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RESUMO 

 

 
LIPOLI. Adelson de Souza. Ação Popular: Mecanismo de Participação do 
Cidadão na Democracia. Trabalho de Conclusão de Curso (monografia – 
Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2017. 
 
Quando nos empenhamos em tentar compreender o significado de democracia nos 
deparamos com algo complexo, um fenômeno indecifrável que está em constante 
transformação, principalmente quando analisamos o tempo e lugar que se 
apresenta.  
A democracia, ao longo do tempo e em virtude de suas transformações e evolução, 
ela se apresenta em três espécies: a direta, a indireta (ou representativa) e a 
semidireta (ou mista). 
Ao longo dos estudos, podemos observar que quando falamos em Democracia 
Direta, falamos em um regime inviável para qualquer nação, haja vista a 
complexidade da sociedade contemporânea, em especial se observadas às 
questões de número populacional e territorial, sem falarmos nas questões culturais, 
econômicas e sociais. A falta de politização do homem moderno e outros fatores 
também contribuem negativamente para aplicação deste regime. Cabe-nos ainda 
reconhecer a ineficiência da democracia representativa, onde quase sempre a 
vontade dos representados não se iguala ou se aproxima da vontade dos seus 
representantes. Diante deste cenário de vontades conflitantes buscou-se alcançar 
um regime semi-direto de participação, realizando uma fusão entre os pontos 
positivos dos regimes: direto e indireto. 
Nessa busca pelo equilíbrio de vontades, surge a “Democracia Participativa”. 
Falamos aqui de uma nova leitura do regime democrático, ao qual se enfatiza a 
importância da participação popular em conjunto com a política na tomada de 
decisões que direcionam a nação. Trata-se de uma busca por novos canais de 
participação do cidadão, bem como uma melhor utilização dos canais já existentes. 
No Brasil, existem alguns canais de participação popular contemplados pela 
Constituição Federal de 1988, como o Plebiscito, o Referendo e a Ação Popular, 
sendo esta última contemplada pela Carta Magna em seu artigo 5º, inciso LXXIII, 
estando regulamentada pela Lei nº 4.717/65.  
O objetivo deste labor foi o de propor reflexões, análises sobre a “Ação Popular” e 
evidenciar a sua profunda ligação com a “Democracia Participativa”. 
Destarte, foi necessário estudar os aspectos processuais que norteiam tal instituto, 
ou seja: as partes, o objeto e a causa de pedir. 
Neste estudo, um dos objetivos foi o de demonstrar que a ação popular constitui 
legítimo direito político, o qual faculta ao cidadão uma participação direta e efetiva na 
vida política.  
Falamos aqui de um direito fundamental e como tal, deve ser exercido pelo cidadão 
como um valioso canal da “Democracia Participativa” e uma importante ferramenta 
na busca de mudanças que o nosso país tanto necessita.  
Infelizmente trata-se de um instituto pouco difundido e muito mal utilizado, é matéria 
minimamente desenvolvida pelos juristas, estando limitada a pouquíssimas páginas 
dos livros de direito constitucional. 

 



Palavras-chave: democracia – crise da democracia representativa – democracia 
participativa – participação popular - ação popular – direitos políticos. 



ABSTRACT 

 

LIPOLI. Adelson de Souza. Popular Action: Mechanism of Citizen Participation 
in Democracy. Course Completion Work (monograph - Undergraduate Degree 
in Law). Faculdade Cidade Verde, 2017 
When we try to understand the meaning of democracy we are faced with something 
complex, an indecipherable phenomenon that is constantly changing, especially 
when we analyze the time and the place that it is presented. 
According to (Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 2012: 104, pdf) "indeed, there are so 
many, and so opposing, conceptions of democracy that one can always choose 
something appropriate to each one's way of thinking." 
Democracy, over time and because of its transformations and evolution comes in 
three species: direct, indirect or representative and semi-direct or mixed. 
Throughout the studies, we can observe that when we speak of Direct Democracy, 
we speak of an unviable regime for any nation, given the complexity of contemporary 
society, especially if we look at the population and territorial issues, not to mention 
cultural, economic and social issue. The modern man’s lack of politicization and other 
factors also contribute negatively to the application of this regime. It is also important 
to recognize the inefficiency of representative democracy, where the will of the 
people represented almost always does not match or approximates the will of their 
representatives. Faced with this scenario of conflicting wills, we sought to achieve a 
semi-direct regime of participation, making a fusion between the positive points of the 
regimes: direct and indirect. 
In this quest for the balance of wills, "Participatory Democracy" arises. We speak 
here of a new reading of the democratic regime, which emphasizes the importance of 
popular participation in conjunction with politics in making decisions that guide the 
nation. This is a search for new channels of citizen participation, as well as a better 
use of existing channels. 
In Brazil, there are some channels of popular participation contemplated by the 
Federal Constitution of 1988, such as the Plebiscite, Referendum and Popular 
Action, the latter being contemplated by the Magna Cart in its article 5, item LXXIII, 
being regulated by Law No. 4.717 / 65. 
The objective of this work was to propose reflections, analyzes on the "Popular 
Action" and to demonstrate its deep connection with "Participatory Democracy". 
Therefore, it was necessary to study the procedural aspects that guides that institute 
that is: the parts, the object and the cause of request. 
In this study, one of it’s goals was to demonstrate that popular action constitutes a 
legitimate political right, which enables citizens to participate directly and effectively 
in political life. 
We speak here of a fundamental right and as such, it must be exercised by the 
citizen as a valuable channel of "Participatory Democracy" and an important tool in 
the search for changes that our country needs so much. 
Unfortunately, it is an undeveloped and very poorly used institute, it is a matter 
minimally developed by the jurists, being limited to very few pages of constitutional 
law books. 
 
Keywords: democracy - crisis of representative democracy - participatory 
democracy - popular participation - popular action - political rights. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 Este trabalho tem em seu objetivo principal a reflexão sobre a realidade 

política, social e econômica do Brasil. Trata-se de uma busca por conhecimento e 

até mesmo por soluções as quais muitos acreditam ser o maior problema deste país, 

“a ausência de investimento em educação”. 

 Assim, apontam os estudiosos do tema que tudo esta ligado diretamente a 

pouca ou a nenhuma instrução do povo, situação que os remete a precárias 

condições de sobrevivência e a uma miséria generalizada que consequentemente 

nos leva a falta de esperança, a baixa autoestima e a submissão completa. 

 Desta forma, entendem os doutrinadores como sendo de extrema importância 

a propositura da discussão sobre os problemas do regime democrático em um país 

cuja maioria de seu povo ignora qualquer conhecimento político e que se limita a 

aceitar que sua participação democrática está tão somente no ato de votar. Falamos 

aqui de uma questão social, com relevante influência de determinados aspectos 

culturais. 

 O Brasil é um país jovem, de longa transição social, política e econômica, no 

qual seu povo precisa sair do estado de estagnação em que se encontra. O cidadão 

precisa ser mais participativo e simultaneamente melhor representado, é preciso 

colocar em prática o exercício da cidadania, é necessário que o povo cada vez mais, 

seja conhecedor de seus direitos para que possa exigi-los daqueles que têm o poder 

e o dever de lhes dar: “os governantes, seus representantes eleitos”. 

 Diante dos fatos explicitados nos parágrafos anteriores, podemos observar 

que uma das características mais marcantes da constituição brasileira de 1988 é 

justamente a valorização e ampliação dos meios de participação popular. A nossa 

constituição contempla expressamente no seu artigo 1º, parágrafo único que “todo o 

poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”.1 Desta forma, podemos observar quão 

importante é a reflexão acerca das modalidades diretas de participação do cidadão, 

                                            
1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
41. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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na busca de ser mais participativo dentro de uma forma de governo democrática 

representativa. 

O presente trabalho busca evidenciar que a ação popular constitucional é 

uma das ferramentas disponíveis ao cidadão dentro da democracia participativa, ou 

seja, possibilita sua intervenção direta nas decisões políticas de seu país, do seu 

estado e do seu município. 

Desta forma, para realizar e organizar este trabalho, ele foi dividido em três 

capítulos. 

O primeiro capítulo será dedicado a um breve estudo do histórico e das 

formas de democracia por uma ótica apenas jurídica, não se adentrando a questões 

de ótica filosófica ou sociológica. Para relatar essa evolução histórica da 

democracia, daremos enfoque às formas: democracia direta, democracia indireta (ou 

representativa) e democracia semidireta (ou mista).  
 

No segundo capítulo deste labor, trataremos de um instituto jurídico 

denominado: Ação Popular Constitucional, o qual será abordado os seus conceitos, 

a sua evolução histórica, sua contemplação pela Constituição Federal e sua 

regulamentação jurídica.   

Por fim, no terceiro capítulo, vamos abordar alguns itens que são de extrema 

relevância na aplicabilidade do instituto jurídico da ação popular quando tratamos de 

seus aspectos processuais como os requisitos desse instituto, quais as condições 

que permeiam sua aplicabilidade, quais são os elementos da ação, quem são as 

partes e qual é o objeto da ação popular. 

Desta forma, enfrentaremos ainda a controvérsia sobre a natureza da ação 

popular enquanto mera garantia de direitos ou como um legítimo, um autêntico 

direito político. A função de controle sobre a gestão do patrimônio público exercido 

por meio da ação popular também será analisada neste capítulo que terá seu 

encerramento com o estudo sobre a grande relação entre o instituto da ação popular 

e o regime democrático que é, afinal, o principal objetivo. 

Considero que a escolha do tema dessa monografia justifica-se por 

demonstrar uma das formas pela qual o cidadão pode via Poder Judiciário cumprir 

seu papel social, exercendo sua cidadania. Nesta ótica, vislumbro ainda que tal 

provocação ao Poder Judiciário seja também uma forma deste referido “Poder” estar 

atuando em favor do controle popular e da defesa de interesses de toda uma 

coletividade. 
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O maior objetivo deste trabalho acadêmico é ressaltar o protagonismo do 

cidadão como agente absolutamente capaz de contribuir para a melhoria da 

realidade social deste país. É preciso haver mudanças significativas na busca da 

construção de projetos políticos voltados para a redução da representatividade e 

majoração da participação ativa dos cidadãos nas discussões políticas. 

Através das reflexões aqui propostas, busco sem ter a pretensão de esgotar o 

assunto e as discussões sobre o tema, despertar o interesse pelo estudo de um 

instituto que, apesar de estar presente em nosso sistema constitucional há bastante 

tempo, ainda não é conhecido por aqueles que se encontram fora do meio jurídico.  

 

CAPÍTULO 1.  NOTAS SOBRE A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO 
CONCEITO DE DEMOCRACIA 
 
 
1.1. A democracia como um conceito histórico 

 
 

A longa e sinuosa história da democracia vem sendo conceituada, sendo 

definida nas mais diversas formas. São inúmeros os pensadores que se 

empenharam na árdua tarefa de analisá-la e decifrá-la, mas nunca houve um 

consenso sobre o seu real significado. A relatividade do conceito sobre a 

democracia está ligada ao fato de que falamos aqui de um fenômeno histórico e em 

transição contínua, a qual se adapta conforme o tempo e lugar em que se apresenta. 

Sobre a historicidade do conceito de democracia escreveu José Afonso da Silva: 
 
 
Democracia é um conceito histórico. Não sendo por si um valor-fim, 
mas meio e instrumento de realização de valores essenciais de 
convivência, que se traduzem basicamente nos direitos fundamentais 
do homem, compreende-se que a historicidade destes a envolva na 
mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a cada etapa do 
envolver social, mantido sempre o princípio básico de que ela 
representa um regime político em que o poder repousa na vontade 
do povo. Sob esse aspecto, a democracia não é um mero conceito 
político abstrato, mas um processo de afirmação do povo e de 
garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no 
correr da história.2 

                                            
2 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.33ª ed.rev. e 
atual. São Paulo: Malheiros. 2009. p.125 – 126. 
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Já para Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 
 
Historicamente, o desenvolvimento teórico do conceito de 
democracia foi o resultado da prática de sucessivos e diferentes tipos 
de governo considerados – e muitas vezes, auto proclamados – 
democráticos. Assim, de diversos tipos de democracia praticados 
veio sendo destilado pela doutrina um conceito prático de 
democracia, que é sempre discutido em contraposição aos ideais 
teóricos de uma democracia perfeita. Hoje, longe de assentamento, 
persiste ainda essa discussão dos valores e fatores da democracia.3 
 
 

Diversas são as interpretações quanto às espécies de democracia e 

arduamente diversas são formas que se busca na adequação do tipo de democracia 

que melhor se adéqua a um determinado povo. Apesar de todas às limitações que 

permeiam o tema, fica a impressão de que é quase unânime a aceitação da 

resumida definição apresentada por Lincoln sobre a democracia, no que se refere a 

um regime político: “a democracia como regime político é governo do povo, pelo 

povo e para o povo”.4 

Trata-se de um conceito bastante resumido e extremamente simplificado, 

necessitando assim de um maior destrinchamento de seus elementos para sua 

melhor compreensão. Ao destrinchar a definição de Lincoln em conformidade com a 

nossa carta magna, percebemos que a expressão “governo do povo” nos remete ao 

princípio da soberania popular - “todo poder emana do povo”, conforme o expresso 

no art. 1º, parágrafo único da CF/1988 que reconhece ao povo a verdadeira 

legitimidade do poder. Já a expressão “governo pelo povo” retrata um 

reconhecimento real de existência da possibilidade de participação popular no 

exercício do poder, mesmo não sendo esta possibilidade de forma direta, apenas na 

forma de representação. Quanto à expressão “governo para o povo”, podemos 

entender que às ações, à utilização do poder sempre em prol do povo, esse sempre 

sendo o maior beneficiário. 

                                            
3 FILHO. Manoel Gonçalves Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 17. ed., 
rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 1989. p. 68.  
4 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª ed. Rev. 
e atual. – São Paulo: Malheiros, 2009. p. 126. 
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O grande desafio da doutrina, dos autores em relação a este conceito 

apresentado por Lincoln está na problemática da conceituação do que seria povo e 

como ele se apresenta neste complicado e controverso regime político, pois 

podemos perceber que assim como o conceito de democracia pode variar de acordo 

com o tempo e lugar onde está inserida, assim muda também o conceito sobre 

quem é o povo, quem faz parte, de que modo ele se apresenta no contexto da 

democracia. 

Ao buscarmos na história sobre o povo na democracia ateniense, nos 

deparamos com uma minoria, pois os escravos, os estrangeiros, as mulheres e as 

crianças não faziam parte desta concepção de povo no exercício da democracia, 

estes não tinham voz no regime democrático grego. Já na democracia liberal, 

podemos no orientar pela teoria de Siéyès, escritor e político francês e como expõe 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho: 

 
 
Segundo este, o supremo poder cabe não ao povo, conjunto dos 
homens vivos num determinado instante em determinado território, 
mas à nação, entidade abstrata, personalização dos interesses 
permanentes e profundos das gerações em sucessão. A nação é que 
é representada, não o povo. Este deve ser chamado a votar, mas ao 
fazê-lo, age como órgão da nação para a escolha dos representantes 
da nação. O eleitorado exerce, pois, uma função para o soberano: 
escolhe aqueles indivíduos cuja deliberação, singular ou coletiva, 
formula a vontade de nação soberana.5 

 
 

Um detalhe que nos chama à atenção quanto ao estudo dos conceitos e 

fundamentos da democracia é que, apesar de toda controvérsia que envolve o tema, 

apesar de toda sua adversidade, este ó regime político que se aplica a maioria dos 

Estados contemporâneos. Percebe-se que de alguma forma o regime democrático 

se adapta a um determinado Estado de acordo com seu tempo, local e cultura a qual 

está inserida. 

José Afonso da Silva nos leva a refletir sobre a democracia e entender que 

para ele, não se trata apenas de um regime político, mas também de uma filosofia 

de vida, de um processo de convivência, se não vejamos: 

 
 

                                            
5 FILHO. Manoel Gonçalves Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 17ª ed. 
Rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 1989. p. 73. 
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Podemos assim admitir que a democracia é um processo de 
convivência social em que o poder emana do povo, há de ser 
exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito do povo. 
Diz-se que é um processo de convivência, primeiramente para 
denotar sua historicidade, depois para realçar que, além de ser uma 
relação de poder político, é também um modo de vida, em que, no 
relacionamento interpessoal, há de verificar-se o respeito e a 
tolerância entre os conviventes.6 

 
 

Para finalizar, devemos ter em mente que eleição não é sinônimo de 

democracia, que um processo eleitoral não é um garantidor da democracia, da 

liberdade e da proteção de um povo, pois como vemos, a participação do povo no 

regime democrático contemporâneo se dá somente até o momento em que ele 

registra seu voto em uma urna. Desta forma é indispensável que este goze de 

informação abundante, não deixando se doutrinar por informações e noticiários 

deturpados, por informação sem conteúdo e contraditória, bem como deve fazer uso 

das suas prerrogativas constitucionais para que um dia se consiga realmente 

transformar os ideais democráticos em realidade, que a democracia realmente seja 

um regime em que exista o governo do povo, pelo povo e para povo com bem 

idealizou Lincoln. Desta forma, concluímos com as palavras do professor Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho: “O mundo é hoje unanimemente democrático. Todos os 

governos e todos os povos pretendem ser democráticos. Todos se declaram pela 

democracia e, não raro, se entredevoram pela democracia”.7  

 
 
1.2. Tipos de democracia  

 
 

Quando recorremos à doutrina, encontramos diversas classificações quanto 

aos tipos de democracia, conforme conceitua muito bem o professor Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho: “vários são os sistemas pelos quais se procura realizar o 

ideal de fazer coincidir, no máximo possível, os governantes e os governados. Isto 

                                            
6 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª ed. Rev. 
e atual. – São Paulo: Malheiros, 2009. p. 126. 
7 FILHO. Manoel Gonçalves Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 17ª 
Edição. São Paulo: Saraiva. 1989. p. 84. 
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para que todo ser humano continue livre no Estado, sujeitando-se a um poder de 

que também participe”.8 

O modelo ideológico pelo qual o povo deveria participar do poder cria três 

tipos de democracia, sendo elas a democracia direta, a indireta ou representativa e a 

semidireta ou mista. 

Existe ainda uma linha doutrinária que parte para um teórico mais voltado a 

ideologias políticas, sociais e econômicas que entende a democracia como sendo 

liberal, social, porém estas não possuem muito apreço por doutrinadores e 

estudiosos do tema. 

Desta forma, no decorrer deste trabalho abordaremos a evolução histórica da 

democracia, mas principalmente daremos enfoque nas formas denominadas 

“democracia representativa” e “democracia semidireta ou mista”. A primeira por se 

tratar do instituto democrático adotado pela nossa Constituição e a segunda em 

virtude de alguns elementos também previstos em nossa Constituição, mas que 

possibilita a participação popular em meio a um regime representativo. São fatos 

que nos permitem uma reflexão a cerca da nossa Constituição quanto ao seu regime 

democrático. Seria mesmo um regime democrático representativo, com algumas 

tendências participativas? Tal indagação se apresenta quando lermos o parágrafo 

único do art. 1º da CF/88 onde o constituinte nos informa que todo poder será 

exercido pelo povo, seja por meio de seus representantes eleitos, seja diretamente.  

Outro ponto que nos leva a fazer uma reflexão mais aprofundada no tema 

refere-se aos mecanismos de participação popular direta, previstos na CF/88, 

porém, raros são momentos que são colocados em prática. Fato este que merece 

que merece questionamentos. Qual o motivo de sua rara utilização? 

Desconhecimento? Ausência político-cultural? A Lei existe e se encontra a 

disposição do cidadão. 

Estas abordagens são necessárias para que melhor possamos compreender 

todo o contexto político, social, cultural e econômico que envolve nosso instituto 

democrático. 

                                            
8 FILHO. Manoel Gonçalves Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 17ª 
Edição. São Paulo: Saraiva. 1989. p. 68. 
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1.3. A democracia direta  

 
 

Democracia direta é um instituto pelo qual o povo participa diretamente dos 

poderes governamentais, ou seja, atua por si próprio nas decisões, tem o poder da 

palavra e do voto. 

Para José Afonso da Silva, “Democracia direta é aquela em que o povo 

exerce, por si, os poderes governamentais, fazendo leis, administrando e julgando; 

constitui reminiscência histórica”.9 

Este tipo democrático teve sua origem na antiguidade, nas chamadas 

Cidades-Estado romana e grega, sendo a mais conhecida e a mais utilizada como 

exemplo pela doutrina à democracia ateniense. 

Neste caso, vale lembrar que povo não era a grande massa, os 

trabalhadores, mas sim determinados cidadãos da elite ateniense, dotados de 

conhecimento político e poder econômico. A qualidade de cidadão era hereditária, 

sendo cabível apenas aos filhos (gênero masculino) de atenienses, não fazendo 

parte deste celebre rol de cidadãos às mulheres, os escravos e os estrangeiros. 

Vejamos a concepção do professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho quanto à 

democracia direta: “a democracia direta, ou seja, aquela em que as decisões 

fundamentais são tomadas pelos cidadãos em assembleia, é uma reminiscência 

histórica ou uma curiosidade quase que folclórica”.10 

 

Paulo Bonavides nos apresenta um conceito bastante interessante do que 

seria a democracia direta, denominada por ele como democracia antiga: 
 
 
A democracia antiga era a democracia de uma cidade, de um povo 
que desconhecia a vida civil, que se devotava por inteiro à coisa 
pública, que deliberava com ardor sobre as questões do Estado, que 
fazia de sua assembléia um poder concentrado no exercício da plena 
soberania legislativa, executiva e judicial.11 

                                            
9 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª edição. 
rev. e atual. São Paulo: Malheiros.  2010.  p. 136. 
10 FILHO. Manoel Gonçalves Ferrei ra. Curso de Direi to Constitucional. 17ª 
Edição. São Paulo: Saraiva. 1989. p.69 - 70. 
11 BONAVIDES. Paulo. Ciência Política. 10ª Edição. São Paulo: Malheiros. 2000. 
p.346. 
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Este modelo de democracia permeou até os fins do século XVIII e é 

considerado por pensadores políticos como próprio apenas aos Estados de pequeno 

espaço territorial e pequeníssima população, uma vez que seria impossível reunir 

todos os cidadãos de um Estado de grandes dimensões territoriais e populacionais 

para debaterem e tomar decisões políticas. 

 
 

1.4. Democracia indireta ou representativa 
 
 

Democracia indireta ou representativa é aquela pela qual o povo é a fonte 

originária de todo poder, e por tal, outorga poderes aos seus representantes para 

governar, sob a alegação da impossibilidade de dirigir os negócios públicos de forma 

direta e atuante em virtude de uma série de fatores que tornam impossível a atuação 

do povo na governança do Estado como o espaço territorial, o tamanho 

populacional, o desinteresse e a incapacidade intelectual do homem contemporâneo 

para dirimir ações de ordem pública, dentre outras. 

 

Nesta linha de entendimento, o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

cita a ideia exposta por Montesquieu quanto sua concepção de representação, 

lembrando que Montesquieu foi um dos grandes defensores da democracia 

representativa: 
 
 
A base fundamental da representação é a ideia exposta por 
Montesquieu de que os homens em geral não têm a necessária 
capacidade para bem apreciar e consequentemente bem decidir os 
problemas políticos. Assim, no interesse de todos, essas decisões 
devem ser confiadas aos mais capazes, aos representantes do povo. 
Mas todo e qualquer homem tem a capacidade de identificar, no seu 
círculo de convívio, esses que são mais capazes. Por isso, a seleção 
desses representantes deve ser dada a todo o povo, que 
estabelecerá por meio de uma eleição (observe-se que, para a 
doutrina política helênica, a eleição era um método aristocrático de 
seleção, enquanto o sorteio é que era considerado o modo 
democrático).12 

                                            
12 FILHO. Manoel Gonçalves Ferrei ra. Curso de Direi to Constitucional. 17ª 
Edição. São Paulo: Saraiva. 1989. p. 72. 
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A democracia representativa surgiu a partir das revoluções liberais do século 

XVIII, a qual pode citar como grande marco a Revolução Francesa, e após 

ramificando-se pela Europa.  

Apesar de ser denominada democracia representativa, em seu início 

apresentava um caráter mais voltado ao perfil aristocrático do que democrático por 

assim dizer, pois a minoria dos governantes era eleita por uma minoria do povo, haja 

vista que os mais pobres eram excluídos de qualquer participação política. Havia o 

chamado sufrágio censitário, onde se vinculava o direito de votar e o da elegibilidade 

ao seu grau de riqueza, ou seja, apenas aqueles com maior capacidade econômica 

detinham também a plena capacidade política. 

No final do século XIX, o sufrágio censitário foi perdendo força e dando lugar 

ao sufrágio universal, no qual o voto e a elegibilidade passaram a ser possíveis a 

todos os homens. As mulheres começaram a alcançar tais direitos um pouco mais 

tarde, em meados do século XX. Desta forma, a democracia representativa começou 

a adquirir um caráter de fato democrático, onde o povo se governa intermediado 

pelos seus representantes eleitos. 

Se por um lado Montesquieu era um grande defensor da democracia 

representativa, Rousseau, por sua vez, foi o maior expoente da teoria da soberania 

popular e grande crítico da democracia representativa, como demonstra o seguinte 

trecho de sua obra “Do Contrato Social”: 
 
 
A soberania não pode ser representada pela mesma razão por que 
não pode ser alienada; ela consiste, essencialmente, na vontade 
geral, e a vontade não se representa; ela é a mesma ou é outra; não 
há meio termo. Os deputados do povo não são, pois, nem podem ser 
seus representantes, já que não passam de comissários; nada 
podem concluir definitivamente. Toda lei que o povo não ratificou em 
pessoa é nula; não é uma lei. O povo inglês pensa ser livre; ele se 
engana muito, pois só o é durante a eleição dos membros do 
Parlamento; assim que são eleitos, o povo torna-se escravo, nada 
é.13 

 
 

                                            
13 ROUSSEAU. Jean Jaques. Do Contrato Social. Tradução: Vicente Sabino 
Júnior. São Paulo: Pillares. 2013. p. 160-161 
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Com estas palavras, e como critico ao principio da representatividade, 

Rousseau tenta negativar o que seria a base fundamental da representatividade 

democrática que é a vontade dos representantes em igual forma e teor a vontade 

dos representados. 

Apesar dos esforços para que o regime representativo consiga resolver os 

problemas sociais, percebemos que os legisladores quase sempre não legislam em 

harmonia com a vontade soberana do povo, pelo contrario, na maioria das vezes 

atuam de forma a sustentar apenas os seus próprios interesses, quase sempre em 

desacordo com os anseios da nação. 

Em uma de suas publicações na Revista dos Tribunais online, Paulo 

Bonavides ao retratar as críticas ao regime representativo no fim do século XVIII, 

traz uma ponderação de Pierre-Henri Prélot: 

 
 

O sistema representativo dissocia o corpo eleitoral do corpo 
legislativo. Funciona o primeiro apenas como mecanismo de 
designação e o segundo como órgão autônomo de vontade. 
Governa-se, por conseguinte, por via representativa, e a vontade dos 
governantes, a rigor, não é a vontade dos governados, mas vontade 
dos representantes. De modo que a missão política a que se 
convoca eleitoralmente o colégio de cidadãos, termina no ato da 
operação eleitoral.14 

 
 
Na mesma linha de pensamento sobre o regime representativo, e com uma 

definição muito bem elaborada, José Afonso da Silva pondera que: 

 
 

O regime representativo, no Estado burguês [concluímos então] 
procura resolver o conflito de interesses sociais por decisões da 
maioria parlamentar. Maioria que nem sempre exprime a 
representação da maioria do povo, porque o sistema eleitoral opõe 
grandes obstáculos a parcela ponderável da população, quanto ao 
direito de voto, para a composição das Câmaras Legislativas. Daí 
decorre que a legislação nem sempre reflete aquilo a que a maioria 
do povo aspira, mas, ao contrário, em grande parte, busca sustentar 
os interesses da classe que domina o poder e que, às vezes, está 
em contraste com os interesses gerais da nação. As classes 
dirigentes, embora constituindo concretamente uma minoria, 
conseguem, pelo sistema eleitoral, impedir a representação, nos 

                                            
14 Bonavides. Paulo. Revista dos Tribunais Online. O Regime Representativo e a 
Democracia. (apud Pierre-Henri Prélot). Maio/2011. p.5. 
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parlamentos, da maioria do povo, razão por que fazendo a maioria 
parlamentar, obtêm uma legislação favorável.15 

 
 
Críticas a parte, a democracia na forma representativa se solidificou e se 

tornou a base essencial da democracia contemporânea, onde se faz presente na 

maioria absoluta das nações mundiais, cada uma com suas particularidades e 

adaptações em consonância com seus espaços territoriais, densidade demográfica e 

especialmente com seus aspectos culturais.  

 
 

1.5. Democracia semidireta ou mista  
 
 

Por quanto já vimos anteriormente sobre as formas de Democracia, a 

modalidade que trataremos agora tem como destaque a combinação entre 

determinados elementos da democracia indireta (ou representativa) e da democracia 

direta. Basicamente, estamos falando do regime representativo, porém com o 

acréscimo de elementos do regime direto, uma vez que ao povo é concedido o 

direito de participar de certas decisões as quais seus representantes entendam ser 

viáveis.  

Diante da constatação das inúmeras problemáticas que envolvem a 

sociedade contemporânea (extensão territorial, número populacional, falta de 

vontade política do homem moderno), sendo este último implantado inteligentemente 

no coração das pessoas, tornando assim inviável a adoção da democracia direta e 

também com o reconhecimento da insuficiência da democracia representativa, uma 

vez que esta somente vislumbra a vontade da minoria, a vontade dos representantes 

e que quase sempre era contrária a vontade dos representados, bem como havia o 

temor da oligarquia no regime representativo, busca-se então através da 

miscigenação dos pontos positivos que envolvem os dois regimes anteriores.  

Vejamos aqui o entendimento do Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

sobre o assunto: 

 
 

                                            
15 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª edição. rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros.  2010.  p.131. 
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Procurando temperar a hegemonia parlamentar na democracia 
representativa – a soberania do parlamento – que pode tornar 
oligárquico o regime, certas Constituições, como a suíça, procuram 
assegurar ao povo a possibilidade de intervenção direta na tomada 
das decisões políticas. Estabelecem, assim, a democracia 
semidireta, que, embora seja basicamente representativa, é direta na 
medida em que o povo participa de modo imediato de certas 
decisões. Em geral essa participação se dá pela iniciativa legislativa 
popular, pelo referendum (ou seja, dando-se ao povo o poder de 
diretamente propor ou aprovar medidas legislativas e até normas 
constitucionais). Como em toda parte em que esta participação 
popular direta se admite, ainda assim os rumos do poder são ditados 
pelos representantes, parece acertado vê-la como modalidade de 
democracia representativa.16 

 
 

A democracia semidireta surge como uma tentativa de preencher as lacunas 

existentes no regime representativo, ela busca uma maior conexão entre as 

vontades do povo e a de seus representantes políticos. A participação direta do povo 

nas decisões políticas, deixando estes de serem meros sujeitos votantes e passando 

a ter uma efetiva participação para uma conexão e aproximação entre representados 

e representantes. “O princípio participativo caracteriza-se pela participação direta e 

pessoal da cidadania na formação dos atos do governo”.17 

Podemos perceber que a inclusão de instrumentos da democracia direta, no 

regime representativo, é na verdade a busca de completar a identidade entre a 

vontade popular e as decisões por parte de seus representantes, o que nos remete a 

ideia de autogoverno, de governo do povo. 

Após a Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX, observou-se uma 

forte tendência a aplicação da democracia semidireta em vários países do mundo. 

No Brasil não foi diferente e esta tendência foi seguida, conforme se apresentaram 

às constituições de 1946, 1967 (inclusive após a Emenda Constitucional nº 1 de 

1969) e especialmente a atual constituição, promulgada em 1988.  

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como a “constituição 

cidadã”, trouxe um maior leque de canais para a participação popular, dispondo 

expressamente em seu art. 1º, parágrafo único que “todo o poder emana do povo 

                                            
16 FILHO. Manoel Gonçalves Ferrei ra. Curso de Direi to Constitucional. 17ª 
Edição. São Paulo: Saraiva. 1989. p. 81 - 82. 
17 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Posi tivo. 33ª edição. 
rev. e atual. São Paulo: Malheiros.  2010.  p. 141. 



25 

 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”.18  

Fazendo uma breve análise do sistema constitucional brasileiro, se percebe 

que a doutrina é praticamente unânime em apontar que os instrumentos de 

participação direta, são aqueles contidos nos institutos do art. 14 da Constituição 

Federal de 1988, quais sejam, o plebiscito que está previsto no Art. 14, I da CF/88, 

ao qual as questões políticas ou institucionais primeiro são submetidas à vontade 

popular antes de sua formulação no poder legislativo. O referendo por sua vez, está 

previsto no Art. 14, II da CF/88 e apresenta-se de forma parecida ao plebiscito, 

porém este possui um trâmite contrário ao plebiscito, uma que às questões políticas 

ou institucionais, primeiro são aprovadas no legislativo e somente após a aprovação 

é que são submetidas à vontade popular. A iniciativa popular está prevista no Art. 

14, III, se apresenta de forma diferenciada dos institutos anteriores, sendo a 

iniciativa popular a forma em que se admite que o povo apresente projetos de lei ao 

legislativo, desde que subscrito por número razoável de eleitores. Porém é possível 

observar ainda a existência de vários outros dispositivos em nossa Carta Magna que 

abrangem à participação popular, conforme nos aponta José Afonso da Silva: “a 

Constituição adotou outras formas de democracia participativa, como as 

consagradas nos artigos 10, 11, 31, §3º, 37, §3º, 74, §2º, 194, VII, 206, VI, 216, 

§1º”.19      

Dentre os diversos dispositivos citados no presente trabalho, cabe-nos 

destacar um em especial e que é o objeto deste labor. Trata-se da “Ação Popular”, 

prevista no art. 5º, inciso LXXIII da CF/88, instituto pelo qual dedicaremos maior 

aprofundamento a seguir. 

 

 

 

                                            
18 BRASIL. Constituição Federal (1988). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 05 
de jun. 2017. 
19 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Posi tivo. 33ª edição. 
rev. e atual. São Paulo: Malheiros.  2010.  p. 142. 
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CAPÍTULO 2.  A AÇÃO POPULAR E O CONSTITUCIONALISMO  

 
 

2.1. Origens do instituto da ação popular na história constitucional 

 
 
Nas palavras do professor Paulo Lopo Saraiva: “A ação popular é a grande 

herança democrática do direito Romano. A ação popular – actio popularis – provém 

do direito romano e assim se apresenta naquela legislação: EAM POPULAREM 

ACTIONEM DICIMUS, QUAE SUUM IUS, POPULITUERTUR”. 20 

  

Ainda que de forma sucinta e objetiva, a história constitucional da ação 

popular merece nossa análise, nossa reflexão a respeito do seu nascimento, de sua 

trajetória desde o direito romano, passando pelo direito intermédio até chegarmos ao 

contemporâneo.   

Desta forma: “sustenta a doutrina que a ação popular tem uma origem remota 

advinda do Direito Romano e uma origem próxima que remonta ao século XIX, nas 

intituladas Leis Comunais da Bélgica de 1836 e França de 1837”. 21 

Conforme Rodolfo de Camargo Mancuso, em sua abordagem da ação 

popular em relação ao direito moderno e contemporâneo, ao qual intitulou “Das 

fontes romanas ao nosso tempo”, ele nos informa de modo mais detalhado que: 

 
 

Há consenso doutrinário em que no período ora enfocado a primeira 
aparição de um texto sobre ação popular deu-se na Bélgica, com a 
lei comunal de 30 de março de 1836 e em seguida o mesmo deu-se 
na França, com a lei comunal de 18 de julho de 1837. Na sequência, 
surgiu na Itália a possibilidade de ações populares em matéria 
eleitoral: Leis de 26 de outubro e 20 de setembro de 1859, a primeira 
sobre eleições administrativas e a segunda sobre eleições 
propriamente políticas. Ainda na península, consta a existência de 
ação popular “para impugnar isenções indevidas ou tributação 
insuficiente de um terceiro”. Ainda, em matéria de beneficência 
pública, “toda pessoa que pertence à circunscrição à qual se refere à 

                                            
20 SARAIVA, Paulo Lopo, O Caráter Democrático da Ação Popular: Direito Político da 
Cidadania Brasileira. In: MESSA. Ana Flávia. FRANCISCO. José Carlos, coordenadores. 
Ação Popular. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 13. 
21 FERNANDES. Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. Rev. ampl. e 
atual. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2011. p. 428 
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beneficência de uma instituição pode agir em juízo no interesse da 
mesma ou dos pobres a que ela é destinada 22 
 
 

Na Itália, país-berço das ações populares, elas continuam mantendo sua 

utilidade e eficácia até os dias atuais. Rodolfo de Camargo Mancuso nos traz em 

sua obra, uma afirmação de Nélson Carneiro sobre os principais temas que se 

revertem em ações populares atualmente no direito italiano: 

 
 

[...] as relativas à matéria político-eleitoral, à formação das listas 
eleitorais administrativas e aos crimes nelas praticados, à 
elegibilidade do conciliador ou vice-conciliador, à formação das listas 
de jurados e das de eleitores da Câmara do Comércio, às instituições 
de beneficência, a sobre impostos comunais e provinciais e às ações 
que caibam à comuna ou a fração da comuna.23 

 
 
No direito internacional contemporâneo, vemos que o instituto da ação 

popular tem seu início com o aparecimento do Estado Liberal, onde se busca 

respeitar o princípio da legalidade dos atos administrativos e se atribui o conceito de 

que a coisa pública é patrimônio do povo, uma junção que vem a propiciar uma 

participação embora mínima, mas direta do cidadão nos atos governamentais.24  

Além da Bélgica e França, o instituto da ação popular se faz presente no 

direito português, cujo instituto é admitido desde as ordenações e trata da defesa 

das coisas de uso comum do povo. No direito português vale ressaltar, até mesmo 

para um comparativo com a Lei da Ação Popular brasileira a Lei nº 83, de 31 de 

agosto de 1995 que regula o “direito de participação popular em procedimentos 

administrativos e o direito de acção popular”. A referida lei visa essencialmente à 

proteção de questões relacionadas á saúde pública, o ambiente, a qualidade de 

vida, a proteção do consumo de bens e serviços, o patrimônio cultural e o domínio 

público. Nota-se que se assemelham muitos os bens tutelados pelas leis 

portuguesas e brasileiras quanto ao instituto da ação popular. 

                                            
22  MANCUSO. Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 3ª edição, revista e atualizada. São 
Paulo. Revista dos Tribunais, 1998. p. 43 – 44. 
23 MANCUSO. Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 3ª edição, revista e atualizada. São 
Paulo. Revista dos Tribunais, 1998. p. 44. 
24 Ver: A evolução histórica da ação popular, por Weverson Viegas. Disponível em: 
https://jus.com.br/artigos/4200/a-evolucao-historica-da-acao-popular. Acesso em 21 mai. 
2017. 
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No direito espanhol, em seu texto constitucional a ação popular surge 

tratando de matéria criminal em 1931 no art. 101 da “Ley de Enjuiciamiento 

Criminal”. Art. 101: “La acción penal es publica”.25 

Diante deste breve relato sobre a ação popular no direito estrangeiro, 

podemos apurar que se trata de um instituto antigo, milenar, mas que se mantém 

longe de cair no esquecimento ou até mesmo no banimento jurídico uma vez que a 

coisa pública necessita, depende da participação de toda a coletividade, necessita 

da participação de todos para sua existência. A evolução cultural e intelectual dos 

cidadãos os direciona a buscar formas de participar e atuar na administração da 

coisa pública. A ação popular pode ser entendida como uma forma comparativa a 

um sistema de freios e contrapesos. Através da ação popular é possível estabelecer 

limites ao poder estatal na administração da coisa pública. 

Observando tudo quanto aqui foi exposto, vale findar este capítulo expondo 

uma afirmação de Rodolfo de Camargo Mancuso: 

 
 

Aspecto a ser sobrelevado na experiência italiana é que – à 
semelhança do ocorrido no Brasil, no “Estado novo”, e na Espanha 
franquista – a ação popular veio a ser suprimida no período fascista, 
a confirmar a tese de Nélson Carneiro, de que tais ações são “flores 
exóticas nos regimes absolutos”; de fato, seu histórico mostra que 
elas precisam da luz difusa dos regimes democráticos e do calor que 
se irradia do respeito às liberdades individuais. 26 

  
 

A ação popular se apresenta como um instituto democrático, dependente de 

uma democracia plena e efetiva para que possa surtir seus efeitos desejados. Nas 

palavras dos doutrinadores, podemos compreender nitidamente que a ação popular 

é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta, um instrumento ao alcance e a 

disposição do cidadão. 

 
 

2.2. Previsão da ação popular na história constitucional do Brasil 

 
 

                                            
25 MANCUSO. Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 3ª edição, revista e atualizada. São 
Paulo. Revista dos Tribunais, 1998. p. 47. 
26 MANCUSO. Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 3ª edição, revista e atualizada. São 
Paulo. Revista dos Tribunais, 1998. p. 44. 
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No direito brasileiro, a ação popular já se faz presente desde a Constituição 

Imperial de 1824, onde foi contemplada pelo art. 157:  

 
 

[...] por suborno, peita, peculato, e concussão haverá contra elles 
acção popular, que poderá ser intentada dentro do anno, e dia pelo 
próprio queixoso, ou por qualquer do povo, guardada a ordem do 
processo estabelecida na lei.27 

  
  

Essa abordagem da ação popular pela Constituição Imperial, como pode ser 

observado, está voltada para o estilo romano, ou seja, ela se apresente com um 

aspecto mais amplo que pode ser observado quando ela cita que a ação popular 

pode ser intentada por qualquer do povo. 

Alguns anos depois, em 1891, tida como a primeira Constituição Republicana 

nada trouxe quanto à ação popular, foi omissa, deixando o instituto restrito a casos 

esparsos com previsão legal em legislação ordinária. 

A grande inovação se dá em 1934, quando da promulgação da Constituição 

Brasileira que trazia em seu artigo 113, inciso 38: “Qualquer cidadão será parte 

legítima para pleitear a declaração de nullidade ou anullação dos atos lesivos do 

patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios”.28 

Percebe-se que a ação popular na Constituição de 1934 cita que qualquer 

cidadão e não mais qualquer do povo, ou seja, a ação popular já se apresenta na 

Constituição em sentido estrito. Porém sua vida útil foi muito curta, pouquíssimos 

três anos, o que frustrou sua consolidação.  

Tal fato se dá em virtude da outorga da Constituição de 1937, fruto do 

chamado golpe do Estado Novo, uma Constituição com cunhos autoritários, 

percebido e demonstrado pela supressão da ação popular. “A ausência da previsão 

da ação popular não representou uma simples omissão, mas uma deliberada opção 

do Constituinte de extirpar do cidadão qualquer possibilidade de participação na vida 

pública”.29  

                                            
27 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil. Carta de Lei de 25 de março de 1824. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em 04 de jun. 2017. 
28 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (1934). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em 04 de jun. 2017. 
29 FRATINI. Inácio de Loiola Mantovani. FERRARI. Danielle Eugenne Migoto, Aspectos 
Relevantes da Ação Popular. In: MESSA. Ana Flávia. FRANCISCO. José Carlos, 
coordenadores. Ação Popular. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 72. 
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O Brasil já em uma fase de redemocratização volta a contemplar a ação 

popular na Constituição de 1946, na qual previa o referido instituto em seu artigo 

141, parágrafo 38 com o seguinte texto: “Qualquer cidadão será parte legítima para 

pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da 

União, dos Estados, dos Municípios, das entidades autárquicas e de sociedades de 

economia mista”.30 O remédio constitucional teve seu alcance ampliado, pois passou 

a abarcar além das entidades da administração direta, também as entidades 

autárquicas e sociedades de economia mista. 

O instituto constitucional da ação popular ganhou força e era visto pela 

jurisprudência como um instituto auto-aplicável, o que incentivou e influenciou na 

criação da Lei Federal nº 4.717 de 29 de junho de 1965 (Lei da Ação Popular) que 

tinha como objeto regulamentar os dispositivos e estipular os requisitos que 

normatizariam a sua aplicabilidade. 

A Constituição de 1967, bem como a EC n° 1/69 31, também apresentaram 

ampliações, haja vista que fora acrescentado como possibilidade de afetação às 

pessoas jurídicas de direito público quando estas incorrerem em prática de ato lesivo 

“ao dispor genericamente sobre entidades públicas, redação esta que possibilitou a 

aplicação da ação popular a todas as entidades da administração direta e indireta”.32 

 A ação popular encontra seu apogeu na Constituição de 1988, na qual o 

constituinte além de manter as tutelas já contempladas nas constituições anteriores, 

amplia sua abrangência na busca da proteção a direitos coletivos, incluindo assim 

em seu rol protecionista: a proteção a moralidade, ao patrimônio histórico e cultural e 

de forma inteligente ao meio ambiente. 

A Constituição de 1988 contempla o remédio constitucional da ação popular 

em seu art. 5º, inc. LXXIII: 

 
 

Art. 5º, inc. LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

                                            
30 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1946). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br. Acesso em 04 de jun. 2017. 
31 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1 de 17 de Outubro de 1969. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm. 
32 FRATINI. Inácio de Loiola Mantovani. FERRARI. Danielle Eugenne Migoto, Aspectos 
Relevantes da Ação Popular. In: MESSA. Ana Flávia. FRANCISCO. José Carlos, 
coordenadores. Ação Popular. São Paulo, Saraiva, 2013. p. 73. 
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meio ambiente e ao patrimônio histórico ou cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência.33 

 
 

Cabe ainda atenção a ampliação da abrangência e do alcance da ação 

popular, em especial quando faz menção em seu art. 1º da 4.717/65 a figura: 

“entidade em que o Estado participe”, ou seja, a ação popular passou a alcançar as 

instituições paraestatais, subsidiárias das empresas públicas e sociedade de 

economia mista, inclusive instituições que venham a ser beneficiárias de subvenção 

do erário público. 

Para melhor compreensão o inteiro teor do art. 1º da Lei nº 4.717/65, cuja 

redação segue: 

 
 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação 
ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades 
autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 
141, § 38, CF/46), de sociedades mútuas de seguro nas quais a 
União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de 
serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja 
criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com 
mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de 
empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, 
dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou 
entidades subvencionadas pelos cofres públicos.34 

  
 

Ao observarmos o Art. 1º da Lei da Ação Popular, vemos que apesar de 

incluir em seu rol os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico 

ou turístico, um marco para aquela época, o referido artigo não trata da moralidade 

administrativa e tampouco do meio ambiente, por isso cabe aqui reiterar que o 

constituinte de 1988 agiu de forma inteligente, de forma louvável ao incluí-los no rol 

de proteções do remédio constitucional, objeto deste trabalho. 

Outro ponto que merece destaque se refere à isenção das custas judiciais e 

do ônus dos honorários da sucumbência concedida aquele autor que age de boa-fé. 

                                            
33 BRASIL. Constituição Federal (1988). Art. 5º, inciso LXXIII. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 05 
de jun. 2017. 
34 BRASIL. Lei nº 4.717 de 29 de junho de 1965. Regula a ação popular. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4717.htm. Acesso em: 05 de jun. 2017. 
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Trata-se da necessidade de incentivar o uso, o exercício da ação popular, uma vez 

que os cidadãos em sua maioria não se engajariam na empreitada de uma ação 

popular, mesmo de boa-fé, se tivesse que arcar com os custos da ação e possíveis 

honorários de sucumbência. A isenção da onerosidade que recairia em uma ação 

popular é de fundamental importância para estimular o cidadão a fazer uso deste 

instrumento. 

Desta forma, cabe aqui ressaltar que a nossa Constituição atual se apresenta 

de forma inovadora quando nos remetemos à abordagem da ação popular se dá em 

seu sentido mais estrito, constitucionalmente falando, ou seja, é um instrumento 

processual muito bem estabelecido pelo art. 5º, LXXIII da Constituição Federal e 

regulamentado pela Lei nº 4.717/65 e suas alterações trazidas pela legislação 

processual atual. 

 
 
2.3. Conceito e modalidades de Ação Popular  

 
 

A ação popular é um instituto que tem suas origens no direito romano, os 

quais adotaram tal instituto como forma estratégica de participação de uma parcela 

do povo nos negócios políticos e administrativos, possibilitando assim, a 

interferência do povo em certas decisões da administração pública e nas decisões 

políticas da época. Este legado deixado pelos romanos com as devidas ressalvas ao 

que se entendia como cidadão e as formas de discriminação cultural da época, ele 

se mostrava bastante saudável em relação ao aspecto democrático, uma vez que 

permitia a certa parcela dos cidadãos, do povo, o direito de fiscalização dos atos dos 

homens públicos, podendo ser visto como uma forma de manifestação direta da 

democracia participativa. 

Em nosso direito pátrio, são vastos os conceitos apresentados pela doutrina. 

Vejamos por exemplo o conceito de ação popular nas palavras de Bernardo 

Gonçalves Fernandes: 

 
 

A ação popular é uma ação constitucional de natureza civil, atribuída 
a qualquer cidadão, que visa a invalidar atos ou contratos 
administrativos que causem lesão ao patrimônio público ou ainda à 
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moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural e ao 
meio ambiente. 35 

 
 
 Ainda, argumenta Zulmar Fachin: 

 
 

Trata-se de ação constitucional, de natureza processual, utilizada 
para anular ato lesivo ao patrimônio público federal, estadual ou 
municipal ou de qualquer entidade de que o Estado participe, bem 
como à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural. A ação popular tem sido concebida como 
instrumento da cidadania. 36 

 
 
 Para complementar e enriquecer o conceito a respeito do instituto objeto 

deste trabalho vejamos a definição do professor José Afonso da Silva, a respeito do 

significado do termo “ação popular”: 

 
 
O nome da ação popular deriva do fato de atribuir-se ao povo, ou a 
parcela dele, legitimidade para pleitear, por qualquer de seus 
membros, a tutela jurisdicional de interesse que não lhe pertence, ut 
singuli, mas à coletividade. O autor popular faz valer um interesse 
que só lhe cabe, ut universis, como membro de uma comunidade, 
agindo pro populo. Mas a ação popular não é mera atribuição de ius 
actionis a qualquer do povo, ou a qualquer cidadão como no caso da 
nossa. Essa é apenas uma de suas notas conceituais. O que lhe dá 
conotação essencial é a natureza impessoal do interesse defendido 
por meio dela: interesse da coletividade. Ela há de visar a defesa de 
direito ou interesse público. O qualificativo popular prende-se a isto: 
defesa da coisa pública, coisa do povo (publicum, de populicum, de 
populum). 37 

 
 

Como visto o instituto da ação popular não é um instituto contemporâneo e 

nem tampouco de uma única característica ou abrangência, tendo em vista que no 

direito romano, a ação popular era entendida e aplicada em um sentido mais amplo 

e em contrapartida, no direito contemporâneo ela é aplicada de forma mais restrita, 

                                            
35 FERNANDES. Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3ª ed. Rev. ampl. e 
atual. Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2011. p. 429 
36 FACHIN. Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2012. p. 342. 
37 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª edição. rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros.  2010.  p. 462. 
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direcionada a coletividade, ela visa à tutela de interesses coletivos e não a pessoal, 

buscando assim o seu sentido jurídico e político simultaneamente.  

Visualizando a ação popular por este ângulo mais contemporâneo podemos 

compreender a definição conceitual de ação popular nas palavras e entendimento do 

professor José Afonso da Silva, que sem dúvida se adéqua melhor a natureza da 

ação popular: 

 
 

Podemos, então, definir a ação popular constitucional brasileira como 
instituto processual civil, outorgado a qualquer cidadão como 
garantia político-constitucional (ou remédio constitucional), para a 
defesa do interesse da coletividade, mediante a provocação do 
controle jurisdicional corretivo de atos lesivos do patrimônio público, 
da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio 
histórico e cultural. 38 

 
 
A jurisprudência e a doutrina majoritária entendem que o cidadão, autor de 

uma ação popular, age em nome próprio, defendendo em juízo interesses difusos 

pertencentes à coletividade, ou seja, não há um amparo legal para a defesa de um 

interesse próprio, mas sim, de toda uma comunidade, sendo o povo o beneficiário 

direto da ação popular e não apenas o seu autor. 

Trata-se de entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário como já 

mencionado anteriormente, porém tal entendimento não é unânime, alguns 

doutrinadores discordam desse entendimento, se não vejamos a posição de 

Alexandre de Moraes: 

 
Discordamos dessa posição, pois a ação popular, enquanto 
instrumento de exercício da soberania popular (CF, arts. 1º e 14), 
pertence ao cidadão, que em face de expressa previsão 
constitucional teve sua legitimação ordinária ampliada, e, em nome 
próprio e na defesa de seu próprio direito – participação na vida 
política do Estado e fiscalização da gerência do patrimônio público 
poderá ingressar em juízo.39 

 
 
Independente de a ação popular pertencer ao cidadão, de ser uma ação de 

um cidadão agindo em interesse próprio ou como é compreendida majoritariamente 

                                            
38 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33ª edição. rev. e atual. 
São Paulo: Malheiros.  2010.  p. 464. 
39 MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional. 24ª ed. – São Paulo: Atlas 2009. p. 187. 
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como sendo um ato de um cidadão em defesa de interesses coletivos, o que se 

extrai destes inúmeros conceitos a respeito da ação popular é que o cidadão possui 

uma poderosa ferramenta constitucional contra as mazelas do poder público, porém 

muito pouco usada, fato que será discutido mais adiante com a finalidade de 

entendermos o que limita seu uso por parte dos cidadãos. 

Ao longo de sua evolução histórica, a ação popular passou por 

transformações e adaptações conforme o meio em que fora inserida. Sendo assim, 

vale ressaltar que o presente trabalho tem por objetivo analisar o instituto 

constitucional “ação popular” de acordo com seu fundamento jurídico estabelecido 

pelo art. 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal brasileira e devidamente 

regulamentado pela Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, conhecida como a Lei da 

Ação Popular.   

Ao nos reportarmos ao instituto da ação popular em matéria constitucional, 

podemos afirmar que a nossa carta magna revalidou de forma inovadora o instituto 

objeto deste trabalho, seja no âmbito social, seja no âmbito jurídico, uma vez que ela 

fixa expressamente em seu âmbito a possibilidade de tutela à moralidade 

administrativa e ao meio ambiente, sendo estas, as maiores inovações explicitadas 

no atual texto constitucional se comparado aos textos anteriores que timidamente 

visava à anulação de “atos lesivos ao patrimônio de entidade pública” conforme EC 

nº 01/69, em seu art. 31, § 31. 

Ainda sobre o conceito da ação popular, não poderíamos deixar de refletir 

sobre as divisões da ação popular que às tornam específicas à finalidade a que se 

destinam. A doutrina de forma majoritária nos apresenta a ação popular particionada 

em quatro modalidades, ou seja, ação popular de natureza preventiva, supletiva, 

subsidiária e corretiva.  

Assim, a ação popular pode ser de natureza preventiva, de modo a não 

permitir que o ato lesivo aconteça e consequentemente venha a causar um eventual 

dano público. 

Temos também a ação popular de natureza supletiva, ou seja, é aquela que 

age na inatividade do poder estatal, deve ser proposta quando observada a omissão 

do poder público. Desta forma o autor da ação popular atua no lugar do 

representante da entidade pública, atua no lugar do titular ou ainda, pode promover 

ação popular exigindo que a administração pública pratique o ato, saindo de sua 

situação de omissão.  
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Temos ainda à ação de natureza subsidiária, onde o autor atua em conjunto 

com os órgãos da entidade pública, neste caso o objetivo é a força conjunta, ela tem 

um caráter auxiliador em determinada situação.  

Por fim, temos a ação de natureza corretiva, esta também intitulada de 

repressiva por alguns doutrinadores a qual se aplica quando o ato ilegal esteja 

acontecendo já há um determinado tempo. Trata-se de atos consumados e 

recorrentes, em andamento. Vale ressaltar que a ação popular corretiva não tem por 

objetivo apenas anular tal ato em andamento, mas também o de corrigir um ato que 

esteja sendo praticado de forma ilegal. 

 

 

CAPÍTULO 3.  ASPECTOS PROCESSUAIS DA AÇÃO POPULAR 
CONSTITUCIONAL 

 
 

3.1. Requisitos / Condições da ação popular 

 
 

Ao darmos início a abordagem sobre os requisitos da ação popular, seria 

interessante esclarecer que a doutrina diverge em apresentar o que entendem como 

sendo os requisitos da ação popular, uma vez que alguns doutrinadores os 

apresentam de forma bastante simplificada como é o caso do professor Bernardo 

Gonçalves Fernandes que os divide da seguinte forma: 

 
 

A) Requisito subjetivo: Cidadão. Há necessidade de ser cidadão para 
ajuizar a ação popular. Cidadão é aquele que possui capacidade 
eleitoral ativa (eleitor que está em dia com as obrigações eleitorais, 
portanto votando). B) Requisito objetivo: Lesão ao patrimônio público 
(ou mesmo ameaça de lesão ao patrimônio público) por ilegalidade 
ou imoralidade.40 

 
 
É valido neste ponto destacar que ao tratarmos do Requisito Objetivo, nos 

deparamos com outra polêmica: - Trata-se da real necessidade de haver ou não a 

                                            
40 FERNANDES. Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. – Rio de 
Janeiro. Lumen Juris, 2011. p. 431. 
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obrigatoriedade do binômio lesividade-ilegalidade para que seja possível a 

propositura de uma demanda popular. 

Parte da doutrina tenta nos apresentar que o autor da demanda popular 

deverá observar se está presente no requisito objetivo da ação popular o binômio: 

lesividade-ilegalidade. Se estiver presente apenas a ilegalidade e estando afastada 

a ocorrência da lesividade ao patrimônio público não caberá ação popular contra o 

ato. 

Vejamos a abordagem sobre o dilema apresentada pela professora Teresa 

Arruda Alvim Wambier: 

 
 

Os atos administrativos são marcados pelo fim a que se destinam. 
Por isso, um ato administrativo, mesmo que realizado sem a estrita 
observância das regras legais que incidem no caso, não deverá ser 
revogado ou anulado, se tiver alcançado a sua finalidade e se não 
tiver causado prejuízo ao interesse público. A mera ilegalidade, deste 
modo, não basta para a desconstituição de um ato administrativo por 
meio de ação popular. Impõe-se, sempre, seja a mesma qualificada 
pela lesividade.41 

 
 
A referida professora em seu parecer apresentado na Revista dos Tribunais 

on-line ainda nos apresenta de forma conclusiva a necessidade da ocorrência do 

binômio da ilegalidade-lesividade conforme segue: 

 
 

Não se questiona, assim, a finalidade da ação popular: trata-se de 
ação voltada à anulação de ato lesivo ao patrimônio público. Esta 
destinação da ação popular, estabelecida pela própria Constituição 
Federal (LGL\1988\3), impede que se anulem atos administrativos 
que, não obstante tenham se afastado de alguma prescrição legal, 
alcançaram a sua finalidade e não prejudicaram o interesse público. 
De todo modo, considerando que é muito difícil, senão impossível, 
haver lesão sem ilicitude, chega-se à conclusão de que o binômio: 
ilegalidade + lesividade é pressuposto fundamental da ação popular, 
sem o qual ela não pode prosperar. (...) 
Como se observou, a simples ilegalidade não basta para a anulação 
do ato administrativo, pois pode ocorrer que, embora eivado de 

                                            
41 WAMBIER. Teresa Arruda Alvim. A Ação Popular e seus Requisitos. Revista dos 
Tribunais online. vol. 1. p. 19 – 37. Out/2012. DRT\2012\450942.Thomson Reuters, 2012. 
p.6.  
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algum vício, o ato tenha alcançado sua finalidade sem gerar prejuízo 
ao interesse público42. 

 
 
Seguindo esta linha de raciocínio, parte da doutrina entende ser 

imprescindível que para a propositura de uma ação popular, o autor em sua inicial 

deverá comprovar de forma inequívoca que o ato se constitui pela  ilegalidade e 

lesividade ao interesse público. Assim também entendeu a primeira turma do STJ 

em 16/12/2014: 

 
 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. 
IRREGULARIDADES FORMAIS AVERIGUADAS NO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, QUE NÃO ENSEJARAM, 
CONTUDO, DANO AO ERÁRIO, CONFORME RECONHECIDO EM 
PERÍCIA JUDICIAL E PELO TCE DE MINAS GERAIS. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NO 
RESSARCIMENTO DOS COFRES PÚBLICOS, COM ESTEIO EM 
LESÃO PRESUMIDA À MUNICIPALIDADE, SOB PENA DE 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE ESTATAL.  (...) 4. A 
Ação Popular consiste em um relevante instrumento processual de 
participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa 
do patrimônio público, bem como da moralidade administrativa, do 
meio-ambiente e do patrimônio histórico e cultural; referido 
instrumento possui pedido imediato de natureza desconstitutiva-
condenatória, pois colima, precipuamente, a insubsistência do ato 
ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores enumerados no 
inciso LXXIII do art. 5o. da CF/88 e, consequentemente, a 
condenação dos responsáveis e dos beneficiários diretos ao 
ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes. 5. Tem-se, 
dessa forma, como imprescindível a comprovação do binômio 
ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a 
procedência da Ação Popular e consequente condenação dos 
requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos 
comprovadamente atestados ou nas perdas e danos 
correspondentes. 6. Eventual violação à boa-fé e aos valores éticos 
esperados nas práticas administrativas não configura, por si só, 
elemento suficiente para ensejar a presunção de lesão ao patrimônio 
público, conforme sustenta o Tribunal a quo; e assim é porque a 
responsabilidade dos agentes em face de conduta praticada em 
detrimento do patrimônio público exige a comprovação e a 
quantificação do dano, nos termos do art. 14 da Lei 4.717/65; 
assevera-se, nestes termos, que entendimento contrário implicaria 
evidente enriquecimento sem causa do Município, que usufruiu dos 
serviços de publicidade prestados pela empresa de propaganda 
durante o período de vigência do contrato. 7. Não se conhece do 

                                            
42 WAMBIER. Teresa Arruda Alvim. A Ação Popular e seus Requisitos. Revista dos 
Tribunais online. vol. 1. p. 19 – 37. Out/2012. DRT\2012\450942.Thomson Reuters, 2012. 
p.6.  
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Recurso Especial da Empresa de Propaganda e Marketing, em face 
de sua manifesta intempestividade, e do Recurso Especial interposto 
pelo ex-prefeito. Recursos Especiais dos demais recorrentes 
providos, para afastar a condenação dos mesmos a restituir aos 
cofres públicos o valor fixado no Acórdão do Tribunal de origem. 
Com fulcro no art. 509 do CPC, atribui-se efeito expansivo subjetivo a 
presente Decisão, para excluir a condenação ressarcitória dos 
demais litisconsortes necessários. 
(STJ - REsp: 1447237 MG 2012/0162982-5, Relator: Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2014, 
T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015).43  

 
 
Já em paralelo ao entendimento apresentado, observamos que outra parte da 

doutrina e jurisprudência possui tese oposta e esse entendimento. O professor 

Bernardo Gonçalves Fernandes, em sua obra tece críticas ao entendimento de que 

é necessário o binômio da ilegalidade-lesividade para viabilidade da ação popular 

conforme podemos observar a seguir: 

 
 

Não podemos mais concordar com o entendimento clássico de que a 
lesão ao patrimônio público seria apenas por ilegalidade, conforme 
posicionamento de que apenas seria viável a ação popular quando 
da ocorrência do binômio lesividade-ilegalidade Acreditamos que 
discussão (ou mesmo o debate) em torno do pretenso caráter 
subjetivo (da vagueza) da concepção de imoralidade já estaria por 
demais ultrapassada, na medida em que a moralidade foi alçada a 
princípio constitucional presente no art. 37 (e, portanto, como norma 
constitucional) e se coloca atualmente na doutrina e na 
jurisprudência dotada de parâmetros de aferição (ainda que os 
mesmos sejam criticáveis). Nesses termos, consideramos a 
moralidade administrativa (patrimônio moral) como objeto autônomo 
da ação popular que poderá existir mesmo sem lesão ao erário 
público.44 
 
 

Nesse mesmo entendimento, temos as palavras do professor Zulmar Fachin: 
 
 
Os requisitos para a propositura da ação popular são a condição de 
eleitor a ilegalidade e a lesividade. Discute-se no entanto, se a 
ilegalidade é requisito exigido sempre, pois pode ocorrer que o ato, 
apesar de estar de acordo com a lei, seja imoral e lesivo aos cofres 

                                            
43 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça STJ. Recurso Especial: Resp 1447237 MG 2012/ 
0162982-5. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/178440581/recurso-
especial-resp-1447237-mg-2012-0162982-5. Acesso em: 20/08/2017.  
44 FERNANDES. Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. – Rio de 
Janeiro. Lumen Juris, 2011. p. 431. 
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públicos. Entendemos que, para ensejar a ação popular, o ato não 
precisa ser ilegal. Basta que seja imoral.45  

 
 
O Ministro do STJ, José Delgado em sentença prolatada em 09/03/2005 

decidiu de forma a compactuar com o posicionamento dos doutrinadores Bernardo 

Gonçalves Fernandes e Zulmar Fachin, não apreciando a necessidade da 

demonstração do binômio: ilegalidade-lesividade. Assim, vejamos: 

 
 

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. 
PRESSUPOSTOS. ILEGALIDADE. LESIVIDADE. 1. A ação popular 
é meio processual constitucional adequado para impor a obediência 
ao postulado da moralidade na prática dos atos administrativos. 2. A 
moralidade administrativa é valor de natureza absoluta que se insere 
nos pressupostos exigidos para a efetivação do regime democrático. 
3. Contrato de risco sem autorização legislativa e sem estudos 
aprofundados de viabilidade do êxito que foi assumido por 
administrador público para pesquisar petróleo em área não 
tradicionalmente vocacionada para produzir esse combustível. 4. 
Ilegalidade do ato administrativo que, por si só, conduz a se ter como 
ocorrente profunda lesão patrimonial aos cofres públicos. 5. A lei não 
autoriza o administrador público a atuar, no exercício de sua gestão, 
com espírito aventureiro, acrescido de excessiva promoção pessoal e 
precipitada iniciação contratual sem comprovação, pelo menos 
razoável, de êxito. 6. Os contratos de risco para pesquisar petróleo 
devem ser assumidos pelo Estado em níveis de razoabilidade e 
proporcionalidade, após aprofundados estudos técnicos da sua 
viabilidade e autorização legislativa. 7. A moralidade administrativa é 
patrimônio moral da sociedade. Os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário devem proteger esse patrimônio de modo incondicional, 
punindo, por mínima que seja, a sua violação. 8. "Na maioria das 
vezes, a lesividade ao erário público decorre da própria ilegalidade 
do ato impugnado" (STF, RE 160381/SP, Rel. Min. Março Aurélio, DJ 
12.08.94, p. 20052). 9. "O entendimento sufragado pelo acórdão 
recorrido no sentido de que, para cabimento da ação popular, basta a 
ilegalidade do ato administrativo a invalidar, por contrariar normas 
específicas que regem a sua prática ou por se desviar dos princípios 
que norteiam a administração pública, dispensável a demonstração 
de prejuízo material aos cofres públicos, não é ofensivo ao inciso 
LXXIII do art. 5º da Constituição Federal, norma que abarca não só o 
patrimônio material do Poder Público, como também o patrimônio 
moral, o cultural e histórico" (STF, RE 120.768/SP, Rel. Min. Ilmar 
Galvão, DJU de 13.08.99, p. 16). 10. "... o entendimento de que, para 
o cabimento da ação popular, basta a demonstração da nulidade do 
ato administrativo não viola o disposto no artigo 153, parágrafo 31, 
da Constituição, nem nega vigência aos arts. 1º e 2º da Lei 4.717/65, 
como já decidiu esta Corte ao julgar caso análogo (RE 105.520)"(RE 

                                            
45 FACHIN. Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. ver. atual. e ampl. – Rio de 
Janeiro: Forense, 2012. 
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113.729/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 25.08.89, pg. 13558). 
11."Antes mesmo de promulgada a vigente Carta, o STF orientou-se 
no sentido de que para cabimento da ação popular basta a 
demonstração da nulidade do ato , dispensada a da lesividade, que 
se presume (RTJ 118, p. 17 e 129, p. 1.339"(Milton Flaks, 
in"Instrumentos Processuais de Defesa Coletiva", RF 320, p. 34). 
12."... ultimamente a jurisprudência têm se orientado no sentido de 
que basta a demonstração da ilegalidade, dispensada a da 
lesividade, que se presume" (Luis Roberto Barroso, "Cadernos de 
Direito Constitucional e Ciência Política - Ação Popular e Ação Civil 
Pública. Aspectos comuns e distintivos". Jul - set. 1993, nº 4, p. 236). 
13. Invalidação do contrato firmado em 11.09.79, entre a 
PETROBRÁS e a PAULIPETRO. Ilegalidade reconhecida. Lesividade 
presumida. 14. Embargos de divergência conhecidos, porém, 
rejeitados. (STJ – E REsp: 14868 RJ 2002/0013142-3, Relator: 
Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 09/03/2005, S1 - 
PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 18.04.2005 p. 206RDR 
vol. 33 p. 200)46.  

 
 
As duas teorias aplicadas ao binômio da ilegalidade-lesividade por parte da 

doutrina e principalmente pela aplicabilidade das teorias por parte do STJ, hora uma, 

hora outra, compreensível é que, a ação popular possui o propósito de anular um ato 

ilegal ou ilegítimo que seja lesivo ao patrimônio público, abrangendo ainda o meio 

ambiente e como consequência do ato, proceder com a condenação dos seus 

respectivos responsáveis e beneficiários do ato praticado, vislumbrando suas perdas 

e danos, conforme estabelece o art. 11 da Lei 4.717/65. 

Neste diapasão, parte da doutrina não vê a necessidade da existência do 

binômio da ilegalidade-lesividade para a propositura da ação popular, pois mesmo 

não ocorrendo a lesividade ao interesse público, mas existindo a ilegalidade do ato, 

a este já é possível buscar sua nulidade por intermédio da ação popular. O rigor na 

busca da legalidade dos atos administrativos se justifica pelo fato de que assim se 

evita os precedentes usuais na administração pública, em especial quando se trata 

de licitações, uma porta ao favorecimento ilícito e ao superfaturamento nos valores 

de produtos e serviços, ou seja, a ilegalidade sempre precederá a lesividade. 

Retornando ao início deste tópico, como já fora informado anteriormente, os 

doutrinadores divergem ainda quanto aos requisitos que habilitam a propositura da 

                                            
46 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça STJ. Embargos de Divergência no Recurso 
Especial: EREsp. 14868 RJ 2002 / 0013142-3. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/113978/embargos-de-divergencia-no-recurso-
especial-eresp-14868-rj-2002-0013142-3. Acesso em 20/08/2017. 
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ação popular. Outra ala da doutrina não entende que os requisitos da ação popular 

se resumem apenas em subjetivo e objeto.  

Diferentemente do que foi apresentado até o momento, a outra ala dos 

doutrinadores, dos quais compartilho do mesmo entendimento, apresentam os 

requisitos da ação popular como sendo mais abrangentes e entendem que para a 

propositura da demanda popular é necessário cumprir certos requisitos de 

admissibilidade assim como ocorre nas demais demandas judiciais. Tais requisitos 

podem ser de aspectos específicos e de aspectos gerais. 

Os requisitos específicos necessários para a procedência do pedido se darão 

quando ficarem demonstradas a ilegitimidade e/ou ilegalidade, do ato a ser 

invalidado, bem como a lesividade do patrimônio público.  

Desta forma, vejamos a definição dos requisitos específicos apresentada pelo 

professor José Afonso da Silva: 

 
 

Os requisitos específicos e fundamentais da demanda popular 
constituem-se do seguinte: a) existência de um ato, em tese, lesivo 
ao patrimônio de uma das pessoas ou entidades sindicáveis, ou de 
uma omissão culposa que tenha dado origem a ato lesivo a esse 
patrimônio; b) que esse ato seja inválido, conforme a legislação 
correspondente, ou tenha sido considerado como nulo pela lei de 
ação popular, segundo as circunstâncias, sendo de notar que a 
Constituição vigente não mais exige a ilegitimidade do ato, bastando 
a lesividade. Mas a lei regulamentar ainda a exige, validamente a 
nosso ver, pois, nesse aspecto, não nos parece que o texto 
constitucional seja impositivo e executório. 
Enfim, a lesividade ao patrimônio público é o requisito primordial, 
pois nossa ação popular não é cabível senão nessa hipótese. Se o 
ato for apenas nulo ou anulável, isto é, se não se afirmar também a 
lesividade do patrimônio, a demanda não é admissível.47 

 
 
Como visto, os requisitos específicos da ação popular constituem os 

pressupostos necessários para a procedência do pedido de anulação do ato ou 

contrato objeto da demanda popular.48 

Assim sendo, conclui-se que os requisitos específicos devem constituir os 

pressupostos mínimos necessários para a propositura da ação e efetiva procedência 

                                            
47 SILVA. José Afonso da. Ação Popular Constitucional Doutrina e Processo. 2ª ed. revista, 
ampliada e aumentada. São Paulo: Malheiros. 2007. p.163. 
48 MORELLI. Daniel Nobre. Requisitos da Ação Popular. In: MESSA. Ana Flávia. 
FRANCISCO. José Carlos, coordenadores. Ação Popular. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 367. 
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de uma determinada ação judicial, podendo assim variar de acordo com a natureza 

jurídica da ação. 

Agora, ao falarmos sobre os requisitos gerais, também conhecidos no meio 

doutrinário como: condições da ação, falamos assim de requisitos básicos exigidos 

para a propositura qualquer espécie de ação, bem como para regular seu trâmite em 

qualquer processo judicial, o que inclui a demanda popular. 

Os requisitos gerais da ação popular estarão presentes quando houver a 

possibilidade jurídica do pedido formulado na petição inicial, o interesse de agir e a 

legitimidade do autor.  

Para falarmos dos requisitos gerais em virtude de sua amplitude, 

particionamos em três tópicos a serem tratados separadamente conforme segue. 

 
 

3.1.1. Requisitos Gerais 
 
 

As condições da ação no sistema processual brasileiro elencadas no NCPC 

(art. 330 e 485) mencionam a existência de três condições para a propositura de 

uma ação: a possibilidade jurídica do pedido, o interesse processual e a legitimidade 

das partes. Desta forma e observada à relevância destes três pressupostos 

essenciais ao seguimento saudável de uma ação, iremos a seguir, tratar de cada um 

destes aspectos que compõem às condições da ação. 

 

3.1.2. Possibilidade Jurídica do Pedido 
 
 

A possibilidade jurídica será válida quando se fizer presente na demanda 

popular alguns dos elementos elencados no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, 

bem como nos dispositivos da Lei nº 4.717/65. 

Desta forma podemos afirmar que a possibilidade jurídica se faz presente 

quando o objeto da demanda estiver fundamentado por uma norma jurídica que o 

regulamente ou ainda, quando não existir uma norma jurídica que o impeça ou vede 

a sua instituição. 

Rodolfo de Camargo Mancuso, ao tratar da possibilidade jurídica do pedido 

nos apresenta uma situação exemplificativa para expor seu conceito: 
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Tomemos, como exemplo, uma ação popular em que se pretenda a 
anulação de um ato administrativo que atribuiu certa empreitada a 
terceiro, sem prévia licitação, quando seria esta de rigor; omissão 
essa de que veio resultar prejuízo ao erário, pela realização da obra 
por quem não se mostrara em condições de levá-la a bom termo. Ao 
examinar a “possibilidade jurídica do pedido”, deverá o julgador 
proceder ao contraste entre a pretensão e os textos de regência, 
apenas para verificar se estes, em princípio, em tese, albergam 
aquela. Não é o momento processual para considerações 
axiológicas, de fundo; senão tão-somente, apreender se a matéria e 
fato está razoavelmente provada e, se em princípio, ela pode levar às 
consequências previstas na norma.49 

 
 
Resumindo, o objeto da ação popular é a desconstituição do ato ilegal e lesivo 

ao patrimônio público, sendo assim, o pedido será juridicamente possível somente 

após análise e constatação pelo juiz se o ato é ilegal e se há possibilidade de causar 

dano ao Estado. Vale ressaltar que à análise realizada pelo juiz não é exaustiva, 

mas o juiz deverá em primeiro momento se ater em apenas analisar se estão 

presentes os preceitos legais que dão causa a propositura da ação. Neste contexto, 

Mancuso ainda nos dá mais uma aula a respeito da análise e dos critérios a serem 

observados pelo juiz quanto a possibilidade jurídica do pedido na ação popular: 

 
“Possibilidade” é termo de acepção bem distinta de “certeza”. Daí, o 
exame conclusivo acerca da juridicidade da pretensão só poderá ser 
feito no momento processual em que se perquirirá sobre o mérito da 
controvérsia. A nível de condições da ação, “possibilidade jurídica do 
pedido” apresenta-se como um projeto ou um esboço jurídico, e, 
nesses parâmetros deve ser apreciada.50 

 
 
O professor José Afonso da Silva nos apresenta um conceito bastante 

interessante a respeito da possibilidade jurídica do pedido: 

 
 

A possibilidade jurídica, para o exercício da ação, conceitua-se como 
existência de uma norma jurídica que, em tese, autorize a pretensão 

                                            
49 MANCUSO. Rodolfo de Camargo Mancuso. Ação Popular. Revista de Processo. vol. 
27/1982. p. 175 – 185. Jul – Set/1982. Doutrinas Essenciais de Processo Civil. vol. 9. p.91 – 
105. Out/2011. DTR\1982\27. p. 4. 
50 MANCUSO. Rodolfo de Camargo Mancuso. Ação Popular. Revista de Processo. vol. 
27/1982. p. 175 – 185. Jul – Set/1982. Doutrinas Essenciais de Processo Civil. vol. 9. p.91 – 
105. Out/2011. DTR\1982\27. p. 4. 
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do autor. Significa a possibilidade, concedida pela ordem jurídica, de 
alguém invocar a atividade jurisdicional, para a tutela de um bem, ao 
qual julga com direito.51 

 
 
Desta forma é possível compreendermos que a possibilidade jurídica do 

pedido está automaticamente outorgada pelo ordenamento jurídico desde que o 

pedido esteja em acordo com o que estabelece a Constituição e a Lei específica 

anteriormente citada, não havendo a necessidade de vínculo direto entre a 

possibilidade e a procedência do pedido. 

 
 

3.1.3. Interesse de Agir 
 
 
O interesse de agir do autor da ação popular é outorgado pela existência da 

utilidade, da necessidade e da adequação do pleito judicial, ao qual o autor narrará 

toda a ocorrência e sua respectiva fundamentação na petição inicial. 

De acordo com Daniel Nobre Morelli: 

 
 

No caso da ação, objeto desta obra, ainda que não tenha interesse 
direto no resultado final da demanda, qualquer cidadão, cujo objetivo 
seja a imposição legal e constitucional atinente às ações populares, 
poderá atuar na proteção do interesse público e dos direitos de toda 
a coletividade. 
O interesse de agir do autor popular está consubstanciado na 
proteção da moralidade administrativa, do meio ambiente, do 
patrimônio histórico e cultural, sendo evidente que esse interesse 
nasce da possibilidade constitucional outorgada para que qualquer 
cidadão atue na defesa da coisa pública. 
Em verdade, o autor popular não possuirá interesse de agir caso o 
pedido tenha como exclusivo objetivo a proteção do seu direito 
individual, já que, repita-se, é da natureza (e finalidade) da ação 
popular a proteção dos direitos de toda a coletividade. 
Assim pode-se concluir que o interesse de agir do autor popular 
somente estará configurado quando o pleito popular tiver como 
finalidade a proteção dos interesses difusos, ou seja, de toda a 
população, sendo vetada a propositura da ação popular para a 
defesa de interesse próprio.52 

 
                                            
51 SILVA. José Afonso da. Ação Popular Constitucional Doutrina e Processo. 2ª ed. revista, 
ampliada e aumentada. São Paulo: Malheiros. 2007. p.148. 
52 MORELLI. Daniel Nobre. Requisitos da Ação Popular. In: MESSA. Ana Flávia. 
FRANCISCO. José Carlos, coordenadores. Ação Popular. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 364. 
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Vale ressaltar que o interesse de agir do autor de uma demanda popular não 

é exclusivamente seu, ou exclusivamente pessoal, direto. Apesar de gozar de pleno 

e legítimo interesse que lhe concede o direito de defender o patrimônio público, a 

moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio cultural, o autor não 

possui uma titularidade baseada em um direito subjetivo, nem tampouco um 

interesse básica e especificamente seu, de caráter pessoal, seu interesse será 

sempre abrangente a uma coletividade, a população sofreu os danos e não apenas 

o autor. 

 
 

3.2. As partes e o objeto da ação popular 

 
 

3.2.1. As partes 
 
 

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIII nos apresenta de forma 

expressa que o autor de uma demanda popular é o cidadão. Já a lei nº 4.717/ 65, 

em seu art. 1º nos informa que: “Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a 

anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio (...)”. 

Ocorre que existe uma celeuma doutrinária quanto à definição da palavra 

“cidadão” explicitada no art. 5º, inc. LXXIII da Constituição Federal. 

São observadas na doutrina duas correntes, sendo que a primeira defende e 

se fundamenta pelo §3º do art. 1º da Lei nº 4.717/65, onde entendem que cidadão é 

o nacional ou o estrangeiro naturalizado que se apresente sem nenhum fato 

impeditivo ao gozo de seus direitos políticos, em especial ao direito de votar e de ser 

votado. Sua cidadania se comprovará através da apresentação do seu título eleitoral 

ou um documento a ele equivalente. 

Nesta corrente podemos entender que o doutrinador ao usar a palavra 

“cidadão”, automaticamente visou excluir o estrangeiro não naturalizado, as 

sociedades, os sindicatos, as associações e as pessoas jurídicas de qualquer 

natureza. A estes entes não cabe legitimação para propositura de ação popular. 

Vale ressaltar que esta corrente é majoritária e conta inclusive com a 

pacificação do STF quanto à propositura de demanda popular por pessoa jurídica no 
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polo ativo da ação: Súmula 365 do STF: “Pessoa jurídica não tem legitimidade para 

propor ação popular”. 

Uma segunda corrente, sendo esta minoritária possui entendimento diferente. 

Entende que “cidadão” não se resume apenas ao sujeito em pleno gozo de seus 

direitos políticos, defendem um conceito muito mais amplo, ou seja, a “ampliação da 

legitimidade ativa para a propositura da ação popular, uma vez que tal ampliação 

favoreceria a defesa dos interesses tutelados pela ação popular” 53  

Um defensor desta corrente é o professor José Afonso da Silva, conforme 

podemos observar a seguir: 

 
 

(...) nacionalidade e cidadania, a Constituição distinguiu claramente 
os dois termos. Mas deu ao termo cidadania uma dimensão muito 
para além do simples direito de votar e ser votado que se entende 
ser a caracterização do cidadão legitimado para a ação popular. 
A doutrina predominante e a jurisprudência fixaram o conceito estrito 
da palavra cidadão naquele dispositivo constitucional: cidadão, para 
o exercício da ação popular, é somente aquela pessoa que estiver no 
gozo dos direitos políticos: em sentido estrito, o direito de votar e ser 
votado54. Mas não se exige que o eleitor esteja em dia com suas 
obrigações eleitorais.55 
 
 

Desta forma, a ação popular foi colocada à disposição dos cidadãos, 

legitimando apenas os nacionais e os estrangeiros naturalizados, desde que estes 

estejam dotados do pleno exercício dos direitos políticos conforme estabelece o art. 

1º da Lei nº 4.717/65. 

 
 

3.2.2. Legitimidade Ativa 
 
 

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIII, da CF nos apresenta o seguinte 

texto sobre a legitimação de autoria em uma ação popular: “Qualquer cidadão é 

parte legítima para propor ação popular”. 

                                            
53 ASSIS. Carlos Augusto de. Ação Popular – Condições e Elementos da Ação. In: MESSA. 
Ana Flávia. FRANCISCO. José Carlos, coordenadores. Ação Popular. São Paulo. Saraiva, 
2013. p. 405. 
54 SILVA. José Afonso da. Ação Popular Constitucional Doutrina e Processo. 2ª ed. revista, 
ampliada e aumentada. São Paulo: Malheiros. 2007. p.157. 
55 SILVA. José Afonso da. Ação Popular Constitucional Doutrina e Processo. 2ª ed. revista, 
ampliada e aumentada. São Paulo: Malheiros. 2007. p.159. 
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Desta forma podemos compreender que a palavra “cidadão” deve ser 

empregada com certa cautela, haja vista que se compreende como sendo cidadão, e 

consequentemente estará legitimado a propor uma ação popular aquele indivíduo 

que comprove os seus direitos políticos, ou seja, deverá estar devidamente 

habilitado, sendo ele legítimo detentor de direito ao exercício do voto.  

Ainda, ao nos referirmos a legitimação para se propor uma ação popular, 

cabe destacar a visão conclusiva que nos apresenta o professor José Afonso da 

Silva sobre o uso da palavra “cidadão” pelo constituinte: 

 
 

A palavra cidadão empregada no inc. LXXIII do art. 5º da 
Constituição, como também faziam as Constituições anteriores, a 
nosso ver, só teve como finalidade excluir estrangeiros e pessoas 
jurídicas da legitimidade para propor a demanda popular. (...) 
Mas a interpretação restrita aceita pela doutrina, já constitui norma 
legal, e, pois, só a pessoa legitimada, para propor a ação popular, 
aquela que está no gozo de seus direitos político-eleitorais. Enfim: só 
o eleitor pode intentar a demanda popular.56 

 
 
Cabe destacar que a prova cabal para comprovar a cidadania do autor 

popular se dá através do título eleitoral ou documento a ele equiparado, ou seja, o 

título eleitoral é a prova documental da cidadania, cuja cópia deve ser anexada na 

petição inicial conforme estabelece o art. 1º, § 3º da Lei 4.717/65. 

Hely Lopes Meirelles é taxativo ao dizer que: “(...) o sujeito ativo da ação será 

sempre o cidadão – pessoa física no gozo de seus direitos políticos – isto é, um 

eleitor”.57 

Para esses autores fica claro que o cidadão é meramente aquele sujeito de 

nacionalidade brasileira, o “nacional”, gozando de seus direitos políticos. 

Neste sentido, vejamos o entendimento do STJ ao tratar do assunto no REsp. 

1.242.800/MS, presente no informativo 476: 

 
 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ELEITOR COM 
DOMICÍLIO ELEITORAL EM MUNICÍPIO ESTRANHO ÀQUELE EM 
QUE OCORRERAM OS FATOS CONTROVERSOS. 
IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CIDADÃO. TÍTULO DE 

                                            
56 SILVA. José Afonso da. Ação Popular Constitucional Doutrina e Processo. 2ª ed. revista, 
ampliada e aumentada. São Paulo: Malheiros. 2007. p.158. 
57 MEIRELLES. Hely Lopes. Ação Popular e sua Lei Regulamentar. Doutrinas Essenciais de 
Processo Civil. vol. 9. p. 35 – 45. Out/2011. DTR\2012\1737. p.5. 
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ELEITOR. MERO MEIO DE PROVA. 1. Tem-se, no início, ação 
popular ajuizada por cidadão residente e eleitor em Itaquiraí/MS em 
razão de fatos ocorridos em Eldorado/MS. O magistrado de primeiro 
grau entendeu que esta circunstância seria irrelevante para fins de 
caracterização da legitimidade ativa ad causam, posição esta 
mantida pelo acórdão recorrido - proferido em agravo de instrumento 
(...). 4. Note-se que a legitimidade ativa é deferida a cidadão. A 
afirmativa é importante porque, ao contrário do que pretende o 
recorrente, a legitimidade ativa não é do eleitor, mas do cidadão. 5. O 
que ocorre é que a Lei n. 4717/65, por seu art. 1º, § 3º, define que a 
cidadania será provada por título de eleitor. 6. Vê-se, portanto, que a 
condição de eleitor não é condição de legitimidade ativa, mas apenas 
e tão-só meio de prova documental da cidadania, daí porque pouco 
importa qual o domicílio eleitoral do autor da ação popular (...). 17. 
Recurso especial não provido. 
(STJ - REsp: 1242800 MS 2011/0050678-0, Relator: Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/06/2011, 
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2011).58  
 

Assim, conforme a doutrina e a jurisprudência majoritária, a cidadania não 

sinônima de nacionalidade, pois nem todo cidadão brasileiro possui cidadania efetiva 

para propor uma ação popular. 

Apesar deste posicionamento majoritário, contrariando de tal posicionamento, 

haja vista que a Constituição de 1988 ao se referir ao legitimado em propor ação 

popular, refere-se ao “Cidadão” de forma ampla e generalizada, diferentemente do 

que nos apresenta a Lei nº 4.717/65 que em seu art. 1º, § 3º exige que o Cidadão 

seja um eleitor, que possua um título eleitoral e possa usufruir de seus direitos 

políticos, o que parece ser uma forma de reduzir, de filtrar entre o povo, aquele que 

seja “digno” de ser chamado “Cidadão” pelo simples fato de estar em dia com suas 

obrigações eleitorais. A dignidade do cidadão está muito além do simples poder do 

voto e por tanto não deve ser auferida por este adimplemento.  Vale observar ainda 

que a referida lei elaborada no ano de 1965, um ano após o golpe militar de 1964, 

estando o país na vigência do regime militar. Este fato demonstra claramente que a 

interpretação dada ao conceito de cidadão há época não vislumbrava critérios 

democráticos, mas sim autoritários e limitadores a quem caberia a legitimação para 

propositura de uma ação popular. Tal discriminação aplicada na época e repetida 

nos dias atuais não condiz com a realidade de um regime democrático que o Brasil 

tenta externalizar em datas atuais. 
                                            
58 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça STJ. Recurso Especial: REsp. 1242800 MS 2011 / 
0050678-0. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21115734/recurso-
especial-resp-1242800-ms-2011-0050678-0-stj/inteiro-teor-21115735. Acesso em 
29/08/2017. 
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Essa questão já deveria ter sido revista em 1988 quando da promulgação da 

Constituição cidadã, na qual não deveria haver o conservadorismo do regime militar 

de 1965, restringindo a nomenclatura “cidadão” o direito a propositura de uma ação 

popular, sem que de forma clara o objetiva trouxesse o que se deve entender por 

cidadão. Trata-se de uma omissão constitucional, de uma lacuna que vem sendo 

preenchida por uma lei arcaica e que já se faz merecedora de uma ampla reforma 

há muitos anos. 

Um dos pontos urgentes que merece ser reformado, seria a revogação do § 

3º, do art. 1º da Lei 4.717/65 que tem como único objetivo restringir somente ao 

eleitor o direito ao exercício da ação popular. A referida Lei deve ser reformada e 

democratizada, tornando o exercício da ação popular mais abrangente, acessível 

aos demais cidadãos.  

No ano de 1952, o Senador Ferreira de Souza apresentou no senado um 

projeto de Lei, projeto nº 2.466, o qual mantinha a nomenclatura “cidadão”, porém 

não o vinculava a ser possuidor de um título eleitoral ou documento semelhante para 

que fosse possível propor uma ação popular59. Neste projeto o “cidadão” era 

compreendido como sendo o “brasileiro” e “civilmente capaz”. Veja que estes dois 

requisitos elevam a abrangência do termo cidadão e de forma muito mais 

democrática alcançaria um maior número de cidadãos que estariam de fato 

habilitados à propositura de uma ação popular. 

Vejamos aqui como foram apresentados os artigos: 1º e 7º do projeto nº 

2.466/52: 

 
 

Art. 1º: Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação 
ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, 
dos Estados, dos Municípios, das entidades autárquicas e das 
sociedades de economia mista [...] 
Art. 7º: Só será parte legítima, nos termos do art. 1º, quem for 
brasileiro e civilmente capaz.60 

                                            
59 CARNEIRO. Nelson. Das ações populares civis no direito brasileiro. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 25. p. 468-495, jul./set. 1951. p. 473. In: MAGALHÃES. 
Maria Luisa Costa. Disponível em:  
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=105
71. Acesso em 23/09/2017. 
60 CARNEIRO. Nelson. Das ações populares civis no direito brasileiro. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 25. p. 468-495, jul./set. 1951. p. 473. In: MAGALHÃES. 
Maria Luisa Costa. Disponível em: 
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Como se pode observar, o referido projeto não atrelava a noção de cidadão 

ao de eleitor, para se propor uma demanda popular, bastava ser brasileiro e 

civilmente capaz. Em momento algum se cogitou a necessidade de que o cidadão 

deveria comprovar sua legitimidade em propor ação popular mediante apresentação 

de um título de eleitor ou documento similar. 

Infelizmente por motivos já citados anteriormente (fase pós-golpe militar) o 

projeto não foi aprovado, vigorando até os dias de hoje a forma aprovada pela Lei 

4.717/65. 

Defende alguns doutrinadores que a forma mais viável seria a versão 

apresentada no projeto nº 2.466/52, não atrelando a condição de cidadão a de 

eleitor e vou ainda mais além ao entender que além do cidadão, deveria ser 

ampliado o rol de legitimados a determinada espécie de pessoa jurídica, como por 

exemplo, ás entidades sindicais e associações, às quais possuem maiores acesso a 

informações, conhecimento dos atos estatais e podem ser muito mais atuantes no 

que se refere à fiscalização da boa gestão do patrimônio público.  

Outra situação interessante é aquela envolvendo estrangeiros residentes ou 

não no Brasil, quando nos deparamos com as limitações impostas na propositura da 

ação popular ao estabelecer que cidadão: é o nacional ou o naturalizado, bem como 

exigir o título de eleitor como documento obrigatório ao autor da ação popular, 

especialmente ao olharmos ao texto constitucional e uma de suas inovações que foi 

a tutela de proteção ao meio ambiente.  

Hoje, o mundo está globalizado e bem diferente do que era em 1965. Ao 

falarmos em meio ambiente, é fato que não podemos afastar questões referentes à 

globalização, uma vez que às questões ambientais são fatores de alcance mundial, 

em especial quando nos referimos ao Brasil e sua floresta Amazônica, aos seus 

aquíferos e outros bens naturais que se encontram em território nacional. 

O legislador ao ampliar a abrangência da ação popular prevendo a tutela de 

proteção ao meio ambiente não vislumbrou a ampliação quanto à possibilidade de 

um estrangeiro vir a propor demanda popular a questões relacionadas ao meio 

                                                                                                                                        
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=105
71. Acesso em 23/09/2017. 
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ambiente, fato que entendo ser discutível e plenamente viável uma vez que o maior 

beneficiário seria o próprio meio ambiente. Trata-se de um bem de interesse comum. 

Já existem alguns doutrinadores que entendem que com a ampliação da 

abrangência do objeto da demanda popular, o “meio ambiente”, também seria 

necessária uma ampliação ao que se entende por cidadão, uma vez que o meio 

ambiente transcende fronteiras e sua proteção é de interesse comum entre os 

nacionais e os estrangeiros. 

Desta forma é entendido que a legislação brasileira deve ser modificada de 

forma específica nas questões relacionadas ao meio ambiente e sua preservação, 

abrindo a possibilidade de que estrangeiros, sejam pessoas físicas ou pessoas 

jurídicas (entidades de proteção ambiental) internacionais possam a vir propor ação 

popular que vise à preservação do meio ambiente tendo em vista sua amplitude e 

magnitude. Vejo como mais uma força jurídica a serviço do meio ambiente em 

detrimento às mazelas governamentais. 

Podemos aqui citar como um exemplo clássico desta magnitude, desta 

abrangência a floresta amazônica, na qual, seus reflexos, sejam eles positivos ou 

negativos atingem a coletividade mundial e não apenas em âmbito nacional. “A 

limitação de acordo com o perfil do legitimado não parece considerar a 

complexidade de determinadas situações concretas (...)”.61  

Percebamos que a Constituição Federal de 1988 não vislumbra a palavra 

“Cidadão”, como sendo equivalente ao termo “eleitor”. Ela não equipara o cidadão 

ao eleitor, a doutrina o faz utilizando o art. 1º, § 3º da Lei 4.717/65. 

Constitucionalmente falando, vejo que “Cidadão” não é o mero possuidor de 

um título eleitoral. Desta forma, necessário se faz uma maior reflexão sobre o 

assunto, haja vista, existir uma grande necessidade de evolução e adequação das 

normas infraconstitucionais.  

Ainda falando em legitimidade ativa, devemos tratar da questão do jovem 

eleitor, aquele com idade entre dezesseis e dezoito anos. Ocorre que como já 

observamos anteriormente, a prova da cidadania se dá por meio da apresentação do 

título de eleitor que por lei é permitida sua emissão a todo cidadão com idade de 

dezesseis anos completos na forma facultativa, sendo este, caso opte pela emissão 

                                            
61 CONCI. Luiz Guilherme Arcaro. DONNINI. Thiago Lopes Ferraz. Ainda a Legitimidade 
Ativa na Ação Popular Constitucional. In: MESSA. Ana Flávia. FRANCISCO. José Carlos, 
coordenadores. Ação Popular. São Paulo. Saraiva, 2013. p. 405. 
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do seu título um detentor de documento comprobatório de sua cidadania ao qual lhe 

confere permissão a ingressar com uma demanda popular. 

Por outro lado, é sabido que o maior de dezesseis anos e menor de dezoito é 

considerado relativamente incapaz. Desta forma a questão a ser compreendida é: 

mesmo possuindo título de eleitor, esse jovem necessitaria ser submetido ao 

instituto da assistência? 

Neste sentido e na busca de resposta a esta questão, vejamos o 

entendimento do STJ ao se posicionar no agravo regimental do recurso especial nº 

266.219: 

 
 

[...] a capacidade processual ou capacidade de estar em juízo está 
intimamente ligada ao conceito de capacidade civil. As pessoas 
físicas têm essa capacidade quando se acham em pleno exercício de 
seus direitos. Trata-se dos maiores de dezoito anos de idade que 
não se encontram em nenhuma das situações nas quais a lei civil os 
dá por incapazes para os atos da vida civil.62 

 

Assim, diante do posicionamento do STJ em relação ao tema, entendemos 

existir uma distinção entre a capacidade de votar e a capacidade de demandar em 

juízo, sendo que ao falarmos em capacidade de votar, falamos aqui em ser parte em 

um processo (eleitoral), mas quando falamos em postular em juízo, podemos 

concluir que tal prática só é permitida ao absolutamente capaz sem necessidade de 

recorrer ao instituto da assistência. Desta forma, vale lembrar que a Lei que exige 

como prova de cidadania o título de eleitor, foi elaborada em 1965, ou seja, no ano 

seguinte ao golpe militar de 1964, época em que um jovem com dezesseis anos não 

possuía direito a voto. 

 
 

3.2.3. Legitimidade Passiva 
 
 
A legitimação passiva se apresenta com um leque vasto no quesito de 

abrangência, pois a composição do polo passivo da demanda popular na se dará 

apenas pelo agente causador ou gerador do direito ao ato a ser impugnado, mas 

                                            
62 STJ, AgRg no Resp nº 266.219, Rel. Min. Luiz Fux, J. 27/04/2004, DJU 31.05.2004. In: 
MORAES. Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. ver. atual. Niterói/RJ. 
Impetus, 2008. p. 673. 
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serão chamados a compor o polo passivo todos os envolvidos que de algum modo 

contribuíram e até se beneficiaram diretamente, seja por ação ou omissão. 

 Os entes que se enquadram na composição da Legitimação Passiva da ação 

popular estão elencados nos arts. 1º e 6º da Lei nº 4.717/65. Desta forma, deverão 

integrar o polo passivo da ação as pessoas jurídicas de direito público ou privado em 

nome das quais o ato a ser anulado foi praticado, assim como os funcionários, seus 

administradores e ainda as autoridades que tiverem praticado ou simplesmente 

ratificado o ato, ou ainda firmado o contrato ora impugnado via ação popular. 

Neste contexto, cabe ainda enfatizar que em determinados casos será 

necessária a inclusão como litisconsorte passivo de todos os beneficiários diretos, 

seja pelo ato praticado ou pelo contrato firmado que seja o objeto da ação popular, 

havendo risco de nulidade do processo em caso de não inclusão. 

Um ponto interessante e que merece destaque neste trabalho se refere à 

possibilidade de o réu concordar com o pedido do autor da demanda popular e este 

passe a atuar em conjunto com o autor na defesa do patrimônio público, o que 

Guilherme Peña de Moraes denomina como: “translatividade do sujeito passivo da 

relação jurídica processual, que dispõe da possibilidade de “atuar ao lado do autor”, 

ao invés de responder à demanda, ou abster-se de oferecer contestação ou 

exceção”, na forma do art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/65.63 

O art. 1º da Lei nº 4.717/65 nos traz um rol de entidades públicas e privadas 

que poderão ter seus atos ou contratos impugnados via ação popular, porém o 

referido rol fica superado com a promulgação da Constituição Federal/88, uma vez 

que o seu art. 5º, LXXIII trouxe uma ampliação significativa ao incluir os atos lesivos 

ao patrimônio público e as entidades de que o Estado participe. 

O agente (público ou privado) passivo da demanda popular além de poder 

atuar ao lado do autor, conforme estabelece o Art. 6º, § 3º da Lei nº 4.717/65, 

também poderá contestar o pedido, ato que automaticamente lhe qualifica na 

condição de réu. Outra situação possível ao agente passivo da ação é a de abster-

se de contestar a ação e se posicionar na defesa do ato impugnado. Ao se 

posicionar na defesa do ato impugnado, o agente passivo descaracteriza a revelia, 

bem como declina da condição de parte no processo de conhecimento. 

                                            
63 MORAES. Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 2 ed. ver. atual. Niterói/RJ. 
Impetus, 2008. p. 671 
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Interessante da demanda popular é que o autor da ação não age contra a 

pessoa jurídica ligada a prática danosa a ser impugnada, mas sim a favor dela, uma 

vez que a prática danosa se dá contra a própria pessoa jurídica, o que torna 

plausível a opção legal concedida à pessoa jurídica de poder sair do polo passivo da 

ação e passar a integrar o polo ativo ao lado do autor. 

Neste sentido leciona Maria Elisa Perrone dos Reis: 

 
 

Embora o art. 6º da Lei 4.717/1965 inclua pessoa jurídica lesada 
como sujeito passivo da ação popular, o certo é que sua posição é 
singular, posto que o autor não age propriamente contra ela, mas 
sim, em seu favor, pois sendo procedente a demanda, a sentença 
será executada em benefício daquela pessoa jurídica.64 

 
 
Por fim, nítido é que a pessoa jurídica lesada, mesmo compondo o polo 

passivo da ação não pode ser vislumbrada como um réu comum, tendo em vista que 

o objeto da ação não será contra ela, mas sim ao seu favor, uma vez que busca 

impugnar os atos lesivos ao patrimônio público, porém a responsabilização / punição 

quanto aos atos impugnados deverão recair sobre os administradores, autoridades e 

demais funcionários que contribuíram e se beneficiaram diretamente ação ou 

omissão lesiva ao patrimônio público. 

 
 

3.2.4. Objeto da ação popular 
 
 

Por meio da ação popular, o cidadão poderá pleitear a tutela do patrimônio 

público, seja ele artístico, histórico, econômico, estético, turístico, assim como do 

meio ambiente e da moralidade administrativa. 

Cabe ressaltar que a ação popular não tutela interesses próprios do autor, 

mas sim da coletividade a qual se apresenta como a beneficiária direta e imediata do 

patrimônio público. O autor deve ter em mente que ao efetuar seu pedido via ação 

popular, esse pedido deve abarcar a sociedade civil como um todo, não um 

                                            
64 REIS. Maria Elisa Perrone dos. Ação Popular. Aspectos gerais e algumas questões 
processuais. Doutrinas Essenciais de Direito Constitucional. vol. 10/2015. p. 1753 – 1772. 
Ago/2015. DTR\2015\11534. Revista dos Tribunais Online. Thomson Reuters. p. 7. 
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interesse exclusivo, particular, mas sim um interesse coletivo, onde toda a sociedade 

se beneficie com o deferimento do pedido. 

Ao tratarmos do pedido da demanda popular, vale apena observarmos o 

entendimento do professor Rodolfo de Camargo Mancuso quanto à diferença entre o 

pedido e finalidade da ação: 

 
 

Pedido, “este não deve ser confundido com a finalidade da ação, que 
reside no desiderato de se por fim à controvérsia, mediante a 
atuação da vontade da lei, in concreto. Já o pedido, sem tautologia, 
é... o que se pede ao órgão jurisdicional, seja numa visão de direito 
objetivo (o tipo da providência pleiteada: condenação, declaração, 
constituição, cautela, execução), seja numa visão do direito subjetivo 
ou ao menos do interesse legítimo sobre que controvertem as partes 
(o bem da vida perseguido: dinheiro, a coisa, a desconstituição do 
ato). Nesse sentido, fala-se, respectivamente, em pedido imediato e 
pedido mediato.65 
 

 
 

Para o professor Hely Lopes Meirelles, “a ação popular tem fins preventivos e 

repressivos da atividade administrativa ilegal, pelo que entendemos cabível a 

suspensão liminar do ato impugnado, visando preservação dos interesses da 

coletividade”.66  

Ainda nos entendimentos de Hely Lopes Meirelles, ele esclarece que: (...) “a 

finalidade da ação popular é a obtenção da legalidade nos atos administrativos ou 

nas atividades delegadas ou subvencionadas pelo Poder Público”.67 

Neste mesmo contexto, o professor José Afonso da Silva nos traz a 

diferenciação entre o que seria o objeto da ação e o que seria objeto da demanda: 

 
 

No conceito concreto de ação, o objeto desta pode ser “o efeito a que 
se tende o poder de agir; aquilo que se pede (petitium)”. Segundo o 
conceito abstrato de ação, o que se pede é prestação da tutela 
jurisdicional, é um provimento qualquer que aprecie a pretensão 
deduzida pelo autor. 
A demanda, como atuação concreta do direito de agir, é que tem por 
objeto aquilo que se pede, ou seja, imediatamente, determinada 

                                            
65 MANCUSO. Rodolfo de Camargo. Ação Popular. 3ª edição, revista e atualizada. São 
Paulo. Revista dos Tribunais, 1998. p. 75. 
66 MEIRELLES. Hely Lopes. Ação Popular e sua Lei Regulamentar. Doutrinas Essenciais de 
Processo Civil. vol. 9. p. 35 – 45. Out/2011. DTR\2012\1737. p.3. 
67 MEIRELLES. Hely Lopes. Ação Popular e sua Lei Regulamentar. Doutrinas Essenciais de 
Processo Civil. vol. 9. p. 35 – 45. Out/2011. DTR\2012\1737. p.3. 
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forma de provimento jurisdicional (condenatório, constitutivo, 
declaratório) e, mediatamente, o efeito desse provimento (pagamento 
ou prestação, modificação da situação jurídica, certeza).68 

 
 

A ação popular é classificada pela doutrina majoritária como sendo uma ação 

constitutiva negativa e condenatória69. Esta definição se dá em virtude do conteúdo 

apresentado no art. 5º, LXXIII da Constituição Federal, bem como do art. 1º da Lei nº 

4.717/65, cujo objeto poderá ser imediato ou mediato. 

Quando falamos em objeto imediato da demanda popular, falamos em pleitear 

da justiça a anulação do ato lesivo ao patrimônio público, aqui se busca a 

invalidação do ato. Porém não para por ai a sua abrangência, pois juntamente com a 

impugnação ou anulação do ato, também se busca a condenação ao pagamento de 

perdas e danos por parte dos responsáveis e dos beneficiários do ato objeto da 

demanda. Em resumo, a sentença decreta a invalidade do ato lesivo ao patrimônio, 

bem como condena por perdas e danos todos responsáveis e beneficiários do ato 

lesivo ao patrimônio público.   

Já quando falamos do objeto mediato da ação popular, nos referimos a uma 

busca por restabelecer a moralidade da Administração, pela sua legalidade, pelo 

cumprimento da lei. Trata-se do principio essencial do Estado de Direito. O objeto 

mediato da ação “é a utilidade que se quer alcançar pela sentença, isto é, o bem 

material ou imaterial pretendido pelo autor”.70  

 Cabe aqui apresentar uma definição muito interessante a respeito do objetivo 

da ação popular segundo José Afonso da Silva: 

 
 

O objetivo, que fundamenta o próprio conceito da ação popular, é a 
manutenção do princípio da moralidade na conduta dos poderes 
públicos, ou das entidades privadas, relativamente à gestão do 
patrimônio público. Se seu objetivo imediato, num caso concreto, é a 
obtenção de uma sentença que desfaça o ato lesivo ao patrimônio 
público, seu objeto mediato se constitui no restabelecimento do 
princípio da legalidade, fulcro do Estado Democrático de Direito, e na 

                                            
68 SILVA. José Afonso da. Ação Popular Constitucional Doutrina e Processo. 2ª edição, 
revista, ampliada e atualizada. São Paulo. Malheiros, 2007. p. 104. 
69 SILVA. José Afonso da. Ação Popular Constitucional Doutrina e Processo. 2ª edição, 
revista, ampliada e atualizada. São Paulo. Malheiros, 2007. p. 104. 
70 SANTOS. Moacyr Amaral, Direito Processual Civil, vol. I, p. 193. In: SILVA. José Afonso 
da. Ação Popular Constitucional Doutrina e Processo. 2ª edição, revista, ampliada e 
atualizada. São Paulo. Malheiros, 2007. p. 107. 
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observância de rigorosa proibidade no exercício da coisa pública, 
princípio nuclear do Estado democrático. 
O restabelecimento do estado de moralidade, por meio da ação 
popular, importa numa técnica de controle jurisdicional de atos do 
poder público, observado o requisito da lesividade dos atos atacáveis 
por esse remédio.71 

 
 

Por fim, podemos concluir que o objeto mediato da ação popular em relação à 

gestão do patrimônio público é o de controlar os atos de legalidade e de probidade, 

ou seja, é uma forma de controle jurisdicional dos atos relacionados à gestão do 

patrimônio público. 

  

                                            
71 SILVA. José Afonso da. Ação Popular Constitucional Doutrina e Processo. 2ª edição, 
revista, ampliada e atualizada. São Paulo. Malheiros, 2007. p. 108. 
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CONCLUSÃO 
 
 

 Dado o exposto e tendo em vista os objetivos propostos para este trabalho de 

conclusão de curso, primeiramente quero ressaltar que as conclusões aqui 

alcançadas servirão de forma única e exclusiva para complementar os temas aqui 

abordados, porém, de forma alguma estará presente a pretensão de se esgotar as 

discussões na busca do melhor entendimento.  

 A Democracia, conforme já exposto, é o regime adotado por quase a 

totalidade dos Estados ao redor do mundo. Essa dominação da democracia nos 

regimes políticos com certeza está ligada ao fato de que o regime democrático, 

ressalvadas às particularidades de cada Estado que o adota, é o que mais se 

aproxima em proporcionar ao homem a convivência social pacífica e harmoniosa, a 

tolerância e o respeito entre os conviventes; trata-se do regime que mais se adéqua 

em atender os direitos fundamentais do homem.  

 Não se trata de um regime perfeito, pelo contrario, o regime democrático 

possui inúmeras falhas e pontos negativos que se apresentam nas mais variadas 

formas, dependendo do tempo e dos aspectos culturais do Estado em que está 

inserido. 

 Quanto às espécies de democracia, a doutrina as divide em três, sendo a 

primeira e a mais antiga, a “Democracia Direta”, também conhecida como 

“Democracia Ateniense” na qual apenas uma minoria do povo era detentora de 

direitos políticos, ou seja, somente os homens dotados de grande poder econômico 

e conhecimento político possuíam direito ao voto, direito a expor suas vontades, 

necessidades e anseios. Nesta seleta lista, não se incluíam mulheres, escravos e 

estrangeiros. Este regime não obteve êxito por diversos fatores, em especial por ser 

impossível reunir todos os cidadãos de um Estado de grandes dimensões territoriais 

e populacionais para debaterem e tomar decisões políticas. Trata-se de um regime 

que só funciona em pequeníssimos Estados, com um número muito reduzido de 

habitantes. Este modelo de democracia permeou até o fim do século XVIII. 

 Assim, já no fim do século XVIII surge um segundo modelo de regime 

democrático: a “democracia indireta ou representativa”. Trata-se de uma modalidade 

democrática em que o povo é a fonte originária e detentor do poder, mas que devido 

à inviabilidade do exercício deste poder devido aos fatores já apresentados no 
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modelo anterior, aliados a incapacidade do homem moderno em discutir política, o 

povo outorga seus poderes por meio do voto aos seus representantes eleitos. Assim 

como a democracia direta, a indireta também recebe críticas por parte da doutrina, 

em especial quanto a divergência de vontades, ou seja, os representantes passam a 

agir em causa própria, priorizam seus interesses pessoais, interesses estes quase 

sempre contrários aos interesses do povo, da nação.   

 Desta forma podemos entender que o povo ao eleger seus representantes 

políticos, não está apenas lhes outorgando poderes políticos, mas também está lhes 

doando a propriedade de seus direitos fundamentais, uma vez que tais 

representantes passam a ser os detentores das vontades e anseios do povo, 

cabendo-lhes decidir o que entendem ser bom ou ruim para o futuro da nação. Não 

cabe ao povo opinar sobre atos políticos praticados por seus representantes, mesmo 

sendo estes os verdadeiros detentores do poder político.  

 Assim sendo, podemos compreender que a “Democracia Indireta ou 

Representativa” está limitada ao mero direito do exercício do voto, ou seja, após o 

ato democrático das urnas, o povo não mais possui direito ao seu exercício político, 

tudo será decidido pelos seus representantes democraticamente eleitos. Vale 

ressaltar que em nosso país, o ato democrático das urnas é ato obrigatório, o que 

me parece uma contradição. 

 Nesta modalidade democrática, podemos concluir que o seu grande dilema 

está em equalizar a vontade soberana da nação com a vontade minoritária de seus 

representantes. Trata-se de um problema de ordem cultural, cujo alcance desta 

equalização é possível para as gerações futuras, mas os primeiros passos devem 

ser iniciados no presente momento. O aprimoramento dos critérios para a escolha 

dos representantes já seria um primeiro passo.  

 Diante dos problemas aqui apresentados, a doutrina entendeu que para 

proporcionar ao povo formas de expor e alcançar seus anseios, seria necessário o 

acréscimo de elementos da democracia direta no instituto da democracia indireta, ou 

seja, realizar uma miscigenação entre os pontos positivos da democracia direta e os 

pontos positivos da democracia indireta, surgindo assim uma terceira modalidade 

democrática: a “Democracia Semidireta ou Mista”, cujo objetivo principal é o de 

estabelecer uma maior conexão entre as vontades do povo e a de seus 

representantes, bem como preencher lacunas existentes no regime representativo. 
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 Desta forma se permite ao povo através de alguns mecanismos uma maior 

participação nos atos praticados pelos seus representantes, seja para apresentar e 

exigir que seus anseios fossem atendidos, como também para fiscalizar os atos 

praticados por tais representantes. 

 A nossa atual constituição adota o regime democrático representativo, porém 

não podemos deixar de perceber que o regime democrático semidireto ou misto 

também se faz presente em nossa atual constituição. Se observarmos o seu artigo 

1º, em seu parágrafo único, ele nos informa que o povo exerce seu poder seja: “por 

meio de representantes eleitos ou diretamente”. O legislador ao usar o termo 

“diretamente”, claramente está se referindo aos mecanismos previstos em nossa 

atual Constituição, tais como: o Plebiscito, o Referendo a Iniciativa Popular, a Ação 

Popular Constitucional, entre outros.  

 São formas diretas pelas quais o povo pode exercer seus direitos políticos e 

que vão muito além do mero ato de votar, são institutos que lhes permitem 

concordar ou discordar de determinados atos políticos, como também permitem que 

o povo apresente projetos que visam atender aos anseios da coletividade, bem 

como proporciona ao povo o poder de fiscalizar os atos públicos de seus 

representantes.  

 Dentre os institutos abarcados pela nossa atual constituição, a Ação Popular 

Constitucional, objeto deste trabalho se apresenta como uma ferramenta que 

permite ao povo exercer seu poder de forma fiscalizadora e inibidora dos atos que 

ferem a moralidade administrativa que por sua vez possam vir a ser praticados por 

seus representantes políticos. 

 Segundo a doutrina a Ação Popular teve suas origens no direito romano, o 

qual adotava a prática do instituto como meio estratégico de participação de uma 

seleta parte dos homens nos negócios políticos e administrativos. De certa forma, a 

Ação Popular era compreendida como uma forma bastante saudável quanto ao seu 

aspecto e finalidade de instrumento democrático, haja vista que o instituto concedia 

aos homens da época uma participação direta nos atos políticos e administrativos, 

em especial nos aspectos fiscalizadores destes atos. 

 Aqueles que direcionarem o olhar para o instituto da Ação Popular, 

especialmente quanto a sua aplicabilidade em nosso ordenamento jurídico, eles 

poderão dizer que a Ação Popular é um instituto constitucional de suma importância 

quando utilizada para questões relacionadas à tutela dos interesses difusos e 
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coletivos. Porém, devido a uma relevante e significativa ausência de políticas 

públicas voltadas à aplicação de um modelo de educação onde seu objetivo seja a 

cidadania participativa, efetivamente democrática, aliada a um elemento agravante 

que é a barreira da distância entre o cidadão e a coisa pública de forma ampla, a 

 Ação Popular Constitucional nunca foi realmente utilizada com a devida 

finalidade a que se destina. Em geral, fazem com que o seu uso, a sua influência, a 

sua expressividade na realidade social da população seja mínima, o que contradiz 

com sua expressão dogmática. A Ação Popular Constitucional, em nada se 

apresenta como popular quando observamos quem a utiliza e de que forma se 

utiliza. 

 Embasada em princípios constitucionais, como os princípios da cidadania e 

da soberania popular, a ação popular do “ser” e a ação popular do “dever-ser”, estão 

separadas por um grande abismo, há uma grande distância entre elas. Neste 

mesmo sentido, aliada à sua ínfima utilização, o direito de ação popular por vezes é 

exercido de forma deturpada, contrariando seu fundamento básico que é a busca 

pela defesa do interesse coletivo, uma vez que os poucos cidadãos que conhecem e 

recorrem ao instituto, o fazem pela busca de fins ilegítimos, como por exemplo, a 

autopromoção, a promoção pessoal de um determinado sujeito público e até mesmo 

para perseguições políticas. 

 Por fim, não se pode olhar para o sistema democrático da República 

Federativa do Brasil, como sendo um sujeito decadente ou até mesmo como um 

ente falido. Essa democracia que nos é apresentada é muito mais do que o simples 

ato de votar, de teclar em um determinado número e validá-lo na tecla verde de uma 

urna eletrônica. Não pode e não deve ser essa a única forma de que o cidadão 

possa dispor para mostrar o seu descontentamento, a sua indignação para com as 

mazelas que seus representantes eleitos o fazem cotidianamente contra os seus 

representados. Outras possibilidades existem, dentre elas a Ação Popular.  
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