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RESUMO: 

A Ação popular é uma das formas de manifestação da soberania popular com previsão constitucional e 
legal que confere a qualquer cidadão questionar judicialmente a validade de certos atos que considera 
lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico 
e cultural. Apesar da exigência do status de cidadão para legitimar alguém a propor ação popular, críticas 
podem ser formuladas não apenas à extensão destes, mas também às condições que os legitimados a 
tanto encontram no curso dessa ação. A respeito disso, mostra-se necessário discutir a razoabilidade das 
condições a que é submetido o particular que propõe uma ação popular ambiental, haja vista que este 
não dispõe dos mesmos recursos, estrutura física, profissional e peso institucional de outros órgãos – 
v.g o Ministério Público - para intentar qualquer ação, não apenas aquela que é objeto deste trabalho. 
Portanto, partir do pressuposto de que há plena igualdade entre os litigantes na referida ação pode não 
ser perfeitamente fidedigna à realidade, especialmente nos dias atuais, nos quais busca-se igualdade 
material. 

PALAVRAS-CHAVE: Ação Popular, Cidadão, Razoabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO

A Ação Popular concede ao cidadão o direito de ir à juízo para tentar invalidar atos administrativos 
praticados por pessoas jurídicas de Direito Público enquanto Administração Direta e também pessoas 
jurídicas da Administração Indireta. A ação popular tem previsão expressa no art. 5.º, LXXIII, da 
Constituição Federal:

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, 
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência.

No plano infraconstitucional, é disciplinada na Lei 4.717, de 29.06.1965. 

Qualquer cidadão é legitimado a propor ação popular, de acordo com o art. 5º, LXXIII da 
Constituição da República – CR/88. Conforme aduz NOVELINO (2008), este dispositivo constitucional 
é evidentemente restritivo, pois exclui do rol dos capacitados a intentar a ação em comento, qualquer 
indivíduo que não esteja em pleno gozo dos direitos políticos, isto é, não baste integrar a população ou 
o povo brasileiro.

Apesar de se exigir apenas a qualidade de cidadão para se ajuizar a Ação Popular, o presente 
trabalho tem por finalidade analisar as condições e dificuldades processuais no curso da referida ação, 
visto não possuir um aparato estruturalmente adequado em face do Poder Público.

2 – A AÇÃO POPULAR
Segundo NOVELINO (2016, p. 449)

A Ação Popular tem sua origem no Direito Romano. Na actio romana, em que a regra 
era a tutela de um direito individual e pessoal, as ações populares eram exceção na qual 
se admitia a defesa, pelo individuo, de interesse de toda a coletividade. A denominação 
decorre de a legitimidade para a propositura ser atribuída a qualquer do povo ou, em 
alguns casos, a parte dele, com a finalidade de proteção da coisa pública (res publica). 
Trata-se de uma das formas de manifestação da soberania popular (artigo1º, parágrafo 
único da CF), permitindo ao cidadão exercer, de forma direta função fiscalizadora. 

De acordo com as lições de MASSON et all (2014, p. 319) 

A ação popular é um instrumento de democracia participativa (CF, art. 1.º, parágrafo 
único), uma ferramenta por meio da qual o cidadão pode participar do controle dos atos 
da Administração, fiscalizando sua idoneidade. Além disso, ela permite ao cidadão atuar 
judicialmente em defesa do meio ambiente, seja nos seus aspectos naturais, seja nos 
artificiais ou culturais (patrimônio histórico e cultural).
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A referida ação constitucional é posta à disposição de qualquer cidadão para a tutela do patrimônio 
público ou de entidade que o Estado participe, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do 
patrimônio histórico cultural, mediante a anulação do ato lesivo.

Dessa forma podemos concluir que a Ação Popular é um remédio constitucional, que possibilita 
ao cidadão brasileiro que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos, tutele em nome próprio interesse 
da coletividade de forma a prevenir ou reformar atos lesivos praticados por agente públicos ou a eles 
equiparados por lei ou delegação, na proteção do patrimônio público ou entidade custeada pelo Estado, 
ou ainda a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural.

Como leciona NOVELINO (2016, p. 449 -450), apesar do nome, a legitimidade ativa foi atribuída 
apenas aos cidadãos em sentido estrito, ou seja, aos nacionais que estejam em pleno gozo de seus direitos 
políticos.

O mestre MEIRELLES (2005) leciona que

O primeiro requisito para o ajuizamento da Ação Popular é de que o autor seja cidadão 
brasileiro, isto é, pessoa humana, no gozo de seus direitos cívicos e políticos, requisito 
esse, que se traduz na sua qualidade de eleitor1. Somente o indivíduo (pessoa física) 
munido do seu título eleitoral poderá propor a Ação Popular, sem o quê será carecedor 
dela. 

Segundo MASSON et all (2014, p. 320)

Tem legitimidade ativa para ajuizar uma ação popular qualquer cidadão. Cidadão é o 
nacional do Brasil (pessoa natural com nacionalidade brasileira originária ou adquirida), 
e que esteja em pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, que tenha direito a voto. Basta, 
portanto, a cidadania ativa (direito de votar), sendo desnecessária a cidadania passiva 
(elegibilidade, direito de concorrer a cargos eletivos). Estando com os direitos políticos 
suspensos, não terá legitimidade. A prova da cidadania, para ingresso em juízo, faz-se 
com o título de eleitor, ou com o documento que a ele corresponda (§ 3.º do art. 1.º da 
LAP). No caso dos portugueses, deverão demonstrar sua condição de equiparados ao 
cidadão brasileiro, apresentando seu título de eleitor e o certificado de equiparação e 
gozo dos direitos civis e políticos. Não é necessário que o cidadão seja eleitor no mesmo 
município onde ele ajuíza a ação popular. A LAP exige, tão somente, que a condição de 
cidadão seja demonstrada por meio de um título de eleitor (ou documento equivalente), 
pouco importando qual o domicílio eleitoral do cidadão2

Interessante se faz relatar que a comprovação da condição de cidadão far-se-á mediante a juntada 

1  Em sentido contrário: FIORILLO, Celso Pacheco Fiorillo. Curso de Direito Ambiental Brasileiro 10.a ed. São 
Paulo: Saraiva: 2009, p. 483-485; MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18.ª ed. São Paulo: Ma-
lheiros, 2010, p. 139; e SILVA, Flávia Regina Ribeiro da Silva. Ação Popular Ambiental. São Paulo: RT, 2009, p. 275- 279. 
Também admitindo a legitimação do estrangeiro aqui residente, mas restringindo a dos brasileiros aos eleitores: LEITE, José 
Rubens Morato. Ação Popular: um exercício da cidadania ambiental? Revista de Direito Ambiental, n. 17. São Paulo: RT, 
jan.-mar./2000, p. 132-135.

2  STJ, REsp 1.242.800-MS, 2.ª Turma, rel. Mauro Campbell Marques, j. 07.06.2011, DJ 14.06.2011.
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do título de eleitor ou documento equivalente na peça inicial, nos termos da Lei 4717/65. 

De acordo com o posicionamento da doutrina3 e jurisprudência4 majoritária brasileira, o autor 
da Ação Popular atuar como verdadeiro substituto processual visto defender em nome próprio interesse 
alheio, ou melhor, difuso cujo titular é a coletividade.  

Em sentido contrário5, SILVA (2007, p. 185) defende que 
Como já vimos, a ação popular consiste num instituto de democracia direta, e o cidadão, 
que a intenta, fá-lo em nome próprio, por direito próprio, na defesa de direito próprio, que 
é o de sua participação na vida política do Estado, fiscalizando a gestão do patrimônio 
público, a fim de que esta se conforme com os princípios da legalidade e da moralidade. 
Diretamente, é certo, o interesse defendido não é do cidadão, mas da entidade pública 
ou particular sindicável e da coletividade, por consequência. Mas é seu também, como 
membro da coletividade.

Quanto à legitimidade passiva, o art. 6.º e seus §§ 1.º e 2.º da LAP tratam do polo passivo, senão 
vejamos:

Art. 6.º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades 
referidas no art. 1.º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem 
autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, 
tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.

§ 1.º Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou 
desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste 
artigo.

§ 2.º No caso de que trata o inciso II, item b, do art. 4.º, quando o valor real do bem for 
inferior ao da avaliação, citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas 
e entidades referidas no art. 1.º, apenas os responsáveis pela avaliação inexata e os 
beneficiários da mesma.

A Lei de Ação Popular prevê expressamente que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará, 
além da citação dos réus, a intimação do Ministério Público (art. 7.º, I, a). Ressalte-se que essa intimação 
do parquet é obrigatória, sob pena de nulidade absoluta. 

O Ministério Público não tem legitimidade para intentar ação popular, cabendo ao parquet ajuizar 
ação civil pública, quando defender direitos difusos, coletivos e também o meio ambiente, na dicção do 
art. 129, III da CR/88.
3  Nesse sentido: ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de; DIMAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pelle-
grini. Teoria geral do processo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 268; FERRARESI, Eurico. Ação popular, ação civil 
pública e mandado de segurança coletivo. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 178; MARQUES, José Frederico. As ações 
populares no direito brasileiro. RT 266/5, p. 11; OLIVEIRA JÚNIOR, Waldemar Mariz. Substituição processual. São 
Paulo: RT, 1975. p. 162;
4  STF, Rcl 424/RJ, Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 05.05.1994, DJ 06.09.1996; STJ, CC 48106/DF, 1.ª S., 
rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 14.09.2005, DJ 05.06.2006.

5  No mesmo sentido: ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR,Vidal Serrano. Curso de direito constitucio-
nal. 9. ed. 2005. p. 200; MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 168.
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Apesar de o MP não ter legitimidade para propor a referida ação constitucional, como mencionado 
outrora, o mesmo exerce um papel fundamental na concretização dos direitos tutelados por ela, seja 
atuando como custus legis, como órgão ativador da prova, seja auxiliando o cidadão autor, seja como 
sucessor do autor, entre outras.

MASSON et all (2014, p.353) ressaltam que

Considerando seu atual perfil constitucional, que lhe incumbe a defesa da ordem jurídica, 
de interesses sociais e difusos, entre outros, e a proximidade entre a função da ação 
popular e a da ação civil pública, é possível deduzir que ele, atualmente, desempenha 
na ação popular um papel quase que equiparado ao do autor: se não pode ajuizar a ação 
popular, pode, pelo menos, praticar todos os atos processuais necessários ao seu êxito, 
e, até mesmo, suceder ao autor no caso de desistência ou abandono. Além disso, é-lhe 
possível, ao cabo do processo, manifestar-se pela procedência ou improcedência da 
ação. 

Para Hely Lopes Meirelles (2000), a posição dessa instituição na ação popular é de parte pública 
autônoma.

3 BARREIRAS DE ACESSO À AÇÃO POPULAR AMBIENTAL

O art. 1º da lei 4.717/65, que regulamenta a ação popular, dispõe que este pleito tem por finalidade 
anular ato lesivo ao patrimônio da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, entidades autárquicas, 
dentre outras representantes da coletividade.

Qualquer cidadão é legitimado a propor ação popular, de acordo com o art. 5º, LXXIII da 
Constituição da República – CR/88. Conforme aduz NOVELINO (2008), este dispositivo constitucional 
é evidentemente restritivo, pois exclui do rol dos capacitados a intentar a ação em comento, qualquer 
indivíduo que não esteja em pleno gozo dos direitos políticos, não bastando integrar a população ou o 
povo brasileiro nos sentidos técnico-políticos dos termos.

A ação popular assume contornos peculiares quando o bem tutelado é o direito ao meio ambiente 
saudável. Isto se evidencia com a análise do art. 6º da lei 4.717/65, que traz como aptos a integrar o 
polo passivo desta demanda não apenas os funcionários, administradores ou autoridades que, omissa 
ou comissivamente, tiverem praticado o ato lesivo, mas também, pessoas jurídicas públicas ou privadas 
responsáveis pela lesão ao patrimônio ambiental. 

A referida previsão normativa afigura-se assaz relevante, na medida em que, via de regra, os 
responsáveis pelos danos ambientais (pelo menos os de maior relevância) são corporações empresariais 
ou até mesmo o Estado. Um exemplo cristalino do que aborda-se no presente parágrafo observa-se no 
rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Estado de Minas Gerais. Registra-se 
que, em concorrência com as irregularidades técnicas perpetradas pela mineradora aludida, o Estado 
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também foi omisso na fiscalização da atividade explorada, e ainda mais responsável, por se tratar de uma 
concessão de um serviço eminentemente público.

O Ministério Público não tem legitimidade para intentar ação popular, cabendo ao parquet ajuizar 
ação civil pública, quando tutelar direitos difusos, coletivos e também o meio ambiente, na dicção do art. 
129, III da CR/88.

A respeito disso, mostra-se necessário discutir a razoabilidade das condições a que é submetido o 
particular que propõe uma ação popular ambiental, haja vista que este não dispõe dos mesmos recursos, 
estrutura física, profissional e peso institucional de que dispõe o Ministério Público, para intentar 
qualquer ação, não apenas aquela que é objeto deste trabalho. Portanto, partir do pressuposto de que há 
plena igualdade entre os litigantes na referida ação pode não ser perfeitamente fidedigno à realidade, 
especialmente nos dias atuais, nos quais busca-se igualdade material, que nos dizeres de BULOS (2014), 
é a expressão fática da isonomia formal.

O direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, na esteira do art. 255 e seguintes 
da CR / 88, integra o rol dos direitos difusos e coletivos, em consonância com as eras ou geração dos 
direitos, idealizadas por Norberto Bobbio. 

Os direitos difusos e coletivos se caracterizam por uma supraindividualide, isto é, embora 
repercutam e possam ser tutelados individualmente, transcendem a esfera individual de alguém em 
específico. 

Outro exemplo de direito difuso, e que servem de ajuda para compreensão do que se discute 
no presente trabalho, reside na seara do direito do consumidor. Não obstante a relação consumerista 
seja desenvolvida pelos contratantes de determinado negócio, essas estipulações integram um sistema 
consumerista coletivo, de modo que a própria lei 8.078/90, que instituiu o Código de Defesa do 
Consumidor, tutela essas relações com forte cunho coletivista.

Direitos difusos, justamente por gerarem grande impacto na órbita de direitos de uma massa 
de indivíduos, podem ser melhor tutelados em discussões, audiências e até ações judiciais de natureza 
coletiva.

Destarte, deixar a cargo do particular de forma individual o exercício da ação popular prejudica 
sensivelmente a aplicabilidade do instituto, debilitando, assim, uma das formas de exercício da 
cidadania.

4 DO VETO PRESIDENCIAL AO ARTIGO 333 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O Novo Código de Processo Civil – CPC, lei 13.105/15, primou visivelmente pela valorização 
de princípios e valor éticos buscados pelo direito. Isto fica evidente ao perceber que os primeiros artigos 
do diploma aludido consagram princípios norteadores do ordenamento, alguns inclusive, replicando 
disposições constitucionais.

A redação original do CPC, aprovada pelo Congresso Nacional previu em seu art. 333 a conversão 
de ações individuais em coletivas, o que geraria reflexos na seara da ação popular ambiental. Assim 
dispunha o código processual civil:
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Art. 333. Atendidos os pressupostos da relevância social e da dificuldade de formação 
do litisconsórcio, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, 
ouvido o autor, poderá converter em coletiva a ação individual que veicule pedido que:
I - tenha alcance coletivo, em razão da tutela de bem jurídico difuso ou coletivo, assim 
entendidos aqueles definidos pelo art. 81, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e cuja ofensa 
afete, a um só tempo, as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade;
II - tenha por objetivo a solução de conflito de interesse relativo a uma mesma relação 
jurídica plurilateral, cuja solução, por sua natureza ou por disposição de lei, deva ser 
necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros 
do grupo.”

Não obstante as críticas eventualmente existentes à forma como o artigo vetado do NCPC 
previa a conversão de ações individuais em coletivas, a exemplo das lições de José Garcia Medina6, 
que desaprovou o tratamento dispensado à referida conversão no artigo em tela, apontando propiciaria 
confusões na praxe processual, é importante recordar que a ação popular ambiental tutela direitos difusos, 
coletivos.

Ademais, uma das razões aventadas como justificadoras do veto presidencial ao art. 333 do CPC 
reside na tramitação do PL 5.139/09 que objetivaria instituir o Código Brasileiro de Processo Coletivo, 
tomando por base o anteprojeto, cuja redação é de autoria da jurista Ada Pellegrini Grinover. Todavia, 
a jurista referida, em concordância com tantos outros, defende há bastante tempo a regulamentação de 
ações coletivas em instrumento normativo próprio, porém, sem obter respostas céleres do parlamento 
brasileiro.

Dessa forma, ampliar a participação social na ação popular ambiental, sem dúvidas, contribuiria 
para o acesso a este instituto, pois não mostra-se razoável que um cidadão singularizado suporte os ônus 
inerentes a um processo judicial, ao passo que o resultado favorável da demanda acarrete benefícios à 
coletividade. Até mesmo porque, isso é uma das barreiras que desestimulam o ajuizamento da ação em 
análise.

6  MEDINA, José Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. Pag. 
334.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das discussões levantadas pelo presente artigo e trabalhadas no seu desenvolvimento, 
apura-se que a Ação Popular Ambiental é um instituto de grande relevância para tutelar o direito ao meio 
ambiente equilibrado, em conformidade com o art. 225 da CR/88.

Contudo, as discussões abordadas neste trabalho apontam que deixar a cargo de um particular 
isoladamente intentar uma ação popular ambiental com o escopo de anular ato lesivo ao meio ambiente 
pode ferir a razoabilidade.

Ademais, ainda que alguém ajuíze uma ação popular e tenha condições de leva-la adiante, 
permitir que algum cidadão suporte os ônus decorrentes desse processo judicial, sendo que seus eventuais 
resultados benéficos seriam aproveitados por toda coletividade, fere o princípio da isonomia.

Não obstante formalmente o direito preveja situações afetas à legitimidade ativa para propor ação 
popular ambiental, é necessário aferir os resultados práticos dessas disposições. Nesse sentido conclui-
se que criar mecanismo legais para ampliar a participação do povo na referida ação judicial contribuiria 
para o seu aperfeiçoamento, aproximando-a de sua finalidade.

A referida ampliação na participação da legitimidade ativa para ajuizamento de uma ação popular 
ambiental reside tanto na flexibilização das exigências para que alguém esteja apto a intentar essa ação, 
quanto na facilitação da ocorrência de ações coletivas nessa seara.

Portanto, conclui-se que faz-se necessário dispensar um tratamento à ação popular ambiental 
mais adequado às exigências de isonomia e igualdade material que norteiam todo o ordenamento jurídico 
brasileiro.
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