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Inquérito civil – Parte 5 

 Tutela processual civil do meio ambiente e 

instrumentos extrajudiciais de proteção  

DIREITO AMBIENTAL 



Arquivamento 
 
Resolução 23 de 2007, CNMP, Art. 10: Esgotadas todas as 
possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso 
se convença da inexistência de fundamento para a propositura de 
ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o 
arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. 

Inquérito civil 



Arquivamento 
 
Resolução 23 de 2007, CNMP, Art. 10 (continuação):  
§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, 
juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser 
remetidos ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, 
contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos 
interessados, através de publicação na imprensa oficial ou da 
lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério 
Público, quando não localizados os que devem ser cientificados. 
 

Inquérito civil 



Arquivamento 
 
Resolução 23 de 2007, CNMP, Art. 10 (continuação):  
 
§ 2º A promoção de arquivamento será submetida a exame e 
deliberação do órgão de revisão competente, na forma do seu 
Regimento Interno. 
§ 3º Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público ou da 
Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para que seja 
homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão 
as pessoas co-legitimadas apresentar razões escritas ou 
documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou do 
procedimento preparatório. 

Inquérito civil 



Resolução 23 de 2007, CNMP, Art. 10 (continuação):  
§ 4º Deixando o órgão de revisão competente de homologar a 
promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes 
providências: 
I – converterá o julgamento em diligência para a realização de 
atos imprescindíveis à sua decisão, especificando-os e remetendo 
ao órgão competente para designar o membro do Ministério 
Público que irá atuar; 
II – deliberará pelo prosseguimento do inquérito civil ou do 
procedimento preparatório, indicando os fundamentos de fato e de 
direito de sua decisão, adotando as providências relativas à 
designação, em qualquer hipótese, de outro membro do Ministério 
Público para atuação. 

Inquérito civil 



Resolução 23 de 2007, CNMP, Art. 10 (continuação):  
§ 5º Será pública a sessão do órgão revisor, salvo no caso de 
haver sido decretado o sigilo. 
 
Resolução 23 de 2007, CNMP, Art. 11: Não oficiará nos autos do 
inquérito civil, do procedimento preparatório ou da ação civil 
pública o órgão responsável pela promoção de arquivamento não 
homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público ou pela 
Câmara de Coordenação e Revisão. 

Inquérito civil 



Resolução 23 de 2007, CNMP, Art. 12. O desarquivamento do 
inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo 
relevante, poderá ocorrer no prazo máximo de seis meses após o 
arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo 
inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas.  
Parágrafo único. O desarquivamento de inquérito civil para a 
investigação de fato novo, não sendo caso de ajuizamento de ação 
civil pública, implicará novo arquivamento e remessa ao órgão 
competente, na forma do art. 10, desta Resolução. 

Inquérito civil 



 
 
 
Resolução 23 de 2007, CNMP, Art. 13: O disposto acerca de 
arquivamento de inquérito civil ou procedimento preparatório 
também se aplica à hipótese em que estiver sendo investigado 
mais de um fato lesivo e a ação civil pública proposta somente se 
relacionar a um ou a algum deles. 

Inquérito civil 



Q633757. Ano: 2016. Banca: FGV. Órgão: MPE/RJ. Cargo: 
Analista. 
 
Município do interior do Estado construiu e iniciou a operação de 
um cemitério municipal em janeiro de 2011, ignorando a 
Resolução do CONAMA nº 335/2003, que determina a 
obrigatoriedade de licenciamento ambiental para cemitérios. Em 
2015, o Promotor de Tutela Coletiva com atribuição na matéria 
meio ambiente sobre o Município recebeu representação, dando 
conta de que o cemitério não possuía licença ambiental.  

Inquérito civil 
 



Q633757. Ano: 2016. Banca: FGV. Órgão: MPE/RJ. Cargo: 
Analista. 
 
Após a tramitação regular de inquérito civil, a investigação 
revelou, em abril de 2016, que além da ausência de licenciamento 
ambiental, o cemitério causa sérios danos ambientais, inclusive 
contaminação do solo e do lençol freático com necrochorume. 
Diante do quadro fático delineado, deverá o Promotor de Justiça 
de Tutela Coletiva: 
 
     

Inquérito civil 



Q633757. Ano: 2016. Banca: FGV. Órgão: MPE/RJ.  
A) promover o arquivamento do inquérito, seja porque o 
Município, na qualidade de poder público, não está sujeito a 
licenciamento ambiental de suas atividades consistentes em 
serviços públicos essenciais, seja porque o dano ambiental foi 
alcançado pela prescrição quinquenal; 
B) promover o arquivamento do inquérito em relação à ausência 
de licença ambiental porque o Município, na qualidade de poder 
público, não está sujeito a licenciamento ambiental de suas 
atividades consistentes em serviços públicos essenciais, e ajuizar 
ação civil pública para reparação dos danos ambientais; 
     

Inquérito civil 



Q633757. Ano: 2016. Banca: FGV. Órgão: MPE/RJ.  
C) ajuizar ação popular, pleiteando, dentre outros pedidos, a 
condenação do Município, em obrigação de fazer, para submeter o 
cemitério a processo de licenciamento ambiental e para promover 
a recomposição do meio ambiente, inclusive com pedido de dano 
moral coletivo a ser suportado pessoalmente pelos agentes 
públicos responsáveis; 
D) ajuizar ação civil pública, pleiteando, dentre outros pedidos, a 
condenação do Município, em obrigação de fazer, para submeter o 
cemitério a processo de licenciamento ambiental e para promover 
a recomposição do meio ambiente, com a recuperação e 
compensação ambiental pelos danos ambientais causados; 
 
     
     

Inquérito civil 



Q633757. Ano: 2016. Banca: FGV. Órgão: MPE/RJ.  
  
E) deflagrar ação penal pública incondicionada, mediante 
oferecimento de denúncia, pleiteando a condenação dos gestores 
municipais – Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Meio 
Ambiente - à pena privativa de liberdade pela prática de crimes 
ambientais, bem como à reparação dos danos ambientais 
causados. 
     
     

Inquérito civil 


