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Inquérito civil – Parte 2 

 Tutela processual civil do meio ambiente e 

instrumentos extrajudiciais de proteção  

DIREITO AMBIENTAL 



Inquérito civil 

INQUÉRITO CIVIL INQUÉRITO POLICIAL 

Destina-se à área cível lato sensu Destina-se à área penal 

O Ministério Público preside as 
investigações 

A autoridade policial é quem preside as 
investigações 

O MP promove o arquivamento do 
inquérito civil; o arquivamento é controlado 
dentro da instituição do MP (remessa 
obrigatória para o Conselho Superior do 
Ministério Público) 

O MP requer o arquivamento; o controle do 
arquivamento é efetuado pelo juiz (Art. 28, 
CPP) 



O Inquérito Policial, por exemplo, possui norma específica sobre o 
prazo para sua conclusão: 
Art. 10, CPP.  O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se 
o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso 
preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia 
em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, 
quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 
 
Existe um prazo para a conclusão do Inquérito Civil Público? 
Resposta: A rigor, ainda não há lei. Apenas um dispositivo na 
Resolução n . 23 de 2007 do CNMP (Art. 9º). 
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Resolução n. 23 de 2007, CNMP: 
 
Art. 9º: O inquérito civil deverá ser concluído no prazo de um ano, 
prorrogável pelo mesmo prazo e quantas vezes forem necessárias, 
por decisão fundamentada de seu presidente, à vista da 
imprescindibilidade   da   realização   ou   conclusão   de   
diligências,   dando-se   ciência   ao   Conselho Superior do 
Ministério Público, à Câmara de Coordenação e Revisão ou à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 
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Outras considerações interessantes 
 
Os documentos e informações obtidos no Inquérito civil podem 
servir como prova emprestada para outras ações, ainda que de 
natureza diversa da ação civil pública. 
 
Ex.: Na defesa de interesses difusos, o Ministério Público instaura 
Inquérito civil para investigar a conduta de determinada pessoa, 
porém, no curso do Inquérito, encontra indícios de crime. Pelo 
princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, o Ministério Público 
ajuizará a devida ação penal pública (denúncia) e submeterá 
aqueles documentos e informações ao contraditório durante a ação 
penal. 
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Base legal 
 
➧Lei 7.347 de 1985, art. 8º: Para instruir a inicial, o interessado 
poderá requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo 
de 15 (quinze) dias.  
 
§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou 
particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo 
que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 
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Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23 de 2007, CNMP: 
Art. 1º O inquérito civil, de natureza  unilateral  e facultativa, será 
instaurado para apurar fato que possa autorizar a tutela dos 
interesses ou direitos a cargo do Ministério Público nos termos da 
legislação aplicável, servindo como preparação para o exercício das 
atribuições inerentes às suas funções institucionais.  
Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade 
para o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem 
para a realização das demais medidas de sua atribuição própria. 
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Art. 2º O inquérito civil poderá ser instaurado: 
I    – de ofício; 
II   –   em   face   de   requerimento   ou   representação   
formulada   por   qualquer   pessoa   ou comunicação de outro 
órgão do Ministério Público, ou qualquer autoridade, desde que 
forneça, por qualquer meio legalmente permitido, informações 
sobre o fato e seu provável autor, bem como a 
qualificação mínima que permita sua identificação e localização; 
III – por designação do Procurador-Geral de Justiça, do Conselho 
Superior do Ministério Público, Câmaras de Coordenação e Revisão 
e demais órgãos superiores da Instituição, nos casos cabíveis. 
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§ 1º O Ministério Público atuará, independentemente de 
provocação, em caso de conhecimento, por qualquer forma, de 
fatos que, em tese, constituam lesão aos interesses ou direitos 
mencionados no artigo 1º desta Resolução, devendo cientificar o 
membro do Ministério Público que possua atribuição para tomar as 
providências respectivas, no caso de não a possuir. 
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§ 2º No caso do inciso II, em sendo as informações verbais, o 
Ministério Público reduzirá a termo as declarações. Da mesma 
forma, a falta de formalidade não implica indeferimento do pedido 
de instauração de inquérito civil, salvo se, desde logo, mostrar-se 
improcedente a notícia, atendendo-se, na hipótese, o disposto no 
artigo 5º desta Resolução. 
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