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Inquérito civil 

 Tutela processual civil do meio ambiente e 

instrumentos extrajudiciais de proteção  

DIREITO AMBIENTAL 



Objetivos desta aula 
 
• Apresentação do conceito e da natureza jurídica; 
• Breve comparação com o Inquérito Policial; 
• Compreensão dos textos legislativos pertinentes; 
• Compreensão da jurisprudência pertinente; 
• Conhecimento da forma de abordagem em concursos. 
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Conceito de Inquérito civil 
 

Inquérito civil é um procedimento administrativo formal, 
tendencialmente inquisitivo, de caráter facultativo, cuja 
titularidade para instauração é restrita ao Ministério Público. 
 
Objetivo: arrecadar provas e elementos de convicção para o 
exercício de ação coletiva, ação civil pública ou celebração de 
termo de ajustamento de conduta. 
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Natureza jurídica 
 

Procedimento administrativo 
 
 
 
 

Titularidade 
 

Exclusivamente, o Ministério Público 
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Existe algum instrumento processual, com a mesma finalidade do 
Inquérito Civil, que qualquer outra pessoa, que não seja o 
Ministério Público, possa se valer? Sim!  
Art. 381, CPC.  A produção antecipada da prova será admitida nos 
casos em que: 
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou 
muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; 
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a 
autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; 
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 
ajuizamento de ação. 
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O inciso III do art. 381 , CPC, cuida do chamado “Discovery”, uma 
espécie de “Pre-Trial”. 
 
A produção antecipada de provas favorece o princípio da decisão 
informada (art. 166, CPC), porque possibilita às partes alcançarem 
um acordo qualificado, já que estarão amplamente conscientes dos 
fatos e dos direitos envolvidos na questão.  
 
Art. 166, CPC.  A conciliação e a mediação são informadas pelos 
princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da 
vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da 
decisão informada. 
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