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Inquérito civil – Parte 3 

 Tutela processual civil do meio ambiente e 

instrumentos extrajudiciais de proteção  

DIREITO AMBIENTAL 



 
 
 
§ 3º O conhecimento por manifestação anônima, justificada, não 
implicará ausência de providências, desde que obedecidos os 
mesmos requisitos para as representações em geral, constantes 
no artigo 2º, inciso II, desta Resolução. 

Inquérito civil 



STJ. RMS 38010/RJ. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 
2012/0100667-5. Relator Ministro Herman Benjamin. Órgão 
Julgador: Segunda Turma. Dje 16/05/2013. 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INQUÉRITO CIVIL. 
INVESTIGAÇÃO DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA. 
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM OS 
RENDIMENTOS. AGENTES POLÍTICOS. ILÍCITO QUE SE 
COMPROVA NECESSARIAMENTE POR ANÁLISE DE DOCUMENTOS. 
HARMONIZAÇÃO ENTRE A VEDAÇÃO DO ANONIMATO E O DEVER 
CONSTITUCIONAL IMPOSTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
POSSIBILIDADE. 
 
 
 

Inquérito civil 



RMS 38010/RJ (continuação). 
 
1. Cinge-se a controvérsia a definir se os recorrentes possuem o 
direito líquido e certo de impedir o prosseguimento de Inquérito 
Civil instaurado, após denúncia anônima recebida pela Ouvidoria-
Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com a 
finalidade de apurar possível incompatibilidade entre a evolução 
patrimonial de agentes políticos e seus respectivos rendimentos. 
2. O simples fato de o Inquérito Civil ter-se formalizado com base 
em denúncia anônima não impede que o Ministério Público realize 
administrativamente as investigações para formar juízo de valor 
sobre a veracidade da notícia. (...) 

Inquérito civil 



RMS 38010/RJ (continuação). 
 
(...) Ressalte-se que, no caso em espécie, os servidores públicos já 
estão, por lei, obrigados na posse e depois, anualmente, a 
disponibilizar informações sobre seus bens e evolução patrimonial. 
3. A Lei da Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), não deixa 
dúvida a respeito: "Art. 13. A posse e o exercício de agente 
público ficam condicionados à apresentação de declaração dos 
bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de 
ser arquivada no serviço de pessoal competente. (...) 

Inquérito civil 



RMS 38010/RJ (continuação). 
 
(...) 5. A vedação ao anonimato, constante no art. 5°, IV, da 
Constituição Federal, há de ser harmonizada, com base no 
princípio da concordância prática, com o dever constitucional 
imposto ao Ministério Público de promover o Inquérito Civil e a 
Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 
129, III). 
6. Nos termos do art. 22 da Lei 8.429/1992, o Ministério Público 
pode, mesmo de ofício, requisitar a instauração de inquérito 
policial ou procedimento administrativo para apurar qualquer ilícito 
previsto no aludido diploma legal. 

Inquérito civil 



RMS 38010/RJ (continuação). 
(...) 8. Em matéria penal, o STF já assentou que  "nada impede, 
contudo, que o Poder Público provocado por delação anônima 
('disque-denúncia', p. ex.), adote medidas informais destinadas a 
apurar, previamente, em averiguação sumária, 'com prudência e 
discrição', a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude 
penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a 
verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a 
promover, então, em caso positivo, a formal instauração da 
persecutio criminis, mantendo-se, assim, completa desvinculação 
desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas" (Inq 
1.957, voto do Min. Celso de Mello, 11.5.2005, Plenário, DJ de 
11.11.2005). 

Inquérito civil 



RMS 38010/RJ (continuação). 
(...) 10. O STJ reconhece a possibilidade de investigar a veracidade 
de denúncia anônima em Inquérito Civil ou Processo 
Administrativo, conforme se observa nos seguintes precedentes, 
entre os quais se destacam a orientação já firmada por esta 
Segunda Turma e uma recente decisão da Primeira Turma: RMS 
37.166/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 
15.4.2013; RMS 30.510/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 
Turma, DJe 10.2.2010; MS 13.348/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 
Terceira Seção, DJe 16.9.2009. 
11. Recurso Ordinário não provido. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 2º, § 4º: O Ministério Público, de 
posse de informações previstas nos artigos 6º e 7º da Lei 
n°7.347/85 que possam autorizar a tutela dos interesses ou 
direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução, poderá 
complementá-las antes de instaurar o inquérito civil, visando 
apurar elementos para identificação dos investigados ou do objeto, 
instaurando procedimento preparatório. 
§ 5º O procedimento preparatório deverá ser autuado com 
numeração seqüencial à do inquérito civil e registrado em sistema 
próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual 
conversão. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 2º, § 6º: O procedimento 
preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, 
prorrogável por igual prazo, uma única vez, em caso de motivo 
justificável.  
§ 7º Vencido este prazo, o membro do Ministério Público 
promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva ação civil 
pública ou o converterá em inquérito civil. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 3º: Caberá ao membro do 
Ministério Público investido da atribuição para propositura da ação 
civil pública a responsabilidade pela instauração de inquérito civil.  
Parágrafo   único.   Eventual   conflito   negativo   ou   positivo   de   
atribuição   será   suscitado, fundamentadamente,   nos   próprios   
autos   ou   em   petição   dirigida   ao   órgão   com   atribuição   
no respectivo ramo, que decidirá a questão no prazo de trinta dias. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 4º: O inquérito civil será 
instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada 
anualmente, devidamente registrada em livro próprio e autuada, 
contendo: 
I – o fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e 
a descrição do fato objeto do inquérito civil; 
II – o nome e a qualificação possível da pessoa jurídica e/ou física 
a quem o fato é atribuído; 
III – o nome e a qualificação possível do autor da representação, 
se for o caso; 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 4º, continuação:  
IV – a data e o local da instauração e a determinação de 
diligências iniciais; 
V – a designação do secretário, mediante termo de compromisso, 
quando couber; 
VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, 
bem como a de remessa decópia para publicação. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 4º, continuação:  
Parágrafo único. Se, no curso do inquérito civil, novos fatos 
indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que 
estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá 
aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para 
instauração de outro inquérito civil, respeitadas as normas 
incidentes quanto à divisão de atribuições. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 5º: Em caso de evidência de que 
os fatos narrados na representação não configurem lesão aos 
interesses ou direitos mencionados no artigo 1º desta Resolução 
ou se o fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação civil 
pública ou se os fatos apresentados já se encontrarem 
solucionados, o membro do Ministério Público, no prazo máximo 
de trinta dias, indeferirá o pedido de instauração de inquérito civil, 
em decisão fundamentada, da qual se dará ciência pessoal ao 
representante e ao representado. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 5º: § 1º Do indeferimento caberá 
recurso administrativo, com as respectivas razões, no prazo de dez 
dias. 
§   2º   As   razões   de   recurso   serão   protocoladas   junto   ao   
órgão   que   indeferiu   o   pedido, devendo   ser   remetidas,   
caso   não   haja   reconsideração,   no   prazo   de   três   dias,   
juntamente   com   a representação   e   com   a   decisão   
impugnada,   ao   Conselho   Superior   do   Ministério   Público   
ou   à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva para 
apreciação. 
§ 3º Do recurso serão notificados os interessados para, querendo, 
oferecer contra-razões. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 5º:  
 
§ 4º Expirado o prazo do artigo  5º, § 1º, desta Resolução, os 
autos serão arquivados  na própria origem, registrando-se no 
sistema respectivo, mesmo sem manifestação do representante. 
§   5º   Na   hipótese   de   atribuição   originária   do   Procurador-
Geral,   caberá   pedido   de reconsideração no prazo e na forma 
do parágrafo primeiro. 

Inquérito civil 


