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A Questão Terminológica: ''Ação Civil Pública" 
ou "Ação Coletiva"? 

Marcos de Araújo Cavalcanti 
Mestrando pela PUC!SP. Procurador do Distrito Federal. Advogado em Brasília. 

1. Apresentação do Problema 
Um dos assuntos mais tormentosos no que diz respeito aos 

processos coletivos é a polêmica em torno da terminologia 
adequada para denominar as demandas que visam compor li
tígios coletivos ou coletivizados. Há algum tempo, a doutrina 
discute a existência de diferenças teóricas e/ou práticas entre 
as chamadas "ação civil pública" e "ação coletiva", questio
nando se existe alguma utilidade na mencionada divisão ter
minológica. 

Em pesquisa doutrinária, foi possível identificar cinco 
correntes distintas sobre a questão: 

a) a primeira defende que a expressão "ação coletiva" constitui-se em gênero 
que abrange todas as demandas que tenham por objeto a tutela jurisdicional 
dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Para essa corrente, 
são espécies de ações coletivas: a ação civil pública, o mandado de segurança 
coletivo, a ação popular, a ação de improbidade administrativa, o mandado de 
injunção coletivo, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória 
de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamen
tal etc. Compartilham dessa posição o professor Sérgio Shimura1 e Pedro Len
za2; 
b) a segunda corrente entende que não é possível considerar a "ação coletiva" 
como um gênero do qual a "ação civil pública" seja uma das espécies. De 
acordo com esse entendimento, as expressões mencionadas são sinônimas e 
não há qualquer utilidade prática na divisão terminológica. Em que pese a 
existência de sinonímia, essa doutrina prefere a utilização do termo "ação co
letiva" em detrimento da expressão "ação civil pública", porque a primeira 

Segundo explica o professor Sérgio Shimura: "a expressão 'ação coletiva' (não-individual) constitui-se em gênero 
que alberga todas as ações que tenham por objeto a tutela jurisdicional coletiva (direitos difusos, coletivos e indivi
duais homogêneos), diferenciando-se da 'ação individual', que tem por finalidade veicular pretensão puramente 
subjetiva e particularizada. Não se desconhece que cada qual pode ter suas peculiaridades e procedimentos especí
ficos, mas é certo que todas estão voltadas a servir de instrumento à proteção de interesses coletivos. Enquadrar
se-iam, por exemplo, nesse espaço, a ação popular, o mandado de segurança coletivo (art. 5", LXX, CF), a ação civil 
de responsabilidade por ato de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992), a ação de direta de inconstitucionali
dade e a ação direta de constitucionalidade (art. 102, I, a, e §§ I" e 2"; art. 103 e § 2", CF; Leis 9.8.68/1999 e 
9.882/]999), o mandado de injunção (art. 5", LXXI, CF) e a própria ação civil pública." (SHIMURA, Sérgio. Tutela 
coletiva e sua efetividade. São Paulo: Método, 2006, p. 43) 
Para Pedro Lenza, é mais correta "a terminologia adotada pelo Código de Defesa do Consumidor que nominou 
como coletiva a defesa dos interesses transindividuais, consoante os arts. 87, 91 e 98". Assim, propõe o autor: "a 
utilização da terminologia ação coletiva como gênero, abrangendo a tutela dos interesses difusos, coletivos e indi
viduais homogêneos" (LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. 3" ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 
2008, p. 153). 
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revela o tipo de direito (o coletivo) que se pretende tutelar por meio da deman
da. Integram essa corrente José Marcelo Menezes Vigliar3 e Ada Pellegrini 
Grinover4; 
c) a terceira posição doutrinária, embora também conclua que as referidas 
denominações são sinônimas e que não existe qualquer diferença, tampouco 
utilidade prática na divisão terminológica, prefere utilizar a expressão "ação 
civil pública", por ser aquela empregada em vários textos legais e na Constitui
ção da República, mostrando-se consolidada na jurisprudência e na doutrina 
especializada. Nesse sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso5 e Pedro da Silva 
Dinamarco6

; 

d) a quarta corrente entende existirem duas ações distintas, escolhendo por 
denominar de "ação civil pública" a demanda ajuizada pelo Ministério Público 
e de "ação coletiva" aquela proposta pelos demais colegitimados. O critério de 
distinção proposto por essa corrente é puramente subjetivo, ou seja, considera 
a qualidade da parte legitimada para agir. Dentre os que adotam essa posição, 
destaca-se Hugo Nigro MazzillF; e 

1 José Marcelo Menezes Vigliar assim defende sua posição: "não há como sustentar seja a ação coletiva um gênero, 
do qual a ação civil pública seja espécie. É plenamente possível a utilização de uma expressão pela outra. Ambas não 
deveriam existir, pois ação não deve ser adjetivada. Mas a coletiva diz muito mais: diz que tipo de interesse se bus
ca tutelar. ( ... ) Tanto ação civil pública como ação coletiva são expressões equivocadas. Esta, embora não seja a 
consagrada, deveria ser a utilizada (aconselho mesmo que optem por ela), porque revela o tipo de interesse que está 
pleiteando a tutela jurisdicional. O nome não terá força para modificar a essência da coisa. Se o interesse for tran
sindividual (na sua essência ou não), a demanda será coletiva." (VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Interesses indi
viduais homogêneos e seus aspectos polêmicos. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 48-49 e 53) 
Ada Pellegrini Grinover já preferiu utilizar a denominação "ação coletiva" em detrimento do termo "ação civil pú
blica" ao dizer que: "O texto legal fala impropriamente em 'ação civil pública'. Impropriamente, porque nem a titu
laridade da ação é deferida exclusivamente a órgãos públicos (Ministério Público, União, Estados e Municípios), 
nem é objeto do processo a tutela do interesse público.( ... ) Prefere-se, no trabalho, a denominação 'ações coletivas', 
por atender à legitimação para a causa (também atribuída, pela lei, às formações sociais) e aos bens protegidos (in
teresses de dimensão coletiva)." (GRINOVER, Ada Pellegrini. "Ações coletivas para a tutela do ambiente e dos 
consumidores- a Lei 7.347, de 24.7.85". Revista de Processo n. 44, outubro/dezembro de 1986, nota de rodapé n. I, 
p. 113) 

' No que diz respeito à dúvida terminológica das demandas coletivas, Rodolfo de Camargo Mancuso conclui da se
guinte maneira: "A conclusão razoável, a respeito desse aspecto terminológico, parece-nos a seguinte: a ação da Lei 
7.347/85 objetiva a tutela de interesses metaindividuais, de início compreensivos dos difusos e dos coletivos em 
sentido estrito, aos quais na sequência se agregaram os individuais homogêneos (Lei 8.078/90, art. 81, parágrafo 
único, 111, c/c arts. 83 e 117); de outra parte, essa ação não é 'pública' porque o Ministério Público pode promovê-la, 
a par de outros colegitimados, mas sim porque seu objeto abrange um largo espectro de interesses e valores de ine
gável relevância social, permitindo o acesso à justiça de certos conflitos metaindividuais que, de outra forma, rema
nesceriam num certo 'limbo jurídico'. Sob outro giro, trata-se de locução empregada em vários textos legais, inclu
sive na Constituição Federal (art. 129, 111), sendo que a jurisprudência e a doutrina especializada a empregam reite
radamente, tudo levando à percepção de que esse nomen juris - ação civil pública -já está assentado e consagrado, 
irreversivelmente, na experiência jurídica brasileira." (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em 
defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores- Lei 7.34711985 e legislação complementar. 
12' ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011, pp. 23-24) 

6 Como leciona Pedro da Silva Dinamarco: "A ação coletiva prevista no Código de Defesa do Consumidor é frequen
temente utilizada como sinônimo de ação civil pública e assim será tratada neste estudo. Hugo Nigro Mazzilli en
tende, contudo, que 'se o autor da ação for o Ministério Público, teremos sempre uma ação civil pública; se o autor 
da ação for qualquer co-legitimado que não o próprio órgão ministerial, mais próprio será chamar a ação de coleti
va'. Essa distinção, porém, não parece ter qualquer utilidade prática, sendo preferível denominá-la sempre ação civil 
pública." (DINAMARCO, Pedro da Silva. Ação civil pública. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 37) 

7 Hugo Nigro Mazzilli, embora reconheça que a ação civil pública da Lei n. 7.34711985 nada mais é do que uma es
pécie de ação coletiva, diz que: "A rigor, sob o aspecto doutrinário, ação civil pública é a ação de objeto não penal 
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e) a quinta e última corrente sustenta a existência de duas ações diferentes. 
Contudo, o enfoque é objetivo, visto que apenas avalia a natureza do bem tute
lado (direitos difusos, coletivo ou individual homogêneo). De acordo com essa 
doutrina, a "ação civil pública" atua em um campo mais abrangente do que 
aquele previsto para a "ação coletiva", podendo ser utilizada, nos termos da 
Lei n. 7.347/1985, para a tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos (estes últimos apenas quando houver relevância social). Já a 
"ação coletiva" somente pode ser utilizada para a defesa dos direitos indivi
duais homogêneos, na forma do que estabelecem os arts. 91 a 100 do CDC, 
não sendo cabível para a defesa dos direitos difusos e coletivos. Fazem parte 
dessa corrente João Batista de Almeida8

, Cassio Scarpinella Bueno9 e Luiz 
Manoel Gomes Júnior10

• 

2. Uma Proposta Terminológica 
O presente trabalho adota a expressão "ações coletivas" como gênero do qual a 

"ação civil pública" é uma de suas espécies. Porém, antes de justificar as razões da 
adesão à primeira corrente doutrinária acima referida, inclusive com a apresentação 
de esquema gráfico, é preciso explicar os motivos que deram origem à dúvida ter
minológica aqui mencionada. 

proposta pelo Ministério Público. Sem melhor técnica, portanto, a Lei n. 7.347/85 usou a expressão ação civil pú
blica para referir-se à ação para defesa de interesses transindividuais, propostas por diversos colegitimados ativos, 
entre os quais até mesmo associações privadas, além do Ministério Público e outros órgãos públicos. Mais acerta
damente, quando dispôs sobre a defesa em juízo desses mesmos interesses transindividuais, o coe preferiu a deno
minação ação coletiva, da qual as associações civis, o Ministério Público e outros órgãos públicos são colegitima
dos. A ação civil pública da Lei n. 7.347/85 nada mais é do que uma espécie de ação coletiva, como o mandado de 
segurança coletivo e a ação popular. Como denominaremos, pois, uma ação que verse a defesa de interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos? Se ela estiver sendo movida pelo Ministério Público, o mais correto, sob o 
prisma doutrinário, será chamá-la de ação civil pública. Mas se tiver sido proposta por associações civis, mais cor
reto será denominá-la ação coletiva." (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em ju(zo. 24' ed. 
rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 74) 

8 Nesse sentido, João Batista de Almeida explana que: "Algumas afinidades e muitas divergências possuem a ação 
civil pública e a ação civil coletiva. Ambas as ações convergem no sentido de propiciarem a defesa do consumidor 
em juízo, a título coletivo, mas são ações distintas e destinadas a situações diversas. A ação civil pública foi criada 
pela Lei 7.347, de 1985, enquanto a ação civil coletiva surgiu no Código de Defesa do Consumidor, em 1990. O 
campo de utilização da ação civil pública é mais amplo do que aquele reservado à ação civil coletiva, pois, enquan
to a primeira pode ser utilizada na defesa dos interesses difusos, coletivos e de direitos individuais homogêneos 
(estes de interesse público e relevância social, quando o autor for o Ministério Público), a ação coletiva só pode ser 
usada para a defesa dos direitos individuais homogêneos (CDC, art. 191), não se prestando para a defesa dos inte
resses difusos ou coletivos." (ALMEIDA, João Batista de. Aspectos controversos da ação civil pública. 3' ed. São 
Paulo: RT, 2011, pp. 44-45) · 
Sustenta Cassio Scarpinella Bueno que a "ação civil pública", tal qual regulada pela Lei n. 7.347/1985, é aquela 
disciplinada "para a tutela jurisdicional de direitos e interesses que, de acordo com a classificação tricotômica pro
posta pelo parágrafo único do art. 81 do Código do Consumidor, são difusos ou coletivos em sentido estrilo. A tute
la jurisdicional dos direitos e interesses individuais homogêneos, contudo, não é disciplinada por aquele diploma 
legislativo. Ela se encontra nos arts. 91 a 100 do Código do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), em capítulo próprio, 
sugestivamente denominado 'Das Ações Coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos"' (BUENO, 
Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de Direi/o Processual Civil: Direito Processual coletivo e Direito Proces
sual público. Tomo III, vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 241). 

10 O autor Luiz Manoel Gomes Júnior prefere "denominar de Ação Civil Pública aquela prevista na Lei 7.347/1985 e 
de Ação Coletiva quando veiculada a pretensão prevista no Código do Consumidor, ainda que ambos os sistemas se 
integrem e completem mutuamente" (GOMES JR., Luiz Manoel Gomes. Curso de Direito Processual Civil coleti
vo. 2' ed. rev. e ampl. São Paulo: SRS, 2008, pp. 29-30). 
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A expressão "ação civil pública" foi desenvolvida com base nos estudos da dou
trina italiana clássica para, em contraposição à "ação penal pública", distinguir a 
atuação do Ministério Público no âmbito do processo civil. 

Piero Calamandrei, em sua obra Istituzioni di Diritto Processuale Civile, dis
corre sobre o sistema penal italiano, explicando que a atuação do Ministério Públi
co como parte autora no processo penal é de fácil compreensão, visto que o exercí
cio da acusação é reservado, em regime de monopólio, ao Estado. 

Para o autor, não seria concebível que no processo penal figurasse como parte 
ativa um particular. Segundo explica, a ação penal é sempre pública, e quem a exer
ce, na defesa de interesses do Estado, é necessariamente o Ministério Público, como 
parte pública11

• 

Daí a razão da denominação "ação penal pública". É penal porque veicula uma 
pretensão punitiva prevista na legislação penal, e é também pública porque deve ser 
ajuizada, necessariamente, pelo Ministério Público. 

Segundo o autor italiano, diferentemente do processo penal, no processo civil, 
no qual a legitimação para demandar e contestar é conferida aos particulares, é 
muito mais complicado definir a posição do Ministério Público, que tem legitimi
dade concorrente e não excludente com os particulares. 

O jurista observou que a razão primordial em virtude da qual, em certas hipó
teses, a legislação admite o Ministério Público como parte pública no processo civil 
não é diferente daquela pela qual, no sistema penal, as hipóteses de acusação priva
da cederam espaço às da acusação pública, exercida pelo Ministério Público. 

Para o autor, a substituição da ação privada pela ação pública no processo penal 
se deu em razão de interesses públicos, como forma de impedir que a aplicação das 
normas de Direito Penal ficasse condicionada à iniciativa dos particulares ou a ser
viço de seus interesses pessoais. 

Assim, também no processo civil, a participação do Ministério Público tem o 
objetivo de suprir a falta de iniciativa dos particulares para a defesa de determina
dos direitos ou de controlar sua efetividade. Sempre que, em razão dos interesses 
envolvidos, o Estado desconfie que a exclusividade da iniciativa particular para 
impulsionar a jurisdição civil possa trazer prejuízos à defesa de direitos ou destinar
se a outras finalidades que não aquelas previstas em lei, é recomendável que o Mi
nistério Público tenha legitimação para agir, ainda que se esteja no âmbito do pro
cesso civiP2

• 

11 CALAMANDREI, Piero. lstituzioni di Dirilto Processuale Civile secando ilmtovo Codice. Vol. 2, 2' ed. Pádua: 
Cedam, 1943, p. 279. 

12 Vale transcrever as lições de Calamandrei: "Ma nel processo civile, ove di regola la legittimazione ad agire e a 
contraddire spetta ai privati, e piu difficile definire quale possa essere la posizione de! p. m., come parte pubblica 
posta in aggiunta, anziché ad esclusione, delle parti private, alie quali son riservate in questo processo !e posizioni 
primarie e predominanti. Tuttavia, a chi ben guardi, la ragione prima per la quale in certi casi Ia legge introduce il 
p. m. come parte pubblica anche nel processo civile non e diversa da quella per la quale negli ordinamenti penali 
moderni il sistema della accusa privata ha ceduto interamente i! campo a quello della pubblica accusa esercitata dai 
p. m.: infatti, come la sostituzione dell'azione pubblica all'azione privata nel processo penale à stata suggerita 
dall'interesse pubblico a che l'osservanza delle norme di diritto penale non sia rimessa alia iniziativa dei privati e 
lasciata in balia dei !oro interessi individuali, cosi nel processo civile la partecipazione de! p. m. ha lo scopo di su
pplire alia mancante iniziativa delle parti private o di controllarne l'efficienza, tutte !e volte in cui, per Ia speciale 
natura dei rapporti controversi, lo Stato puà temere che lo stiomolo dell'interesse individuale, ai quale normalmente 
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Como se observa, para o pensamento da doutrina italiana clássica, a natureza 
"pública" ou "privada" de uma ação está intensamente relacionada à qualidade da 
parte legitimada para agir13

• 

O critério escolhido por Calamandrei é genuinamente subjetivo. Por isso defen
deu o jurista italiano que a ação popular não pode ser considerada uma ação públi
ca, pois, embora o autor esteja em pleno exercício de um poder público, a demanda 
não é proposta por uma parte pública, mas sim por um particular, no exercício de 
sua legitimação autônoma14

• 

No Brasil, o Código PenaP5
, que é do ano de 1940, acolheu o critério subjetivo 

usado por Calamandrei, empregando as expressões "ação pública" e "ação privada" 
para distinguir a natureza da ação penal, de acordo com a qualidade da parte legiti
mada para agir. 

Damásio de Jesus explica que "quando a titularidade da ação penal pertence ao 
Estado, isto é, quando o direito de iniciá-la é do Estado, denomina-se ação penal 
pública.( ... ) A ação penal pública, seja incondicionada ou condicionada, é promovi
da pelo Ministério Público, por meio de denúncia, sua peça inicial."16 No que se 
refere à ação penal privada, o autor penalista diz que é aquela "promovida median
te queixa do ofendido ou de seu representante legal"17• 

Observe-se, portanto, que a qualidade da parte legitimada ativa é de suma im
portância para designar a ação penal como "pública" ou "privada". Sendo o Minis
tério Público a parte ativa, a ação será considerada "pública". Porém, se a parte le
gitimada for a própria vítima ou seu representante legal, a ação será "privada". 

No âmbito cível, apenas em 1981, com a edição da Lei Orgânica do Ministério 
Público (Lei Complementar n. 40/1981), é que o termo "ação civil pública" foi legis
lativamente utilizado para mencionar uma das funções institucionais do Ministério 
Público, qual seja: promover a ação civil pública, nas hipóteses previstas em lei18

• 

Em abril de 1983, Nelson Nery Junior proferiu conferência na reunião do Grupo 
de Estudos da Média Sorocabana do Ministério Público do Estado de São Paulo, 
dizendo que a ação, por ser instituto do Direito Processual, que é ramo do Direito 
público, não pode ser taxada de "privada" em contraposição à ideia de haver uma 
"ação pública"19

• Toda ação é pública, já que é proposta perante o Estado para que 
este exerça sua função jurisdicional. 

e affidato l'ufficio di dare impulso alia giustizia civile, possa o mancare dei tutto o essere indirizzato a fini diversi 
da quello dell'osservanza della legge. Tanto nel processo penale quanto in quello civile, dunque, la presenza de! p.m. 
risponde in sostanza a in interesse pubblico della stessa natura: far sl che di fronte agli organi giudicanti, i quali per 
mantenere intatta la !oro imparzialità e quindi la !oro indifferenza iniziale non possono non essere istituzionalmen
le inerti (nemojudex sine actore, § 31) si svolga in maniera corrispondente ai fini pubblici della giustizia la funzione 
stimolatrice della parti". (Idem). 

13 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 20. 
14 CALAMANDREI, Piero. Op. cit., pp. 129-133. 
15 CP, art. 100 e seguintes. 
16 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. Vol. I, 21• ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 30-31. 
17 Ibidem, p. 664. 
18 Lei Complementar n. 40/1981, art. 3°: "São funções institucionais do Ministério Público: III- promover a ação civil 

pública, nos termos da lei." 
19 NERY JR., Nelson. "A ação civil pública". Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo n. 21. São Paulo: 

PGE-SP (Centro de Estudos), dezembro de 1983, p. 96. 
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De acordo com Nelson Nery Junior, "mesmo no processo penal, onde a lei ex
pressamente se utiliza das expressões 'ação pública' e 'ação privada', não está con
siderando, por óbvio, o direito de ação, ou seja, o direito de pedir a tutela jurisdicio
nal, como pertencendo ao direito privado"20

• 

Então, como interpretar o sentido de "pública" constante do Código Penal e 
transportado pela Lei Complementar n. 40/1981? Segundo o professor Nery, quan
do se fala em "ação pública" ou "ação privada", não se considera o direito de ação 
em si, mas sim a qualidade da parte legitimada para agir. Caso a ação seja proposta 
por algum órgão do Poder Público, deve ser considerada "pública". Ao contrário, se, 
por exemplo, o legitimado for uma associação, a ação é "privada"21

• 

Logo, proposta a ação pelo Ministério Público, ainda que a ação veicule preten
são exclusivamente privada, a demanda será uma "ação civil pública", pois não se 
considera o tipo de direito discutido em juízo, mas apenas a qualidade da parte le
gitimada para agir. Partindo dessa premissa, o professor Nery conceituou, naquela 
época, a ação civil pública como "o direito conferido pela lei, em nome do interesse 
público, ao Ministério Público, a fim de que ingresse com pedido de providências 
judiciais "22

• 

Em dezembro de 1983, realizou-se, na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, 
o XI Seminário Jurídico dos Grupos de Estudo do Ministério Público de São Paulo. 
Na ocasião, Nelson Nery Junior, Édis Milaré e Antônio Augusto Mello de Camar
go Ferraz apresentaram a tese intitulada Ação civil pública e a defesa dos interesses 
difusos23

, afirmando que a ação civil pública é "o direito conferido ao Ministério 
Público de fazer atuar, na esfera civil, a função jurisdicional"24

• 

De acordo com os ilustres autores, o art. 81 do CPC25
, c/c o art. 3°, inciso III, da 

Lei Complementar n. 40/1981, consagrava o princípio da taxatividade da ação civil 
pública, de modo que apenas o Ministério Público poderia ajuizar a demanda, nas 
hipóteses previstas em leF6

• Logo, não era qualquer órgão público legitimado para 
agir que atribuía natureza "pública" à ação civil. Somente quando o Ministério Pú
blico fosse a parte legitimada para agir é que ficaria caracterizada a "ação civil 
pública". Isso porque a Lei Complementar n. 40/1981 e, posteriormente, a Consti-

20 Idem. 
21 Idem. 
" Ibidem, p. 97. 
23 FERRAZ, Antônio Augusto Mello de Camargo; MILARÉ, Édis; e NERY JR., Nelson. A ação civil pública e a tu

tela jurisdicional dos interesses difusos. São Paulo: Saraiva, 1984. 
24 Ibidem, p. 22. 
25 CPC, art. 81: "O Ministério Público exercerá o direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, 

os mesmos poderes e ônus que às partes." 
26 Pelo critério subjetivo, a tese elaborada pelo ilustres membros do Ministério Público do Estado de São Paulo enu

merou 41 hipóteses de ação civil pública, previstas em vários textos legais. Ressalvaram, todavia, algumas situações 
em que a legitimação do Ministério Público é: (a) concorrente (por exemplo, a ação proposta para decretação da 
nulidade de casamento, art. 1.549 do Código Civil); e (b) subsidiária (por exemplo, o requerimento de interdição, 
art. 1.769, I a III, do Código Civil). (Idem, p. 34-35). Hugo Nigro Mazzilli apresenta um rol mais extenso, com 107 
hipóteses de ações de iniciativa do Ministério Público, conforme sejam fundadas na Constituição da República, no 
Código Civil, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
na legislação trabalhista, na Lei de Registros Públicos, na Lei de Loteamentos e em diversas leis extravagantes 
(MAZZILLI, Hugo Nigro. Op. cit., pp. 74-82). 
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tuição da República dizem, expressamente, que é função institucional do Ministério 
Público promover a ação civil pública27. 

Acontece que a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.34711985) não outorgou ao 
Ministério Público a legitimação privativa para ajuizar ação civil pública28. A reda
ção atual do art. 5° possibilitou o ajuizamento da demanda por outros legitimados, 
além do próprio Ministério Público. 

São eles: (a) a Defensoria Pública; (b) a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios; (c) as autarquias, as empresas públicas, as fundações e as sociedades 
de economia mista; e (d) as associações que, concomitantemente, estejam constituí
das há pelo menos um ano e que incluam, dentre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrên
cia ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

Ademais, em reforço à tese da legitimação concorrente e não privativa para a 
propositura da ação civil pública pelo Ministério Público, o art. 129, parágrafo 1°, 
da Constituição da República29 expressamente ressalva a possibilidade de se atribuir 
a terceiros essa legitimação30. 

Assim, a terminologia "ação civil pública" que, teoricamente, servia para deno
minar a ação civil proposta pelo Ministério Público não foi adequada e tecnicamen
te utilizada pela Lei n. 7.347/1985, pois abrangeu as ações de dimensão coletiva 
qjuizadas por outros colegitimados. 

O critério subjetivo utilizado por Calamandrei e que, no Brasil, deu origem à 
utilização dos adjetivos "público" ou "privado" para as ações penais não foi empre
gado pelo legislador civil. 

A partir da Lei n. 7.347/1985, além do próprio Ministério Público, diversos ou
tros colegitimados puderam ingressar em juízo para a defesa de direitos metaindi
viduais por meio de ações civis públicas. Não foi acolhida a taxatividade da ação 
civil pública prevista, inicialmente, no art. 81 do CPC, c/c o art. 3°, inciso 111, da Lei 
Complementar n. 40/198131 . 

Assim, o critério subjetivo não serve para explicar a aludida expressão. Da ótica 
subjetiva do conceito de "ação civil pública" não se chega a lugar nenhum, visto que 
a Constituição e a lei não atribuem legitimação exclusiva para o Ministério Público. 

Ademais, do ponto de vista do critério material (objetivo), a expressão não iden
tifica igualmente a natureza do bem tutelado, que é coletivo e pode ser exclusiva
mente privado32. 

27 NERY JR., Nelson. Op. cit., p. 96. 
28 GARCIA, Emerson. Ministério Público: organização, atribuição e regime jurídico. 3• ed. rev., ampl. e atual. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 297. 
29 CF/1988, art. 129, parágrafo 1": "A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não 

impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei." 
30 GARCIA, Emerson. Op. cit., p. 297. 
31 José Marcelo Menezes Vigliar explica a imprecisão técnica da Lei da Ação Civil Pública: "Ora, mas a ação civil 

pública não era exclusividade do Ministério Público? Não era uma das suas funções institucionais, na forma da Lei 
Complementar n. 40/81, art. 3", III? Conclusão: o fator histórico e doutrinário de Calamandrei, que preponderou 
para adjetivação, não vingou. Os demais legitimados pelos arts. 5" da própria Lei n. 7.347/85 e 82 da Lei n. 8.078/90, 
ao agirem em juízo para a defesa dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ajuízam ações civis 
públicas!" (VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Op. cit., p. 42) 

32 Em sentido semelhante, Pedro Lenza assim leciona: "Nem o critério subjetivo, nem o material servem para explicá
la. Isso porque, do ponto de vista subjetivo, a terminologia 'ação civil pública' seria inadequada já que não houve 
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Daí 0 motivo pelo qual José Marcelo Menezes Vigli~r d~fe.nd~ que a .ad~etivação 
"civil pública" é equivocada e nada m~is r~p:esenta, po~s ?ao md~ca o ~I~elt? .mat~
'al postulado (o coletivo), tampouco Identifica quem ajmza a açao (Mmisteno Pu-

n . - t )33 
blico, Defensoria Pública, entes políticos, assocmçoes e c. . , 

De acordo com 0 autor, a única conclusão a que se pode chegar e colocar o fator 
histórico como justificativa da terminolo~ia "ação .civi~ ~ública"3~· 

Posteriormente, para fomentar a dúvida termmologi~a.' o !I~ulo ~~I d? CDC, 
ue por força dos arts. 117 do CDC e 21 da Lei da Ação C! vil Pubhca, e mteuame~
~ domunicável com a Lei n. 7.347/1985, utilizou no ~e~ Capítulo 11 a exp:es~ao 
"ações coletivas" para qualificar as demandas que objetivam a defesa de dueitos 

individuais homogêneos. . _ . . . 
Com isso, abriu-se margem à interpretação de que existem duas ~çoes distmtas. 

(a) a "ação civil pública", ~ue pode se~ utili~ad~, .nos .termos d~ Lei n. 7.34?/~985, 
ara a tutela dos direitos difusos, coletivos e mdividuais homogeneos (estes ultlmos 

~penas quando houver relevância social); e (b) a "ação coletiva" que deve ser usada 
exclusivamente para a defesa dos direitos individuais homogêneos, na forma do que 

estabelecem os arts. 91 a 100 do CDC35. _ . " . 
Todavia esse não é 0 melhor entendimento. Em que pese nao exista uma. codi-

ficação" da 'legislação processual coletiva no .B~asi~, a. intrínseca ~elação e~Istente 
entre os sistemas do CDC e da Lei da Ação Civil Pubhca, constrmda pelo d~spost.o 
nos arts. 90 e 21 dos respectivos diplomas legais, deu origem ~ um verdadei~o ~I
crossistema processual coletivo, o qual permite o co~s~ante diál?go e a a~hcaçao 
em reciprocidade das fontes relativas à tute!a .dos ~uettos cole~Ivos. O~ SI~t~mas 
processuais do CDC e da Lei n. 7.347/1985 sao mterhgados e aphcam-se mdistmta-

mente36. . , . 
Logo a ação civil pública, criada para tutelar novos bens jUfldicos, ~arcados 

pelas car~cterísticas do que se passou a chamar ~e direitos difusos ou colet~vos, em 
razão da completa interação entre o CDC e a Lei n. 7.347/1985, teve. seu objeto a~
pliado para consagrar a possibilidade do ajuizamento de ação coletiva com o obje
tivo de defender os direitos individuais homogêneos. 

Assim, não há razão para dizer que ação civil pública é cabível tã.o soment~ ~ara 
a defesa dos direitos difusos e coletivos stricto sensu ou, quando mmto, dos direitos 
individuais homogêneos com relevância social. 

Do mesmo modo, 0 termo "ações coletivas" não identifica ape~as as demandas 
propostas para a defesa dos direitos individuais homogêneos. O simples fato de o 

atribuição de legitimidade exclusiva a órgãos públicos, como será visto. No mesmo sentido: o critério. material 
também seria insuficiente para justificar a escolha do nomenjuris, já que o o~Jeto d~ tu.tela trazido ~ela Lei 7.347/.~5 
(LACP), também, não é público. o direito material que se pretende tutelar e transmdividual: a) difuso ou co/etn o 
stricto sensu, nos termos do art. I" da LACP ( ... ); b) individual homogêneo, nos termos d~ art. 91 e ss. ele? art. 1~7 
do CDC tendo em vista a complementaridade do sistema do Código de Defesa do Con~umidor com o da Lei da Açao 
Civil Pública, em razão dos arts. 90 do CDC, e 21 da LACP." (LENZA, Pedro. Op. ctt., 152) 

33 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Op. cit., pp. 42-43. 
34 Ibidem, p. 46. 
35 MANCUSO Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 26. _ 
,. NERY JR., Nelson. "O processo civil no Código de Defesa do Consumidor". Revista de Processo n. 61. Sao Paulo: 

RT, janeiro/março de 1991, pp. 24-25. 
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CDC trazer a expressão "ações coletivas" no capítulo relacionado à defesa dos di
reitos individuais homogêneos não quer dizer que ela não possa ser utilizada para 
identificar o gênero do qual as demais demandas coletivas são espécies. O acerto da 
utilização da terminologia "ação coletiva" pelo CDC não pode ser prejudicado pelo 
equívoco terminológico da Lei n. 7.347/1985, que utilizou a expressão "ação civil 
pública" para abarcar demandas ajuizadas por outros legitimados, além do próprio 
Ministério Público. 

Como dito acima, o presente trabalho assume a corrente que defende a termino
logia "ações coletivas" como gênero que alcança todas as demandas cujo objeto seja 
a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, tais 
como: a ação civil pública, o mandado de segurança coletivo, a ação popular, a ação 
de improbidade administrativa etc. 

A expressão "ações coletivas" é etimologicamente ampla o bastante para com
preender todas as demandas que visam tutelar os direitos difusos, coletivos e indi
viduais homogêneos, uma vez que apenas identifica a natureza do bem protegido 
(direito coletivo), sem fazer referência ao elemento subjetivo da demanda. 

Qualquer ação que possua como objeto a tutela de direitos coletivos (lato sensu) 
é alcançada pelo gênero "ações coletivas". Portanto, o critério de distinção material 
(objetivo) é o adequado para identificar e denominar o gênero, e não as espécies, as 
demandas que envolvem litígios coletivos ou coletivizados. 

Por outro lado, em respeito ao desenvolvimento histórico e à função institucio
nal prevista na Constituição da República, a expressão "ação civil pública" deve ser 
entendida como uma das espécies do gênero "ações coletivas", proposta necessária 
e exclusivamente pelo Ministério Público. 

Nessa espécie, os critérios adequados de distinção têm enfoque subjetivo e for
mal, ou seja, a qualidade da parte legitimada ativa, o Ministério Público, é indis
pensável para caracterizar a demanda como "civil pública". Além disso, não pode 
incidir nenhuma das leis específicas que regulamentam os procedimentos especiais 
das "ações coletivas especiais". Por exemplo, se o Ministério Público impetra um 
mandado de segurança, o simples fato de o órgão ministerial ser a parte ativa da 
demanda, não implica dizer que a ação deva ser nominada de "ação civil pública". 

De outro modo, a demanda proposta pelos demais colegitimados, que pelo cri
tério subjetivo não se enquadra no conceito de "ação civil pública", por não ser de 
legitimação exclusiva do órgão ministerial, deve-se chamar "ação coletiva comum". 
Os critérios de distinção escolhidos são o subjetivo e o formal. Não sendo o Minis
tério Público a parte autora da demanda e não se aplicando nenhuma das leis espe
cíficas que regulam os procedimentos especiais de determinadas espécies de "ações 
coletivas", a demanda é "coletiva comum". 

É preciso esclarecer que a "ação civil pública" e a "ação coletiva comum" não 
têm nenhuma distinção prática e/ou teórica, a não ser o fato de que a parte legítima 
para o ajuizamento da primeira é, unicamente, o Ministério Público, enquanto que 
a segunda pode ser proposta pelos demais legitimados autorizados pelo sistema in
tegrado do CDC + Lei da Ação Civil Pública. 

Ambas devem ser apreendidas como simples expressões sinônimas que termi
naram aqui adotadas por questões didáticas e em respeito à origem legislativa e 
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doutrinária da expressão "ação civil pública", que foi construída do enfoque subje
tivo da titularidade da demanda37

• 

Contudo, o presente trabalho prefere utilizar a expressão "ação civil pública" no 
lugar da terminologia "ação coletiva comum" para denominar a espécie comum das 
"ações coletivas", por ser aquela empregada em vários textos legais e na Constitui
ção da República, mostrando-se consolidada na jurisprudência e na doutrina espe
cializada. 

Além disso, tanto a Lei n. 7.347/1985 como a Constituição da República admi-
tem que outros legitimados ajuízem demandas coletivas sob a denominação de 
"ação civil pública", ainda que não seja a terminologia apropriada para tanto. 

Todavia, a expressão "ação coletiva comum" não é aqui totalmente desconside
rada, sendo compreendida como um subgênero do qual a "ação civil pública" é sua 
espécie, servindo para diferenciá-la das "ações coletivas especiais", que obedecem 
a procedimentos especiais. 

Em resumo, a "ação civil pública" nada mais é do que uma "ação coletiva co
mum", pelo simples fato de ter seu procedimento regulamentado pelo núcleo co
mum do microssistema processual coletivo. 

Por fim, as demandas que obedecem a procedimentos especiais com peculiari
dades distintas daquelas previstas no sistema integrado do CDC + Lei da Ação Civil 
Pública (por exemplo, o mandado de segurança coletivo, a ação popular etc.) são 
abrangidas pelo subgênero denominado de "ações coletivas especiais". 

Nessa última hipótese, o critério de distinção é apenas formal, isto é, a caracte
rização de uma demanda como "ação coletiva especial" depende da existência de 
procedimento especial legalmente previsto. 

Desse modo, por questões didáticas, sugere-se dividir o gênero "ações coleti
vas" (critério material) em dois subgêneros: (a) "ação coletiva comum" (critério 
formal), expressão que compreende a espécie "ação civil pública", entendida como 
a demanda coletiva ajuizada por qualquer dos legitimados e que obedece ao núcleo 
comum do microssistema processual coletivo, formado pela interação do CDC + 
Lei da Ação Civil Pública; e (b) "ações coletivas especiais" (critério formal), termi
nologia que deve ser entendida como o subgênero adequado para identificar as de
mandas com procedimentos especiais e diferenciados em relação à "ação civil pú
blica". Enquadram-se nesse conceito: o mandado de segurança coletivo (Lei n. 
12.016/2009), a ação de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992), a ação 

' 1 Em sentido similar, Cassio Scarpinella Bueno assim elucida: "A tutela jurisdicional dos direitos e interesses indivi
duais homogêneos, contudo, não é disciplinada por aquele diploma legislativo. Ela se encontra nos arts. 91 a 100 do 
Código do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), em capítulo próprio, sugestivamente denominado 'Das Ações Coletivas 
para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos', objeto de exame do presente capítulo. A distinção entre ma
térias, contudo, quer ser apenas didática. Não existe nenhuma distinção ontológica entre uma 'ação civil pública' e 
uma 'ação coletiva'. Ambas as denominações devem ser entendidas como meras expressões idiomáticas que acaba
ram consagradas pelas leis de regência da espécie e, sobretudo, pela doutrina, pela jurisprudência e pelos usos e 
costumes forenses e que denotam diferentes procedimentos para buscar (e obter) tutela jurisdicional para determi
nadas situações de direito material. Assim, não há razão para entender aprioristicamente antiética a expressão 'ação 
civil pública' quando contrastada com 'direitos e interesses individuais homogêneos'. Pelo contrário, aquelas duas 
realidades inter-relacionam-se, integrando e complementando o acesso coletivo à Justiça, até mesmo por imposição 
do art. 21 da Lei n. 7.34711985 e do art. 90 do Código do Consumidor." (BUENO, Cassio Scarpinella. Op. cit., pp. 

241-242) 
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direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade (Lei n. 
9.868/1999); ação de descumprimento de preceito fundamental (Lei n. 9.882/1999), 
e o mandado de injunção (art. 5°, LXXI, da CF). 

Para melhor compreender a divisão terminológica sugerida, apresenta-se o se
guinte esquema gráfico: 

Ações coletivas 
(critério material) 

3. Esclarecimentos Finais 

Ação coletiva 
comum 

(critério formal) 

Ações coletivas 
especiais 

(critério formal) 

Ação civil pública 

Mandado de 
segurança 
coletivo 

Ação popular 

Habeas data 
coletivo 

Mandado de 
injunção coletivo 

Ação de 
improbidade 

administrativa 

ADin,ADCe 
ADPFetc. 

Sem desmerecer o trabalho que a doutrina se dá, há bastante tempo, em torno 
da questão terminológica, é preciso deixar claro que, do ponto de vista teórico, não 
é possível adjetivar qualquer ação como "civil", "penal", "pública", "privada", "co
letiva" etc. 

Isso porque a ação é proposta contra o Estado, com o objetivo de quebrar a inér
cia da função jurisdicional. A ação, portanto, tem natureza pública e autônoma, não 
vinculada ao direito material que pretende tutelar38• Uma ação, teoricamente, não 
deveria ter nome39• 

Todavia, por razões práticas e didáticas, criou-se no dia a dia forense e na dou
trina o costume de adjetivar as ações. Por esse motivo, mesmo não sendo tecnica
mente correto nominar as ações com adjetivos, o presente artigo escolheu por apre
sentar a divisão terminológica supra. 

" LENZA, Pedro. Op. cit., p. 154. 
39 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Op. cit., pp. 46-47. 
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Entretanto, é preciso ressalvar que, embora a nomenclatura de uma ação tenha 
importância prática e didática, o aplicador do Direito não pode, no estágio atual do 
Direito Processual, exigir do autor da demanda uma correta e exata denominação 
da ação40

• 

Na realidade, a nomenclatura da ação não é relevante para que a demanda tenha 
o mérito examinado pelo órgão jurisdicional. 

Logo, se um cidadão qualquer ajuizar demanda para defesa de um direito am
biental, nomeando-a, equivocadamente, de ação civil pública, deve o juiz recebê-la 
como ação popular, desde que presentes todos os requisitos da Lei n. 4.71711965. 

A denominação utilizada pouco interessa para que o mérito da demanda seja 
julgado. 

40 Rodolfo de Camargo Mancuso observa que: "importante que seja a correta nomenclatura dos institutos e das cate
gorias, não se pode, no atual estágio de desenvolvimento da ciência jurfdica, conferir relevância excessiva a esse 
aspecto formal, incorrendo-se em pleno século XXI, no equívoco de retroceder às priscas eras das /egis actiones, 
onde se exigia absoluto rigor no emprego da 'verba certa"' (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op. cit., p. 24). 


