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Sinto-me extremamente honrado em estar aqui para falar aos senhores a respeito de um tema pouco
conhecido dentro do Direito Processual Civil, que é o da ação civil pública. Este convite, feito pelo
"Grupo de Estudos da Média Sorocabana", por intermédio de meu considerado amigo Dr. Antonio de
Pádua Bertone Pereira, ao mesmo tempo em que muito me honra, confere-me uma responsabilidade
muito grande, dado que eminentes processualistas já abordaram a matéria, inclusive dentro do
nosso Ministério Público, como é o caso do colega, aqui presente, o que muito me agrada, Dr. José
Fernando da Silva Lopes, em seu precioso livro sobre a instituição do Ministério Público, bem como
em palestra nesta mesma Comarca sobre a tutela jurisdicional dos interesses difusos. Por esses
motivos, solicito a complacência dos ouvintes para que relevem as naturais falhas durante a
exposição.

1. Conceito

1. A primeira indagação que, de pronto se coloca, respeita ao próprio conceito da ação civil pública.
O que seria a ação civil pública? Contrapor-se-ia a civil privada?

A ação, como todos sabemos, é instituto do direito processual civil, ramo do direito público. As regras
do direito processual, portanto, são ordinariamente de direito indisponível, de ordem pública. Assim,
não se pode falar em uma ação civil privada, em contraposição a idéia de haver uma ação civil
pública. Mesmo no processo penal, onde a lei expressamente se utiliza das expressões "ação
pública" e "ação privada" (art. 102, do CP (LGL\1940\2)), não está considerando, por óbvio, o direito
de ação, ou seja, o direito de pedir a tutela jurisdicional, como pertencendo ao direito privado.

Mas, então, como interpretar o sentido de ação "pública", constante da lei penal, transportando a
idéia para o processo civil? Quando se fala em ação pública e em ação privada, não se leva em
conta o direito de ação em si mesmo considerado, mas sim a qualidade da parte legitimada a agir.
Logo, se o legitimado a propor a ação for órgão do Poder Público, podemos dizer que a ação a ser
por ele proposta chama-se "pública"; e se o legitimado a agir for pessoa (ou personalidade judiciária)
que não pertença ao Poder Público, a ação será "privada". É importante notar que, ainda que se trate
de direito material exclusivamente privado, se o legitimado a agir for órgão público, estaremos diante
de uma ação civil pública. Isto, senhores, porque para o conceito de ação civil pública não se leva
em consideração o direito substancial discutido em Juízo, mas tão-somente, a qualidade da parte
legitimada a agir.

Ainda nesta seara, da conceituação de ação civil pública, é preciso fazer uma ressalva. Não é
qualquer órgão do Poder Público que, legitimado a agir, confere natureza pública a ação civil. Deve
ser um órgão distinto das pessoas jurídicas de direito público, dado que, no caso de haver
propositura de ação por elas, é o próprio Estado que estará em Juízo, não servindo tal parâmetro
para o nosso conceito. Nesta consideração, somente quando o órgão legitimado a agir for o
Ministério Público é que se configurará hipótese de ação civil pública. Aliás, a esse respeito a Lei
Complementar 40, de 14.12.81 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (LGL\1993\31)), faz
expressa referencia: "Art. 3.º. São funções institucionais do Ministério Público: ... III - promover a
ação civil pública, nos termos da lei".

Conjugando esse dispositivo com o art. 81, do CPC (LGL\1973\5), podemos dizer que haverá ação
civil pública, toda vez que a lei legitimar o Ministério Público a provocar a atividade jurisdicional. Não
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