambiental não fugiu do que dispõe o 
ordenamento vigente que responsabiliza o administrador 
da empresa. Este pode ser definido como a pessoa, que 
no exercício de seu cargo, detém as funções de gestão 
(direção efetiva) e de representação da sociedade, 
devendo atuar conforme as determinações previstas na 
lei e nos estatutos da companhia" (Responsabilidade 
dos Sócios, Gerentes, Diretores e da Pessoa Jurídica 
nos Crimes Ambientais . In Direito Penal Empresarial. 
coord. Heloisa Estellita Salomão. São Paulo: Dialética, 
2001, p. 280).

Ainda sobre a responsabilidade penal dos administradores de 

sociedade empresária, insta destacar o posicionamento doutrinário de Ivan 

Santiago:

"O crime ambiental deve ser cometido 'por decisão' do 
representante legal ou contratual, ou do órgão colegiado 
da pessoa jurídica, o que representa dizer que essas 
pessoas físicas possuem o domínio final do fato, que é o 
domínio exercido sobre a realização consciente do fato 
típico, 'mediante o poder de determinar o seu modo, e 
inclusive, quando possível, de interrompê-lo'. A atribuição 
do poder de decisão às pessoas mencionadas no art. 3º, 
cujo exercício culmina na realização do resultado típico, 
apenas faz revelar 'a especial posição de quem tão 
poderosamente pode dispor sobre o fato, influenciando o 
seu Se e o seu Como'. Está-se pois a ressaltar da norma 
àqueles, cuja decisão é determinadora do delito, faz-se 
atribuível o domínio do fato". (Responsabilidade Penal 
da Pessoa Jurídica na Lei dos Crimes Ambientais . Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 155).

Destarte, no caso em questão, há razão para se trancar parcialmente a 

ação penal, porquanto, da análise dos documentos acostados aos autos, não se 

verifica qualquer elemento mínimo e razoável a demonstrar a autoria assestada ao 

paciente capaz de legitimar a continuidade da ação penal em seu desfavor com 

relação às três primeiras condutas, ocorridas nos dias 22-10-2005, 29-10-2005, 
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25-3-2006, já que não existe um liame entre o agir do paciente e tais eventos 

narrados na exordial acusatória, pois à época não integrava a sociedade.

Entretanto, cumpre destacar que em relação ao ilícito ocorrido em 

6-8-2006 mantém-se a continuidade da ação penal deflagrada em desfavor do 

paciente, porquanto se refere a fatos posteriores à sua inclusão e gerência na 

sociedade, e como o remédio constitucional não é o instrumento adequado à 

discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há como se valorar os 

elementos probatórios colacionados para perquirir a sua conduta e respectivas 

responsabilidades neste evento denunciado, porquanto, para debate dessa 

natureza, reserva-se ao acusado o processo criminal, ocasião em que as partes 

podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos 

interesses, além daquela a ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e 

instância, no âmbito estreito do writ.

Depreende-se, assim, na espécie, que o paciente está sofrendo 

constrangimento ilegal sanável pela via eleita, porquanto não estão presentes os 

elementos essenciais à integral instauração e prosseguimento da persecução penal 

contra si deflagrada.

Por outro lado, no que tange ao aventado cerceamento do direito de ir 

e vir e da livre iniciativa na forma como proposta a suspensão condicional do 

processo pelo órgão ministerial, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, razão não 

assiste ao paciente.

Com o advento do aludido diploma legal que veio instituir no 

ordenamento jurídico os Juizados Especiais Criminais, trazendo consigo o conceito 

de crime de menor potencial ofensivo, introduziu-se também o instituto da transação 

penal, permitindo-se ao Ministério Público propor aos acusados pela prática de tais 

delitos - assim considerados aqueles cuja pena privativa de liberdade máxima 

abstratamente prevista não ultrapassa 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa - 

a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a qual, caso aceita 

pelo sujeito ativo da conduta, não importa no reconhecimento de culpa, tampouco 

gera os efeitos da reincidência.

Há a previsão, também, do instituto da suspensão condicional do 
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processo, introduzido no ordenamento jurídico para operar, da mesma forma, como 

medida despenalizadora, no sentido de que, evitando-se a persecução penal para 

determinados crimes (com pena mínima igual ou inferior a um ano) quando o agente 

atende aos requisitos estabelecidos no artigo 89 da Lei n. 9.099/95, deixa-se de se 

reconhecer a responsabilidade penal do acusado e, consequentemente, de aplicar a 

sanção penal prevista abstratamente do tipo penal violado.

Com a adoção de tais medidas, encontra-se um caminho alternativo 

pelo qual o acusado deixa de ser submetido aos dissabores inerentes à persecução 

penal, não se exigindo do Estado o movimento da sua estrutura para possibilitar a 

apuração da responsabilidade no evento delituoso de acordo com as regras e 

garantias de observância obrigatória de acordo com o princípio do devido processo 

legal.

É de se ressaltar, ainda, que tanto a aceitação da proposta de 

transação penal como a de suspensão condicional do processo pelo acusado não 

importam no reconhecimento de culpa, preservando-se a sua primariedade em 

respeito do princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual 

ninguém pode ser considerado culpado senão depois do trânsito em julgado de uma 

sentença penal condenatória.

Sobre o assunto, por oportuno, confiram-se as lições de Ada Pellegrini 

Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes e Luiz 

Flávio Gomes:

"As finalidades da suspensão condicional do processo 
são múltiplas: evitar a aplicação da pena de curta 
duração, reparação dos danos, desburocratizar a Justiça 
etc. De todas, a mais marcante é a seguinte: acima de 
tudo, o escopo da suspensão condicional do processo é 
evitar a estigmatização derivada do próprio processo. 
Como consequência, acaba evitando também a 
estigmatização que traz a sentença condenatória. O 
processo em si já é penoso para o acusado. (...)
Dentre as vantagens podem ser lembradas: não haverá 
instrução (interrogatório, oitiva de testemunhas etc.) nem 
sentença; logo, não existe o risco de rol dos culpados, 
pressuposto da reincidência, antecedentes criminais etc. 
Não haverá reprodução dos fatos e isso significa uma 
economia incalculável para a Justiça e um benefício 
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extraordinário para o acusado (que não se submete à 
cerimônia degradante do julgamento), vítima, 
testemunhas (que tampouco devem ir ao fórum, perdendo 
dia de trabalho, proceder a reconhecimentos) etc." 
(Juizados especiais criminais : Comentários à Lei 9.099 
de 26.09.1995. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005. p. 263-264.)

Tratam-se, portanto, de institutos que trazem benefícios ao acusado, 

mormente por evitar as consequências inerentes ao reconhecimento da 

responsabilidade penal em razão de eventual sentença condenatória. 

E mais especificamente sobre a suspensão condicional do processo, o 

art. 89 da Lei nº 9.099/95 dispõe que oferecido o benefício, serão impostas algumas 

condições legais - previstas no § 1º do aludido dispositivo - e facultativas - segundo 

previsão do seu § 2º - a serem cumpridas pelo acusado, de maneira que estas 

sempre deverão observar o princípio da proporcionalidade ou adequação para que 

sejam satisfeitos os objetivos da medida, quais sejam, a prevenção de novas 

infrações, bem como a extinção da punibilidade, visando evitar a restrição coercitiva 

da liberdade. 

Nesse sentido, colhe-se a lição dos citados doutrinadores:

"O período de prova consiste no lapso temporal em que o 
acusado que aceitou a suspensão deve cumprir 
determinadas condições. É sobretudo durante o período 
de prova que o acusado deve demonstrar autodisciplina e 
senso de responsabilidade. Para conquistar seu maior 
desideratum, que é a extinção da punibilidade, deve dar 
mostras de sua ressocialização, de seu bom 
comportamento. O período de prova existe precisamente 
para isso, é dizer, para mostrar a desnecessidade da 
pena de prisão no caso concreto. A suspensão tem por 
fundamento inclusive essa desnecessidade de pena de 
prisão. É esse pressuposto abstrato que deve ser 
comprovado em concreto. É durante o período de prova, 
em síntese, que se pode concretizar o plano acordado na 
audiência conciliatória (na transação), que foi 
estabelecido, aprioristicamente, como suficiente para 
ocupar o lugar da pena de prisão." (op. cit. p. 344)

Para melhor elucidação da questão, transcreve-se os mencionados 

regramentos legais:
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"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).

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na 
presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá 
suspender o processo, submetendo o acusado a período 
de prova, sob as seguintes condições:
I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;
II - proibição de freqüentar determinados lugares;
III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, 
sem autorização do Juiz;
IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, 
mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica 
subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato 
e à situação pessoal do acusado".

E sobre as condições da proposta do benefício, recorre-se, ainda, aos 

aludidos doutrinadores, que assinalam:

"Na parte final do § 2º, do art. 89 a lei exige que as outras 
condições (fixadas pelo juiz) sejam 'adequadas ao fato e 
à situação do acusado'. É o princípio da adequação, que 
deixa suas raízes na proporcionalidade. O princípio da 
adequação, aliás, está para a suspensão como o 
princípio da individualização está para a pena. O que o 
legislador quer, em suma, é que haja proporcionalidade 
entre o fato e o seu autor, de um lado, e as condições da 
suspensão, de outro. O significado desse princípio é 
muito maior do que aparenta. Dá a impressão, numa 
leitura rápida da lei, de que só deve estar presente nas 
'outras' condições. Nada mais incorreto. Todas as 
condições (qualitativa e quantitativamente) devem se 
ajustar ao princípio da adequação (ou proporcionalidade), 
sob pena de flagrante injustiça.
A lei indica o que deve servir de parâmetro para a 
proporcionalidade, isto é, as condições devem ser 
adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. No 
que pertine ao fato, impõe-se levar em consideração: o 
grau da sua culpabilidade (censurabilidade, que pode ser 
dolosa ou culposa), seus motivos (nobre, fútil etc.), suas 
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consequencias (graves, leves etc.), suas circunstâncias 
(local onde foi cometido, instrumento utilizado, modus 
operandi etc.), o comportamento da vítima etc.; quanto à 
situação pessoal do acusado não se pode perder de 
vista: sua conduta social, personalidade, vínculos com a 
vítima, situação econômica (para efeito de reparação), 
local de trabalho, profissão etc." (Idem, p. 347).

E na hipótese vertente, constata-se que o representante do órgão 

ministerial formulou a proposta de suspensão condicional do processo aos 

pacientes nos seguintes termos:

"O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS , nos autos da ação penal que move contra BH 
BEER - BAR E RESTAURANTE LTDA  e THIAGO 
CARLOS BENEDITO , processo 0024 08 980238-3 , 
expõe e requer o seguinte.
O crime referido na denúncia é daqueles que comporta 
suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 
89 da Lei n 9.099/95, c/ com o artigo 28 da Lei 9.605/98.
Conforme se lê nas certidões juntadas aos autos, não 
existem impedimentos objetivos à concessão daquele 
benefício.
Assim, para que os acusado possam fazer jus à medida, 
o Ministério Público apresenta proposta de suspensão 
condicional do processo pelo prazo mínimo de 2 (dois) 
anos, formulada conforme o disposto nos dispositivos 
legais acima mencionados:
a) reparação do dano ambiental referido na denúncia, 
mediante o pagamento da importância equivalente a 3 
(três) salários mínimos para cada um dos denunciados, 
valor a ser depositado pelos mesmos em benefício do 
Fundo Municipal de Defesa Ambiental, CNPJ nº 
18.715.383.0001-40, conta corrente 50.008-8, agência 
3321-7, Banco Itaú S/A, no prazo de 30 (trinta) dias;
b) apresentação, pela empresa denunciada, de 6 (seis) 
em 6 (seis) meses, até o fim no prazo de suspensão do 
processo, de documento atualizado expedido pela 
Secretaria Municipal Adjunta de Regulação Urbana, 
dando conta da existência de Alvará de Localização e 
Funcionamento autorizando suas atividades no local onde 
situada;
c) apresentação, pela mesma ré, no prazo de 60 
(sessenta) dias, de documento passado pela Secretaria 
Municipal Adjunta de Meio Ambiente, atestando a 
eficiência de sistema de tratamento acústico que por 
acaso tenha sido implantado nas suas instalações;
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d) acaso não implantado sistema de tratamento acústico 
nas instalações da empresa ré, fazê-lo em 6 (seis) 
meses, mediante responsabilidade técnica, depois se 
juntando, no prazo suplementar de 60 (sessenta) dias, 
documento passado pela Secretaria Municipal Adjunta de 
Meio Ambiente, atestando a eficiência do referido 
sistema;
e) proibição, à empresa ré, de utilizar música ao vivo ou 
amplificada em suas instalações;
f) comparecimento pessoal e obrigatório do acusado 
pessoa física à Secretaria desse juízo, de 3 (três) em 3 
(três) meses. até o fim do prazo de suspensão deste 
processo, para justificar suas atividades.
Portanto, pede-se a designação de audiência para que os 
réus possam se manifestar sobre a presente proposta, 
ou, alternativamente, intimação dos acusados para o 
mesmo fim, com posterior vista ao Ministério Público" (fls. 
428 a 430).

Da leitura de referida peça, observa-se que as condições 

estabelecidas pelo Parquet  são pertinentes e se mostram adequadas aos fatos e à 

situação dos pacientes, não se vislumbrando evidente desproporcionalidade a ponto 

de invalidá-las, de tal sorte que não cabe ao Poder Judiciário, neste momento, 

adentrar na esfera de interesse da parte que poderá ou não aceitar a proposta de 

acordo com a sua disposição em cumprir os determinados requisitos para evitar o 

prosseguimento da ação penal e eventual sentença condenatória, como bem 

asseverado pela Corte Estadual, in verbis :

"Ademais, quanto à alegação de que em sede de 
aplicação do art. 89 da Lei 9.099/95 haveria 
constrangimento face à aceitação da infamante e 
inconstitucional proposta de suspensão condicional do 
processo, tenho que razão não assiste aos impetrantes, 
posto que os pacientes não estão obrigados a aceitar a 
proposta contida no referido artigo" (fls. 61).

Nesse vértice, confiram-se o seguintes precedentes:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
CONDIÇÕES. DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
"I - A teor do disposto no art. 89, § 2º da Lei nº 9.099/95, afigura-se 
legítima a estipulação de condições facultativas, além daquelas 
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previstas no parágrafo primeiro, para a suspensão condicional do 
processo.
"II - Assim, a fixação de condição consubstanciada em doação de 
gêneros alimentícios à instituição indicada, desde que observados os 
princípios da adequação e da proporcionalidade, não configura 
constrangimento ilegal, não equivalendo, portanto - tal determinação 
- à imposição antecipada de pena.
"Ordem denegada".
(HC 139.603/RS, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 15/12/2009, DJe 22/02/2010).

Trilhando idêntico rumo, cita-se:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. 
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO SEM PERMISSÃO OU 
HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DO CTB). SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE. VIABILIDADE. MEDIDA COMPATÍVEL COM O 
INSTITUTO DESPENALIZANTE, NOS TERMOS DO ART. 89, § 2o., 
DA LEI 9.099/95. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO 
WRIT. ORDEM DENEGADA.
"1.   Nos termos do art. 89, § 2o. da Lei 900.99/95, que faculta ao 
juiz a especificação de outras condições além daquelas arroladas no 
§ 1o. do referido dispositivo, é possível condicionar a suspensão 
condicional do processo à prestação de serviços à comunidade.
Precedentes.
"2.   Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial".
(HC 139.486/RS, Rel. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 01/02/2010).

Nessa ordem de idéias, ausente, então, qualquer mácula na proposta 

de suspensão condicional do processo feita pelo órgão ministerial a ensejar o 

cerceamento de direitos do paciente, não se vislumbra o aventado constrangimento 

ilegal quanto a este ponto a ser sanado na presente via. 

Ante o exposto, concede-se parcialmente a ordem para trancar a 

Ação Penal nº 0024.08.980.238-3, da Décima Segunda Vara Criminal da comarca 

de Belo Horizonte/MG, com relação ao paciente Thiago Carlos Benedito, tão 

somente no que diz respeito aos fatos narrados nos dias 22-10-2005, 29-10-2005, 

25-3-2006, por carência de justa causa para sua deflagração e continuidade.

É o voto.
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