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1. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
EXCEPCIONALIDADE DO CASO. 
 
Não há controvérsia na doutrina ou jurisprudência no sentido de que o poder de 
investigação é inerente ao exercício das funções da polícia judiciária – Civil e Federal –, 
nos termos do art. 144, § 1º, IV, e § 4º, da CF. 
 
A celeuma sobre a exclusividade do poder de investigação da polícia judiciária perpassa a 
dispensabilidade do inquérito policial para ajuizamento da ação penal e o poder de 
produzir provas conferido às partes. 
 
Não se confundem, ademais, eventuais diligências realizadas pelo Ministério Público em 
procedimento por ele instaurado com o inquérito policial. E esta atividade preparatória, 
consentânea com a responsabilidade do poder acusatório, não interfere na relação de 
equilíbrio entre acusação e defesa, na medida em que não está imune ao controle judicial 
– simultâneo ou posterior. 
 
O próprio Código de Processo Penal, em seu art. 4º, parágrafo único, dispõe que a 
apuração das infrações penais e da sua autoria não excluirá a competência de 
autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. À guisa de 
exemplo, são comumente citadas, dentre outras, a atuação das comissões parlamentares 
de inquérito (CF, art. 58, § 3º), as investigações realizadas pelo Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF (Lei 9.613/98), pela Receita Federal, pelo Bacen, pela 
CVM, pelo TCU, pelo INSS e, por que não lembrar, mutatis mutandis, as sindicâncias e os 
processos administrativos no âmbito dos poderes do Estado. 
 
 



Convém advertir que o poder de investigar do Ministério Público não pode ser exercido de 
forma ampla e irrestrita, sem qualquer controle, sob pena de agredir, inevitavelmente, 
direitos fundamentais. A atividade de investigação, seja ela exercida pela Polícia ou pelo 
Ministério Público, merece, por sua própria natureza, vigilância e controle. 
 
O pleno conhecimento dos atos de investigação, como bem afirmado na Súmula 
Vinculante 14 desta Corte, exige não apenas que a essas investigações se aplique o 
princípio do amplo conhecimento de provas e investigações, como também se formalize o 
ato investigativo. 
 
Não é razoável se dar menos formalismo à investigação do Ministério Público do que 
aquele exigido para as investigações policiais. Menos razoável ainda é que se mitigue o 
princípio da ampla defesa quando for o caso de investigação conduzida pelo titular da 
ação penal. 
 
Disso tudo resulta que o tema comporta e reclama disciplina legal, para que a ação do 
Estado não resulte prejudicada e não prejudique a defesa dos direitos fundamentais. É 
que esse campo tem-se prestado a abusos. Tudo isso é resultado de um contexto de falta 
de lei a regulamentar a atuação do Ministério Público. 
 
No modelo atual, não entendo possível aceitar que o Ministério Público substitua a 
atividade policial incondicionalmente, devendo a atuação dar-se de forma subsidiária e em 
hipóteses específicas, a exemplo do que já enfatizado pelo Min. Celso de Mello quando 
do julgamento do HC 89.837/DF: “situações de lesão ao patrimônio público, [...] excessos 
cometidos pelos próprios agentes e organismos policiais, como tortura, abuso de poder, 
violências arbitrárias, concussão ou corrupção, ou, ainda, nos casos em que se verificar 
uma intencional omissão da Polícia na apuração de determinados delitos ou se configurar 
o deliberado intuito da própria corporação policial de frustrar, em função da qualidade da 
vítima ou da condição do suspeito, a adequada apuração de determinadas infrações 
penal”.  
 
No caso concreto, constata-se situação, excepcionalíssima, que justifica a atuação do 
Ministério Público na coleta das provas que fundamentam a ação penal, tendo em vista a 
investigação encetada sobre suposta prática de crimes contra a ordem tributária e 
formação de quadrilha, cometido por 16 (dezesseis) pessoas, sendo 11 (onze) delas 
fiscais da Receita Estadual, outros 2 (dois) policiais militares, 2 (dois) advogados e 1 (um) 
empresário. 
 
2. ILEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ANTE A FALTA DE CONSTITUIÇÃO 
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 
 
De fato, a partir do precedente firmado no HC 81.611/DF, formou-se, nesta Corte, 
jurisprudência remansosa no sentido de que o crime de sonegação fiscal (art. 1º, incisos I 
a IV, da Lei 8.137/1990) somente se consuma com o lançamento definitivo. 
 
No entanto, o presente caso não versa, propriamente, sobre sonegação de tributos, mas, 
sim, de crimes supostamente praticados por servidores públicos em detrimento da 
administração tributária. Anoto que o procedimento investigatório foi instaurado pelo 
Parquet com o escopo de apurar o envolvimento de servidores públicos da Receita 
estadual na prática de atos criminosos, ora solicitando ou recebendo vantagem indevida 
para deixar de lançar tributo, ora alterando ou falsificando nota fiscal, de modo a simular 
crédito tributário. Daí, plenamente razoável concluir pela razoabilidade da instauração da 



persecução penal. 
 
Insta lembrar que um dos argumentos que motivaram a mudança de orientação na 
jurisprudência desta Corte foi a possibilidade de o contribuinte extinguir a punibilidade 
pelo pagamento, situação esta que sequer se aproxima da hipótese dos autos. 
 
3. ORDEM DENEGADA. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


