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1. Resumo 

O inquérito civil é um procedimento administrativo previsto na Lei de Ação Civil 

Pública, com a finalidade de buscar a materialidade e autoria de possíveis danos 

causados ao meio ambiente, aos direitos dos consumidores, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico ou a qualquer outro direito 

difuso ou coletivo. Por se tratar de um procedimento, não estão assegurados os 

princípios e garantias processuais, tais como: o contraditório e a ampla defesa. 

Dentre os atos possíveis ao Ministério Público está a oitiva de testemunhas, 

contudo, não há previsão na Lei da Ação Civil Pública sobre o falso testemunho, 

nem tampouco no artigo 342 do Código Penal, o que permite concluir que não há 

tipificação penal para esta conduta e, por consequência, a punição deste fato.  

 

2. Introdução 

 

O inquérito civil é um procedimento administrativo, de competência exclusiva 

do Ministério Público, previsto no § 1º, do artigo 8º, da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 

1985. Segundo Mazzilli (2015), sua finalidade é colher elementos de convicção 

sobre a ocorrência de circunstância que determine a propositura da ação civil 

pública ou coletiva, o que deverá ser feito pelo próprio órgão ministerial que o 

instaurou e presidiu. Trata-se, portanto, de uma investigação administrativa para 

proteger e assegurar o cumprimento dos direitos difusos e coletivos. 

A propositura da ação civil pública poderá ocorrer por iniciativa de qualquer 

dos legitimados constantes do artigo 5º da Lei nº 7347/85. Não obstante a lei 

estabeleça uma pluralidade de sujeitos com legitimidade para propor a ação, atribui 

exclusivamente ao Ministério Público a possibilidade de instaurar e presidir o 

inquérito civil.  

Após a instauração do inquérito civil terá início a instrução. Nesta fase o 

Ministério Público realizará a colheita das provas, dos elementos de convicção, que 

lhe permitirão identificar se houve, ou não, ofensa a direito difuso ou coletivo. 

Finalizada a fase de instrução o Ministério Público, por seu representante, deverá, 

caso os elementos de convicção determinem a existência de materialidade e autoria 

quanto aos fatos investigados, propor a ação civil pública. Não havendo indícios de 

materialidade e autoria, será realizado o arquivamento do inquérito civil, o que 

acontecerá por meio da elaboração de um relatório fundamentado e do seu 



encaminhamento, juntamente com autos, ao Conselho Superior do Ministério 

Público para homologação, no prazo de 3 (três) dias. O inquérito civil poderá, ainda, 

ser arquivado em razão. Importante ressaltar que a propositura da ação civil pública 

pelo Ministério Público não está condicionada ao inquérito, baseado em outros 

elementos probatórios, não obrigatoriamente oriundos dos inquéritos.  

Cabe diferenciar o inquérito civil do inquérito policial. Enquanto o primeiro é 

instaurado e presidido pelo Ministério Público, o segundo é instaurado e presidido 

pela autoridade policial, para investigar fatos relacionados a crime ou contravenções 

penais.   

A ocorrência de falso testemunho no curso do inquérito civil pode dificultar e 

tornar nebulosa a atuação do Ministério Público, impactando na defesa de direitos 

da coletividade.   

3. Objetivos Gerais:  

A presente pesquisa tem como objetivo identificar, na doutrina e na 

legislação, elementos que permitam o enquadramento criminar do falso testemunho 

prestado no inquérito civil.  

3.1. Objetivos Específicos: 

Analisar o inquérito civil a partir da Lei de Ação Civil Pública.  

Debater o impacto do falso testemunho diante da conclusão do inquérito civil.  

Estudar as principais correntes doutrinárias e os seus posicionamentos sobre 

a ocorrência de falso testemunho. 

4. Metodologia 

Para realização da pesquisa serão utilizadas as seguintes técnicas: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa jurisprudencial, pesquisa documental jurídica e método 

dedutivo que serão descritos abaixo: 

A pesquisa bibliográfica será realizada por meio do levantamento de livros, 

artigos científicos, teses, dissertações, textos obtidos por meio da internet e demais 

fontes documentais disponíveis; 

Nesta linha segue a pesquisa documental jurídica, direcionada para o 

levantamento da legislação, doutrina e jurisprudência existentes para, através da 

compilação de informações e posicionamentos doutrinários, elucidar e os temas 

propostos na pesquisa; 

E, por fim, o método dedutivo, que sintetiza o referencial teórico-metodológico e 

sua relação com os fenômenos jurídicos estudados. 



5. Desenvolvimento 

 O inquérito civil é definido por Smanio (2007) “como um procedimento 

administrativo investigatório, de caráter pré-processual, que se realiza 

extrajudicialmente, a cargo do Ministério Público, destinado a colher elementos para 

propositura de ação civil pública”. 

Este procedimento foi positivado na legislação brasileira pela Lei nº 7347/85, 

Lei da Ação Civil Pública, e posteriormente ratificado na Constituição Federal de 

1988, no seu artigo 129, III. Após legitimação na Carta Magna este instituto foi 

inserido em diversas leis com o objetivo de assegurar a investigação de ilícitos civis 

que violam direitos difusos e coletivos em seus diversos seguimentos.  

O instituto do inquérito civil também é encontrado nas Leis: nº 7.853/89 

(portadores de deficiência); nº 8.069/90 (estatuto da criança e do adolescente); nº 

8.078/90 (código de defesa do consumidor); nº 10.671/03 (estatuto do torcedor); e nº 

10.741/03 (estatuto do idoso). No que tange a atuação do Ministério Público: Lei nº 

8.625/93; Lei Complementar Federal nº 75/93, entre outros dispositivos. E, muito 

embora tenha completado mais de 30 anos de existência, a legislação não esgotou 

os limites dos atos deste procedimento.  

A Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), no seu artigo 8° e 9°, outorga ao 

Ministério Público a utilização do inquérito civil como um instrumento de 

investigação, com o objetivo de colher elementos de convicção para a propositura, 

ou não, da ação civil pública. O artigo 8°, § 1º, da referida lei dispõe que: “O 

Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, 

de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou 

perícias [...].”. 

Portanto, o inquérito civil pode ser assim definido: presidido por órgão de 

execução de Ministério Público, é um procedimento administrativo de natureza 

inquisitiva tendente a recolher elementos de prova que ensejam o ajuizamento de 

ação civil pública. 

Considerando esta definição, Mazzilli (2015) expõe que o inquérito civil é 

procedimento administrativo investigatório, não contraditório, em que não se 

discutem interesses e não há aplicações de sanções, tendo caráter de 

informalidade.  

Com base nos ensinamentos de Carvalho Filho (2009) compreendemos que a 

natureza jurídica deste instituo é administrativa, seu objeto mediato é a coleta de 



provas e o objeto imediato o próprio ato administrativo de propor uma ação civil 

pública ou o arquivamento do procedimento.  

Segundo Smanio (2007) o inquérito civil não é processo administrativo em 

sentido estrito, pois não há acusação, nem imposição de sanção, nem partes. Logo, 

não há decisão de controvérsias de âmbito administrativo. A decisão de instaurar  só 

traz consequências no âmbito interno do Ministério Público.  

A doutrina pacificou que o inquérito civil, pela sua natureza, é dispensável se 

houverem elementos probatórios de convicção suficientes para propositura da ação. 

Neste sentido, Vigliar (1999), explica que: “um instrumento dispensável, constituindo, 

em seu conjunto, peças de informação, não há que se cogitar da incidência ou não 

dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa [...]”. 

Neste aspecto, vale ressaltar que a Lei de Ação Civil Pública, em seu artigo 5º 

elenca um rol taxativo de legitimados para ocupar o polo ativo da ação, 

independente da realização do inquérito civil pelo Ministério Público. Ao instruir a 

inicial, os interessados poderão requerer certidões ou informações que julguem 

pertinentes às autoridades.  

Durante o curso do inquérito civil, não há previsão de contraditório, pois se 

trata de procedimento administrativo. Contudo em sua obra, Vigliar (1999), aponta 

que uma vez interposta a ação civil pública após a realização de inquérito civil, 

haverá a possibilidade de defesa preliminar. Essa defesa poderá ser rejeitada, 

conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. 

O inquérito civil desenvolve-se em três fases: instauração, instrução e 

conclusão. Na fase de instrução ocorre a colheita das provas, que deverá respeita 

as normas do Código de Processo Civil.  

As provas serão obtidas por meio de requisição (documentos), notificação 

(quando se tratar da necessidade de ouvir determinada pessoa), perícia, vistoria, 

entre outros. As provas poderão ser contraditadas em juízo.  

Na conclusão do Inquérito Civil poderá haver o convencimento do ilícito civil e 

ensejar na propositura da Ação Civil Pública. Se o parquet não se convencer da 

lesão aos direitos difusos ou coletivos, promoverá o seu arquivamento, devendo 

elaborar um relatório fundamentado com as razões do arquivamento, encaminhando 

o relatório e os autos do inquérito para o Conselho Superior do Ministério Público, no 

prazo de 3 (três) dias, para homologação.  



Carvalho Filho (2009) observa que “nada impede que o inquérito civil, tendo 

apurado a existência de delitos, se preste também a instruir a ação penal, até 

porque, como é sabido, esta pode ser instaurada sem o próprio inquérito policial.” 

Embora tratem de procedimentos investigatórios, o inquérito civil e o policial 

se diferiam em alguns aspectos relevantes. O inquérito civil investiga a ocorrência de 

ilícito civil, enquanto o inquérito policial tem como objeto a apuração de autoria e 

materialidade delitiva, conforme nos explicou Smanio (2007). O inquérito policial 

será presidido pelo delegado, enquanto que o inquérito civil apenas será presidido 

pelo Ministério Público. 

O falso testemunho está previsto como crime previsto no Código Penal, em 

seu artigo 342: “Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como 

testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou 

administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral”. 

O crime de falso testemunho é classificado como de mera conduta, não sendo 

requisito para a sua concretização a concretização do dano, pois se caracteriza pela 

potencialidade de dano à administração da Justiça.  

 

6. Resultados 

O inquérito civil representa um instrumento investigatório, onde os elementos de 

provas são essenciais para o conhecimento da verdade. As provas neste 

procedimento são obtidas por qualquer meio previsto pelo Código de Processo Civil. 

Dentre os meios de provas se destacam o testemunho e a perícia.   

Mazzilli (2015) considera que as provas obtidas sem a ocorrência do contraditório 

não podem ter valor absoluto, mas podem ser utilizadas como argumento para 

convencimento do juiz diante da propositura de uma ação civil pública.  

No ordenamento jurídico brasileiro, segundo Proença (2001), há o dever da 

testemunha e do perito falarem a verdade do que se têm conhecimento, em 

procedimentos extrajudiciais de natureza administrativa.  

Não temos duvidas em afirmar, portanto que na busca de proteção a 
interesses coletivos e difusos indisponíveis, precisa o ministério público de 
todos os elementos que possam dar suporte à ação civil que vai ajuizar, de 
modo que não podem as pessoas públicas ou privadas, deixar de cumprir 
seu dever de colaboração no sentido de também proporcionar a defesa 
daqueles interesses. (CARVALHO FILHO, 2009, p.186) 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o falso testemunho pode ser 

realizado na fase inquisitiva, referindo-se ao inquérito policial. Neste sentido, Vigliar 



(1999), conclui que “[...] diante das semelhanças das naturezas jurídicas dos 

institutos – inquérito civil e inquérito policial -, é plenamente possível a 

caracterização do delito de falso testemunho no inquérito civil”. 

Opondo-se a este entendimento, Didier (2009), entende que a lei que tipificou o 

falso testemunho é posterior a lei da ação civil pública, e, em direito penal, não cabe 

analogia a malam partem (lei prejudicial ao réu).  

7. Considerações Finais 

O inquérito civil mostra-se um importante instrumento do Ministério Público para 

a defesa dos interesses difusos e coletivos. Seu principal objetivo é a obtenção de 

elementos de convicção para a propositura, ou não, da ação civil pública. Por sua 

natureza inquisitiva não é são aplicáveis os princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Contudo, negar a verdade ou apresentar falsa verdade 

pode conduzir a investigação por caminhos errôneos, quando realizado pelo perito 

ou pela testemunha.  

O crime de falso testemunho, tipificado no artigo 432 do Código Penal, visa 

proteger a administração da justiça de tal conduta criminosa. Na nova redação deste 

artigo, que ocorreu em 2001 (Lei n. 10.268/2001), a expressão: “administrativo”, foi 

incluída com o intuito de proteger a administração da justiça em suas diversas 

esferas. Portanto, considerando a semelhança real entre os objetivos do inquérito 

policial e do inquérito civil, bem como pela natureza administrativa do inquérito civil, 

torna-se possível, por analogia, do falso testemunho neste procedimento.  

 

8. Fontes Consultadas 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública: comentários por artigo. 7. 

ed. Rio de Janeiro: Ed Lumen Juris, 2009.  

DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil. 

4ed.Processo Coletivo. São Paulo: JusPodivm, 2009. v. 4. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos: Conceito e Legitimação para 

Agir. São Paulo. 7 Ed. Revista dos Tribunais, 2011. 

MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo. 28Ed. 

Saraiva, 2015. 

MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. São Paulo: Ed. Saraiva,1999. 



PROENÇA, Luiz Roberto. Inquérito Civil: atuação investigativa do Ministério Público 

a serviço da ampliação do acesso à justiça. São Paulo: Ed Revista dos Tribunais, 

2001. 

SMANIO, G.P. Fundamentos Jurídicos: Interesses Difusos e Coletivos. 8. ed. São 

Paulo: Editora Atlas, 2007. v.15. 

SOUZA, MotauriCiocchetti de. Ação Civil Pública, Inquérito Civil. 5. ed. São Paulo: 

Ed. Saraiva, 2013. 

VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Ação Civil Pública. 3. ed.São Paulo: Ed Atlas, 

1999. 

YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Tutela dos Interesses Difusos e 

Coletivos. Rio de Janeiro. Ed. Juarez de Oliveira, 2006.   

Documentos Eletrônicos 

AZAMBUJA, Flavia Balieiro. Inquérito civil: Investigação Prévia. 28 de outubro. 2012. 

DireitoNet. Disponível em: < 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7585/Inquerito-civil-investigacao-previa> 

Acesso em 12 de mar. 2016. 

DUARTE, Leonardo Lopes de Almeida. Uma Breve Analise do Inquérito Policial 

Brasileiro. Âmbito Jurídico. Disponível em: <http://ambito-

juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12936&revist

a_caderno=22> Acesso em 20 de mar. 2016.   

MAZZILI, Hugo Nigro. Pontos Controvertidos no Inquérito Civil. Revista dos 

Tribunais. Disponível em: 

<http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/pontoscontic.pdf> Acesso em 03 de mar. 

2016. 

Legislação 

BRASIL. Lei No 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá 

outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm>. Acesso em: 03 jun.2016. 

BRASIL. DECRETO-LEI No 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código penal. 

Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 03 jun. 2016. 

 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7585/Inquerito-civil-investigacao-previa
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7585/Inquerito-civil-investigacao-previa
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12936&revista_caderno=22
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12936&revista_caderno=22
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12936&revista_caderno=22
http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/pontoscontic.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm


 


