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Inquérito civil – Parte 4 

 Tutela processual civil do meio ambiente e 

instrumentos extrajudiciais de proteção  

DIREITO AMBIENTAL 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 6º:  A instrução do inquérito civil 
será presidida por membro do Ministério Público a quem for 
conferida essa atribuição,  nos termos da lei. 
§ 1º O membro do Ministério Público poderá designar servidor do 
Ministério Público para secretariar o inquérito civil. 
§ 2º Para o esclarecimento  do fato objeto de investigação, 
deverão ser colhidas  todas as provas permitidas pelo 
ordenamento jurídico, com a juntada das peças em ordem 
cronológica de apresentação, devidamente numeradas em ordem 
crescente. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 6º:  
§ 3º Todas as diligências serão documentadas  mediante termo ou 
auto circunstanciado. 
§   4º   As   declarações   e   os   depoimentos   sob   compromisso   
serão   tomados   por   termo   pelo membro  do  Ministério  
Público,  assinado  pelos   presentes   ou, em  caso  de  recusa,  
na aposição   da assinatura por duas testemunhas.  
§   5º   Qualquer   pessoa   poderá,   durante   a   tramitação   do   
inquérito   civil,   apresentar   ao Ministério Público documentos ou 
subsídios para melhor apuração dos fatos. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 6º:  
 
§   6º   Os   órgãos   da   Procuradoria-Geral,   em   suas   
respectivas   atribuições,   prestarão   apoio administrativo e 
operacional para a realização dos atos do inquérito civil. 
§  7º   O   Ministério   Público   poderá   deprecar   diretamente   a   
qualquer   órgão   de   execução   a realização de diligências 
necessárias para a investigação. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 7º: Aplica-se ao inquérito civil o 
princípio da publicidade dos atos, com exceção dos casos em que 
haja sigilo legal ou em que a publicidade possa acarretar prejuízo 
às investigações, casos em que a decretação do sigilo legal deverá 
ser motivada. 
§ 1º Nos requerimentos que objetivam a obtenção de certidões ou 
extração de cópia de documentos constantes nos autos sobre o 
inquérito civil, os interessados deverão fazer constar 
esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido, nos termos 
da Lei nº 9.051/95. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 7º, § 2º A publicidade consistirá: 
I - na divulgação oficial, com o exclusivo fim de conhecimento 
público mediante publicação de extratos na imprensa oficial; 
II - na divulgação em meios cibernéticos ou eletrônicos, dela 
devendo constar as portarias de instauração e extratos dos atos de 
conclusão; 
III - na expedição de certidão e na extração de cópias sobre os 
fatos investigados, mediante requerimento fundamentado e por 
deferimento do presidente do inquérito civil; 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 7º, § 2º A publicidade consistirá: 
IV - na prestação de informações ao público em geral, a critério do 
presidente do inquérito civil; 
V - na concessão de vistas dos autos, mediante requerimento 
fundamentado do interessado ou de seu procurador legalmente 
constituído e por deferimento total ou parcial do presidente do 
inquérito civil. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art. 7º: 
§   4º   A   restrição   à   publicidade   deverá   ser   decretada   
em   decisão   motivada,   para   fins   do interesse   público,   e   
poderá   ser,   conforme   o   caso,   limitada   a   determinadas   
pessoas,   provas, informações, dados, períodos ou fases, 
cessando quando extinta a causa que a motivou. 
§ 5º Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser 
autuados em apenso. 

Inquérito civil 



Procedimento (como se dá?) 
 
Resolução 23/2007, CNMP, Art.   8º:   Em   cumprimento   ao   
princípio   da   publicidade   das   investigações,   o   membro   do 
Ministério   Público   poderá   prestar   informações,   inclusive   
aos   meios   de   comunicação   social,   a respeito das 
providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos, 
abstendo-se, contudo de externar ou antecipar juízos de valor a 
respeito de apurações ainda não concluídas. 

Inquérito civil 



STJ. RMS 31.747/SP. Primeira Turma. Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, julgado em 11/10/2011.  (Informativo 485 do STJ) 
 
“O advogado constituído tem o direito de acesso e tirar cópias de 
autos de inquérito, seja instaurado pela polícia judiciária ou pelo 
MP, relativamente aos elementos já documentados nos autos e que 
digam respeito ao investigado, mesmo tratando-se de 
procedimento meramente informativo, no qual não há necessidade 
de se atender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
porquanto tal medida poderia subtrair do investigado o acesso às 
informações que lhe interessam diretamente. [...]” 

Inquérito civil 



STJ. RMS 31.747/SP (Continuação) 
 
“Contudo, o livre acesso aos autos do inquérito não pode ser 
autorizado pela autoridade investigante, pois os dados de outro 
investigado ou as diligências em curso são materiais sigilosos a 
terceiros - nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF. 
Precedente citado: RMS 28.949-PR, DJe 26/11/2009.” 

☠Obs.: Cuidado com a Súmula Vinculante n. 14 
"É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso 
amplo aos elementos de prova que, já documentados em 
procedimento investigatório realizado por órgão com competência 
de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de 
defesa." MUITO CUIDADO, PORQUE... 
 
 
 

Inquérito civil 



STF. Agravo Regimental na Reclamação 8458/ES. Rel. Min. Gilmar 
Mendes. Plenário. Julgamento em 26/06/2013. 
 
1. Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. 
Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da 
ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. 
Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de 
natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam 
influenciar a convicção do julgador. 6.Agravo regimental a que se 
nega provimento. 

Inquérito civil 


