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  . Exemplos de mitigações ao princípio: 

- Transação penal (Lei 9.099/95, art. 76): discricionariedade regrada ou obrigatoriedade 

mitigada 

- Acordo de leniência nos crimes contra a ordem econômica: 

. Lei 12.529/11 (estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe sobre a 

prevenção e repressão aos crimes contra a ordem econômica): 

Art. 87. Nos crimes contra a ordem econômica, tipificados na Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990, e nos demais crimes diretamente relacionados à prática de cartel, tais 

como os tipificados na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e os tipificados no art. 288 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940  - Código Penal, a celebração de acordo de 

leniência, nos 



Ação penal (de iniciativa) pública: definição, princípios e espécies 

  termos desta Lei, determina a suspensão do curso do prazo prescricional e impede o 

oferecimento da denúncia com relação ao agente beneficiário da leniência. 

Parágrafo único.  Cumprido o acordo de leniência pelo agente, extingue-se automaticamente a 

punibilidade dos crimes a que se refere o caput deste artigo. 

. Requisitos cumulativos (art. 86): 

- A empresa deve ser a primeira a se qualificar com respeito à infração noticiada ou sob 

investigação; 

- A empresa deve cessar completamente seu envolvimento na infração noticiada ou sob 

investigação a partir da data de propositura do acordo; 
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  - A empresa deve confessar sua participação no ilícito e coopere plena e 

permanentemente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, 

sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu 

encerramento. 

- Termo de ajustamento de conduta (TAC) nos crimes ambientais 

. Proposição doutrinária (ausência do interesse de agir) 

. Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal): 

É comum que a simples instauração de um inquérito civil ou a celebração de um termo 

de ajustamento de conduta resulte na solução da controvérsia, quer porque a conduta 

lesiva nem se 
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  iniciou, quer porque os seus efeitos maléficos são plenamente reparados, tornando 

ausente o interesse jurídico de se propor demanda judicial. Apresenta-se o termo de 

ajustamento de conduta, portanto, como importante instrumento de solução 

extrajudicial desses conflitos. Ademais, pelo princípio da subsidiariedade, como as 

sanções não penais serão suspensas em virtude da celebração e cumprimento do 

quanto pactuado no termo de ajustamento de conduta, não se afigura razoável, a nosso 

juízo, cobrar responsabilidade penal pela mesma conduta delituosa. 

. Não oferecimento da denúncia: incentivo para o cumprimento do acordo 

. STF: julgados nesse sentido (HC 92.921); STJ em sentido contrário (HC 187.043; HC 

82.911) 
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  - Parcelamento do débito tributário (Lei 9.430/96): 

Art. 83.  A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária 

previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a 

Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de 

proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito 

tributário correspondente. (Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)  

§ 2º  É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, 

durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos 

aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento 

tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. (Incluído pela Lei nº 

12.382, de 2011). 
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  . Críticas da doutrina, a propósito de dispositivo diverso de mesmo teor (Eugênio Pacelli): 

“como se o juízo de reprovação que alimenta o desvalor da conduta e do resultado do tipo 

penal pudessem ser temporariamente adiados” 

. Formalização do parcelamento antes do recebimento da denúncia é causa de suspensão 

da pretensão punitiva 

. A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva, 

extinguindo-se a punibilidade quando a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com 

o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive 

acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento (Lei nº 9.430/96, art. 83, 

§§ 3º e 4º) 

 


