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AÇÃO POPULAR

(Lei nº 4.717/1965)

“Art. 5º, (..) 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;” (CRFB)

→ garantia constitucional política, em manifestação direta da
soberania popular (art. 1º, § único, CRFB), de defesa/controle dos
interesses da coletividade perante os gestores da coisa pública.



“Ação Popular. Pedido de distribuição de moradia. Ato lesivo ao
patrimônio público. Meio constitucional a disposição do cidadão para
invalidá-lo e não para obter benefício próprio. Recurso não conhecido.
Destina-se a ação popular a combater ato lesivo ao patrimônio
público e não a proteger interesse de particulares (..)” (STJ – REsp
36.534/DF, 2ª Turma, j. 14/12/1994).



LEGITIMIDADE ATIVA: CIDADÃO

- A legitimidade está adstrita ao gozo dos direitos políticos, quando
quitadas as obrigações eleitorais (v.g., art. 1º, § 3º, Lei nº 4.717/1965).

Súmula nº 365, STF: “Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor
ação popular”.

- Possibilidade de assistência litisconsorcial (art. 6º, § 5º, Lei nº
4.717/1965).



“(..) a condição de eleitor não é condição de legitimidade ativa, mas apenas
e tão-só meio de prova documental da cidadania, daí porque pouco
importa qual o domicílio eleitoral do autor da ação popular. (..) 7. O art. 42,
p. único, do Código Eleitoral estipula um requisito para o exercício da cidadania
ativa em determinada circunscrição eleitoral, nada tendo a ver com prova da
cidadania. (..) 9. O indivíduo não é cidadão de tal ou qual Município, é
‘apenas’ cidadão, bastando, para tanto, ser eleitor. (..) 13. Conjugando estas
premissas, nota-se que, mesmo que determinado indivíduo mude de
domicílio/residência, pode ele manter seu alistamento eleitoral no local de seu
domicílio/residência original. (..) 16. Então, se até para fins eleitorais esta relação
domicílio-alistamento é tênue, quanto mais para fins processuais de prova da
cidadania, pois, onde o constituinte e o legislador não distinguiram, não
cabe ao Judiciário fazê-lo - mormente para restringir legitimidade ativa de
ação popular, instituto dos mais caros à participação social e ao controle
efetivos dos indivíduos no controle da Administração Pública” (STJ – REsp
1.242.800/MS, 2ª Turma, j. 07/06/2011).



LEGITIMIDADE PASSIVA

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

§ 1º Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado
ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas
indicadas neste artigo. (..)” (Lei nº 4.717/1965)



COMPETÊNCIA

“Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da
ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de
cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao
Estado ou ao Município.

§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do
Estado ou dos Municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas
jurídicas de direito público, bem como os atos das sociedades de que elas sejam
acionistas e os das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às
quais tenham interesse patrimonial.

§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à União e a qualquer outra pessoas
ou entidade, será competente o juiz das causas da União, se houver; quando interessar
simultaneamente ao Estado e ao Município, será competente o juiz das causas do
Estado, se houver. (..)” (Lei nº 4.717/1965)



“Ação popular. Competência originária do STF: não-ocorrência.
Precedentes. 1. A competência para julgar ação popular contra ato
de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é,
via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes. 2.
Julgado o feito na primeira instância, se ficar configurado o
impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o
recurso voluntário ou a remessa obrigatória, ocorrerá a competência do
STF, com base na letra ‘n’ do inciso I, segunda parte, do artigo 102 da
CRFB” (STF – AO 859 QO/AP, Tribunal Pleno, j. 10/10/2011).



AÇÃO POPULAR

(Lei nº 4.717/1965)

“Art. 5º, (..) 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;” (CRFB)



PROCEDIMENTO

- Estímulo à litigância coletiva (art. 5º, LXXIII, in fine, CRFB).
Possibilidade de sanção na ação popular temerária (art. 13, Lei nº
4.717/1965).

- Petição inicial e documentos (art. 1º, §§ 3º a 7º, Lei nº 4.717/1965).



- Apresentação de Contestação (art. 7º, IV, Lei nº 4.717/1965).
Possibilidade de migração entre os pólos da demanda (art. 6º, § 3º,
Lei nº 4.717/1965).

“Art. 6º (..) § 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado,
cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido,
ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse
público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.” (Lei nº
4.717/1965)

FPPC, nº 667: “(arts. 6º, 8º e 18; art. 6º, § 3º, da Lei n.º 4.717/1965) Admite-
se a migração de polos nas ações coletivas, desde que compatível com o
procedimento”.



“2. O deslocamento de pessoa jurídica de Direito Público do polo passivo
para o ativo na Ação Popular é possível, desde que útil ao interesse
público, a juízo do representante legal ou do dirigente, nos moldes do art.
6º, § 3º, da Lei 4.717/1965. 3. Não há falar em preclusão do direito,
pois, além de a mencionada lei não trazer limitação quanto ao
momento em que deve ser realizada a migração, o seu art. 17
preceitua que a entidade pode, ainda que tenha contestado a ação,
proceder à execução da sentença na parte que lhe caiba, ficando
evidente a viabilidade de composição do polo ativo a qualquer tempo.
Precedentes do STJ” (STJ – REsp 945.238/SP, 2ª Turma, j. 09/12/2008)



→ Atuação do Ministério Público.

- Intimação p/ intervir como fiscal da ordem jurídica (art. 6º, § 4º, in
fine, Lei nº 4.717/1965).

- Possibilidade de prosseguir com a demanda (como também outro
cidadão), caso haja desistência ou “abandono de instância”, em
legitimidade ativa secundária/superveniente (art. 9º, Lei nº
4.717/1965).

FPPC, nº 666: “(arts. 4º, 139, X, 317, 488 e 932, parágrafo único; art. 5º,
§3º, Lei 7.347/1985 e art. 9º da Lei de Ação Popular) O processo coletivo
não deve ser extinto por falta de legitimidade quando um legitimado
adequado assumir o polo ativo ou passivo da demanda”.



→ Atuação do Ministério Público.

- Possibilidade de recorrer da decisão prolatada ainda que atuante como
mero órgão interveniente (art. 19, § 2º, Lei nº 4.717/1965).

- Dever de executar a sentença, na inércia do autor/cidadão, “sob pena
de falta grave” (art. 16, Lei nº 4.717/1965), tendo em vista a existência de
decisão favorável à coletividade.



→ Sentença condenatória e a exigência de lesividade.

“Ação popular. (..) 1. O pedido de natureza desconstitutiva independe de
prova da lesão. Constatada a ilegalidade do ato impugnado, impõe-se, salvo
situações excepcionais que autorizam a sua convalidação, o decreto de
nulidade por vício de forma, incompetência do agente, ilegalidade do objeto,
inexistência dos motivos ou desvio de finalidade. 2. O pedido condenatório,
entretanto, demanda a comprovação do prejuízo, ainda que imaterial,
experimentado pelo Poder Público. Se o autor da demanda pretende
condenar o réu a ressarcir o erário, deverá fazer prova concreta da lesão.
Como se sabe, o pressuposto da indenização é o desfalque patrimonial
causado por ação ou omissão dolosa ou culposa. A condenação em perdas e
danos não é mera decorrência lógica da anulação do contrato, mas se exige a
prova do dano causado ao erário” (STJ – REsp 663.889/DF, 2ª Turma, j.
06/12/2005)



“1. A ação popular reclama com requisitos de procedência a ilegalidade e a
lesividade do ato oriundo do poder público. A lesividade presumida admite
a contra-prova, máxime no âmbito pecuniário, mercê da ‘lesividade à
ordem jurídica’. A lesividade que impõe o ressarcimento é aquela que
onera, sem benefícios, o erário público. 2. A contratação de
servidores temporários, sem concurso público, na hipótese em tela,
não preenche o requisito da ocorrência da lesividade, razão porque
não há que se falar em nulidade de tais contratos, mormente porque
os contratados se beneficiaram dos salários auferidos e a
municipalidade da mão-de-obra prestada. Ausência de lesividade.
Precedentes” (STJ – REsp 407.075/MG, 1ª Turma, j. 27/08/2002).



→ Remessa necessária “invertida”.

“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência
da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação
procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.” (Lei nº
4.717/1965).




