
 
 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 

 

 

 

 

Ana Clara Viana Soares Lima 

 

 

 

 

Ação Popular como instrumento da Cidadania 

 

 

 

 

Mestrado em Direito 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019  



 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PUC-SP 

 

 

Ana Clara Viana Soares Lima 

 

 

Ação Popular como instrumento da Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019  

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 

exigência parcial para obtenção do título de Mestre 

em Direito Constitucional, sob a orientação da 

Professora Maria Garcia.  

 



 
 

 

Ana Clara Viana Soares Lima 

 

 

Ação Popular como instrumento da Cidadania 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 

exigência parcial para obtenção do título de Mestre 

em Direito Constitucional, sob a orientação da 

Professora Maria Garcia.  

 

 

 

Aprovada em: ___ de _______________ de 2019. 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

________________________________________ 

Prof. Dra. Maria Garcia 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Pedro e Fernanda.  

A vocês, que nunca mediram 

esforços, minha eterna gratidão. 

 

Para Jerson Carneiro.  

Seu incentivo foi determinante. 

Registro aqui o meu muito obrigado. 

  



 
 

 

AGRADECIMENTOS  

Quando decidi me dedicar ao mestrado, ainda não tinha concluído a graduação. 

Elaborei um projeto de pesquisa e encarei o processo seletivo ainda com a certeza absoluta 

de que não teria sucesso, afinal, ainda não era advogada. 

Ao encarar a jornada e receber a notícia da aprovação um dia antes da defesa da 

monografia, só me tornou alguém mais forte e confiante da minha capacidade.  

Mark Twain diz que “os dois dias mais importantes da sua vida são: o dia em 

que você nasceu e o dia que descobre o porquê”. O meu porquê foi descoberto quando 

percebi que estudar a ciência jurídica que é o Direito e, todas as suas vertentes, era o que 

dava sentido à minha vida.  

O caminho não foi fácil, a caminhada é longa e muito sacrificante, mas ao 

mesmo tempo, leve. Leve porque existe pessoas que tornaram agradável o caminhar.  

Ainda jovem, tenho certeza da gratidão por aqueles que trouxeram luz e boas 

lembranças ao meu caminho. 

Não posso deixar de agradecer aos meus pais Pedro e Fernanda, sem os quais 

nada disso seria possível. Teria de viver outra vida só para retribuir o que fizeram por mim.  

Ao meu irmão, Matheus, o homem mais inteligente que já conheci, e com quem 

compartilho os melhores momentos da minha vida. Menos do que gostaria, mas mais do 

que eu esperava.  

Aos poucos que honram o significado da palavra família e exercem apoio e 

admiração da forma mais plena e sincera.  

À quem me deu motivos para acreditar em mim e no que eu sou capaz, através 

de amor, companheirismo e aprendizado, obrigada por tanto.  

À minha orientadora, professora Maria Garcia pela orientação de vida, muito 

além da acadêmica. Por ser exemplo de ser humano.  

Ao professor Jerson Carneiro Gonçalves Júnior, por fazer brotar em mim o amor 

pela academia. Sem você, nada disso teria tornado realidade.  

À Marina, que aqui representa todos os meus amigos. Vocês foram meus 

amuletos. Muito obrigada! 



 
 

À minha equipe do Queiroz e Lautenschläger Advogados, pelo acolhimento 

materno que me deram e por todo conhecimento jurídico semeado e compartilhado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

RESUMO 

LIMA, Ana Clara Viana Soares. Ação Popular como instrumento da Cidadania. 2019. 87 

p.  Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Estudo Pós-Graduados em Direito, 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo. 

 

A proposta da presente dissertação é analisar o exercício da cidadania através da 

Ação Popular no Brasil. O objetivo é pesquisar sobre o conceito de democracia desde o 

surgimento das Polis e a evolução da palavra, efetivamente, no cotidiano do cidadão. Além 

disto, apresentar o surgimento da Ação Popular, sua efetividade e aplicabilidade sob a ótica 

da Constituição Federal, Código de Processo Civil e a Lei 4717/65. Reputa-se necessário 

demonstrar a constância da Ação Popular nas Constituições brasileiras e de que forma o 

passar do tempo modificou a sociedade. A Ação Popular é, principalmente, um 

instrumento de fiscalização da Administração Pública, uma vez que, sob o poder do 

administrado estão bens difusos e coletivos. Ou seja, o representante popular procede de 

natureza impessoal do interesse defendido, trata-se da defesa da coisa pública e do povo.  

 

Palavras-chave: Ação Popular; Cidadania; Remédios Constitucionais; Democracia; Polis. 

  



 
 

ABSTRACT 

LIMA, Ana Clara Viana Soares. Ação Popular como instrumento da Cidadania. 2019. 87 

p. Dissertation (Masters) – Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo. 

 

The purpose of this dissertation is to analyze the exercise of citizenship through 

Popular Action in Brazil. The objective is to research on the concept of democracy since 

the emergence of the Polis and the evolution of the word, effectively, in the daily life of the 

citizen. In addition, to present the appearance of the Popular Action, its effectiveness and 

applicability from the point of view of the Federal Constitution, Code of Civil Procedure 

and Law 4717/65. It is necessary to demonstrate the constancy of the Popular Action in the 

Brazilian Constitutions and how the passage of time has modified the society. The Popular 

Action is, mainly, an instrument of control of the Public Administration, since under the 

power of the administered are diffuse and collective goods. That is, the popular 

representative proceeds from the impersonal nature of the interest defended, it is the 

defense of the public thing and the people. 

 

Keywords: Popular Action; Citizenship; Constitutional Awards; Democracy; Polis. 
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INTRODUÇÃO 

A democracia é um regime político presente em grande parte dos Estados. Raro, 

inclusive, deparar-se com algum que se declare antidemocrático.  

Isto porque, democracia é o governo do próprio povo. Embora este não tenha 

condições de exercer o governo diretamente, o que seria uma autêntica democracia direta. 1 

Porém, após o fim da Pólis, o regime democrático enfraqueceu-se e ressurgiu 

com as Revoluções Liberais. Neste momento, o modelo não era mais de democracia direta 

e sim, participativa. Foi na época da Revolução Francesa que se desenvolveu cabalmente a 

ideia de representação. Desde então, muito de polimizou sobre o tema.  

Para Pedro Salvetti Netto,  

a democracia representativa, no seu dealbar histórico – se deixarmos de 
lado as hipóteses românticas de seu nascimento nos bosques teutônicos, 
como se referiu Montesquieu, ou na alma anglo-saxônica, sempre a 
pleitear liberdade ou ainda nas formas eletivas como estabelecidas na 
Igreja Católica e nas Ordens Religiosas (v. segundo V. Linhares de 
Quintana, “derecho Constitucional e Instituiones Políticas”, Buenos 
Aires, p. 142-3) – é fruo de Sieyès, preclaro teórico da primeira fase da 
Revolução Francesa, quando afirmou: ‘o povo não pode ter mais que uma 
voz: a legislação nacional’. Ora, a nação como entidade inorgânica só de 
pode fazer ouvir por seus representantes. Por isso, o postulado da 
soberania nacional se mostra conforme à democracia direta, como 
entendia Rousseau, que enxergava em cada indivíduo uma porção 
fracionada do poder político.  

A partir de então, o sistema representativo foi-se consolidando gradativamente 

com a constante transferência de poderes do rei para o Parlamento. Os princípios básicos 

do regime representativo resultaram em: a transferência de poderes do povo para os 

governantes mediante eleições; a representação integral do povo por parte dos eleitos ainda 

 
                                                             
1  FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Constituinte. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985. p. 21: “A 

democracia direta é aquela em que os participantes do grupo social votam diretamente as leis que o 
governam. Em tese, pelo menos em comunidades pequenas, pode-se, eventualmente suprimir a 
mediação, não precisa de representante. Diz-se que Rousseau, como bom suíço, quando pensava na 
chamada democracia direta, pensava na sua Genebra, em um núcleo comunitário pequeno, onde os 
cidadãos iam à praça e votavam diretamente conforme os seus interesses. É evidente que a própria 
experiência do século XIX mostrou a inviabilidade da democracia direta. Os Estados Modernos entraram 
pelo caminho da representação, com todos os problemas que isso gerou. Ultimamente, agora nesse final 
de século XX, apenas como uma curiosidade, a ideia da democracia direta tem reaparecido, ainda como 
utopia, é verdade, graças ao desenvolvimento da informática”.  
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que o tenham sido por uma zona eleitoral apenas; a liberdade dos mandatários no exercício 

do seu mandato; a temporariedade destes.2 

Ocorre que, a democracia representativa também implica em quebra de 

confiança na relação dos eleitores com os candidatos eleitos e ai está o ponto a ser 

trabalhado no trabalho. Vimos que o exercício da democracia se apresenta de diferentes 

formas em cada uma das épocas retratadas. Além disso, os meios aos qual o exercício é 

efetivamente praticado, também muda.  

Hannah Arendt assevera que, “algo mais fundamental do que a liberdade e 

ajustiça, que são os direitos do cidadão, está em jogo quando deixa de ser natural que o 

homem pertença à comunidade em que nasceu, e quando o não pertencer a ela não é um 

ato da sua livre escolha. São privados não do seu direito à liberdade, mas do direito à ação; 

não do direito de pensarem o que quiserem, mas do direito de opinarem”. 3 

De que maneira o exercício da democracia se apresentou em cada uma das 

constituintes brasileiras? Qual origem e efetividade da ação popular? Como os cidadãos 

brasileiros tem exercido sua cidadania ao fiscalizar o poder público?  

Ao desenvolver tais questões, percebemos o quão prematuro é o exercício da 

cidadania em nosso País, além da escassa educação política e noções básicas do poder 

inerente ao povo, uma vez que, a ação popular é direito político essencial ao regime 

democrático.  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
                                                             
2  BASTOS, Celso. Curso de teoria do estado e ciência política. São Paulo, 2002. p. 133. 
3  ARENDT, Hannah. O sistema totalitário. Lisboa, 1978, p. 381. 
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1 CIDADANIA E DEMOCRACIA   

1.1 Noções gerais de Democracia  

A palavra democracia foi incorporada a jurisdição política em meados do século 

XIX, significando um valor. Este, deve ser rotineiramente procurado e preservado pelo 

Estado e por cidadãos de toda uma sociedade. Não se imagina, na atualidade, qualquer 

regime que se declare antidemocrático.  

Como visto, democracia não é um termo moderno, refere-se à Polis grega, 

significando “poder”, “força” ou o “governo” do povo.  

De acordo com Dalmo Dallari, o termo povo está entre aqueles que, pelo uso 

indiscriminado e excessivo, acabaram por tornar-se equívocos, sendo necessário um grande 

esforço para, antes de tudo, depurá-lo das deformações e, depois disso estabelecer sua 

noção jurídica. E no caso específico de povo a tarefa é mais difícil, haja vista a carga 

emocional que, através dos séculos, acumulou-se nessa expressão. E a busca da noção 

jurídica de povo deve começar pela distinção de palavras aparentemente sinônimas, 

utilizadas como tais ou até mesmo como preferência em inúmeras obras de Teoria do 

Estado.  

Para Dallari, “é unânime a aceitação da necessidade do elemento pessoal para 

constituição e a existência do Estado, uma vez que sem ele não é possível haver Estado e é 

para ele que o Estado se forma. Há, todavia, quem designe como população esse elemento 

pessoal. O fato de alguém se incluir na população de um Estado nada revela quanto ao 

vínculo jurídico entre a pessoa e o Estado, não sendo também necessária a constituição de 

uma vinculação jurídica especial para que alguém se inclua numa população. Assim, pois, 

essa expressão não tem sentido jurídico e não pode ser usada como sinônima de povo.” 4 

 
                                                             
4  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 100. 
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Os valores ligados à igualdade e à liberdade (tanto individual quanto política) 

que a democracia moderna tem como base, conferem aos cidadãos meios de influenciar as 

decisões estatais, seja direta ou indiretamente.  5 

Para Celso Bastos, a procura da liberdade fez com que o homem abolisse as 

formas monocráticas do exercício do Poder, normalmente conducentes ao arbítrio e ao 

despotismo, por aquelas de cunho democrático, consagradoras da titularidade do Poder 

pelo Povo. O homem não sentiu a necessidade de elaborar Constituições senão quando 

conseguiu substituir as formas autocráticas de governo por outras em que o exercício do 

poder fosse distribuído por diversos detentores. 

Ainda nas palavras de Bastos, a democracia é o governo do próprio povo. É 

certo que este não tem condições de exercer o governo diretamente, que seria uma 

autêntica democracia direta. Historicamente, citam-se alguns exemplos do governo do 

povo exercido de forma direta. É sabido que nas cidades-estados gregas o povo participou 

na soberania de modo direto durante dois séculos. Fala-se, também, em exceções à regra 

no caso da Suíça, em que a população participa do poder estatal por meio de decisões 

próprias numa medida relativamente elevada. De outra parte, é forçoso reconhecer-se que 

os problemas atinentes à vida do Estado tornam-se muito complexos no mundo moderno 

implicando conhecimentos de toda parte: econômicos, sociais, diplomáticos. 6 

De acordo com Paulo Bonavides, a democracia semindireta é aquela em que se 

alteram as formas clássicas da democracia representativa para aproximá-las cada vez mais 

da democracia direta. 7 

Logo, o que se entende por democracia atualmente, não se assemelha ao 

praticado na Antiguidade. Tal fato, ou seja, nesse longo espaço de tempo que separa a 

Antiguidade da Modernidade, existem eventos que revalorizaram a sociedade. Nesse 

passo, cita-se o Cristianismo, as grandes Reformas e o Liberalismo, de modo que as 

diferenças entre a democracia moderna e a antiga vão muito além da questão territorial, 

 
                                                             
5   GONÇALVES JÚNIOR, Jerson Carneiro. O cidadão legislador: iniciativa popular de emenda 

constitucional no Estado Democrático de Direito. 2012. 385 f. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. 

6  Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/116779/1987_%2020%20a%2030 
%20DE%20JANEIRO_063.pdf?sequence=1. Acesso: 14 abr. 2019. 

7  BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional 
de luta e resistência por uma nova hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. São Paulo: 
Malheiros, 2008. p. 295. 
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envolvendo também os valores de cada tempo, a partir, porém, daquelas ideias básicas 

iniciais.  

1.2 O conceito de Cidadania e sua evolução 

O conceito de cidadania, bem como o Direito, renova-se constantemente, haja 

vista as transformações sociais, históricas e, principalmente, ideológicas. Portanto, pode-se 

afirmar que o conceito de cidadania é completamente dinâmico e caminha de mãos dadas 

com as evoluções humanas.  

Na Antiguidade Clássica, o conceito de cidadania surge diferente daquele no 

qual se luta para concretizar nesta e nas gerações futuras. Há algum tempo deixou-se de 

conotar à cidadania apenas o direito de votar e ser votado, por exemplo. Exercer a 

cidadania é ter acesso e direito à educação de qualidade, informações legítimas e, 

principalmente, poder de participação na condução das políticas públicas.  

Nesse sentido, nota-se que o conceito de cidadania demonstra forte ligação com 

a conquista dos direitos humanos e o estudo de ambos que, feito em conjunto, possibilitam 

melhor compreensão do tema.  

Do latim civitatem, cidadania significa “cidade”, do grego, polis – o que, 

posteriormente, veremos a relação, também, com o conceito de democracia. As Polis eram 

cidades-Estados antigas, um tipo de organização a que é atribuída, pela maioria dos 

historiadores, o conceito tradicional de cidadania. Tratando-se da Antiguidade, o exercício 

da cidadania restringia-se à participação política apenas de determinadas classes. Era 

cidadão apenas aquele que morasse na cidade e participasse de seus negócios.8 

Na Grécia Antiga, quando se dominava o regime aristocrático, confundia-se 

cidadania com o próprio conceito de naturalidade, uma vez que os cidadãos eram somente 

aqueles que nasciam em solo grego e só esses podiam exercer e usufruir dos direitos 

políticos. O mesmo acontecia em Roma, onde havia exclusão dos cidadãos que não eram 

considerados nobres, bem como de estrangeiros, estes não detinham nenhuma espécie de 

direitos.  

 
                                                             
8  BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania, a plenitude da cidadania e as 

garantias constitucionais e processuais. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 1. 
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Em sua obra Teoria Geral do Estado, Dallari elucida os conceitos de nação, 

nacionalidade, povo e população. Destacaremos o que entende quanto a povo:  

A noção jurídica de povo é uma conquista bastante recente, a 
que se chegou num momento em que foi sentida a necessidade de 
disciplinar juridicamente a presença e a atuação dessa entidade mítica e 
nebulosa e, paradoxalmente, tão concreta e influente. Na Grécia antiga, a 
expressão cidadão indicava apenas o membro ativo da sociedade política, 
isto é, aquele que podia participar das decisões políticas. Juntamente com 
os cidadãos compunham a polis ou cidade-Estado os homens livres não 
dotados de direitos políticos e os escravos. Já existe aí um vislumbre de 
noção jurídica, pois quando se fala do povo de Atenas só se incluem nessa 
expressão os indivíduos que têm certos direitos. Mas, evidentemente, não 
há coincidência entre esse e o moderno conceito de povo. Em Roma usa-
se de início, a expressão povo para indicar o conjunto de cidadãos, 
exatamente como na Grécia, dando-se lhe mais tarde um sentido mais 
amplo, para significar o próprio Estado romano. Embora nesses casos não 
se encontre o sentido moderno de povo, existe já uma conotação jurídica, 
pois a qualidade de cidadão implica a titularidade de direitos públicos.9 

Percorrendo a História, na Idade Média, levando-se em consideração as 

transformações advindas do Feudalismo, ou seja, no Ocidente, a doutrina religiosa ocupou 

o espaço da preocupação política e a ideia de cidadania como um direito de todos foi cada 

vez mais postergada. A sociedade feudal caracterizava-se como uma organização que 

incluía nobreza, clero e camponeses, cada classe com direitos e privilégios particulares.  

Com o surgimento dos Estados nacionais, no período conhecido como Baixa 

Idade Média, a noção de Estado surgiu e, com ele, a clássica visão de cidadania ligada aos 

direitos políticos. Como dito anteriormente, o conceito de cidadania é mutável, e com as 

mudanças sociais advindas das novas necessidades materiais aliadas à cristianização, 

passou-se, então, a exigir uma nova reformulação da idéia de cidadania que já não atendia 

às demandas sociais, quando, finalmente, surgiu o ideal de igualdade.  

O Iluminismo foi um período de transição e de transformações nos mais 

diversos âmbitos: político, econômico, artístico. Todos contribuindo cada vez mais para 

ascensão do ideal de liberdade. Locke, filósofo da época, defendeu a democracia liberal, 

distante do Direito divino e que tinha a razão como base. Muitos foram aqueles que 

influenciaram as lutas políticas da época, verdadeiros alicerces para movimentos de 

independência e revoluções, a exemplo da Francesa e Inglesa. Porém, levando-se em 

 
                                                             
9  DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo. 2013, p. 101-102. 
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consideração a sociedade da época, as desigualdades sociais e outros fatores, a cidadania 

também foi tolhida de seu sentido mais amplo.  

Em verdade, foram os séculos XIX e XX que apresentaram as maiores 

transformações influenciando diretamente o conceito de cidadania. As Revoluções 

Francesas, Americana e Russa vincularam, no contexto mundial, um novo tipo de Estado. 

Este, carregado de ideias de liberdade e igualdade que, embora tivesse uma origem 

burguesa, auxiliou na busca pela inclusão social. Nesse momento, as lutas sociais 

começaram a despontar, passando a cidadania a manter uma íntima vinculação com o 

relacionamento entre a sociedade política e seus membros.  

As duas Guerras Mundiais foram decisivas para a mudança de ideologia sobre a 

cidadania e o medo advindo das atrocidades praticadas e alicerçadas pela legalidade fez 

com que órgãos internacionais e a própria sociedade civil passassem a entender cidadania 

como algo indissociável dos direitos humanos. 

O conceito de cidadania passou a ser vinculado não apenas à participação 

política, representando um direito do indivíduo, mas também ao dever do Estado de ofertar 

condições mínimas para o exercício desse direito, incluindo, portanto, a proteção do direito 

à vida, à educação, à informação, à participação nas decisões públicas. 

Disserta Hannah Arendt, ao comentar os pensadores políticos dos séculos XVII 

e XVIII, que resumiam o propósito supremo da política e do governo à garantia da 

segurança, pois só assim atingiria a liberdade. Quanto às revoluções citadas, em especial 

Francesa e Americana, o principal objetivo era a liberdade, vez que governo constitucional 

e garantia de direitos civil se resguardava também sob a monarquia constitucional. Neste 

passo, o que realmente importava era a admissão popular na esfera pública. 10 

Concluindo o pensamento de Arendt, a noção de liberdade, neste sentido, 

resume-se, portanto, a liberdade política e ao direito de participação no governo, nada além 

disto.  

 
                                                             
10  ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo. 2014, cit., pp. 195-196.  
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Hans Kelsen critica a tipologia aristotélica sob a ótica do pressuposto da 

liberdade política. Desta forma, categoriza duas formas de governo, sendo elas a 

democrática e a autocracia. 11 

Ainda que se leve em consideração todos esses avanços, as violações aos 

direitos humanos e a ausência de cidadania plena ainda é considerável. Grande parte dos 

cidadãos é excluída e alienada, principalmente nos países subdesenvolvidos. Aprendemos, 

assim, com as lições de Norberto Bobbio, que cidadania é uma luta diária. Não basta 

fundamentar, é necessário efetivar todos os direitos e, talvez, seja esse o maior desafio do 

nosso tempo. 12  Destarte, a informação e a educação são os principais instrumentos 

indispensáveis nessa saga, pois, o cidadão só reivindica aquele direito ao qual tem 

conhecimento.  

Gomes Canotilho assevera que a democracia é um “processo dinâmico inerente 

a uma sociedade aberta e activa, oferecendo aos cidadãos a possibilidade de 

desenvolvimento integral e de liberdade de participação crítica no processo político em 

condições de igualdade econômica, política e social.”13 

Nas palavras de Ruy Barbosa: “Educação Popular é a mais fecunda de todas as 

medidas financeiras”.14 

No entanto, a Modernidade trouxe à democracia um conceito que deixou de ser 

apenas a participação ativa e passiva do indivíduo no processo político, mas também o 

dever do Estado para com o cidadão. Dever este de ofertar a mínima existência para 

garantir-lhe a dignidade da pessoa humana.  

1.3 Cidadania e Direitos Humanos  

Vimos ao longo da História que cidadania e direitos humanos interligaram-se de 

tal maneira que hoje é incabível dissociá-los.  

 
                                                             
11  KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 408. 
12 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 120 
13  CANOTILHO, J.J.Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição cit., p. 289. 
14 Todas as leis protetoras são ineficazes para gerar a grandeza econômica do País; todos os melhoramentos 

materiais são incapazes de determinar a riqueza, se não partirem da Educação Popular; a mais criadora de 
todas as forças econômicas, a mais fecunda de todas as medidas financeiras (Parecer sobre educação – X, 
I, 143). 
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A noção de cidadania sempre esteve voltada para um agir, para uma conduta 

positiva de participação. Já os direitos humanos, considerados como direitos básicos, 

direitos fundamentais internacionalizados, foram vistos em determinadas épocas apenas 

como direitos negativos (função de defesa), outras como direitos positivos (função de 

prestação) e atualmente como direitos que exigem do Estado condutas positivas e negativas 

(direito de participação). 

Conceituando cidadania, o termo está ligado ao fato de se pertencer à uma 

comunidade política.   Percebe-se, com a evolução da reflexão que a Cidade e, porque não, 

o conceito de cidadão, têm relação direta com família e religião. Afirmando Fustel de 

Coulanges que “a ideia religiosa foi, entre os antigos, o sopro inspirador e organizador da 

sociedade.”15 

A antiga concepção de família unia, além do nascimento ou força física, a 

religião. Portanto, a este grupo de pessoas, a religião permitia dividir o mesmo lar e até 

mesmo “oferecer alimentação fúnebre aos mesmos antepassados”. 16  

A cidadania se tornou intimamente ligada aos direitos humanos a partir do 

momento em que deixou de ser vista restritivamente e passou a garantir ao cidadão o 

direito de exigir do Estado condutas positivas, a exemplo da implementação dos direitos 

fundamentais individuais e sociais. Importante destacar que ambos são fruto de um 

processo histórico, de conquistas, avanços e mudanças ideológicas, não sendo, portanto, 

direitos subjetivos inerentes aos indivíduos.  

Os direitos humanos são aqueles direitos fundamentais da pessoa humana, 

necessários como forma de garantir a participação plena na vida social. Tem-se, então, o 

elo entre os conceitos de cidadania e os direitos humanos. Considerando-se que cidadania é 

o direito de participação na sociedade e que para seu efetivo exercício deve o cidadão ser 

resguardado de direitos básicos, tais como a vida, a moradia, a educação, a informação, 

entre outros, e considerando que esses são direitos básicos de qualquer ser humano, logo 

podemos concluir que a violação de direitos humanos redunda em prejuízo ao pleno 

exercício da cidadania. 

 
                                                             
15  Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiado; CARNIO, Henrique Garbellini. Teoria política do direito.  
16  COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo, 1961, p. 31. 
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Flávia Piovesan afirma que de toda maneira, os direitos humanos se inspiram na 

dupla vocação de afirmar a dignidade humana e prevenção do sofrimento humano. Lembro 

aqui Hannah Arendt, quando afirma que o ser humano é ao mesmo tempo um início e um 

iniciador e que é possível modificar pacientemente o deserto com as faculdades da paixão e 

do agir. A ética dos direitos humanos trabalha com o idioma da reciprocidade. É aquela 

ética que vê no outro um ser merecedor de igual consideração e profundo respeito, dotado 

do direito de desenvolver as suas potencialidades de forma libre e plana. E sob esse prisma 

histórico é que aqui salto para a Declaração Universal de 1948, que nasceu como resposta à 

barbárie totalitária, às atrocidades e aos horrores cometidos ao longo do totalitarismo da 

era Hitler. Inova em muito a gramática dos direitos humanos, ao introduzir a concepção 

contemporânea respondendo a três perguntas: quem tem direitos, por que tem direitos e 

quais direitos?17 

Registra-se que, surgindo na Grécia Antiga a concepção do Direito Natural 

como aquele direito eterno, imutável, universal, anterior a qualquer outro, foi este o grande 

precursor dos direitos humanos. 

Importante adendo quanto aos direitos fundamentais na visão de Paulo 

Bonavides que diz: a primeira questão que se levante com respeito à teoria dos direitos 

fundamentais é a seguinte: podem as expressões direitos humanos, direitos do homem e 

direitos fundamentais ser usadas indiferentemente? Temos visto nesse tocante o uso 

promíscuo de tais denominações na literatura jurídica, ocorrendo porém o emprego 

frequente de direitos humanos e direitos do homem entre autores anglo-americanos e 

latinos, em coerência aliás com a tradição e a história, enquanto a expressão direitos 

fundamentais parece ficar circunscrita à preferência dos publicistas alemães. 18 

Em vertente similar, Flávio Gonçalves manifesta-se: “preferimos adotar neste 

ensaio a expressão direitos fundamentais pelo seu caráter mais genérico, abrangendo não 

só os direitos do homem, considerado em sua individualidade  direitos fundamentais de 

primeira geração), mas todos os direitos consagrados positivamente em nossa Constituição, 

 
                                                             
17 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos: desafios e perspectivas contemporâneas. Rev. TST, Brasília, vol. 

75, nº 1, jan/mar 2009. 
18  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 560. 
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sendo mais consentânea inclusive com a denominação “nova universalidade dos direitos 

fundamentais”, a compatibilizar-se também com a sua atual conformação constitucional”.19 

Assim como a cidadania, os direitos humanos também foram consolidando-se no 

decorrer da História, envoltos nas concepções ideológicas do Estado Liberal, do Estado 

Social ou da Providência e, mais recentemente, no Estado Democrático de Direito. 

Após a 2ª Guerra Mundial, e diante dos horrores provocados pelo Holocausto, 

grande marco de desrespeito ao valor dignidade da pessoa humana, os direitos humanos 

ganharam força. Isso culminou na criação da Organização das Nações Unidas – ONU - e 

em sequentes tratados de Direitos Humanos, a destacar a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. 

Tal Declaração foi proclamada pela ONU em 10 de dezembro de 1948 

e representa uma tentativa de convergência de todos os valores que já foram buscados 

pelas outras exposições de prerrogativas que a precederam.20 

Embora não seja um documento que apresente força obrigatória, serviu de base a 

outros tratados que também foram responsáveis por avanços significativos: o Tratado 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Tratado Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais. 

Seu Preâmbulo demonstra, de forma clara, o sentimento que predominava no 

contexto histórico da época, reconhecendo dignidade a todas as pessoas. Assim, verifica-se 

o resgate do valor dignidade humana, sendo este o sentido maior da referida Declaração. 

Ao mencionar no art. 1º que “todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às 

outras com espírito de fraternidade”, faz ressurgir os ideais presentes na Revolução 

Francesa: liberdade- igualdade- fraternidade. 

Nota-se que a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 englobou os direitos 

das três dimensões, sendo: 1ª dimensão – direitos civis e políticos – 2ª dimensão – direitos 

sociais, econômicos e culturais – e 3ª dimensão – direitos difusos. 

 
                                                             
19  GONÇALVES, Flávio J. M. Notas para a caracterização epistemológica da teoria dos direitos 

fundamentais. In: GUERRA FILHO, Willis S. (Coord.). Dos direitos humanos aos direitos 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 36. 

20 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional.  Rio de Janeiro: Forense, 2010. p.151. 



22 
 

Existem controvérsias quanto à nomenclatura cabível para se referir ao evento 

da evolução histórica dos direitos fundamentais, principalmente quanto aos termos 

“gerações” e “dimensões”.  

Paulo Bonavides refere-se expressamente ao termo “gerações” dos direitos 

fundamentais ao dissertar quanto à introdução de cada um deles nas constituições mundiais 

ao dizer que “os direitos fundamentais passaram na ordem institucional a manifestar-se em 

três gerações sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo cumulativo e 

quantitativo...”. 21 

Menciona Flávia Piovesan que ao conjugar o valor liberdade com o valor 

igualdade, a Declaração demarca a concepção contemporânea de direitos humanos, pela 

qual esses direitos passam a ser concebidos como uma unidade interdependente e 

indivisível.22 

Quanto à natureza jurídica da Declaração, o que significa dizer não criar direitos 

subjetivos aos cidadãos ou obrigações internacionais aos Estados. Novamente nos valemos 

da lição de Flávia Piovesan quando esclarece que a Declaração Universal não é um tratado. 

Foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, sob a forma de resolução, que, por 

sua vez, não apresenta força de lei.23 Entretanto, possui valor inegável, mencionado por 

Dalmo de Abreu Dallari:  

O exame dos artigos da declaração revela que ela consagrou três 
objetivos fundamentais: a certeza dos direitos, exigindo que haja uma 
fixação prévia e clara dos direitos e deveres, para que os indivíduos 
possam gozar dos direitos ou sofrer imposições; a segurança dos direitos, 
impondo uma série de normas tendentes a garantir que, em qualquer 
circunstância, os direitos fundamentais sejam respeitados; a possibilidade 
dos direitos, exigindo que se procure assegurar a todos os indivíduos os 
meios necessários à fruição dos direitos, não se permanecendo no 
formalismo cínico e mentiroso da afirmação de igualdade de direitos onde 
grande parte do povo vive em condições sub-humanas.24 

Portanto, não se pode ignorar que cidadania e direitos humanos, estão 

correlacionados, a fim de se efetivarem direitos, apesar das valiosas vitórias obtidas com 

 
                                                             
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 563.  
22 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max 

Limonad, 2000. p.146. 
23 Idem, p. 48. 
24 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 179. 
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lutas que perduraram séculos e, claro, os Diplomas Legais internacionais. As novas 

demandas são incrementadas com o passar do tempo, exigindo constante renovação para 

que as prerrogativas ao exercício pleno da cidadania sejam garantidas de forma eficaz.  
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2 CIDADANIA NO DIREITO BRASILEIRO  

2.1 Evolução constitucional da democracia brasileira  

Como é sabido, o Brasil teria sido descoberto em 1500 d.C., pelos Portugueses, 

que passaram a colonizar o País, situação esta que perdurou até o ano de 1822, quando da 

Proclamação da Independência, precisamente, até a Constituição de 1824, quando o Estado 

brasileiro foi constituído, com Cidadania (Povo), Território e Governo próprios. 

Desse modo, até 1824, o Brasil foi colônia de Portugal, sem qualquer autonomia 

administrativa, política e social, sem território e cidadãos próprios. Portanto, até essa data, 

não há que se falar em cidadania brasileira, visto que não existiam de fato e direito à 

cidadania, nem o Estado brasileiro. 

Nesse período, predominava a população analfabeta, uma sociedade escravista, 

uma economia de monocultura e latifundiária, com um Estado policial e fiscalizador, 

conforme José Murilo de Carvalho, que aduz ainda: “Al final de la colónia no había ni 

ciudadanos brasileños ni pátria brasileña”.25 

Destarte, durante o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, realmente 

não há o que se falar em Direito Constitucional da Cidadania brasileira, porquanto não 

havia Cidadania nem Pátria brasileira, mesmo porque, esta pressupõe a existência do 

Estado-Nação, com território, governo e povo (cidadãos) próprios, o que vem a ocorrer 

com a Proclamação da Independência em 1822, mais especialmente em 1824, com a 

primeira Constituição brasileira.26 

2.2 Constituição de 1824 

Como supramencionado, antes de examinar os Direitos da Cidadania na 

Constituição de 1824, necessário investigar a concepção de cidadania por esta adotada, 

 
                                                             
25 CARVALHO, José Murilo de. Desenvolvimiento de la ciudadanía en Brasil. Ciudad de México: Fondo 

de Cultura Económica, 1995. p. 15. 
26   CARVALHO, Erick Beyruth de. O exercício da democracia direta no Brasil: condições, possibilidades e 

uma proposta de recall. 2018. 224 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-
Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. 
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analisando quem ela considerava cidadão(ã) brasileiro(a), para, depois, analisar os seus 

deveres e direitos, enfim, o Direito da Cidadania brasileira nessa época.  

Preliminarmente, importante destacar que a referida Constituição define a 

Cidadania logo no seu Título 2º, que nomeia “Dos Cidadãos Brazileiros”, demonstrando 

assim uma valorização desta qualidade, colocando-a logo no início, como pressuposto da 

Organização do Estado Brasileiro.  

A propósito, nos termos do art. 6º da mencionada Constituição de 1824, eram 

considerados Cidadãos Brasileiros:  

Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingênuos, ou 
libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por 
serviço de sua Nação. II. Os filhos de pai Brazileiro, e os illegitimos de 
mãe Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem estabelecer 
domicilio no Império. III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em 
paiz estrangeiro em serviço do Império, embora elles não venham 
estabelecer domicilio no Brazil. IV. Todos os nascidos em Portugal, e 
suas Possessões, que sendo já residentes no Brazil na época, em que se 
proclamou a Independência nas províncias, onde habitavam, adheriram à 
esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua residência. V. Os 
estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua Religião. A lei 
determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de Naturalização.27 

Assim, na Constituição Brasileira de 1824, observa-se uma exaltação da 

qualidade de cidadão, malgrado refletindo ainda a concepção antiga de cidadania, 

porquanto esta somente considerava “Cidadãos Brasileiros” os homens livres, nascidos no 

Brasil ou no estrangeiro, filhos de brasileiros, com residência ou domicílio no Brasil, bem 

como os naturalizados na forma da lei, com exclusão das mulheres, das crianças e dos 

escravos.  

Os direitos da Cidadania Brasileira na Constituição de 1824 estão protegidos 

somente no seu último Título e junto com as disposições gerais, demonstrando assim uma 

desvalorização desses direitos dos cidadãos, todavia, dispondo, expressamente, sobre 

Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos. 

A propósito, assim constituídos os Direitos da Cidadania 
Brasileira: “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis e Políticos dos 
Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 

 
                                                             
27 CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 

1986. p. 655-656. 
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individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, 
pela maneira seguinte:  

I – Nenhum Cidadão pode ser obrigado a fazer, ou deixar de 
fazer alguma cousa, senão em virtude da Lei.  

II – Nenhuma Lei será estabelecida sem utilidade publica.  
III – A sua disposição não terá efeito retroactivo.  
IV – Todos podem comunicar os seus pensamentos, por 

palavras, escriptos, e publicá-los pela Imprensa, sem dependência de 
censura; com tanto que hajam de responder pelos abusos, que 
commetterem no exercício deste Direito, nos casos, e pela forma, que a 
Lei determinar.  

V – Ninguém póde ser perseguido por motivo de Religião, 
uma vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral Publica.  

VI – Qualquer póde conservar-se, ou sair do Império, como 
lhe convenha, levando consigo os seus bens, guardados os Regulamentos 
policiais, e salvo o prejuízo de terceiro.  

VII – Todo o Cidadão tem em sua casa um asylo inviolável. 
De noite não se poderá entrar nella, senão por seu consentimento, ou para 
o defender de incendio, ou inundação; e de dia só será franqueada a sua 
entrada nos casos, e pela maneiro, que, a Lei determinar.  

VIII – Ninguém poderá ser preso sem culpa formada, excepto 
nos casos declarados na Lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas 
contadas da entrada na prisão, sendo em Cidades, Villas, ou outras 
povoações próximas aos lugares da residência do Juiz; e nos lugares 
remotos dentro de um prazo razoável, que a Lei marcará, attenta a 
extensão do território, o Juiz por uma Nota, por elle assignada, fará 
constar ao Réo o motivo da prisão, os nomes do seu accusador, e os da 
testemunhas, havendo-as.  

IX – Ainda com culpa formada, ninguem será conduzido à 
prisão, ou nella conservado estando já preso, se prestar fiança idonea, nos 
casos, que a Lei a admitte: e em geral nos crimes, que não tiverem maior 
pena, do que a de seis mezes de prisão, ou desterro para fóra da Comarca, 
poderá o Réo livrar-se solto.  

X – Á excepção de flagrante delicto, a prisão não póde ser 
executada, senão por ordem escripta da Autoridade legitima. Se esta fôr 
arbitraria, o Juiz, que a deu, e quem a tiver requerido serão punidos com 
as penas, que a Lei determinar. O que fica disposto acerca da prisão antes 
de culpa formada, não comprehende as Ordenanças de Militares, 
estabelecidas como necessarias á disciplina, e recrutamento do Exercito; 
nem os casos, que não são puramente criminaes, e em que a Lei 
determina todavia a prisão de alguma pessoa, por desobedecer aos 
mandados da Justiça, ou não cumprir alguma obrigação dentro de 
determinado prazo.  

XI – Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade 
competente, por virtude de Lei anterior, e na fórma por Ella prescripta.  

XII – Será mantida a independência do Poder Judicial. 
Nenhuma Autoridade poderá avocar as Causas pendendes, susta-las, ou 
fazer reviver os processos findos.  

XIII – A lei será igual para todos, quer proteja ou castigue, e 
recompensará em proporção dos merecimentos de cada um. XIV – Todo 
o Cidadão pode ser admittido aos Cargos Públicos Civis, Políticos, ou 
Militares, sem outra diferença, que não seja a dos seus talentos, e 
virtudes.  
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XV – Ninguem será exempto de contribuir para as despesas 
do Estado em proporção dos seus haveres.  

XVI – Ficam abolidos todos os Privilegios, que não forem 
essencial, e inteiramente ligados aos Cargos, por utilidade pública. XVII 
– A excepção das Causas, que por sua natureza pertencem a Juizos, 
particulares, na conformidade das Leis, não haverá foro privilegiado, nem 
Comissões especiaes nas Causas civeis, ou crimes.  

XVIII – Organizar-se-á quanto antes um Código Civil, e 
Criminal, fundado nas solidas bases da Justiça, e Eqüidade. XIX – Desde 
já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as 
mais penas cruéis.  

XX – Nenhuma pena passará da pessoa do delinqüente. Por 
tanto não haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infâmia do 
Réu se transmitirá aos parentes em qualquer gráo, que seja.  

XXI – As Cadêas serão seguras, limpas, e bem arejadas, 
havendo diversas casas para separação dos Réos, conforme suas 
circunstancias, e natureza dos seus crimes.  

XXII – É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua 
plenitude. Se o bem público legalmente verificado exigir o usos, e 
emprego da Propriedade do Cidadão, será elle préviamente indemnisado 
do valor della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unida 
excepção, e dará as regras para se determinar a indeminisação.  

XXIII – Também fica garantida a Divida Publica. 
XXIV – Nenhum genero de trabalho, de cultura, industria, ou 

compercio póde ser prohibido, uma vez que não se opponha aos costumes 
publicos, á segurança, e saude dos Cidadãos. XXV – Ficam abolidas as 
Corporações de Officios, seus Juizes, Escrivães, e Mestres.  

XXVI – Os inventores terão a propriedade das suas 
descobertas, ou das suas produções. A lei lhes assegurará um privilégio 
exclusivo temporário, ou lhes remunerará em ressarcimento da perda, que 
hajam de sofrer pela vulgarização. XXVII – O Segredo das Cartas é 
inviolavel. A administração do Correio fica rigorosamente responsável 
por qualquer infracção deste Artigo.  

XXVIII – Ficam garantidas as recompensas conferidas pelos 
serviços feitos ao Estado, quer Civis, quer Militares; assim como o direito 
adquirido a ellas na fórma das Leis.  

XXIX – Os Empregados Publicos são estrictamente 
responsáveis pelos abusos, e omissões praticadas no exercício das suas 
funcções, e por não fazerem efetivamente responsáveis aos seus 
subalternos.  

XXX – Todo o cidadão poderá apresentar por escripto ao 
Poder Legislativo, e ao Executivo reclamações, queixas, ou petições, e 
até expôr qualquer infracção da Constituição, requerendo perante a 
competente Autoridade a effectiva responsabilidade dos infractores.  

XXXI – A Constituição também garante os socorros publicos. 
XXXII – A Instrução primaria, é gratuita a todos os Cidadãos. XXXIII – 
Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos da 
Sciencias, Bellas Letras, e Artes.  

XXXIV – Nos casos de rebelião, ou invasão de inimigos, 
pedindo segurança do Estado, que se dispensem por tempo determinado 
algumas das formalidades, que garantem a liberdade individual, poder-se-
ha fazer for acto especial do Poder Legislativo. Não se achando porém a 
esse tempo reunida a Assembléia, e correndo a Patria perigo imminente, 
poderá o Governo responsavel, suspendendo-a immediatamente que cesse 
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a necessidade urgente, que a motivou; devendo num, e outro caso 
remetter á Assembléia, logo que reunida fôr, uma relação motivada das 
prisões, e d`outras medidas de prevenção tomadas; e quaesquer 
Autoridades, que tiverem mandado proceder a ellas, serão responsáveis 
pelos abusos, que tiverem praticado a esse respeito.28 

 

Neste particular, importante destacar que, nos termos do art. 7º da referida 

Constituição – atualmente sob a luz do art. 12º, §4º da CRFB/88, os Direitos de Cidadão 

Brasileiro podiam ser perdidos. Com efeito, pelo art. 8º, o exercício dos Direitos Políticos 

podiam ser suspensos.29  

Outrossim, quanto à defesa dos direitos de(a) cidadania, refletindo a concepção 

dominante à época, cabia ao próprio indivíduo, por meio do Estado, realizar sua defesa. O 

direito de defesa era associado basicamente ao processo judicial, sobretudo na área penal e 

sempre inserido no rol dos direitos e garantias individuais. A Carta Básica do Império, 

embora não se referisse literalmente ao direito à defesa, impunha ao juiz que fizesse 

constar ao réu “o motivo da prisão, o nome do seu acusador e os das testemunhas, 

havendo-as”, na hipótese de prisão, sem culpa formada, que admitia pudesse ocorrer como 

exceção, “nos casados declarados em lei (art. 179, § 8)”.30 

Com efeito, quando da Independência do Brasil, aqui continuaram a viger as 

legislações portuguesas, mais especialmente, na área processual, que vigoravam as normas 

das Ordenações Filipinas, também denominadas Ordenações do Reino, desde que não 

contrariassem a soberania brasileira.31 O processo era escrito e desenvolvia-se por fases, 

paralisando ao fim de cada uma delas e se desenrolava por exclusiva iniciativa das partes32, 

o que denota a adoção da antiga concepção autodefensiva de autoproteção, pela própria 

Cidadania brasileira. 

 
                                                             
28 CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil cit., p. 674-676. 
29 Nos termos do art. 7º, da Constituição Brasileira de 1824, perdia-se os Direitos de Cidadão Brasileiro: “I. 

O que se naturalizar em paiz estrangeiro. II. O que sem licença do Imperador aceitar Emprego, Pensão, 
ou Condecoração de qualquer Governo Estrangeiro. III. O que for banido por Sentença.” De acordo com 
o art. 8º, supendia-se o exercício dos Direitos Políticos: “I. Por incapacidade physica ou moral. II. Por 
Sentença condenatória a prisão, ou degredo, enquanto durarem os seus efeitos” (CAMPANHOLE, 
Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil cit., p. 656). 

30 PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. O direito à defesa na Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Renovar, 
1991. 

31 SILVA PINTO, Márcio Alexandre da. Evolução histórica do direito processual. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Especialização) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 1991. p. 16. 

32 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p. 
14. 
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2.3 Constituição de 1891 

A Constituição de 1891, com maior objetividade na sua redação, embora 

declarado em 1888 o fim da escravidão, praticamente mantém a mesma concepção de 

cidadania consagrada na de 1824.  

Em primeiro lugar, destaca-se a Organização do Estado Brasileiro, sob a forma 

de República, com menção à Cidadania Brasileira, definindo quais eram considerados 

Cidadãos Brasileiros, somente no “Título IV – Dos Cidadãos Brazileiros”, demonstrando, 

assim, certa desvalorização dessa qualidade de membro da Nação.  

Quanto aos direitos de(a) cidadania na Constituição de 1891, como se infere do 

seu art. 72, constata-se também que, praticamente, foram mantidos os mesmos direitos 

garantidos na Constituição de 1824, colocados na forma de Declaração de Direitos dos 

Brasileiros e não mais dos Cidadãos brasileiros. 

Por outro lado, observa-se que já não mais se menciona a divisão literal dos 

direitos dos Cidadãos Brasileiros em Direitos Civis e Direitos Políticos, como feito na 

Carta Magna anterior, representando, assim, esvaziamento do conceito de cidadania.  

Com referência aos direitos políticos na Constituição Brasileira de 1891, 

observa-se uma ampliação de seus titulares, pela redução para 21 anos para ser considerado 

eleitor (art. 70), mantida a exclusão das mulheres, dos mendigos, dos analfabetos, dos 

soldados e dos religiosos de forma geral.  

Nesse particular, importante observar ainda que a referida Constituição aboliu o 

voto censitário do Império, embora excluídos os mendigos, bem como, com o sistema 

indireto de escolha dos representantes ao Legislativo, representou um avanço do ponto de 

vista dos direitos políticos da cidadania.  

A propósito, o direito de voto era concedido a todos os cidadãos brasileiros, 

respeitadas as seguintes limitações:  

Que sejam do sexo masculino, maiores de 21 anos, 
alfabetizados, e que não se encontrem na condição de mendigos, praças 
de pré (sic) – excetuando-se os alunos das escolas militares de ensino 
superior ou religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações 
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ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, 
regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual.33 

Observa-se assim uma ampliação dos direitos políticos da cidadania brasileira, 

acabando com o voto censitário e o sistema indireto, malgrado ainda com grande exclusão.  

Por outro lado, com o fim da escravidão em 1888, observa-se uma ampliação da 

Cidadania Brasileira, pela participação dos antigos escravos, especialmente com relação 

aos direitos civis, considerando que a maioria era composta por analfabetos, continuando 

excluídos dos direitos políticos. 

Nesse sentido, importante destacar que com a proclamação da República 

observa-se ainda uma grande valorização do cidadão como membro soberano da nação 

brasileira, ao ponto de Marechal Deodoro da Fonseca, líder do governo provisório, 

proclamar aos “concidadãos” que a principal missão deste era garantir, com a ordem 

pública, a liberdade e os direitos da Cidadania brasileira.34 

Do ponto de vista instrumental, a Cidadania brasileira gozava de certa liberdade 

de se manifestar, malgrado limitada pela própria cultura, com a instituição de alguns 

instrumentos judiciais de defesa dos direitos fundamentais.  

Por fim, impraticável não citar o Decreto nº 1 de 1889, onde Marechal Deodoro 

da Fonseca proclamou a República Federativa Brasileira: 

Decreto nº 1 da República – 15/11/1889 

“Proclama provisoriamente e decreta como a fórma de 
governo da Nação Brazileira, a República Federativa, e estabelece as 
normas pelas quaes se devem reger os Estados Federaes.  

O Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil decreta: 

Art. 1º Fica proclamada provisoriamente e decretada como a 
fórma de governo da nação brazileira - a Republica Federativa.  

Art. 2º As provincias do Brazil, reunidas pelo laço da 
federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brazil.  

 

 
                                                             
33 QUIRINO, Célia Galvão; MONTES, Maria Lúcia. Constituições brasileiras e cidadania cit., p. 52. 
34 CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 1986. p. 624. 
      DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de Azevedo. Teoria geral do Estado e ciencia política. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 122. 
 



31 
  

 

Art. 3º Cada um desses Estados, no exercicio de sua legitima 
soberania, decretará opportunamente a sua constituição definitiva, 
elegendo os seus corpos deliberantes e os seus governos locaes.  

Art. 4º Enquanto pelos meios regulares não se proceder à 
eleição do Congresso Constituinte do Brazil, e bem assim à eleição das 
legislaturas do cada um dos Estados, será regida a nação brazileira pelo 
Governo Provisorio da Republica; e os novos Estados, pelos governos 
que hajam proclamado ou, na falta destes, por governadores, delegados 
do Governo Provisorio.  

Art. 5º Os governos dos Estados federados adoptarão com 
urgencia todas as providencias necessarias para a manutenção da ordem e 
da segurança publica, defesa e garantia da liberdade e dos direitos dos 
cidadãos, quer nacionaes quer estrangeiros.  

Art. 6º Em qualquer dos Estados, onde a ordem publica for 
perturbada, e onde faltem ao governo local meios efficazes para reprimir 
as desordens e assegurar a paz e tranquillidade publicas, effectuará o 
Governo Provisorio a intervenção necessaria, para, com o apoio da força 
publica, assegurar o livro exercicio dos direitos dos cidadãos e a livre 
açção das autoridades constituidas.  

Art. 7º Sendo a Republica Federativa Brazileira a fórma de 
governo proclamada, o Governo Provisorio não reconhece nem 
reconhecerá nenhum governo local contrario á fórma republicana, 
aguardando, como lhe cumpre, o pronunciamento definitivo do voto da 
nação, livremente expressado pelo suffragio popular.  

Art. 8º A força publica regular, representada pelas tres armas 
do Exercito e pela, Armada Nacional, de que existam guarnições ou 
contingentes nas diversas provincias, continuará subordinada e 
exclusivamente dependente do Governo Provisorio da Republica, 
podendo os governos locaes, pelos meios ao seu alcance, decretar a 
organização de uma guarda civica destinada ao policiamento do territorio 
de cada um dos novos Estados.  

Art. 9º Ficam igualmente subordinados ao Governo Provisorio 
da Republica, todas as repartições civis e militares, até aqui subordinadas 
ao governo central da nação brazileira.  

Art. 10º O territorio do Municipio Neutro fica 
provisoriamente sob a administração immediata do Governo Provisorio 
da Republica, e a cidade do Rio de Janeiro constituida, tambem 
provisoriamente, séde do poder federal.  

Art. 11º Ficam encarregados da execução deste decreto, na 
parte que a cada um pertença, os secretarios de estado das diversas 
repartições ou ministerios do actual Governo Provisorio.35 

 

 

 
                                                             
35  Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1-15-novembro-1889-

532625-publicacaooriginal-14906-pe.html. Acesso em 14 abr. 2019. 
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2.4 Constituição de 1934 

Na Constituição de 1934 observa-se um esvaziamento total da qualidade de 

cidadão, a ponto de não definir-se mais “Cidadãos Brasileiros”, como observado nas 

Constituições brasileiras anteriores, passando a adotar concepção de nacionalidade em vez 

de cidadania, acompanhando doutrina dominante à época.  

Por outro lado, constata-se uma exaltação da Organização do Estado, que ocupa 

os primeiros capítulos da referida Constituição, para somente depois mencionar, na forma 

de Declaração de Direitos, os direitos políticos (art. 106) e os direitos e garantias 

individuais (art. 113).  

Em vez de definir quem seria considerado cidadão (ã) brasileiro(a), com vínculo 

jurídico e político perante a Nação, assumindo deveres e consequentemente direitos de(a) 

cidadania, a referida Carta Magna apenas definia quem era considerado brasileiro (art. 

106), exaltando tão somente o vínculo territorial (nacionalidade), acompanhando doutrina 

constitucional dominante na época.  

Tanto é verdade que no próximo artigo (107), quando nas Cartas Magnas 

anteriores referiam-se aos direitos de (a) cidadania, a referida Constituição estabelecia 

quando se perdia a nacionalidade brasileira, mantendo praticamente as mesmas situações 

previstas anteriormente para sua perda.  

Quanto aos direitos políticos, observa-se uma nova ampliação, pela inclusão das 

mulheres como eleitoras e, para os homens, a redução para 18 anos para se alistar, contudo 

continuando excluídos do alistamento os eleitores que não sabiam ler e escrever, os 

soldados de forma geral, os mendigos e os que estivessem privados de seus direitos 

políticos, conforme se infere do art. 108 da discutida Constituição brasileira.  

Com relação aos direitos civis, também acompanhando doutrina dominante que, 

diga-se de passagem, contribuiu para restringir os direitos de(a) cidadania apenas aos 

direitos políticos, a Constituição de 1934, sob a forma de direitos e garantias individuais, 

também, praticamente, garantiu os mesmos direitos de caráter civil consagrados pelas 

Cartas Magnas anteriores.  

Nessa Constituição, diferentemente das anteriores, refletindo concepção trazida 

pelos movimentos sociais do final do século XX e início do corrente, relacionados com a 

questão social, observa-se a proteção de uma nova categoria de direitos de natureza social, 
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como a liberdade sindical (art. 120), o direito do trabalho (art. 121) e o direito à educação 

(art. 149), sem qualquer concepção como direito de(a) cidadania.  

Desse modo, na Constituição de 1934 observa-se um esvaziamento do conceito 

de cidadania, substituindo-o pelo de nacionalidade, com os direitos de (a) cidadania 

garantidos na forma de declaração, com igual consagração dos direitos políticos e dos 

direitos e garantias individuais feitos pelas Cartas Magnas anteriores, com incipiente 

garantia de direitos sociais. 

Promulgada em 16 de julho de 1934 pela Assembleia Nacional Constituinte, foi 

redigida “para organizar um regime democrático, que assegure à Nação, a unidade, a 

liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico”, de acordo com o próprio 

preâmbulo, 36 nunca teve seus princípios seguidos à risca, pois, segundo Getúlio Vargas, 

nas comemorações dos 10 anos da revolução de 1930, expressou: “uma 

constitucionalização apressada, fora do tempo, apresentada como panaceia de todos os 

males, traduziu-se numa organização política feita ao sabor de influências pessoais e 

partidarismo faccioso, divorciada das realidades existentes. Repetia os erros da 

Constituição de 1891 e agravava-os com dispositivos de pura invenção jurídica, alguns 

retrógrados e outros acenando a ideologias exóticas. Os acontecimentos incumbiram-se de 

atestar-lhe a precoce inadaptação!”  

Outra crítica importante a esta Constituição é que tratava-se de algo muito 

liberal, não permitindo combates à subversão.  

  

 
                                                             
36  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em 14 

abr. 2019.  
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3 O ESTADO NOVO E A  RESTAURAÇÃO DEMOCRÁTICA  

3.1 Constituição de 1937 

Antes de partirmos para o que, de fato, foi a Constituição de 1937 e seus vieses 

na história, importante citarmos Hannah Arendt no tocante ao sistema totalitário e os 

direitos humanos.  

Arendt afirma que, só conseguimos perceber a existência de um “direito de ter 

direitos” e de um direito de pertencer a algum tipo de comunidade organizada, quando 

surgiram milhões de pessoas que haviam perdido esses direitos e não podiam recuperá-los 

devido à nova situação política global.  

 

A calamidade dos que não têm direitos não decorre do facto 
de terem sido privados da vida, da liberdade ou da procura da felicidade, 
nem da igualdade perante a lei ou da liberdade de opinião – fórmulas que 
se destinavam a resolver problemas dentro de certas comunidades -, mas 
do facto de já não pertencerem a qualquer comunidade. A sua situação 
angustiante não resulta do facto de não serem iguais perante a lei, mas 
sim de não existirem mais leis para eles; não de serem oprimidos, mas 
não de não haver ninguém mais que se interesse por eles nem que seja 
para oprimi-los. Só no último estágio de um longo processo é que o seu 
direito à vida é ameaçado. Os próprios nazis começaram sua 
exterminação de Judeus privando-os, primeiro, de toda a condição legal 
(isto é, da condição de cidadãos de segunda classe) e separando-os do 
mundo para os juntar em guetos e campos de concentração; e, antes de 
acionarem as câmaras de gás, já haviam apalpado cuidadosamente o 
terreno e verificado, para sua satisfação, que nenhum país reclamava 
daquela gente. 37 

 

Na Constituição de 1937, com efeito, também somente após a Organização do 

Estado, no capítulo nomeado “Da Nacionalidade e da Cidadania”, se define quem são 

brasileiros, sem qualquer concepção de cidadania.  

Quanto à definição de quem são brasileiros, a referida Constituição, no seu art. 

115, praticamente repete a anterior, com exaltação apenas da nacionalidade, ou seja, do 

vínculo territorial.  

 
                                                             
37  ARENT, Hannah. O sistema totalitário. Lisboa: Dom Quixote, 1978, p. 380. 
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Nesse sentido, no próximo art. 116, igualmente à Carta Magna anterior, a 

Constituição brasileira de 1937 prescreve as situações de perda da nacionalidade brasileira, 

no que também acompanha àquela.  

Tratou-se de um golpe de estado onde Vargas instituiu o Estado Novo em um 

pronunciamento em rede de rádio, o qual lançou um Manifesto à Nação, no qual dizia que 

o regime tinha como objetivo “reajustar o organismo político às necessidades econômicas 

do país”. 38 

Nas palavras de Cláudio De Cicco e Álvaro de Azevedo Gonzaga, destacamos:  

Da análise desta Constituição, podermos concluir que em 
muitos momentos havia uma aparência democrática no país, entretanto, 
era instituído um paradoxo entre realidade e Constituição, pois a verdade 
vista nas ruas e nos Poderes era muito diferente daquela posta no papel.39 

 

Ao que parece, com efeito, que considerava apenas os eleitores como cidadãos, 

no art. 117 da Constituição assim define quem possuía essa qualidade. 

Neste momento, o governo de Vargas implementava a censura à imprensa e a 

propaganda. Além de toda repressão ao comunismo e a proibição aos movimentos 

revolucionários. A título de curiosidade, neste momento também foram criadas grandes 

empresas, até então estatais, sendo elas a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN – e a 

Companhia Vale do Rio Doce.  

Nesse particular, observa-se a manutenção do avanço consagrado na Carta 

Magna anterior, por considerar eleitores os brasileiros de ambos os sexos, maiores de 18 

anos, com exclusão do alistamento, os analfabetos, os militares em serviço ativo, os 

mendigos e os que estiverem privados dos seus direitos políticos.  

A seguir, respectivamente, a referida Constituição previa-se quando se 

suspendiam (art. 118) e se perdiam (art. 119) os direitos políticos, que parecem aqui ser os 

únicos direitos considerados de(a) cidadania, na mesma linha da Carta Magna anterior, sem 

qualquer mudança substancial.  

 
                                                             
38  VARGAS, Getúlio. A nova política do Brasil, 10 volumes, São Paulo: Livraria José Olympio, 1941. 
39  DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, Álvaro de Azevedo. Teoria geral do Estado e ciência política. 5. Op. 

Cit., p. 124. 
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Destarte, pela referida Constituição de 1937, em nível crescente dessa a 

Constituição do Império, percebe-se um esvaziamento do conceito de cidadania, com 

exaltação apenas da nacionalidade, restringindo os direitos de(a) cidadania aos direitos 

políticos, consequentemente, a concepção de que cidadãos seriam apenas os inscritos no 

alistamento eleitoral.  

Em seguida, no capítulo que nomeia “Dos Direitos e Garantias Individuais”, 

mais especialmente no art. 122, na Constituição de 1937, protegem-se os direitos civis, 

sem considerá-los direitos de(a) cidadania, mas apenas dos brasileiros e estrangeiros 

residentes no País.  

Como na Carta Magna anterior, de 1934, tais direitos se referiam à liberdade, à 

segurança individual e à propriedade, nos termos dos incisos do artigo mencionado, sem 

qualquer mudança substancial do ponto de vista da cidadania.  

Sem qualquer concepção de cidadania, porquanto não se protegem aos seus 

titulares na condição de cidadão, na Constituição de 1937 também se observam incipientes 

garantias com dimensão social, como as relacionadas com a família (arts. 124 a 127), 

educação e cultura (arts. 128 a 134), ordem econômica (arts. 135 a 155), neste particular, 

destacando-se a proteção ao trabalho. 

Com efeito, importante ressaltar ainda que a referida Constituição foi outorgada, 

com fechamento do Poder Legislativo Nacional e transferência de seus poderes ao 

Presidente da República de então (art. 180), demonstrando o nível de desvalorização da 

Cidadania brasileira em que se chegou.  

Em síntese, os direitos da cidadania, nessa Constituição, resumiam-se aos 

Direitos Políticos, porquanto considerados cidadãos apenas os inscritos no alistamento 

eleitoral, que, diga-se de passagem, foram suspensos junto das eleições, com algumas 

garantias civis individuais e sociais, como hipossuficientes.  

Pela Constituição de 1937, o Estado brasileiro continua alheio à defesa própria 

dos direitos e interesses da Cidadania brasileira. Apenas garante “as necessárias garantias 

de defesa”, nos termos do seu art. 122, § 11, dentro de uma visão individual, cabendo ao 

próprio indivíduo e não enquanto cidadão realizar a sua defesa por intermédio do Estado 

brasileiro, mais especialmente do Poder Judiciário, nos limites da lei.  

Quanto ao processo, a Constituição de 1937, manteve a unidade processual, ou 

seja, continuou a estabelecer a competência exclusiva da União para legislar sobre matéria 
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40processual. Logo após a sua promulgação, foi constituída uma comissão para elaborar um 

no anteprojeto de Código de Processo Civil.  

Com efeito, das divergências verificadas entre os membros da Comissão, Pedro 

Batista Martins, com a ajuda de Guilherme Estelita, apresentou ao Governo o seu 

anteprojeto, que foi promulgado por meio do Decreto-Lei n. 1.608/1939.41 

De acordo com Marcos Afonso Borges, o novo Código de Processo Civil 

brasileiro não trouxe grandes inovações, a não ser a adoção dos princípios da publicidade, 

da oralidade, do dispositivo e o impulso oficial. Todavia, o Código manteve a sistemática 

até então vigente, no que pertine aos recursos, à execução, e aos procedimentos especiais.42 

Considera-se, popularmente, que a o Estado Novo foi o antecessor do período 

ditatorial no Brasil, o qual se iniciou com o golpe militar de 1964.  

A doutrina estadonovista concentrava ao Estado todo o poder inerente ao povo. 

Via-se na instituição, único meio de garantir a ordem e o bem comum. As semelhanças 

com a doutrina nazi-fascista era grande, e por tal motivo, muitas vezes o Estado Novo fora 

identificado com o fascismo. 43 

Desse modo, clara a opção constitucional pela doutrina do direito neoliberal, 

dado que a Constituição de 1937 foi outorgada sem a participação democrática da 

Cidadania brasileira, com esvaziamento total do conceito de cidadania em função do 

instituto da nacionalidade, restringindo direitos, inclusive os próprios direitos políticos, 

somente garantindo alguns direitos individuais e coletivos, nos limites da lei.  

3.2 Constituição de 1946 

Desde logo, observa-se que também a Constituição de 1946, embora 

promulgada pelos representantes da Cidadania brasileira, chamado ainda apenas de 

“povo”, inicia-se pela Organização do Estado brasileiro, como se este existisse antes 

daquela.  

 
                                                             
40    NOVELINO, Marcelo.  Direito Constitucional. São Paulo: Método, 2008. p. 229. 
41 BORGES, Marcos Afonso. Evolução histórica do direito processual civil. Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, p. 257-292. 
42 Idem. 
43  Disponível em: https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/PoliticaAdministracao/ 

EstadoNovoFascismo. Acesso em: 14 abr. 2019. 
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Também, seguindo doutrina dominante nesse sentindo, não se define Cidadania 

brasileira, instituindo apenas o nacional (art. 129), praticamente repetindo também a 

Constituição anterior, sem qualquer alteração substancial do ponto de vista da concepção 

de proteção da Cidadania, refletindo ainda a teoria moderna, que considera cidadão apenas 

o inscrito no órgão eleitoral.  

Igualmente, a seguir se estabelece as situações em que se perdiam a 

nacionalidade de brasileiro (art. 129), também, praticamente, repetindo a concepção 

anterior, com elevação do vínculo moral e territorial.  

No art. 131, define-se que são eleitores os brasileiros maiores de 18 anos, que se 

alistarem na forma da lei, mantendo o concebido pela Carta Magna anterior, sem 

literalmente garantir tal direito a ambos os sexos, como fez aquela.  

Quanto à impossibilidade de alistamento de eleitores, observa-se um avanço pela 

retirada do inciso que impedia os mendigos de se alistarem, consequentemente, 

concedendo-lhes os direitos políticos, mantendo no restante, praticamente, as mesmas 

concepções anteriores, considerando cidadãos somente os inscritos na Justiça Eleitoral e os 

demais apenas como indivíduos, refletindo a concepção liberal de Estado. 44 

Sobre as condições de suspensão ou perda dos direitos políticos, também, nada 

se alterou com relação à Constituição anterior, mantendo-se as mesmas situações.  

No capítulo II, que nomeia “Dos Direitos e das Garantias Individuais”, 

ressalvando alguma ampliação dos direitos civis, se mantêm as declarações e consagrações 

anteriores, igualmente sem qualquer mudança substancial do ponto de vista dos direitos da 

Cidadania brasileira.  

No próximo capítulo, intitulado “Da Ordem Econômica e Social”, continuam os 

direitos e garantias protegidos anteriormente, com alguma ampliação, especialmente 

quando considera, por exemplo, a educação como direito de todos (art. 166), embora não 

se estabeleça como dever do Estado, representando algum avanço do ponto de vista dos 

direitos da Cidadania brasileira.  

 
                                                             
44  QUIRINO, Célia Galvão; MONTES, Maria Lúcia. Constituições brasileiras e cidadania. São Paulo: 

Ática, 1987, p. 52. 
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Nesse particular, importante destacar que pelo fato de a referida Constituição 

considerar a educação como direito de todos, inicia-se uma alteração na concepção antiga 

que restringia os direitos da Cidadania aos direitos políticos.  

Em resumo, os direitos da Cidadania na Constituição de 1946 continuam 

restritos aos direitos políticos, mantendo os direitos civis como garantias individuais, com 

alguma aplicação dos direitos sociais, embora considerando os seus titulares como 

indivíduos, e não enquanto cidadãos ou que tais direitos estão consagrados nessa condição.  

Quanto à defesa da Cidadania brasileira, não há praticamente alteração quanto à 

concepção anterior, garantindo “plena defesa” (art. 141, § 25) aos acusados, ainda que do 

ponto de vista formal, cabendo ao indivíduo a defesa do seu próprio direito, mantendo o 

Estado equidistante, decorrente do princípio processual do dispositivo. 

3.3 Constituição de 1967 

Também a Constituição de 1967 inicia-se pela Organização do Estado brasileiro, 

sem qualquer menção à Cidadania brasileira, que é quem, a rigor, deveria fundamentar a 

criação desse Estado. Em verdade, não apenas o poder emana ou deveria emanar da 

cidadania, estrategicamente denominada de povo, pelo consentimento de cada um na 

criação do Estado, no interesse comum de todos, mas também, como de fato ocorre, a 

Cidadania assume obrigações e deveres perante a nação, desde o nascimento. 

Com efeito, somente após a Organização do Estado, a referida Constituição, em 

Título que denomina “Da Declaração de Direitos”, menciona os brasileiros, em capítulo I, 

que apenas nomeia “Da Nacionalidade”, com exaltação, ao máximo, do vínculo territorial, 

com desprezo total pelo conceito de cidadania, que representa o vínculo político e jurídico 

de cada um perante a nação.  

Neste ponto, quanto à definição de quem são considerados brasileiros, 

ressalvando a divisão em natos e naturalizados, também não se observa mudança 

substancial do ponto de vista da cidadania.  

No capítulo II, nomeado “Dos Direitos Políticos”, destaca-se alteração 

reduzindo as impossibilidades do alistamento como eleitor, mantendo sem poderem se 

alistar os analfabetos, os que não saibam exprimir a língua nacional e os privados dos 

direitos políticos, retirando-se os mendigos, que representava ainda resquício do voto 
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45 censitário. Nesse particular, constata-se ainda um avanço importante quando torna 

garantia constitucional o sufrágio universal e o voto direto e secreto (art. 143), com 

algumas exceções previstas na referida Constituição.  

Com relação à suspensão e perda dos direitos políticos, constata-se uma 

ampliação das situações anteriores, com consequência da perda de mandato eletivo, com 

agravante de poder ser decretada pelo Presidente da República, em casos que menciona, 

posteriormente ampliada por emenda constitucional. No capítulo IV, que apenas denomina 

“Dos Direitos e Garantias Individuais”, a Constituição de 1967, praticamente mantém os 

mesmos direitos civis consagrados anteriormente, também sem qualquer mudança 

substancial do ponto de vista da concepção de cidadania anterior, seguindo a doutrina 

liberal dominante que considera cidadão apenas os inscritos no órgão eleitoral e os demais 

apenas indivíduos.  

Também, quanto às garantias sociais, do ponto de vista da cidadania não se 

observa mudança substancial, porquanto, praticamente, mantêm-se os mesmos direitos 

protegidos na Carta Magna anterior, inclusive a educação como direito de todos (art. 168), 

mesmo porque, não considera os seus titulares enquanto cidadãos, mas como indivíduos 

hipossuficientes.  

Com o recrudescimento do regime, conhecido como o da ditadura militar, por 

meio dos conhecidos atos institucionais, atos complementares, bem como pelas Emendas 

Constitucionais a partir de 1969, várias alterações foram feitas na referida Constituição de 

1967, praticamente impondo uma nova Constituição, embora mantidos a maioria dos seus 

dispositivos. 

Entre as modificações impostas, destaca-se o Ato Institucional n. 5, de 13 de 

dezembro de 1968, que alterou substancialmente os direitos políticos dos cidadãos 

brasileiros, pela transferência ao Presidente da República de poderes praticamente 

ilimitados, como decretar recesso do Poder Legislativo Nacional, Estadual e Municipal, 

suspensão dos direitos políticos, cassação de mandatos eletivos, com possibilidade de 

aplicação de medidas de segurança. 

 
                                                             
45  CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 

1986, p. 624. 
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Com efeito, com os seguidos atos ditatoriais do Governo Militar, constata-se um 

enfraquecimento total da Cidadania brasileira perante o Estado, com o fim da democracia 

no País, pelo fechamento do Congresso Nacional pelo Ato Complementar n. 38, de 13 de 

dezembro de 1968, suspensão das eleições para Prefeitos e Governadores, cassação de 

outros mandatos eletivos, suspensão de direitos políticos por até 10 (dez) anos.  

Outrossim, malgrado apenas do ponto de vista formal, garantida “ampla defesa” 

aos acusados, nos termos do art. 150, § 15, da retrocitada Constituição de 1967. Limitada a 

defesa judicial junto ao Poder Judiciário, restringida a manifestação e qualquer forma de 

defesa social ou política, aos termos da lei, que praticamente passou a ser imposta 

mediante decretos pelo Poder Executivo.  

Também, são ampliadas as possibilidades de limitação das garantias individuais, 

como o direito de ir e vir durante o estado de sítio, embora mantido o habeas corpus 

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Nas transgressões disciplinares 

não caberá habeas corpus. Mantidas outras ações importantes, como o mandado de 

segurança e a ação popular. Assegurado o direito de representação e de petição aos Poderes 

Públicos, em defesa de direito ou contra abusos de autoridade, com pouco resultado na 

prática, pela falta de respeito aos direitos em geral. 

3.4 A Constituição de 1988 

Ao processo evolutivo pelo qual passou o conceito de cidadania não ficou 

indiferente o Brasil, sendo a cidadania plena um objetivo a ser alcançado. 

Entretanto, não se podem negar os avanços obtidos pelos movimentos sociais e 

pelas lutas de classe. Desde a abolição da escravatura, da conquista do voto feminino, 

passando pelo período de redemocratização do País, até a efetivação paulatina de direitos 

sociais, temos conquistado espaços de maior presença dos cidadãos na condução do 

destino de nosso País. 

A Constituição da República de 1988 foi, sem dúvida, um dos marcos desse 

avanço. Apelidada de Constituição Cidadã, cuida do tema em vários de seus artigos.46 

 
                                                             
46  CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil cit., p. 624.  
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A expressão cidadania aparece logo no art. 1º da CR/88 que preconiza: 

A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituiu-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I – a soberania; 

II – a cidadania; 

III – a dignidade da pessoa humana; 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V – o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição. 

Colocada ao patamar de fundamento da República Federativa do Brasil, a 

cidadania ganhou no ordenamento constitucional brasileiro uma conotação ampla, tendo 

por característica a universalidade e a indivisibilidade. Isso pode ser facilmente percebido 

quando nos referimos às crianças. Elas não são cidadãos no sentido restrito da palavra, pois 

não votam. No entanto, a elas são garantidos os direitos inerentes à cidadania, que 

abrangem o registro de nascimento, a saúde, a educação, a moradia, assim como direito de 

ser respeitada em sua individualidade. 

O art. 5º da CR/88, por seu turno, apresenta-se como um quadro de direitos 

básicos e fundamentais, contendo uma gama de garantias ao pleno exercício da cidadania. 

O legislador constituinte não só manteve as garantias já conquistadas como o habeas 

corpus e a ação popular, como acrescentou outras, podendo ser citado o habeas data. 

Em seu sentido original e restrito a cidadania tem espaço no 

art. 14 da Constituição, que estabelece: 

A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da 
lei, mediante: 

I – plebiscito; 

II – referendo; 

III  – iniciativa popular. 
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Ao consagrar a soberania popular conferiu-se o sufrágio universal exercido pelo 

voto direto e secreto. Não há que se confundir sufrágio com voto. Sufrágio é o direito, o 

voto é o exercício desse direito de participação política.47 

Tem o voto por características ser secreto, direto, universal e com valor igual 

para todos. No Brasil, diferentemente de épocas remotas, aboliu-se o sufrágio restrito 

(censitário ou capacitário). Ao consagrar a universalidade do sufrágio reconheceu-se a 

todos os nacionais, independentemente do grupo ou da classe a que pertencem ou da sua 

qualificação, ou do sexo, o direito de participar ativamente da vida política. 

Ao estipular que o voto é direto, o que impõe que o eleitor vote sem que haja 

mediação por terceiros, como colégios eleitorais. O voto direto também pressupõe ter 

caráter personalíssimo, isso implica a impossibilidade de ser exercido por procuração. 

Única exceção é a prevista no art. 81, § 1º, da CR/88. que preconiza: 

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente da República e 
Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de 
aberta a última vaga. 

§ 1º ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período 
presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois 
da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da Lei. 

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o 
período de seus antecessores. 

O voto secreto, por seu turno, vincula-se à ideia do voto livre, impedindo que o 

eleitor se sinta pressionado a votar em um ou outro candidato. Necessário se faz o respeito 

às escolhas do cidadão. 

Inquestionável que a periodicidade do voto também é uma de suas 

características, diante da forma republicana e do regime democrático por nós adotados. 

Tanto é assim que o art. 60, § 4º, da CR/88 consagrou esta característica como cláusula 

pétrea. Ademais, não há como admitir o direito de escolha ao cidadão, se este não possuir 

alternativas. 

Prevê ainda a Constituição de 1988 instrumentos da democracia participativa 

tais como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.48 

 
                                                             
47 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2010.p.151.  
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Destarte, o objetivo da democracia participativa é deslocar o centro do poder dos 

corpos representativos para os cidadãos, de modo que o povo – detentor legítimo do poder 

– tome as decisões governamentais de maior complexidade ao envolver o interesse 

público. No entendimento de Bonavides, transferir esta responsabilidade pra intermediários 

e autoridades do poder Legislativo e/ou judiciário tornaria o povo cada vez mais impotente 

diante das tomadas de decisões, além do que, são afetados único, exclusivo e diretamente.  

Segundo dispõe o art. 49 da CR/88, a realização de plebiscito ou referendo 

dependerá de autorização do Congresso Nacional, à exceção de algumas hipóteses 

previstas também constitucionalmente como, por exemplo, a que se vislumbra no art. 18, 

§§ 3º e 4º. 

Distingue-se o plebiscito do referendo pelo momento da consulta realizada junto 

ao cidadão, sobre determinado ato ou decisão governamental. Se prévia temos o plebiscito, 

se posterior o referendo. Já a iniciativa popular vem regulamentada no art. 61, § 2º, da 

CR/88 e pode ser exercida acaso se obtenha a subscrição de no mínimo 1% do eleitorado 

nacional, distribuído em pelo menos cinco Estados da federação e com não menos de três 

décimos por cento dos eleitores de cada um deles. O projeto de iniciativa popular terá 

início na Câmara dos Deputados que, no caso, funcionará como Casa iniciadora. 

No âmbito do Município a matéria vem regulada no art. 29, XIII, exigindo-se 

5% do eleitorado e no âmbito estadual, segundo se observa do art. 27, § 4º, a imposição das 

exigências numéricas foi deixada a cargo do legislador infraconstitucional. 

Nota-se como é importante aliarmos a cidadania aos direitos fundamentais, 

posto que esses instrumentos exigem, para melhor resultado, certo grau de politização da 

população. 

A Constituição neste ponto foi tímida. O constituinte originário não outorgou ao 

cidadão brasileiro instrumentos importantes, como o Recall, o veto popular e ainda a 

possibilidade de ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo cidadão. 

Por derradeiro, lembra-se que o cidadão pode, em algumas situações peculiares, 

ser privado dos direitos políticos de forma definitiva ou provisória. À privação definitiva 

 
                                                             
48   MELO, Getúlio Costa. Evolução histórica do conceito de cidadania e a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. Disponível em: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link= 
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dá-se o nome de perda dos direitos políticos e à temporária de suspensão dos direitos 

políticos. Nota-se que a CR/88 não admite a cassação dos direitos políticos. 

Preconiza o art. 15: 

É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou 
suspensão só se dará nos casos de: 

I – cancelamento da naturalização por sentença transitada em 
julgado; 

II – incapacidade civil absoluta; 

III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto 
durarem seus efeitos; 

IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 
prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 

V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

Na perspectiva dos direitos políticos não se pode olvidar do art. 16 da Carta 

Magna, dispondo que: “a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua 

publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 (um) ano da data de sua 

vigência”. Consagra-se, portanto, o princípio da anterioridade eleitoral, tido como cláusula 

pétrea já que representa uma garantia individual do cidadão eleitor que necessita e tem 

direito à segurança jurídica. 

Após a análise desses direitos políticos é imprescindível que apontemos que a 

cidadania é tema recorrente em vários outros dispositivos constitucionais, haja vista que no 

Capítulo que trata da Administração Pública, art. 37, I, restou assegurado o acesso aos 

cargos, empregos e funções públicas. Tudo isso sem falar da obrigatoriedade de 

participação popular na composição dos conselhos municipais, estaduais e federais 

voltados à fiscalização da saúde, da educação, dos direitos da criança e do adolescente, da 

obrigatoriedade das audiências públicas, demonstrando a preocupação do legislador 

constituinte em oportunizar ao cidadão o direito de participar da condução das políticas 

públicas. 

Leciona Kildare Gonçalves Carvalho: 

A Constituição considera, desta forma, o estágio atual de 
evolução da vida dos povos, para admitir que a idéia de cidadania não se 
acha restrita ao cidadão eleitor, mas se projeta em vários instrumentos 
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jurídico-político imprescindíveis para viabilizá-la. Cidadania significa, 
nessa perspectiva, participação no Estado Democrático de Direito.49 

Verifica-se, pois, que o voto é apenas uma etapa do processo de cidadania. 

Todas as vezes que um cidadão se posiciona perante a atuação estatal, seja criticando, seja 

apoiando, seja sugerindo determinada medida, está aprimorando a ideia de democracia e 

realizando um exercício de cidadania, já que com esta se vincula. 

A cidadania é, pois, um exercício que se conquista com pequenos gestos e se 

aprimora com a educação e o respeito ao próximo. 

Façamos valer a exortação de Paulo Freire: 

De nada adianta colocar nos estacionamentos placas com 
vagas reservadas para idosos e deficientes, de nada adiantam placas para 
não pisar a grama, de nada adiantam cestos de lixos nas ruas, escolas etc. 
É hora de ensinarmos aos nossos jovens e crianças noções de cidadania 
que não se aprendem em livros, mas pelos exemplos, e isso cabe a nós 
professores, pais e familiares. É hora de mostrar-lhes que a limpeza das 
ruas e das escolas não é responsabilidade apenas do poder público ou de 
seus diretores, porém de todos nós. Exemplos ensinam muito mais que 
palavras e discursos. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem 
aprender a fazer o caminho. 

A cidadania é uma conquista diária. Não há como compreender o conceito de 

cidadania sem considerar seus vários aspectos, relacionando-a com os direitos humanos, 

com a democracia e com a ética. 
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4 AS ORIGENS DA AÇÃO POPULAR 

Os interesses difusos e coletivos, incluindo-se a Ação Popular, segundo Nelson 

Nery, apud Gregório Assagra de Almeida Junior, origina-se do direito romano, nas 

chamadas actiones popularis: 

O fenômeno da existência dos direitos metaindividuais 
(difusos, coletivos e individuais homogêneos) não é novo, pois já era 
conhecido dos romanos. Nem a terminologia “difusos” é nova. Com 
efeito, as actiones populares do direito romano, previstas no Digesto 47, 
23, 1, que eram ações essencialmente privadas, destinavam-se à proteção 
dos interesses da sociedade. Qualquer do povo podia ajuzá-las, mas não 
agia em nome do direito individual seu, mas como membro da 
comunidade, como defensor desse mesmo interesse público.50 

A ação popular é um importante instrumento de participação do povo, visto que 

é a expressão da democracia. Possibilita a efetivação da participação popular, permitindo o 

exercício à cidadania e dando voz ao povo mediante atos governamentais. Efetiva a 

soberania popular, ou seja, efetiva o que é trazido pelo texto constitucional no seu art. 1º, 

Paragrafo Único, que “todo poder emana do “povo”. 

É importante analisar a origem da ação popular para uma maior compreensão do 

seu conceito e finalidade contemporaneamente. Ou seja, é necessário entender de onde 

veio a ação popular para que se possa entender melhor sua evolução nas mais diferentes 

Constituições no decorrer da história no Brasil. 

Como visto, sua origem é antiga, “a actio popularis tem origem no direito 

romano”, assim como nosso ordenamento jurídico em si. O direito romano introduziu a 

ação popular a qual “com o decorrer da história, tornou-se a ação que reflete a democracia, 

com a participação do cidadão”. Várias actiones popularis existiam no direito romano, que 

legitimavam o cidadão a agir pro populo. Em verdade, as ações populares do direito 

romano tinham amplitude bem mais larga da estatuída atualmente. Por outro lado, a 

distinção de direito público e privado ainda não estava devidamente estabelecida, o que 

fazia, por vezes, confundir o objeto de tais ações como de interesse do povo e do indivíduo 

a um só tempo. 
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A ação popular contemporaneamente tem uma definição mais limitada do que se 

tinha no Direito Romano, uma vez que neste, por vezes, o público e o privado confundiam-

se. Hoje a ação popular restringe-se mais claramente a defender a coisa pública. 

No direito romano havia ações de natureza civil e penal, com diferentes 

abrangências. Havia a “ação de deffusis et deiectis, dirigida em face de quem jogasse 

objetos sobre a via pública”, além da “ação de termino moto que punia quem levasse 

pedras que demarcavam os limites de propriedades particulares”, entre outros exemplos. 

Pelos exemplos expostos, percebe-se que a ação popular não perdeu sua essência 

visto que permanece até hoje com a finalidade de defender o interesse coletivo. Mas, por 

muito tempo, com a evolução histórica e com diferentes regimes políticos, os quais se 

distanciam da democracia, aquele interesse distanciou-se, temporariamente, também da 

ação popular. 

A demanda popular, por ter índole democrática, era incompatível com o direito 

de então, pois estava em vigor o absolutismo e o despotismo, que vedavam a participação 

do cidadão naquela espécie de administração (absolutista), por meio das ações populares 

primitivas. 

O Brasil passou por diferentes momentos históricos, cada um com a sua 

peculiaridade, é possível falar em ação popular a partir da proclamação da Independência, 

quando “os ventos liberais democráticos, que então sopravam pelo continente americano, 

criavam condições favoráveis às ações populares e que foram aproveitadas, ainda que em 

escala reduzidíssima, pelo constituinte de 1824”. 

Assim, a ação popular desde 1824 sofreu alterações, além de ter sido suprimida 

como na Constituição de 1937, que implantava o período ditatorial do Estado Novo, com 

Getúlio Vargas. Dessa maneira, o que se tinha em 1824 é diferente do que temos com a 

Constituição Federal de 1988, tendo em vista a evolução histórica da política brasileira. A 

Constituição Imperial de 1824, em seu art. 157, dispunha sobre a ação popular, de maneira 

distinta da de hoje. Visava reprimir o abuso de poder e a prevaricação por magistrados e 

oficiais de justiça, ou seja, era distante da atual definição de ação popular. Assim, segundo 

o art. 157, in verbis: 

Art. 157. Por suborno, peita, peculato, e concussão haverá 
contra elles acção popular, que poderá ser intentada dentro de ano, e dia 
pelo proprio queixoso, ou por qualquer do Povo, guardada a ordem do 
Processo estabelecida na Lei. 
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Segundo Dadam, a primeira Constituição republicana de 1891 não trouxe em 

nenhum dos seus dispositivos a previsão de uma ação popular. E, ainda, com o Código 

Civil de 1916 surgiu um obstáculo para as ações populares, que era o pressuposto do 

legítimo interesse, em que, mesmo para a defesa do interesse comum, quanto aos bens 

públicos, era necessária uma vinculação direta e pessoal com o que era posto em juízo. 

Com o advento do Código Civil de 1916, continua o mesmo autor, criou-se novo 

obstáculo para as ações populares, o pressuposto do legítimo interesse. Foi pacífica a 

doutrina no sentido de que, mesmo para a defesa do uso comum de bens públicos, era 

necessária a demonstração de uma vinculação direta e pessoal com o interesse posto em 

juízo. 

Para Costa, em resposta às resistências surgidas pela omissão injustificada da 

Constituição de 1891, a Constituição de 1934 trouxe a previsão da ação popular, ainda que 

de maneira estrita. Estava prevista no art. 113, n. 38, da Constituição, que dizia que: 

“Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação 

dos atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios”.  

Em seguida, instituiu-se o Estado Novo com Getúlio Vargas em 1937, 

afastando-se, da nova Constituição elaborada, a ação popular. Segundo Alencar, a ação 

popular tem essência democrática, logo não se coaduna com o regime ditatorial instaurado 

em 1937. 

Entre a Constituição de 1937 e a Constituição de 1946 foi elaborado o Código 

de Processo Civil de 1939. Que, em seu art. 670 trouxe que “a sociedade civil com 

personalidade jurídica, quem promover atividade ilícita ou imoral será dissolvida por ação 

direta, mediante denúncia de qualquer do povo, ou do órgão do Ministério Público”. Ou 

seja, resgatou o que foi suprimido pela Constituição de 1937. 

Com a Constituição de 1946, resgatou-se a democracia e, por consequência, a 

ação popular estava inserida no texto constitucional, tendo seu alcance ampliado. 

Segundo Alencar:  

Com a Constituição promulgada de 1946, que restaurou a 
democracia, reapareceu a demanda popular, com objeto e alcance 
ampliados, protegendo, além do patrimônio das pessoas políticas, também 
o patrimônio das entidades autárquicas e das sociedades de economia 
mista. 
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Assim, segundo a Constituição de 1946, em seu art. 141, in verbis: “§ 38. 

Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade 

de atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados, dos Municípios, das entidades 

autárquicas e das sociedades de economia mista”. 

E foi com a Constituição de 1946 que surgiu a Lei n. 4.717/1965, 

regulamentando o art. 141, lei esta que permanece até hoje regulamentando a ação popular. 

Segundo Alencar, a lei foi recepcionada pela Constituição de 1969, na Emenda 

Constitucional de 1969, além da nossa atual Constituição Federal de 1988, com suas 

alterações subsequentes. 

Com a Constituição de 1988, a atual Constituição brasileira, instituiu-se 

definitivamente a ação popular no Brasil, no art. 5º, LXXIII, in verbis: 

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. 

Além do art. 5º, LXXIII, segundo Costa, podemos conceituar a ação popular 

conjuntamente com o art. 1º da Lei n. 4.717/1965, Lei n. 4.in verbis: 

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), 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. 

Assim, como visto pelo exposto no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal de 

1988 e pelo art. 1º da Lei n. 4.717/1965, a ação popular é o direito de todo cidadão de 

pleitear a anulação ou declaração de nulidade de um ato lesivo ao patrimônio da 
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coletividade. Sendo “a finalidade da ação popular a defesa de interesses difusos”,51 ou seja, 

os quais têm titulares indeterminados. 

Pode ser “utilizada de forma preventiva (ajuizamento da ação antes da 

consumação dos efeitos lesivos)”.52 Ou, ainda, de forma “repressiva (ajuizamento da ação 

afim de obter-se ressarcimento do dano causado)”.53 Dessa maneira, segundo Moraes, tem 

como objeto combater atos ilegais, imorais ou lesivos ao patrimônio público de forma 

repressiva ou preventiva. Isso sem “configurar-se a ultima ratio, ou seja, não exige o 

esgotamento de todos os meios administrativos e jurídicos de prevenção ou repressão aos 

atos ilegais ou imorais e lesivos ao patrimônio público para o seu ajuizamento”.54 

A ação popular, assim como plebiscitos, referendos e a iniciativa popular de lei, 

entre outros, constitui uma forma de exercício da soberania popular, na qual se permite ao 

povo exercer a função de fiscalizador do Poder Público.55 

Desse modo, preceitua Pacheco,56 que a ação popular liga o cidadão ao controle 

do bem público ou da administração pública. 

Diante do exposto, é inegável a importância da ação popular na democracia 

brasileira, visto que, para Dadam, é um instrumento de participação política de toda a 

coletividade. Ou seja, é um instrumento disponível a todo cidadão, permitindo a este, assim 

como outros instrumentos, ter uma participação política ativa na sociedade. 

Tem por fim a desconstituição de atos administrativos lesivos previstos pelo art. 

5º, LXXIII, e também pelo art. 1º da Lei n. 4.717/1965. Não se estendendo a todos os atos 

administrativos, pois, de acordo com Dadam, a ação popular poderia se tornar um 

instrumento de perseguição pessoal. 

Há, inclusive, segundo a Lei n. 4.717/1965, no seu art. 13, a condenação do 

litigante de má-fé a fim de evitar a perseguição pessoal, dispondo: “A sentença que, 

apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária, 

condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas”. 

 
                                                             
51  MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2003, p. 196. 
52  Idem. 
53  Ibidem. 
54  Idem, p. 197. 
55  Idem.  
56  Ibidem, p. 553. 
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Dessa maneira, percebeu-se o quanto a história da ação popular é antiga, vinda 

do direito romano e estando presente na atualidade na democracia brasileira. 

A ação popular liga-se diretamente com a democracia, dando voz ao cidadão, 

sendo inegável sua importância.  

4.1 O Direito comparado  

O surgimento da ação popular mistura-se até mesmo com o próprio surgimento 

do habeas corpus, de forma que, forma-se uma evolução instrumental das garantias do 

cidadão contra os excessos do administrador e suas arbitrariedades.  

O efeito da ação popular, de ser estendido a todos os cidadãos, ou seja, erga 

omnes, era conhecido desde o direito Romano, Paulo Barbosa Campos cita:  

Altra eccezione alla regola generale, che res inter alios 
iudicata aliis non nocet nec prodest, i Romani amettevano per le azioni 
popolari.  

 

Desde essa época, o autor das ações populares agia como representante do 

público.  

Nas palavras de José Arnaldo Vitagliano, “na Inglaterra, desde cedo existiu uma 

preocupação de frear o absolutismo real, com os princípios de não poder legislar sem o 

Parlamento (Case Of Proclamations, 1611), de não demitir ou movimentar juízes ou dar-

lhes ordens (Act of Settlement, de 1701), de suprimir os órgãos que se limitavam a 

delegados do rei (Star Chamber, de 1641), de sujeitar-se o rei às mesmas normas que 

incidem sobre todos os cidadãos. Vigoravam cinco espécies de mandados: a) o mandamus, 

para mandar a autoridade que não observou a norma obrigatória de cumpri-la; b) o 

prohibition, para obstar que a autoridade pratique uma ilegalidade ou viole uma regra do 

direito; c) o certiorari, para anular ato ilegal; d) o quo warranto, para conferir a legalidade 

da investidura em um cargo público; e, e) o habeas corpus, para impedir a prisão ou 

detenção ilegal.  
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Os remédios constitucionais conhecidos nacionalmente, tais como o habeas 

corpus, mandado de segurança e, principalmente a ação popular, são originários destes 

institutos que exerceram grande influência no direito brasileiro. 57 

4.2 Ação popular e moralidade administrativa  

A ação popular encontra-se situada no universo das ações coletivas, as quais, por 

sua essência, contrapõem-se às ações individuais, ditas clássicas, mais conhecidas e 

desenvolvidas desde as origens da História do Direito. 

Isso porque, desde sempre se sobressaíram, para o Direito, os conflitos 

individuais, os quais abarcavam os interesses daqueles que litigavam, apenas e tão somente 

estes, sendo poucos os exemplos de tutelas que ultrapassassem tais rígidas fronteiras. 

Certo é que tais direitos, objeto dessas ações coletivas, haveriam de ser atípicos, 

ou seja, deveriam transbordar da esfera do indivíduo, daí surgindo o que conhecemos hoje 

por direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Estes se contrapõem aos direitos 

individuais, usualmente disponíveis e determináveis, enquanto aqueles, por se tratarem de 

bens coletivos, que a todos importam, determinada, ou indeterminadamente, não possuem 

um único guardião a pleitear sua defesa. 

Surgem, desse modo, importantes instrumentos criados com o escopo de 

viabilizar um sistema coletivo de proteção, tutela esta insuficientemente prestada pelo 

modo clássico, a maioria deles advindos, em nosso ordenamento, junto à Constituição 

Federal de 1988, a qual abriu as portas de nosso País à redemocratização, viabilizando, 

assim, a concretização de tais anseios. 

Todavia, como se sabe, antes da Constituição Federal de 1988, já existiam ações 

previstas com essa finalidade, sendo elas o mandado de segurança individual, o habeas 

corpus e a ação popular. Esta última, objeto de nosso estudo, disciplinada por lei ordinária 

datada de 1965, e posteriormente recepcionada pelo Texto Constitucional. 

Dentro desta sistemática de proteção de direitos coletivos, visa-se o resguardo da 

moralidade no trato da coisa pública, podendo ser intentada individualmente por qualquer 
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do povo, ou seja, pelo cidadão, diretamente contra o agente causador da ilegalidade. Trata-

se, pois, de instrumento de notória importância e amplamente democrático, ao permitir a 

fiscalização dos mandatários do poder por seus legítimos mandantes, circunstância esta de 

rara frequência. Apresenta-se, na atualidade, como um instrumento de expectativa de 

efetividade para a democracia, pois é por meio dela que qualquer cidadão exerce a real 

função de fiscal do erário público, servindo como instrumento eficaz no combate aos atos 

ilegais e lesivos aos cofres públicos. 

A ação popular se constitui em um dos mais importantes instrumentos de que 

dispõe o cidadão para o controle da atividade do administrador da coisa pública. Trata-se 

de remédio jurídico-processual de caráter constitucional.58 

É uma ação de natureza constitucional, não apenas nos atos comissivos, mas 

também, e pode-se até dizer, com grande frequência na atualidade, às omissões do Poder 

Executivo. 

Em face da limitação presente quanto à legitimidade ativa para a propositura das 

ações civis públicas, torna-se cada dia mais necessário o manuseio adequado da ação 

popular, sendo que para maior efetividade ainda, entendemos ser necessária uma 

interpretação analógica do instrumento, visando torná-lo ainda mais efetivo, na defesa de 

atos omissivos do Poder Público, os quais merecem destaque. 

Dessa forma, a cada dia mais se torna necessário rever conceitos, e 

principalmente técnicas atinentes à ação popular, vez que somente assim poderemos 

vislumbrar se esse instrumento tão precioso em um Estado Democrático de Direito tem 

sido utilizado de maneira efetiva, e, ainda mais, se este instrumento vem sendo realmente 

respeitado por nossos governantes. 

As evoluções constitucionais e filosóficas do Direito moderno trouxeram 

inovações no campo da participação popular no exercício da cidadania. 

Destarte, a Carta Magna de 1988 trouxe à luz da existência uma elevada 

sucessão de instrumentos democráticos para a efetiva participação popular na formação 

deste chamado Estado Democrático de Direito. São os denominados instrumentos da 

democracia participativa. 
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Além dos direitos individuais, a Constituição consagrou instrumentos de defesa 

de interesses da coletividade, os quais poderiam ser exercidos por qualquer do povo 

buscando amparar interesses legítimos e universais. 

São instrumentos de proteção da res pública, alcançados por meio da tutela 

judiciária sobre o Poder Público, invocada por qualquer cidadão buscando proteger 

interesses coletivos ou difusos, e não individuais. Permitem uma participação maior da 

sociedade na gerência da coisa pública, promovendo um maior controle sobre os 

administradores e evitando ou reparando atos lesivos ao interesse coletivo. 

São exemplos de instrumentos desse tipo a ação popular, a ação civil pública, o 

mandado de segurança coletivo, entre outros. 

Embora não tão conhecidos pela sociedade em geral, tais mecanismos garantem 

aos administrados o exercício da democracia participativa no efetivo controle da gestão da 

máquina pública. São chamados de ações coletivas, pois delas se objetiva alcançar um 

resultado de dimensão coletiva e não subjetiva. 

Entre tais dispositivos, constitucionalmente expressos, encontra-se resguardada a 

ação popular, aplicada a casos em que haja uma lesividade da moral administrativa, dos 

cofres públicos, do meio ambiente ou do patrimônio cultural. 

Embora seja, como dito, um instrumento democrático pouco conhecido, tem 

uma importantíssima função social como forma de fomentar a participação popular no 

controle da Administração Pública, devendo assegurar que esta paute sua atuação sempre 

na moralidade e legalidade de seus atos. 

Isso posto, existe uma fundamental importância de levar ao conhecimento dos 

cidadãos os campos de atuação, requisitos e limites da ação popular, tendo como objetivo 

principal promover ainda mais a utilização desse instrumento como forma de inibir ou 

reparar atos lesivos aos bens públicos, favorecendo a ética e a moral na Administração 

Pública. 

Afirma Lenza que o primeiro aparecimento do termo ação popular, no Brasil, 

deu-se na Constituição de 1824, porém, referindo-se a certo caráter disciplinar ou penal. 
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De sorte que a Constituição de 1934 foi a primeira que estabeleceu conceitos congêneres 

aos expressos na Carta Magna atual.5960 

Retirado na Constituição de 1937, durante o Estado Novo, o termo renasceu na 

Constituição de 1946 e seguiu presente durante todas as novas Constituições brasileiras até 

a atual, não deixando, todavia, de passar por mudanças. 

Na Carta de 1934 seu texto se reproduzia: “Qualquer cidadão será parte legítima 

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

União, dos Estados ou dos Municípios”. 

Na carta de 1934, percebe-se uma clara alusão do texto ao patrimônio da 

Administração Direta, isto é, União, Estados e Municípios, não mencionando estatais ou 

sociedades de economia mista. 

O texto foi modificado na Carta de 1946 para incluir também as entidades 

autárquicas e sociedades de economia mista, recebendo a seguinte redação: “Qualquer 

cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos 

lesivos do patrimônio da União, dos Estados, dos Municípios, das entidades autárquicas e 

das sociedades de economia mista”. 

Percebe-se uma clara vontade do legislador de incluir toda e qualquer entidade 

da Administração Pública. Novamente modificado na Constituição de 1967, recebeu a 

nova redação: “Qualquer cidadão será parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas”. 

É dada uma nova essência ao texto, dessa vez pela inclusão, pela primeira vez, 

do termo ação popular e em seguida pela retirada da enumeração das entidades pelo termo 

genérico entidades públicas, sendo claramente intenção do legislador atingir todas as 

entidades que sejam administradas direta ou indiretamente pelo Estado. 

À época, já vigorava a Lei n. 4.717 de 1965, a qual até hoje regula a ação 

popular. Em seu § 1º do art. 1º definiu quais seriam as Entidades Públicas descritas na 

Carta Magna: 
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Patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 
Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, 
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 cinqüenta 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,”. 

Ficou englobada por essa lei, além das entidades da administração direta e 

indireta, entidades não pertencentes à Administração Pública, porém que fossem 

subvencionadas por ela de alguma forma. Abrangeu os atos de todas as pessoas jurídicas 

de direito privado em que o Poder Público tenha interesse econômico predominante.61 

Já existia vontade do legislador de evitar formas de subvenção perniciosa ou 

lesiva à Administração por meio de entidades estranhas a ela. Consideravam-se patrimônio 

público: “os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico”. Havia, 

portanto, interesse de reparar ou evitar lesão a bem artístico, estético ou histórico antes 

mesmo de o texto constitucional mencioná-los. 

Na Carta de 1969, esse remédio constitucional não foi incluído de imediato, 

sendo objeto de Emenda Constitucional posterior (EC n. 1/69) contendo exatamente a 

mesma redação da Constituição anterior. 

Uma nova alteração se deu somente com a vinda da Lei n. 6.513, de 1977, que 

alterou o conceito de patrimônio público para incluir também bens e direitos de valor 

turístico. 

O instituto recebeu as últimas alterações na promulgação da Constituição de 

1988, cujas inovações trouxeram novos campos de atuação e, finalmente, impuseram 

limites ao seu uso. 

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. 
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A Carta de 1988 modernizou seu conceito autorizando o uso da ação popular nos 

casos de lesão à moralidade administrativa. Foi um importante avanço na proteção da ética 

e dos bons costumes na Administração Pública. 

Houve, ainda, menção explícita aos direitos de terceira geração, tutelados pela 

ação popular, sendo eles o patrimônio histórico e cultural e o meio ambiente. 

Ademais, reformulou o texto referente às entidades que deveria tutelar, dessa 

vez retirou o termo restritivo de “entidade pública”, substituindo-o pela expressão 

“entidade de que o Estado participe”. Separou, ainda, o termo “lesão ao patrimônio 

público” da entidade tutelada, permitindo a proteção de lesão ao patrimônio público sem 

este estar associado a qualquer entidade da Administração Pública. 

Por fim, admitiu a cobrança de custas judiciais e ônus de sucumbência quando 

seu autor venha a agir de má-fé. Tal alteração consubstanciou-se para evitar o chamado 

denuncismo irresponsável, com objetivo de obter promoção pessoal ou visando 

perseguição. 

Sua regulamentação é dada até hoje pela Lei em vigor n. 4.717, de 29 de junho 

de 1965, recebendo poucas alterações a partir da Lei n. 6.513, de 20 de dezembro de 1977. 

Anote-se que o termo “moralidade” apareceu pela primeira vez na Constituição de 1988 

como tentativa do legislador de impor princípios à Administração Pública. Entretanto, é 

necessário empreender esforço na sua definição para evitar imprecisão jurídica. 

Segundo Mancuso, o conceito de moralidade administrativa não deve ser 

confundido com moralidade comum, pois aquela é dotada de regras para uma boa 

administração, não apenas pela diferença entre o bem e o mal, mas também pelas ideias 

gerais de administração e da função administrativa.62 

Existe certa divergência doutrinária na definição de moralidade administrativa, 

havendo autores que concebem a moralidade como parte da legalidade, outros como um 

instrumento à parte. 

Di Pietro afirma que o conceito de moral administrativa é vago e impreciso, 

muitas vezes sendo absorvido pelo próprio conceito de legalidade. A distinção entre Moral 
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e Direito estaria caracterizada pelo binômio licitude/honestidade, uma vez que nem tudo 

que é legal é honesto. Afirma ainda a doutrinadora: 

Em resumo, sempre que em matéria administrativa se verificar 
que o comportamento da Administração ou do administrado que com ela 
se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a 
moral, os bons costumes, as regras da boa administração, os princípios de 
justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, haverá ofensa ao 
princípio da moralidade administrativa.63 

Nesse contexto, Mancuso assevera que: “a questão da moralidade administrativa 

situa-se na zona fronteiriça entre o Direito e a Moral e daí a dificuldade em conceituá-la e 

uma certa resistência em admiti-la como categoria jurídica autônoma”.64 

Citam Mendes e Branco (2016, p. 886) que “o princípio da moralidade, tendo 

em vista sua amplitude, possui pouca densidade jurídica, dada a dificuldade teórica de se 

precisar seu conteúdo específico”.65 Admitem, ainda, que, apesar da dificuldade, deve-se 

resgatar o conteúdo jurídico do princípio, reconhecendo que o Estado não deve obediência 

a qualquer moralidade, porém tão somente àquela compartilhada na comunidade política 

específica. 

Deve a atuação administrativa ser capaz de distinguir o justo do injusto, o 

conveniente do inconveniente, o oportuno do inoportuno, além do legal e do ilegal. 

Em uma acepção mais ampla de Bandeira de Mello: 

A administração e seus agentes têm de atuar na conformidade 
de princípios éticos. Violá-los implicará violação ao próprio Direito, 
configurando ilicitude que assujeita a conduta viciada a invalidação, 
porquanto tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade 
do art. 37 da Constituição.66 

A conduta da Administração Pública, e daqueles agentes que se revestem do 

poder, deve sempre ser seguida por meio de preceitos éticos, visando atingir o interesse 

público e procedendo com boa-fé, honestidade, sinceridade e lhaneza, evitando qualquer 
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64 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular: proteção do erário, do patrimônio público, da 

moralidade administrativa e do meio ambiente cit., p. 102. 
65 Idem. 
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conduta astuciosa, eivada de malícia e produzida para confundir, dificultar ou minimizar o 

exercício de direitos pelos cidadãos. 

Nesse sentido, o princípio da moralidade foi amplamente concretizado no 

ordenamento jurídico brasileiro como princípio autônomo e disjunto da legalidade. A 

doutrina, embora com divergência, acompanhou o positivismo brasileiro.67 

Como exemplo, a Lei que disciplina o processo administrativo68 em seu art. 2º 

remete ao princípio da moralidade ao determinar que a Administração atue “segundo 

padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé”. 

A própria Constituição Federal de 1988 elevou pela primeira vez o regime 

jurídico-administrativo como fundamento constitucional, ao passo que apresentou, em seu 

art. 37, a moralidade como um dos cinco princípios expressos que devem nortear a 

Administração Pública. 

Não resta dúvida, portanto, que a moralidade administrativa tem amplo conteúdo 

jurídico, restando consagrada como princípio autônomo da legalidade, sendo, portanto, 

requisito indispensável de validade do ato administrativo. O ato administrativo imoral 

deverá ser revisto pela Administração ou anulado pelo Judiciário. 

Sendo, portanto, requisito indispensável à validade do ato administrativo, não é 

aspecto atinente ao mérito, de sorte que a imoralidade ou improbidade administrativa 

maculam a validade do ato, tornando-o nulo. 

Evidenciando-se que a moralidade administrativa, como pressuposto do ato 

administrativo que se pleiteia anulação, não necessariamente está ligada ao conceito de 

legalidade, existem atos que, mesmo dentro dos limites legais, ultrapassam a ideia comum 

de honestidade, bom senso e infringem as regras da boa administração. 

Conquanto a Constituição Federal tenha consagrado a possibilidade de se 

intentar ação popular em desfavor de entidades ou administradores que cometeram atos 

lesivos ao patrimônio público, histórico e cultural, restou um caso que ainda se reveste de 

grande dificuldade ao julgador e, por isso, necessita de ampla discussão e aprofundamento, 

são os atos lesivos à moral administrativa. 

 
                                                             
67   MORAES, Alexandre de. Ação popular: proteção do erário, do patrimônio público, da moralidade 
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Seria ação popular, em que não haja lesão ao erário, ao meio ambiente ou ao 

patrimônio histórico ou cultural, porém tão somente ao conceito de moralidade 

administrativa, acolhida pelo Judiciário? Nesse sentido, assevera Mancuso: 

Se a causa da ação popular for um ato que o autor reputa 
ofensivo à moralidade administrativa, sem outra conotação de palpável 
lesão ao erário, cremos que em princípio a ação poderá vir a ser acolhida, 
em restando provada tal pretensão, porque a atual CF erigiu a moralidade 
administrativa em fundamento autônomo da ação popular.69 

A ampliação do objeto da ação popular, aduzida pelo Texto Constitucional de 

1988, sujeitou o contraste judicial à lesão da moralidade administrativa, facultando o seu 

ajuizamento independentemente do tradicional requisito da lesão patrimonial. 

No mesmo sentido, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do Recurso Extraordinário 170.768, Relator o Ministro Ilmar Galvão, assentou 

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 da 
Administração Pública, dispensável a demonstração de prejuízo material 
aos cofres públicos, não é ofensivo ao inc. LXXIII do art. 5º da 
Constituição Federal, norma esta que abarca não só o patrimônio material 
da entidade pública, como também o patrimônio moral, o cultural e o 
histórico. 

Ao mesmo tempo em que se admite ação em decorrência de lesão à moralidade 

administrativa, deve o seu autor comprovar a sua efetiva lesividade, conforme 

entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

O fato de a Constituição Federal de 1988 ter alargado as 
hipóteses de cabimento da ação popular não tem o efeito de eximir o autor 
de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de lesão à 
moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e 
cultural. (STJ, REsp n. 260821/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Redator 
para o Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA 
SEÇÃO, DJ 13/02/2006). 

O entendimento da Suprema Corte é pacífico no tema e foi referendado em 

recente julgamento, com sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário com 
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Agravo 824.781, o Relator Ministro Dias Toffoli, em seu voto de reconhecimento, 

reformou decisão do Acórdão do Tribunal de origem que não acolhera ação popular visto 

que não havia sido reconhecida lesão concreta ao erário municipal.70 

EMENTA. Direito Constitucional e Processual Civil. Ação 
popular. Condições da ação. Ajuizamento para combater ato lesivo à 
moralidade administrativa. Possibilidade. Acórdão que manteve sentença 
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por entender que 
é condição da ação popular a demonstração de concomitante lesão ao 
patrimônio público material. Desnecessidade. Conteúdo do art. 5º, inciso 
LXXIII, da Constituição Federal. Reafirmação de jurisprudência. 
Repercussão geral reconhecida. 1. O entendimento sufragado no acórdão 
recorrido de que, para o cabimento de ação popular, é exigível a menção 
na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, diverge do 
entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão 
objurgada ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que 
tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão, separadamente, 
qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que 
o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico. 3. 
Agravo e recurso extraordinário providos. 4. Repercussão geral 
reconhecida com reafirmação da jurisprudência. 

Nesse mesmo julgamento, o Ministro Dias Toffoli trouxe importante lição sobre 

o tema: 

Será mais difícil a compreensão da moralidade administrativa, 
como fundamento para anular ato que a lese. Por outro lado, pode-se 
pensar na dificuldade que será desfazer um ato, produzido conforme a lei, 
sob o fundamento do vício de imoralidade. Mas isso é possível porque a 
moralidade administrativa não é meramente subjetiva, porque não é 
puramente formal, porque tem conteúdo jurídico a partir de regras e 
princípios da Administração. No caso da defesa da moralidade pura, ou 
seja, sem alegação de lesividade ao patrimônio público, mas apenas de 
lesividade do princípio da moralidade administrativa, assim mesmo se 
reconhecem as dificuldades para se dispensar o requisito da ilegalidade, 
mas quando se fala que isso é possível é porque se sabe que a atuação 
administrativa imoral está associada à violação de um pressuposto de 
validade do ato administrativo. 

Evidenciando-se a clara separação entre legalidade e moralidade, e retomando o 

conceito arrojado pela Constituição Federal de 1988, vislumbra-se que a ação popular é de 
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fato cabível para se impugnar ato administrativo imoral per se, quando o objeto da ação for 

tão somente eventual lesão à moral administrativa. 

Nesses casos, deve a análise do julgador recair sobre o prisma da moral 

administrativa. A exigência do requisito de lesividade ao patrimônio público vai totalmente 

de encontro ao entendimento do Pretório Excelso. 

Chega-se à conclusão de que a ação popular tem ampla jurisprudência favorável 

ao interesse da sociedade. O entendimento sufragado pela Suprema Corte de que não existe 

a necessidade de lesão efetiva ao patrimônio público, porém tão somente à moralidade 

administrativa, amplia sua possibilidade de utilização. 

Assim, tal instrumento deve ser utilizado não somente para a prevenção e 

correção de atos lesivos ao patrimônio público, mas também a outros elementos essenciais 

para a formação de uma sociedade saudável, como, por exemplo, a probidade, a 

moralidade e a ética na Administração Pública. 

4.3 Ação Popular e Ação Civil Pública  

Conforme exposição a seguir, a ação popular se baseia de forma abundante na 

ação civil público, isto porque, a diferença básica entre elas é a legitimidade.  

A ação civil pública é o instrumento processual adequado conferido ao 

Ministério Público para o exercício do controle popular sobre os atos dos Poderes Públicos, 

exigindo tanto a reparação do dano causado ao patrimônio público por ato de improbidade, 

quanto a aplicação das sanções do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, previstas ao agente 

público, em decorrência de sua conduta irregular. 

Podemos definir também como o instrumento processual adequado para reprimir 

ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico e por infrações de ordem econômica, protegendo, 

assim, interesses difusos da sociedade. 

Com a ampliação da incidência da proteção jurisdicional para outros interesses 

difusos (consumidor, patrimônio histórico e outros), bem como a incidência da cautelar, a 

competência absoluta é a do local do dano, assim como a criminalização da conduta 

atacada na lei, vindo a ser regulamentada pela Lei n. 7.347/1985. 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, alargou-se o alcance desses 

institutos protegidos, enumerando-se a proteção do patrimônio público geral e 

exemplificativa de forma taxativa, quando colocou no texto constitucional a previsão de 

outros interesses difusos e coletivos. 

Segundo posição doutrinária e jurisprudencial, a Ação Civil Pública intentada 

pelo Ministério Público não deve ser utilizada somente para o ressarcimento de danos ao 

erário, pois isso não se amolda às suas finalidades sociais. 

Luís Roberto Barroso acentua que “a alternatividade que o dispositivo enseja 

não impede a cumulação, numa mesma ação, dos pedidos de prestar ou não algum fato e de 

indenizar em certa quantia de dinheiro”. 

Além dos fins previstos na Lei de Ação Civil Pública, outras normas preveem o 

emprego dessa ação para o alcance de diferentes formalidades. 

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a utilização da Ação Civil 

Pública para a invalidação de cláusulas abusivas (Lei n. 8.078/1990, art. 51, § 4º). Essa 

providência é de caráter constitutivo, pois cria situação jurídica nova. 

O interesse defendido na ação é o da proteção jurisdicional ao meio ambiente; 

consumidor; bens e direito de valor histórico, artístico, estético, turístico e paisagístico; 

qualquer outro interesse ou direito difuso coletivo ou individuais homogêneos; bem como a 

defesa da ordem econômica. 

Entende-se por interesses difusos a espécie do gênero interesses metaindividuais 

– interesses coletivos lato sensu – e ocupam o topo da escala da indivisibilidade e falta de 

atributividade a determinado indivíduo ou grupo determinado, sendo a mais ampla síntese 

dos interesses de uma coletividade, verdadeiro amálgama de interesses em torno de um 

bem da vida. 

Busca defender um dos direitos resguardados pela Constituição Federal e leis 

especiais, podendo ter por fundamento a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, 

bem como o ato ilegal lesivo à coletividade, sendo responsabilizado o infrator que lesa: 

meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, interesses coletivos e 

difusos. 

Entende-se melhor por interesses coletivos aqueles que são comuns à 

coletividade, desde que presente o vínculo jurídico entre os interessados, como o 
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condomínio, a família, o sindicato entre outros. Por outro lado, os interesses são chamados 

de difusos quando, muito embora se refiram à coletividade, não obrigam juridicamente as 

partes envolvidas, por exemplo, a habitação, o consumo, entre outros. 

Os legitimados para pleitear a ação civil pública são: o Ministério Público; as 

pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), bem como suas entidades paraestatais, porque tanto estas como aquelas 

podem infringir normas de direito material de proteção aos bens tutelados nesta ação, 

expondo-se ao controle judicial de suas condutas. 

A LACP não trata da legitimidade passiva para a Ação Civil Pública, pois não 

há restrição nesse sentido. Podem ocupar o polo passivo na Ação Civil Pública entidades 

da Administração Pública direta e indireta, bem como particulares, ou seja, quaisquer 

pessoas, físicas ou jurídicas, que ofendam os bens jurídicos tutelados pela LACP. 

Ocorrerá litisconsórcio passivo – a despeito do silêncio da lei – quando duas ou 

mais pessoas ou entidades forem responsáveis pelo dano ao interesse difuso ou coletivo. 

O foro competente para processar a Ação Civil Pública e a ação cautelar (a ação 

de execução é proposta, em regra, no juízo que julgou a causa em 1º grau) é o do local em 

que ocorrer o dano, conforme disposição do referido art. 2º, que firma, à primeira vista, 

hipótese de competência territorial. 

Essa opção legislativa leva em conta que o juiz do local do dano terá maior 

facilidade para colher as provas necessárias ao julgamento da causa. 

Embora a competência de foro seja territorial, a LACP prevê regra especial, 

determinando que ela será de natureza funcional, tornando-a absoluta e improrrogável. 

Ademais, a Lei n. 8.078/1990 prevê exceção à regra do local do dano, quando o 

dano for nacional ou regional que abranja mais de um Estado. 

A Ação Civil Pública pode ser proposta subsidiariamente sob o rito ordinário ou 

sumário do processo civil, cabendo provimento liminar quando estiverem presentes os 

pressupostos de aparência do bom direito e do perigo da demora ou ainda a tutela 

antecipada. 
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Existe divergência doutrinária a respeito da possibilidade de antecipação da 

tutela na ACP. Parte dos doutrinadores entende que, por haver tratamento específico da 

liminar na LACP, não se aplica à Ação Civil Pública a antecipação de tutela.71 Outra 

corrente, por seu turno, aceita a tutela antecipada especificamente nas ações que tenham 

por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.72 

O art. 4º da LACP estatui a possibilidade de ajuizamento de ação cautelar 

preparatória ou incidental à ação civil pública. Tal disposição torna-se, contudo, 

desnecessária, diante da previsão de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à 

ação civil pública (Lei n. 7.347/1985, art. 19). O procedimento da ação cautelar relativa à 

ACP será o previsto no CPC, incidindo as regras pertinentes aos processos cautelares 

inespecíficos (CPC, arts. 796 a 812). 

Se julgada procedente a ação o ente da administração pública será compelido a 

corrigir o ato anulado voltando para o estado anterior, não sendo possível, responderá, 

então, patrimonialmente pelos danos causados, não sendo descartada a possibilidade de 

ação de regresso contra terceiros responsáveis solidários do ato impugnado. 

Ainda mais, o legislador previu a possibilidade de a indenização ser revertida 

para um fundo próprio criado por lei para subvencionar não somente a lesão ora causada 

mas a maioria dos interesses difusos de nossa sociedade. Importante ressaltar a finalidade 

supletiva desse remédio constitucional, qual seja, compelir o ente público omisso a atuar. 

A sentença somente terá eficácia no território de competência do juízo proferidor. 

Como na ação popular, todos os recursos, tanto para o juiz a quo, quanto para o 

juiz ad quem, admitidos pelo diploma processual civil vigente, quando apropriados, são 

admitidos. Recebendo recurso da sentença procedente caberá efeito suspensivo caso o 

magistrado atribua na intenção de evitar danos irreparáveis à parte, tendo ainda o efeito 

devolutivo. 

A sentença improcedente somente terá eficácia após a confirmação do recurso 

ordinário, portanto, as partes não recorrendo caberá recurso de ofício. 

A execução definitiva da sentença deve ser providenciada pela parte interessada. 

No caso de associação, não promovendo esta a execução em 60 dias, o Ministério Público 
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ou os demais legitimados poderão fazê-lo, conforme dispõe o art. 15 da Lei n. 7.347/1985. 

O Ministério Público tem o dever, os demais a faculdade. 

Em razão da alteração promovida no processo de execução civil para as 

obrigações de dar e fazer (exceto de dar dinheiro), a sentença passa a expressar quase uma 

ordem mandamental, devendo ser cumprida, sob pena de incidirem as imposições dos arts. 

461 e 461-A do CPC. 

Como visto anteriormente, a ação popular concede ao cidadão o direito de ir a 

juízo para tentar invalidar atos administrativos praticados por pessoas jurídicas de Direito 

Público enquanto Administração Direta e também pessoas jurídicas da Administração 

Indireta. 

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 agentes públicos ou a eles equiparados por lei ou delegação, na 

proteção do patrimônio público ou entidade custeada pelo Estado, ou, ainda, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural. 

Ao procurarmos sua origem vemos que sua criação se confunde com o próprio 

surgimento, em Roma, do habeas corpus, sendo um dos primeiros instrumentos de garantia 

do cidadão contra os abusos do administrador arbitrário. 

Já na Inglaterra, quando a burguesia começou a limitar o poder dos monarcas, 

sob o argumento de não poder legislar sem o Parlamento, na busca de controlar os agentes 

do Estado para que estes não promovessem desmandos, criou-se a possibilidade de o 

cidadão levar à apreciação do Judiciário ofensa que aqueles dessem origem. 

Percebe-se, portanto, que esses institutos influenciaram nosso direito, dando 

ensejo ao habeas corpus, ao mandado de segurança, ao habeas data, ao mandado de 

injunção, à ação popular, quase todos os instrumentos constitucionais de garantia dos 

direitos individuais e coletivos. 
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Como visto, o objetivo é a prevenção ou a correção de ato lesivo de caráter 

concreto contra o patrimônio público, quando praticado contra entidade em que o Estado 

participe ou ainda contra o meio ambiente, ou também ato de caráter abstrato, sendo estes 

praticados ofendendo a moralidade administrativa e o patrimônio histórico cultural. 

Os arts. 2º, 3º, 4º, ambos da Lei n. 4.717/1965, apresentam atos nulos, cabendo 

ressaltar que tais artigos apresentam rol exemplificativo, de forma a ficar evidente que a 

ação popular é uma garantia coletiva e não política. 

A doutrina clássica classifica como atos passíveis de serem anulados os 

decretos, as resoluções, as portarias, os contratos, os atos administrativos em geral, bem 

como quaisquer manifestações que demonstrem a vontade da administração, desde que 

causem dano à sociedade. 

A ação popular pode ser de natureza preventiva, de forma a não permitir que o 

ato aconteça causando o dano. Pode, ainda, ser regressiva, neste caso utilizada após o ato 

ter sido praticado, anulando o ato indevido. Ainda, a possibilidade da ação de natureza 

corretiva da atividade administrativa, neste caso o ato ilegal deve estar acontecendo já há 

algum tempo. Não visa apenas anular tal ato, mas também corrigir os atos que estejam 

sendo praticados de forma ilegal. 

Por último, surge a possibilidade de a ação popular ter natureza supletiva da 

inatividade do Poder Público, quando a Administração Pública for omissa, não praticando 

os atos que estaria obrigada a praticar. Ocorrendo isso, pode-se ajuizar ação popular com a 

finalidade de obrigar a Administração Pública a praticar o ato que deveria e ainda não o 

fez. 

O primeiro requisito é que o autor seja cidadão brasileiro e que esteja 

devidamente inscrito na Justiça Eleitoral. A prova desse requisito é o título eleitoral, mas 

na falta deste e no caso de pessoas que não o possuam, tais como: pessoas com idade 

superior a 70 anos, a prova se faz por documento equivalente, a exemplo de certidão de 

quitação obtida junto à Justiça Eleitoral. 

Em segundo plano, deve-se apurar se o ato praticado é realmente ilegal, lesivo 

ou se ele se funda em relevante ameaça a direito. 

Por fim, deve ser demonstrado que o ato praticado vem trazendo algum tipo de 

lesão material ou imaterial, ou seja, concreta ou abstrata. 
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Quanto ao sujeito ativo há possibilidade de qualquer cidadão no gozo de seus 

direitos políticos poderem intentar, litisconsorciar, tendo previsão legal no art. 6º, § 5º, da 

Lei n. 4.717/1965, ou dar prosseguimento a esse remédio constitucional. 

Sobre a legitimidade passiva que se relaciona com a pessoa jurídica envolvida 

no ato administrativo, podendo ser a autoridade, o beneficiário do ato e, ainda, o 

examinador de uma avaliação inexata, há a possibilidade de estes figurarem em 

litisconsórcio passivo. 

O Ministério Público deve atuar em uma situação multi-falha, como custus 

legis, verificando se todos os atos processuais estão sendo praticados, respeitando o 

procedimento, preocupando-se com a produção probatória, possibilitando a maior 

produção de provas para os autos, na busca da verdade real. 

A princípio, interessante ressaltar que a ação será sempre interposta na justiça 

comum de primeiro grau, no foro do lugar da ocorrência do dano, ficando o juízo prevento. 

É importante analisar quem praticou o ato lesivo, para que assim se possa 

determinar a competência. 

O art. 5º da Lei n. 4.717/1965 determina que em se tratando de Estado e 

Município seja definida a competência pela organização judiciária do Tribunal Estadual. 

Se lesar bens de interesse da União a competência será definida de acordo com o art. 109 

da Carta Magna. 

A ação popular segue subsidiariamente ao rito ordinário do processo civil pátrio, 

tendo na Lei n. 4.717/1965 procedimentos e prazos diferenciados, tais como: a citação 

editalícia e nominal dos beneficiados, a participação do Ministério Público, prazo comum 

para contestação de 20 dias prorrogáveis por igual período, conforme a apreciação do 

magistrado quanto à dificuldade de defesa. 

Possível também o provimento liminar se presentes os requisitos do fumus boni 

iuris e o periculum in mora. 

Se julga procedente a ação o ente da administração pública será compelido a 

corrigir o ato anulado voltando para o estado anterior, ou, quando não for possível, 

responderá patrimonialmente pelos danos causados, havendo possibilidade de ação 

regressiva contra os agentes administrativos e favorecidos que se beneficiaram do ato ora 

impugnado. 
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Quando a ação popular receber sentença final desfavorável à pretensão, havendo 

trânsito em julgado e não comprovada a má-fé, o autor ficará isento de custas, 

emolumentos e honorários. Tal provimento judicial surtirá efeitos erga omnes, devendo 

haver o duplo grau de jurisdição, não podendo ser intentada nova ação pelos mesmos 

motivos a não ser o caso de o indeferimento ter ocorrido por carência probatória, nesse 

caso não fazendo coisa julgada. 

Todos os recursos e ações incidentais, tanto para o juízo a quo, quanto para juízo 

ad quem, quando oportunos são permitidos, recebendo o recurso da sentença apenas o 

efeito devolutivoa, a sentença improcedente só produzirá efeitos após o recurso ordinário, 

portanto se as partes não recorrerem abrirá possibilidade de recurso de ofício. 

Quanto ao Ministério Público é impossível que este interponha recurso quando a 

sentença for favorável ao autor. 

Com as alterações promovidas pelas Leis ns. 8.952/1994, 10.444/2002, 

11.232/2005 e 11.382/2006, houve alteração substancial no processo de execução no 

Brasil, modificando todas as hipóteses de comandos de fazer, não fazer e de dar (coisa 

diferente de dinheiro), inclusive no processo coletivo, de modo que a reforma mencionada 

também atinja a ação popular. 

Nos casos em que a ação popular tiver por objeto obrigação de fazer ou não 

fazer, seu procedimento executório deve se submeter ao artigo específico e ao novo 

comando do Código de Processo Civil que, inclusive, é mais benéfico para execução. Não 

há mais a exigência de se instaurar novo processo para executar.73 

Por fim, a Lei n. 4.717/1965, em seu art. 22, determina a aplicação subsidiária 

do Código de Processo Civil à ação popular, naquilo em que não contrariar os seus 

dispositivos nem a natureza específica dessa ação. 

Pode-se concluir, portanto, que a ação popular e a ação civil pública, ambas 

remédios constitucionais disponibilizados pelo legislador para a proteção e manutenção 

 
                                                             
73   MILARÉ, Édis. A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafio. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2005. 
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dos direitos civis, comportam várias particularidades, como, por exemplo, no que tange à 

legitimidade, entre outras.747576 

Hodiernamente, a ação popular se mostra como uma das formas mais específicas 

e diretas de obtenção de uma proteção satisfatória dos bens jurídicos de titulares 

indeterminados, possibilitando assim o exercício da cidadania, pois esse instituto garante 

ao cidadão que ele possa fiscalizar a administração no exercício da prática de seus atos. 

Concluímos, então, que a ação civil pública se mostra como um instrumento 

eficiente para tutelar direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, de forma a 

condenar em obrigação de fazer ou não fazer e, ainda, de indenizar ou reparar o dano 

causado.77 

4.4 Hard Case  

Com o fito de exemplificar a ação popular e suas dimensões práticas, citamos o 

caso midiático em que o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, esteve prestes a devolver 

aos cofres públicos o dinheiro usado na compra de carros dados de presente a cada um dos 

jogadores da seleção brasileira de futebol que venceu a Copa do Mundo de 1970.  

Isto porque, Maluf era prefeito da cidade de São Paulo e, na ocasião em que o 

país foi campeão da copa do mundo de 1970, resolveu presentear cada jogador com um 

carro modelo Fusca, que naquela época, era destaque da indústria automobilística nacional. 

O fato foi contestado em Ação Popular movida pelo advogado Virgílo Egydio Lopes Enei.  

O primeiro recurso sobre o caso (RE 77.205) chegou ao Supremo Tribunal 

Federal ainda na década de 70. Naquele momento, o Tribunal acolheu as razões da ação, 

entendendo que o ato fora lesivo aos cofres públicos, pois havia sido baseado em uma lei 

que não respeitou o quorum mínimo para aprovar a doação dos carros, além de não atender 

o requisito de interesse social da comunidade.  

 
                                                             
74   MORAES, Alexandre de. Direito constitucional administrativo. São Paulo: Atlas, 2005. 
75   SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2003. 
76  VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Salvador: 

JusPodivm, 2005. Coleção Temas de Processo Civil – Estudos em homenagem a Eduardo Espínola 
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77   MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de 
injunção e habeas data. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 
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Porém, no ano de 1983, o ex-prefeito ajuizou Ação Rescisória no STF para 

desconstruir a decisão anterior. O primeiro resultado saiu em 1995 e foi favorável à Maluf.  

O STF, por maioria, decidiu que a ação de Paulo Maluf era procedente. O voto 

vencido fundamentou-se na Constituição de 1969, que não previa o Recurso Extraordinário 

quando uma lei federal era violada por meio de uma lei local. A corte concluiu que a 

decisão anterior baseou-se apenas em análise de normas locais, portanto, revogando-a.  

O advogado autor da Ação Popular citada, recorreu por meio de embargos 

infringentes, que apenas foram julgados no ano de 2002. Na ocasião, Néri da Silveira, 

ministro relator, votou pela manutenção da condenação de Maluf a ressarcir os cofres 

públicos, entretanto, a maioria seguiu o julgamento da Ação Rescisória, beneficiando o ex-

Prefeito.  

Não houve mais recuros, uma vez que, segundo o autor da ação, “os aspectos 

sociais e jurídicos da repercursão do caso já foram satisfatórios”. 78 

Atualmente, tramita perante a 9ª Vara Cível Federal do Estado de São Paulo – 

TRF3 – o processo de número 5002768-55.2019.4.03.6100. Trata-se de Tutela Cautelar 

Antecedente, preparatória de Ação Popular, ajuizada por Juliana Maggi Lima, José Carlos 

Abissamra Filho, Marcelo Feller e Ricardo Amin Abrahao Nacle em face da União Federal 

e Ricardo Vélez Rodríguz, até então, Ministro do Estado da Educação.  

O objetivo da ação é obter provimento jurisdicional para suspensão dos efeitos 

da recomendação de leitura expedida pelo réu às escolas brasileiras, especialmente no que 

diz respeito ao slogan, bem como à orientação para a filmagem da referida leitura.  

Em suma, alegam os requerentes que o ato contém uma nítida promoção do 

governo e autopromoção do Presidente da República, configurando o desvio de função. 

 
                                                             
78  Disponível em: https://www.conjur.com.br/2006-abr-18/maluf_nao_devolver_fuscas_deu_presente. 

Acesso em 14 abr. 2019.  
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conhecido e provido, julgando-se a ação procedente. Disponível em 
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%2ENUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+77205%2EACMS%2E%29&base=baseAco
rdaos&url=http://tinyurl.com/oe35yc7. Acesso em 14 abr. 2019.  
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Ilegalidade e impessoalidade, nos termos do art. 37, Parágrafo Único, da Constituição da 

Republica Federativa do Brasil de 1988.  

Em despacho inicial, a Juíza Federal Cristiane Farias Rodrigues dos Santos, em 

26 de fevereiro de 2019, decidiu que:  

“Preliminarmente, considerando tratar-se de uma tutela 
cautelar preparatória de Ação Popular e que o objeto dos autos não se 
destina a amparar interesses individuais próprios, mas interesses da 
comunidade, é necessário que a parte requerente comprove os requisitos 
exigidos para tanto.  

Desse modo, são necessários três pressupostos:  

a) Condição de eleitor;  

b) A ilegalidade ou ilegitimidade do ato e 

c) A lesividade decorrente do ato praticado.  

Possui legitimidade ativa para ação popular o cidadão 
brasileiro, desde que em pleno gozo de seus direitos políticos, 
comprovado por meio de título de eleitor ou documento 
correspondente. Conforme documentos juntados aos autos, 
verifica-se, de pleno, que a condição de eleitor dos requerentes 
não se encontra comprovada, haja vista não verificar juntado 
aos autos documento comprobatório, nem tampouco se 
verifica a juntada dos documentos pessoais. Houve a 
apresentação de certidão do Tribunal Superior Eleitoral 
somente do requerente Ricardo Amin Abrahao Nacle. 
Ademais, os requerentes estão atuando em causa própria, no 
entanto, não juntou comprovação de que se encontram ativos 
perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Desse modo, 
promova a parte requerente a regularização da petição inicial, 
no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Postergo a 
apreciação da análise da tutela antecipada após a vinda da 
contestação, considerando a notícia veiculada na mídia de que 
nova versão do documento seria enviada às instituições de 
ensino, a exemplo da contida no sítio do “O GLOBO” (htt 
ps://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ministro-da-
educacao-admite-equivoco-ao-pedir-leitu ra- de-slog an- de-
bolsonaro-em-escolas-23482251).  

Após o cumprimento da determinação supra por parte da 
requerente, citem-se e intimem-se os réus, nos termos do 
artigo 306 do CPC/15.  

P.R.I.C.  
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São Paulo, 26 de fevereiro de 2019.  

Cristiane Farias Rodrigues dos Santos. Juíza Federal.”79  
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4 A AÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO DE CIDADANIA 

Conforme exposto, a ação popular é, seguramente, um dos valiosos legados 

deixados pelos Romanos para o Direito. Isto pois, existia a necessidade de demonstração 

do interesse direto e pessoal exercido pelo titular do direito. Porém, por meio da actiones 

populares, considerava-se uma exceção ao instituto pessoal e direto, momento em que os 

fins eram coletivos. O objetivo era proteger os valores mais elevados existentes entre os 

cidadãos e a res publica.  

José Afonso da Silva afirma que, constam dos textos romanos, diversas 

modalidades de ações populares, sendo: a) ação de sepulchro violato, com o objetivo de 

proteger o sepulcro, coisa santa ou religiosa. Neste caso, não existindo interessado, a ação 

seria conferida a qualquer um; b) ação de albo corrupto, na qual se impunha multa a quem, 

através de dolo, alterasse o álbum, ou seja, o edito com que o protetor, ao assumir o cargo, 

declarava de que modo faria observar a lei. 8081 

No direito moderno, a Bélgica, através da Lei Comunal de 30 de março de 1836, 

é o primeiro exemplo de ação popular. No Brasil, o artigo 113, inciso 38, da Constituição 

de 1934 dissertava, pela primeira vez, sobre o instituto:  

Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração 
de nulidade ou a anulação dos atos lesivos do patrimônio da 
União, dos Estados ou dos Municípios.  

Porém, a Constituição de 1937 eliminou o dispositivo, motivo pelo qual, só 

retornou ao ordenamento jurídico brasileiro no ano de 1946. Neste momento, incluíram-se 

os atos lesivos ao patrimônio das autarquias e das sociedades de economia mista. Foi 

através da Carta Política de 1946 que regulamentou-se a Lei nº 4.171, de 29 de junho de 

1965, ou seja, a Lei da Ação Popular.  
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Hely Lopes Meirelles conceitua ação popular como  

meio constitucional colocado à disposição de qualquer cidadão para obter 
a invalidação de atos ou contratos administrativos ou  a estes equiparados 
– ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas 
autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com 
dinheiro públicos. 82-83 

Destaca-se que a Lei nº 4.171/65 foi recepcionada – quando há harmonia 

material entre o ordenamento jurídico anterior e a nova ordem constitucional 84– pela 

Constituição de 1988. Porém, com algumas diferenciações. Em que pese o artigo 1º 

abranger sutilmente o controle dos atos lesivos, o artigo 5º, inciso LXXIII, desenvolveu o 

campo da existência da ação popular, caracterizando-a como meio de anular atos lesivos à 

moralidade administrativa, patrimônio culturas o ao meio ambiente. 85 

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 sociedade de economia mista (Constituição, art. 141, § 
38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os 
segurados ausentes, de empresas públicas se 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 em incorporadas ao patrimônio da 
União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 
pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelo cofres públicos §1º - 
Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os 
bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou 
turístico.  

 

Apenas o indivíduo que estiver em pleno exercício com seus direitos cívicos é 

que poderá opor ação popular. Para Nelson Nery Junior, o legitimado para ajuizar tal ação 

é “o eleitor que se encontrar no gozo de seus direitos políticos”. 8687 

 
                                                             
82  Idem.  
83  MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança: ação popular, ação civil pública, mandado de 
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cit. 
86  Idem.  
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Art. 1º, §3º, da Lei nº 4.717/65.  A prova da cidadania para 
ingresso em juízo, será feita como título eleitora, ou com 
documento que a ele corresponda.  

Com efeito, a legitimidade para propor ação popular não se trata de direito 

político, desta forma, não deve ser restrita ao ato de votação. É legítimo todo cidadão que, 

contribui para a formação da riqueza nacional.  

Através da ação popular, os atos ofensivos à moralidade administrativa são 

anuláveis. Atualmente, através do art. 5º da Constituição, o administrado goza de 

legitimidade para exigir do poder estatal medidas concretas no que tangem à tutela dos 

bens públicos.  

Com a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Emenda 

Constitucional 45/2004, passou-se a concentrar no órgão o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário, restando clara e evidente a intenção de 

proteger-se e defender-se o interesse público.  

Desta forma. Sampaio Dória, ao afirma que a ação popular é direito político 

essencial ao regime democrático, assevera que: 

O direito de pleitear a anulação de ato lesivo ao patrimônio 
público decorre do segundo elemento essencial ao regime 
democrático, o da responsabilidade dos mandatários perante 
os mandantes, pelo bom desempenho do mandato outorgado. 
É direito político, porque diz respeito ao funcionamento do 
poder público. 88 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto, observa-se toda a importância da democracia na história, e o 

quanto foi necessário as lutas sociais para que assim tivéssemos as garantias 

constitucionais, sobretudo, os direitos inerentes ao individuo e a coletividade, 

principalmente no que se trata do direito a cidadania.  

Primeiro, distinguindo o conceito de população e povo, Dallari trás a concepção 

de que quem está inserido na população nem sempre está vinculado juridicamente ao 

Estado que o governa, territorialmente. De fato, o conceito de cidadania é dinâmico, e se 

modifica juntamente com as mudanças sociais, junto ao Direito. Podemos observar isso 

com as Constituições que foram instituídas em nosso país, e a cada uma, direitos sendo 

conquistados, outros restritos, e principalmente o conceito de cidadania, muitas vezes 

citado, muitas vezes ignorado, e na maioria das vezes igualado e reduzido a um direito 

político territorial e eleitoral.  

Sabe-se hoje, que a cidadania não é mais fruto da capacidade eleitoral de uma 

pessoa. Tão pouco o conceito de sua nacionalidade, reduzindo a concepção territorial. O 

conceito de cidadania está amplamente ligado a Dignidade da Pessoa Humana, previsto na 

Constituição Federal, os direitos inerentes ao individuo, no que abrange suas garantias 

sociais e individuais.  

Como já visto, na Grécia Antiga, cidadania na interpretação mais originária 

possível era reduzido às pessoas que morassem nas cidades (polis) e participavam de seus 

negócios. Cidadãos nobres obtinham a cidadania, e estrangeiros e plebeus não detinham 

direitos, mostrando que a cidadania em si era um direito de uma classe privilegiada, e que 

as desconstruções desse conceito desigual juntamente com as lutas sociais de classe foram 

fundamentais para que a mesma alcançasse a todos.  

As noções de Estado junto o ideal de igualdade vieram trazendo novas 

necessidades, exigindo um novo conceito de cidadania, e estabelecendo-se assim os 

direitos políticos. Direitos estes, baseados no conceito de liberdade, que apesar de ter sido 

uma grande conquista para a sociedade no período em que o Iluminismo ascendeu, não foi 

o suficiente, pois não atendia a realidade social, uma vez que as classes economicamente 

vulneráveis eram ignoradas, e o conceito de cidadania mais uma vez era entregue a elite.  



79 
  

 

A inclusão social bem como as lutas sociais geradas pela frustração e indignação 

com o modelo organizacional político da época legitimaram a modificação do conceito de 

cidadania. Após um período sangrento com a violação de inúmeros direitos – A Segunda 

Guerra Mundial – a sociedade como um todo percebeu a necessidade de vincular a 

cidadania aos direitos humanos, já que os traumas da guerra deixaram um sentimento de 

desejo de proteção ao indivíduo.  

A cidadania tem seu conceito ligado a participação política, mas é sabido que 

não se resume a só isso. Está ligado aos direitos humanos, os direitos fundamentais 

internacionalizados, de toda a humanidade, independente de origem. São os direitos 

negativos, positivos e atualmente uma importante ferramenta de exigência frente ao 

Estado, com participação do bem estar geral.  

Tanto os direitos humanos quanto a cidadania foram conquistas de lutas 

históricas e modificações ideológicas após o período de Guerras, cominando a fundação da 

ONU e resgatando a dignidade humana, concretamente na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem.  

Percebe-se que o conceito de cidadania bem como de direitos humanos se 

modificam com as alterações sociais, devendo ser sempre atualizados, para que direitos 

sejam garantidos e o exercício pleno da cidadania não fique só no âmbito das ideias.  

A primeira Constituição, de 1824 reduzia a cidadania aos homens livres nascidos 

no Brasil ou estrangeiros, filhos de brasileiros ou apenas com domicilio no Brasil. Ainda 

com um conceito excludente, não incluída mulheres, crianças e escravos, mas abordava 

sobre os direitos do cidadão, fornecendo a ele o direito de defesa através de provas antes da 

prisão, no que se trata do direito processual. Tratava a cidadania como autoproteção, 

recepcionando assim a legislação portuguesa da época. 

Na Constituição de 1891, a palavra cidadania não foi descrita em seu texto, 

sendo objetivamente intitulado “Declaração de Direitos dos Brasileiros”, mantendo os 

direitos já adquiridos, contudo, transformando o Estado em uma República. O direito ao 

voto, apesar de ainda excludente quanto minorias, foi ampliado aos jovens de 21 anos, e 

pouco depois, antigos escravos iniciaram sua participação em relação aos direitos civis, 

mas continuando excluídos da participação política, uma vez que ainda eram analfabetos.  

Ainda restringindo o direito de cidadania, a Constituição de 1934 retira a 

definição de cidadãos brasileiros e adota a ideia de nacionalidade. Claramente o que 
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importa a época é determinar a Organização do Estado, mencionando superficialmente a 

declaração de direitos, incluindo os direitos políticos e as garantias individuais. O vínculo 

jurídico não ganhou tanta relevância, e a preocupação era estabelecer o vínculo territorial 

para determinar a nacionalidade, trazendo uma ideia de afastamento do Estado, muito 

semelhante a concepção do liberalismo. É importante frisar que nesta carta as mulheres 

finalmente ganharam seu direito a voto, o limite de idade para o alistamento reduziu para 

18 anos, refletindo a necessidade de autoproteção Estatal da época. Os direitos civis ainda 

não tiveram grande evolução.  

A clara visão liberal da presente carta não atendeu as demandas que iam 

surgindo conforme as modificações sociais, principalmente no que tange o final do século 

XX, com novas correntes ascendendo, principalmente sobre os direitos de natureza social, 

direito do trabalho, educação, liberdade sindical, mas ainda sem a devida conexão com 

conceito de cidadania. A lei já não atendia as lutas das minorias, ficando claramente 

ultrapassada.  

Assim, surge a Constituição de 1937, que apesar de intitular a cidadania, não trás 

a sua concepção de forma plena, resumindo-a ao conceito territorial, com as mesmas regras 

da anterior. Esta Constituição mais uma vez não atendeu a sociedade, pois foi promulgada 

no Golpe de Vargas, e era contraditória com a realidade, sendo a Democracia apenas uma 

ideia não aplicada, já que Vargas apreciava um regime autoritário e tinha grande afeto pela 

política nazista.  

As Cartas Magnas de 1946 bem como a de 1967 seguiram o mesmo padrão: 

ignorando o conceito de proteção a cidadania, e reduzindo-a a direitos políticos, no que 

tange a nacionalidade e ao direito eleitoral. A restrição do voto a mendigos e analfabetos 

cai, mas logo retorna, e ironicamente, a garantia constitucional ao sufrágio universal e do 

voto direto e secreto nascem, contudo, com algumas exceções.  

A última Constituição (1967) foi alterada diversas vezes, e a mudança que mais 

chocou a sociedade foi o AI-5, trazendo ideias completamente antidemocráticas, uma vez 

que fornecia poderes quase que ilimitados ao Presidente da República, a lei era 

praticamente estabelecida pelo Poder Executivo e as garantias individuais reduzidas.  

Depois dos grandes impactos sociais das últimas constituições, sobretudo 

àquelas que marcaram de forma negativa a sociedade, com leis e políticas que fomentavam 

a desigualdade, é promulgada a Carta Magna vigente, de 1988, que apesar de ser garantista 
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e demonstrar visível interesse de suprir erros do passado, ainda não trás o conceito de 

cidadania plena.  

É importante frisar que a cidadania não se resume ao voto, mas também os 

direitos inerentes ao individuo, como registro de nascimento, educação, saúde, moradia e 

principalmente a sua individualidade. A cidadania, de certa forma, tem um grande 

progresso na vigência da atual Constituição, no que se trata dos direitos políticos, uma vez 

que a soberania popular foi amplamente reconhecida e ganha a sua eficácia na sociedade, 

bem como o sufrágio universal, que é de fato respeitado. O respeito a individualidade 

ganha força, uma vez que o cidadão dentro das suas concepções políticas construídas ao 

decorrer de sua vida, pode, e tem o direito constitucional de votar conforme bem entender, 

pois a garantia do voto ser direto e secreto fornece a ele o caráter personalíssimo evitando 

assim interferência de terceiros.  

A soberania popular é instrumentalizada através dos remédios constitucionais, 

bem como é respaldada pelas formas de que a Constituição descreve que ela pode ser 

exercida, seja por referendo, plebiscito ou iniciativa popular, trazendo assim uma 

politização da cidadania.  

Toda vez que o cidadão se levanta em prol do bem estar social, questionando o 

Estado em sua atuação, age de forma democrática, exercendo seu direito de cidadão, e, 

sobretudo, garantindo os seus direitos já adquiridos, sendo um fiscalizador do Poder 

Público.  

Dentre os instrumentos mais importantes que hoje, o cidadão brasileiro tem para 

exercer sua soberania, frisa-se a ação popular. Nascida no direito romano, sua 

aplicabilidade não tinha distinção sobre direito público e privado, sendo amplamente 

utilizada na sociedade. A revogada Constituição de 1946 tratava a ação popular de forma 

distinta, sua aplicação era restrita, exigindo interesse comum, ou seja, legítimo interesse do 

cidadão para sua propositura, contudo abrangendo a eficácia dela para entidades 

autárquicas e sociedades de economia mista. Atualmente, essa exigência não tem mais 

valor, sendo o único objetivo a proteção da coisa pública.  

A função social da ação popular é de suma importância para o regime 

democrático, ainda que não muito conhecido pela população, uma vez que fomenta a 

participação popular no controle da Administração Pública, fiscalizando-a e garantindo que 

a mesma exerça seus poderes sempre dentro da moralidade e da legalidade.  
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Superada as restrições, hoje, a ação popular ganhou força tendo como definição 

o direito de todo o cidadão de pleitear a anulação ou declaração de nulidade dos atos 

lesivos contra o patrimônio da coletividade, protegendo assim os direitos difusos e o bem 

estar geral. 

A proteção do bem público tem importância já há algum tempo, sendo 

historicamente o legislador claramente preocupado em proteger bens e direitos de valor 

econômico, artístico, estético ou histórico antes mesmo da Constituição mencioná-los. A 

atual Carta Magna modernizou o conceito autorizando a aplicação da ação popular nos 

casos de lesão à moralidade administrativa, protegendo assim a ética na administração 

pública.  

Como é sabido,  a moralidade administrativa sofreu diversos questionamentos 

doutrinários, sendo vezes confundido com honestidade, sendo vezes definida como 

obediência a moralidade compartilhada na comunidade política específica cuja qual quer se 

debater.  

Fato é que a moralidade foi recepcionada por nosso ordenamento como um 

principio autônomo, acompanhando a tendência brasileira de positivação, sendo entendido 

esse instituto como um preceito ético, visando à proteção do interesse público e um 

instrumento de dificultar a minimização de direitos.  

A moralidade administrativa, dentro dos limites legais, é, sem dúvidas, um dos 

preceitos fundamentais de participação política e, sobretudo, uma forma de efetivar o 

direito da cidadania do individuo, uma vez que ao cobrar de forma repressiva ou 

preventiva a Administração Pública, a mesma deve atuar com ética e honestidade, estando 

o cidadão agindo em prol da comunidade, defendendo direitos que lhe são inerentes, 

ultrapassando assim a barreira histórica que por muitos anos insistiu em reduzir a cidadania 

no âmbito dos direitos políticos.  

Atualmente, o STF através de jurisprudências entende que uma vez lesada a 

moralidade administrativa, a propositura da ação popular se torna possível. Assim, o 

exercício da cidadania ganha um relevante instrumento, e a soberania popular é 

concretamente respeitada.  

A ação popular tem seu escopo baseado na ação civil pública, uma vez que 

ambas tem o objetivo tanto de reparar dano causado ao patrimônio publico por ato de 

improbidade, quanto para combater condutas irregulares. Contudo, se distinguem no que se 
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trata dos legitimados para propositura da ação, sendo a primeira qualquer cidadão 

brasileiro em dia com suas obrigações civis, e a segunda, exclusiva do Ministério Público.  

Protegendo diversos interesses difusos da sociedade, a competência dessas ações 

é do local do dano, devendo ser proposta onde a improbidade administrativa ocorreu.  

A Ação Civil Pública, além de ser uma garantia constitucional, possui previsão 

legal própria e também é citada no Código do Consumidor, cujo qual estabelece que a 

mesma pode ser proposta em casos de cláusulas abusivas. O seu intuito é alcançar a 

proteção dos interesses ou direitos difusos coletivos ou individuais homogêneos de uma 

sociedade, tanto quanto a defesa da ordem econômica, uma vez que visa proteger os bens 

do Estado. Essa ação deve ser proposta pelo MP, bem como pelas pessoas jurídicas de 

direito público interno, como as entidades pertencentes aos entes públicos, sendo uma 

forma de tutelar os bens que lhe são de direito, sendo fiscalizadores de suas próprias ações. 

Uma vez procedente a já citada ação, a Administração Pública tem o dever de 

anular o ato objeto da mesma, voltando ao estado anterior, e sempre que possível, 

responder financeiramente pelos danos causados. Há também a possibilidade do Poder 

Público entrar com ação de regresso contra terceiros responsáveis. A sentença 

improcedente somente terá eficácia após a confirmação do recurso ordinário, e caberá 

recurso de ofício quando as partes não recorrerem.  

Baseada em uma ação criada basicamente para o Estado se auto-tutelar, ou seja, 

exercer o dever de fiscalizar seus próprios atos, a ação popular nasce concedendo o 

cidadão do direito dever de fiscalizar os entes públicos, sendo um instrumento 

democraticamente acessível, podendo o mesmo invalidar os atos administrativos praticados 

pelo Poder Público tanto na sua forma direta, quanto indiretamente, pelas suas pessoas 

jurídicas.  

Percebe-se então que a cidadania está amplamente ligada não só com os direitos 

políticos, como o voto, ou a questão territorial, cuja qual determina a nacionalidade apenas 

do individuo, como muito se declarou no decorrer dos anos com as Constituições 

anteriores. A cidadania é o individuo em si, com todos os seus direitos inerentes, e a sua 

capacidade de questionar, acrescentar e enfrentar as situações do cotidiano como um 

detentor do poder, uma vez que por sua escolha, pode escolher e deve cobrar de seus 

representantes ações que não sejam regressivas de direitos, tanto individualmente, quanto 

pela coletividade.  
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Os remédios constitucionais, enfatizando as duas últimas ações expostas acima, 

são ferramentas do cidadão de garantir que as leis sejam respeitadas, mas, sobretudo que a 

dignidade humana de uma forma ampla seja garantida, atuando de forma incisiva sempre 

que presenciar danos à sociedade.  

Diante disso, conclui-se que a Ação Popular fornece ao cidadão brasileiro a 

atuação da cidadania de forma plena e eficaz, podendo ele intentar, litisconsorciar, de 

forma preventiva ou repressiva, sempre que entender que a atuação da Administração 

Pública é transgressora e limitadora de direitos já garantidos.  
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