
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
COSTA. Ética e ministério público. Uma reflexão em três momentos. In LIVIANU, R., cood. Justiça, 
cidadania e democracia [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisa Social, 2009. pp. 229-
238. ISBN 978-85-7982-013-7. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A participação popular nas escolhas públicas por meio do poder 
judiciário 

o papel das ações coletivas 

 

Susana Henriques da Costa 



229 
 

A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS ESCOLHAS PÚBLICAS POR 

MEIO DO PODER JUDICIÁRIO: O PAPEL DAS AÇÕES COLETIVAS 

Susana Henriques da Costa 
Promotora de Justiça no Estado de São Paulo, doutora e mestre em Direito 
Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP 

e associada do Movimento do Ministério Público Democrático 

Introdução 

Com a democratização das instituições brasileiras, ocorrida depois de 
um longo período autoritário, a participação popular, por meio do exercício 
da cidadania, desponta como importante mecanismo de definição dos 
objetivos do Estado. Refletindo essa tendência, o nosso ordenamento 
jurídico previu uma série de fóruns de debates populares (conselhos, 
audiências etc.) que objetivam propiciar alguma sorte de controle da 
atividade estatal, mas também e principalmente, discutir alternativas de 
atuação e finalidades a serem alcançadas em determinados serviços 
públicos ou segmentos sociais (meio-ambiente, urbanismo, criança e 
adolescente, idosos, saúde, dente outras). 

A conscientização e a participação da sociedade civil é uma meta do 
Estado moderno e sua concretização é apontada como essencial para a 
realização de mudanças necessárias e imperativas na realidade pátria. Uma 
das formas de participação popular, ou seja, um dos fóruns de debates e 
definição de escolhas públicas existentes em nosso ordenamento jurídico é 
o Poder Judiciário. De fato, a Constituição de 1988 previu a possibilidade 
de veiculação em demandas judiciais de questões versando sobre políticas 
públicas, antes afetas somente aos demais poderes do Estado (Executivo e 
Legislativo). Ampliou, nesse sentido, as funções do Poder Judiciário. No 
mesmo diapasão, a Constituinte previu que, em determinados casos, essas 
novas demandas poderiam ser propostas por membros ou grupos da 
sociedade civil em autêntica hipótese de exercício de cidadania. 

É justamente esse novo desenho de exercício de cidadania que será 
objeto deste pequeno estudo, ou seja, serão abordados alguns casos em que 
o ordenamento jurídico prevê a participação popular por meio do Poder 
Judiciário, especificamente, aqueles referentes a demandas coletivas. Nesse 
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intuito, primeiramente, será traçado um breve perfil do Poder Judiciário na 
atualidade, com foco em sua aptidão para a definição de questões políticas. 
Na sequencia, serão apontadas formas de participação popular por meio de 
mecanismos legais que concedem legitimidade aos cidadãos ou a certos 
grupos organizados da sociedade civil para a propositura demandas 
coletivas que trazem à apreciação jurisdicional questões referentes à 
definição de políticas públicas. 

O Poder Judiciário: politização e democratização 

Inicialmente, como idealizado por Montesquieu, o Poder Judiciário 
era nulo, de menor importância, limitado à aplicação da lei e sem qualquer 
atuação política. Na verdade, segundo o autor, eram poderes “visíveis”, 
efetivamente políticos, somente o Executivo e o Legislativo.1 Com o 
decorrer dos séculos, entretanto, esse Poder vai se fortalecendo e assumindo 
novas funções, a ponto de hoje ser peça essencial no jogo político que 
regula a atividade do Estado. O atual perfil do Poder Judiciário é 
decorrência de diversos fatores históricos apontados pela doutrina. 

O primeiro fator normalmente apontado é o surgimento, no século 
XIX, do Estado Social de Direito, modelo que se consolidou após a 2ª 
Guerra Mundial, já no século XX. O Estado Social de Direito surgiu com a 
missão de garantir a igualdade entre os cidadãos, mediante intervenção 
direta na ordem econômica e social, antes de domínio dos particulares. 
Como consequência da crescente intervenção, o Estado tornou-se um 
verdadeiro prestador de serviços, o que levou a um acréscimo considerável 
das funções e dos poderes do Poder Executivo. Diante da necessidade de 
agilidade decorrente do aumento de suas funções, o Poder Executivo, ainda, 
passou a ter função normativa, o que se consubstanciou por diversas técnicas, 
                                                 
1 Nesse sentido, ver Eros Grau, O direito posto e o direito pressuposto, São Paulo: 
Malheiros, 1996, p. 174-175 e Mauro Cappelletti, que ensina que “para Montesquieu, o 
poder judiciário deveria, na realidade, permanecer ‘nulo’ como poder, devendo limitar-se à 
mecânica, inanimata (inanimada) aplicação da lei. Faltava, portanto, um verdadeiro e 
próprio ‘terceiro poder’ – uma ‘terceira garra’ investida do poder de assegurar o respeito à 
Constituição por parte de um grupo ‘político’”. (Constitucionalismo moderno e o papel do 
poder judiciário na sociedade contemporânea, Revista de Processo, São Paulo, ano 15, n. 60, 
out./dez. 1990 p. 110). São principalmente razões históricas que fazem com que os 
renascentistas relutem em conferir qualquer espécie de poder político aos magistrados, pois 
esta classe foi um dos sustentáculos do Antigo Regime e se opôs veementemente à 
Revolução Francesa. 
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dentre elas, pelo poder de iniciativa do processo legislativo, pela delegação 
legislativa e pela edição de regulamentos. A complexidade e a lentidão do 
processo legislativo, que se tornou incompatível com as novas atividades 
desempenhadas pelo Estado, autorizaram esta transferência de funções. Nesse 
período, houve claramente uma hipertrofia do Poder Executivo. 

Diante desse cenário e, dentro da ideia de freios e contrapesos de 
poderes, haveria de ser desenhada alguma forma de fiscalização do Poder 
Executivo. Se a ele foram concedidas novas funções e, em consequência, 
acrescidos seus poderes, necessário se tornou o desenvolvimento de uma 
esfera que limitasse eventuais arbítrios e abusos verificados na realidade 
fática. Caso contrário, haveria um desequilíbrio entre os poderes do Estado. 

Coube ao Judiciário esta função. Como ensina Cappelletti, a história 
recente indica  

como sendo imprescindível para todos os Estados e sociedades 
democráticas e modernas, a introdução de um sistema de controles 
recíprocos, checks and balances, que chamamos constitucionalismo 
moderno, no qual a branche, ramo mais perigoso, ou seja, o ramo, 
stricto sensu, ‘político’, é controlado por aquele que já Alexandre 
Hamilton, dois séculos atrás, definiu como a least dangerous branch, 
a ‘garra’ menos perigosa, ou seja, o judiciário.2 

Entretanto, não só como instrumento de controle do inchaço do 
Executivo desenvolveu- se o Judiciário. A doutrina aponta como outro fator 
determinante para o aumento dos poderes e politização do Poder Judiciário, 
o surgimento e desenvolvimento de um novo modelo de Estado: o Estado 
Democrático de Direito. 

Esta nova concepção de Estado está fundada principalmente na ideia 
de participação popular3 e na busca em aliar a ideia de direito à ideia de 
justiça não formal, mas material. O Estado Democrático visa incorporar o 

                                                 
2 Mauro Cappelletti, ob. cit. p. 112113. Sobre o tema, v., ainda, Gisele Cittadino, 
Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de poderes, In: 
VIANNA, Luiz Werneck (coord.). A Democracia e os Três Poderes no Brasil. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2003, p. 28. 
3 Sobre o tema, v. José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 16 ed., São 
Paulo: Malheiros, 1999, p. 116 e Caio Tácito, Princípio da legalidade e poder de polícia, 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 227, jan./mar. 2.002, p. 43. 
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povo na tomada de decisões e efetivamente distribuir entre a população a 
renda gerada na produção. 

No Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário assume novas 
funções e tem o seu perfil mais uma vez alterado. De fato, o Poder 
Judiciário, além de controlar a atividade dos demais poderes, passa a ter a 
função de dar concreção aos princípios constitucionais, entendidos como os 
valores fundamentais da sociedade, após a devida provocação dos 
interessados e legitimados em participar da vida pública. O processo 
participativo ocorre graças ao caráter aberto da Constituição que permite 
aos grupos sociais a realização de interpretações de conteúdo dos direitos 
fundamentais.4 Nessa atividade, não raras vezes o Judiciário se imiscuirá na 
definição de políticas públicas. 

Seguindo a tendência acima assinalada, a Constituição Federal de 
1988 confere ao Poder Judiciário brasileiro funções que vão muito além da 
simples aplicação da lei (função típica). A este órgão cabem outras funções, 
de naturezas diversas, na tentativa de limitar os poderes do Legislativo e do 
Executivo, bem como de dar concreção aos princípios constitucionais e 
direitos fundamentais, mediante a participação popular.5 Nesse sentido, 
cabe ao Poder Judiciário o controle de constitucionalidade das leis federais, 
o julgamento das ações coletivas envolvendo escolhas sobre políticas 
públicas e, ainda, o controle dos atos administrativos em alguns aspectos 
que vão além da mera legalidade. 

O Poder Judiciário, na atualidade, é uma das principais instâncias de 
discussão e controle da ética e das escolhas pública. Tornou-se, portanto, 
uma instância política, pois, ao decidir, leva em consideração ponderações 

                                                 
4 Sobre o caráter aberto da Constituição e as alternativas democráticas dele decorrentes, v. 
Gisele Cittadino, ob. cit., p. 23 e 31. 
5 Para Cappelletti, a atribuição de funções atípicas ao Judiciário é a única alternativa viável 
para a limitação dos poderes do Executivo. “Tal controle é necessário (...) se desejamos 
colocar um limite ao moderno big government. O crescimento da branche política – o 
colosso legislativo e o mastodonte da burocracia administrativa – pode ser disciplinada e 
controlada através de um terzo gigante – terceiro gigante, ou seja, uma 3ª tendência, cujos 
poderes se estendam além daqueles de mera decisão da controvérsia tradicional, fazendo 
investida, exatamente diante do poder de controlar o poder ‘mais perigoso’, o gigante poder 
político, assegurando que são respeitados pela lei superior, a Constituição”, ob. cit., p. 114. 
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de ordem axiológica e ideológica.6 Ele deixa de ter uma ação meramente 
reparatória ou preventiva de direitos subjetivos lesionados ou ameaçados de 
lesão, e passa a exercer uma atividade programática, no sentido de buscar, 
com sua atuação, transformar a realidade social, dando concreção a 
comandos constitucionais.7 Para Ada Pellegrini Grinover,  

é o dado político que altera o próprio conceito de processo, não mais 
entendido como clássico instrumento de solução de lides 

                                                 
6 “(...) O Poder Judiciário, como destinatário das ações que envolvem interesses sociais de 
largo espectro, é instado a tomar posição acerca de temas que muitas vezes constituem 
verdadeiras escolhas políticas, como, p. ex: ter que definir qual o valor prevalecente entre a 
preservação da cobertura vegetal ou a construção de uma estrada na floresta; ou ter que 
emitir um juízo de valor quanto a saber se certo imóvel tem ou não notável importância 
histórica ou arquitetônica, em ordem a aferir quanto ao acerto de seu tombamento 
administrativo. E isso, para não tocarmos, por ora, em pontos ainda mais delicados como o 
dos limites do contraste jurisdicional sobre a conduta do administrador, em hipótese como a 
dos atos puramente políticos, ou apenas discricionários ou ainda a questão da moralidade 
administrativa, agora inserida expressamente como fundamento autônomo de ação popular 
(CF, art. 5º, LXXIII)”. (Rodolfo de Camargo Mancuso, Ação popular, 5ª ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 33-34). 
7 Segundo Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “Na complexa sociedade tecnológica de nossos 
dias, as atividades de controle mudam de vetor, deixando de voltar-se primordialmente para 
o passado, para ocupar-se basicamente do futuro. A questão não está mais em controlar o 
desempenho comportamental tal como foi realizado, mas como ele se realizará. A 
civilização tecnológica, nesses termos, joga sua capacidade criativa em fórmulas de governo, 
cujos máximos valores são a eficiência dos resultados e a alta probabilidade de sua 
consecução. No campo jurídico, o tribunal, uma instância de julgamento e responsabilização 
dos homens por seus atos, pelo que ele fez, passa a ser chamado para uma avaliação 
prospectiva e um “julgamento” do que ele é e poderá fazer. É nesse quadro de projeção do 
sentido do direito para o futuro, para sua realizabilidade mais do que para sua consciência 
pré-constituída, que se há de entender o advento do chamado Estado de Bem-Estar Social”. 
(O Judiciário frente a divisão de poderes: um princípio em decadência?, Revista da USP, n. 
21, mar/ mal. 1994, p. 18). No mesmo sentido, ainda, José Reinaldo de Lima Lopes, Crise da 
norma jurídica e a reforma do Judiciário, In: FARIA, José Eduardo de Oliveira (org.). 
Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo, Malheiros, 2002, p. 70 e Ada 
Pellegrini Grinover para quem “a via jurisdicional torna-se necessária na tutela dos interesses 
difusos, principalmente onde se perceba a necessidade de uma correção eficiente de sistemas 
que ainda opõem dificuldades e obstáculos à obtenção de resultados, que já deveriam ter sido 
alcançados pelos processos de mediação política”. (A tutela jurisdicional dos interesses 
difusos, Revista de Processo, São Paulo, n. 14-15, ano 4, abr./set. 1979, p. 35). 
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intersubjetivas, mas transformado em meio de solução de conflitos 
meta-individuais, por isso mesmo tipicamente políticos.8 

As demandas coletivas como forma de participação popular 

Uma das principais hipóteses em que a atuação política do Judiciário 
ocorre é nas chamadas demandas coletivas, ou seja, aquelas que possuem 
dimensão meta-individual, não raras vezes implementadora de políticas 
públicas, pois exigem do Poder Judiciário uma atuação corretiva, no sentido 
de buscar resultados não alcançados por políticas legislativas ou executivas. 

Alguns casos, ainda, permitirão o efetivo exercício da cidadania 
devido à legitimidade dos membros ou grupos da sociedade civil prevista 
pelo legislador para essas espécies de demandas. Nessas hipóteses, a 
atuação política do Judiciário pode ser notada tanto no momento da 
propositura da demanda, pois o processo se torna um canal de participação 
popular – na concretização dos princípios constitucionais, na definição de 
políticas públicas e na fiscalização de agentes públicos –, bem como no 
momento da prolação da sentença, no qual o juiz deverá assumir uma 
postura prospectiva e finalística, visando dar uma resposta adequada e 
efetiva às novas demandas sociais. 

Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, democracia  

é participação e não só pela via política do voto ou ocupação eletiva 
de cargos públicos a participação pode ter lugar. Todas as formas de 
influência sobre os centros do poder são participativas, no sentido de 
que representam algum peso para a tomada de decisões; conferir ou 
conquistar a capacidade de influir é praticar democracia. Tem-se 
participação democrática, portanto, bastante significativa, na ação 
popular, onde se vê o cidadão contribuindo para a fiscalização da 
moralidade pública e podendo criar condições para o anulamento de 
atos administrativos lesivos ao patrimônio público; e também nas 
demandas relativas ao meio ambiente, com indivíduos reunidos em 
associações constitucionalmente permitidas e asseguradas, 
canalizando ao Estado, através do juiz, a sua denúncia de atos ou 

                                                 
8 Ada Pellegrini Grinover, ob. cit, p. 30-31. Kazuo Watanabe também sustenta que os 
interesses meta-individuais tornam o Judiciário uma instância política, Processo civil e 
interesse público: introdução, In: SALLES, Carlos Alberto de (org.). Processo civil e 
interesse público: o processo como instrumento de defesa social, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, p. 20. 
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atividades lesivas ao patrimônio comum e pedido da solução 
socialmente adequada. No processo da ação popular e nos relativos 
ao meio ambiente, a jurisdição é exercida conforme os objetivos 
imediatos de cada um e (sem considerar agora o aspecto social de 
eliminar insatisfações) também com vistas a institucionalizar a 
participação do indivíduo na determinação dos destinos da sociedade 
política.9 

O autor, portanto, aponta duas hipóteses de participação popular por 
meio do Poder Judiciário em demandas coletivas: (i) nas ações populares, 
cuja legitimidade para propositura é do cidadão; e (ii) nas ações civis 
públicas, de iniciativa das associações. Essas duas possibilidades serão 
melhor analisadas a seguir. 

O cidadão e a ação popular 

Antiga é a possibilidade da propositura de ação popular pelo cidadão, 
que data de 1965 (Lei nº 4717/65). Uma análise superficial da evolução 
legislativa, todavia, leva à conclusão de que este mecanismo teve seu 
âmbito de abrangência alargado com o passar dos anos, de forma a 
incrementar a participação popular nos assuntos do Estado. Verifica-se, 
primeiramente, que a Lei nº 6.513/ 77 inseriu o § 1º, no art. 1º, da Lei de 
Ação Popular, de forma a ampliar o conceito de patrimônio público e 
permitir ao cidadão controle da atividade estatal em questões outras que não 
somente as pecuniárias (ambientais, estéticas etc.). Além disso, a 
Constituição Federal de 1988 aumentou as hipóteses de cabimento da ação 
popular, passando a permitir que o cidadão controlasse, por via 
jurisdicional, a moralidade dos atos administrativos (art. 5º, inciso LXXIII). 

Na verdade, como ensina Cândido Rangel Dinamarco  

sendo a participação política um dos esteios do Estado democrático, 
as nações modernas têm consciência da importância de realçar os 
valores da cidadania – premissa que repercute no sistema processual 
mediante a implantação e o estímulo de certos remédios destinados à 
participação política. A ação popular, como remédio processual-
constitucional destinado ao zelo pelo patrimônio dos entes públicos e 
pela moralidade administrativa, mais a ação direta de 

                                                 
9 Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade do processo, 4ª ed., São Paulo, 
Malheiros, 1994, p. 171. 
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inconstitucionalidade com que entidades representativas são 
admitidas ao controle da fidelidade da lei e atos normativos aos 
ditames da Constituição, constituem vias de legítima participação 
política integrantes do sistema processual (Const. Art. 5º, inc. LVII; 
art. 102, inc., letra a, c/c art. 103).10 

Percebe-se, portanto, que a ação popular tem uma conotação 
extremamente moderna e atual, coadunando-se com as diretrizes do modelo 
de Estado Democrático de Direito vigente. Ela se insere dentro de um 
sistema que procura desenvolver a ideia de cidadania e incentivar a 
participação popular na gestão e fiscalização da coisa pública. 

Hoje o cidadão pode questionar não somente os abusos do Estado, 
como inicialmente ocorria no Estado Liberal de Direito, mas pode se 
imiscuir em análises referentes à motivação e à finalidade da atividade 
pública, todas as vezes que esta contrarie normas princípios fundamentais 
do nosso ordenamento jurídico. É inegável a conotação política que se 
extrai dessa nova atividade, o que, entretanto, não é algo que desmereça 
instituto da ação popular, mas que, ao contrário, salienta sua importância 
como instrumento de participação popular. 

Segundo José Afonso da Silva, a ação popular é  

um remédio constitucional pelo qual qualquer cidadão fica investido 
de legitimidade para o exercício de um poder de natureza 
essencialmente política e constitui manifestação direta da soberania 
popular consubstanciada no art. 1º, parágrafo único, da Constituição: 
todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus 
representantes eleitos ou diretamente. Sob esse aspecto é uma 
garantia constitucional política. Revela-se como uma forma de 
participação do cidadão na vida pública, no exercício de uma função 
que lhe pertence primariamente.11 

As associações e a ação civil pública 

Outra forma de se incentivar a participação dos cidadãos nas escolhas 
de políticas públicas e no gerenciamento estatal é justamente permitir a 
formação de grupos intermediários que se posicionem como uma “ponte” 

                                                 
10 Candido Rangel Dinamarco, ob. cit., p. 130. 
11 José Afonso da Silva, ob. cit., p. 463. 
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entre o público e o privado, e que sirvam de veículo de comunicação e 
interação entre esses dois espaços.12 

A Constituição Federal é rica em dispositivos que visam a incentivar 
a criação e o efetivo funcionamento de quaisquer formas associativas, sejam 
elas associações propriamente ditas, cooperativas, sindicatos, partidos 
políticos etc. (art. 5º, incisos XVII, XVIII, XIX, art. 8º e art. 17 CF). 

A partir do momento em que a formação dos corpos intermediários, a 
organização e mobilização da sociedade têm lugar, é natural o surgimento 
de uma vontade participativa na vida política do Estado, que se viabiliza, 
dentre outras formas, através do Poder Judiciário. 

No âmbito processual, como é natural, essa tendência teve reflexos. 
Na verdade,  

o processualista moderno adquiriu a consciência de que, como 
instrumento a serviço da ordem constitucional, o processo precisa 
refletir as bases do regime democrático, nela proclamado; ele é, por 
assim, dizer, o microcosmos democrático do Estado de Direito, com 
as conotações da liberdade, igualdade e participação (contraditório), 
em clima de legalidade e responsabilidade.13 

Assim, em inúmeros ordenamentos foi reconhecida a legitimidade 
dos sindicatos e associações na defesa dos interesses não só dos grupos que 
representam, mas também de interesses de toda a coletividade. 

No Brasil, a Lei da Ação Civil Pública foi a primeira a dar legitimidade 
para as associações proporem demandas para responsabilização por danos 
causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Após a promulgação da 

                                                 
12 Kazuo Watanabe, ao comentar o art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, sustenta que 
“é necessário que a própria sociedade civil se estruture melhor e participe ativamente da 
defesa dos interesses de seus membros, fazendo com que a mentalidade que disso resulte, 
pela formação de uma sociedade mais solidária (art. 3º, I, CF), seja a grande protetora de 
todos os consumidores”. (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 4ª ed., São Paulo, 
Malheiros, 1994, p. 759). Em perspectiva bem menos otimista, Pedro Lenza conclui que, 
diante dos dados que atestam que o Ministério Público é o grande e principal autor de 
demandas coletivas, a expectativa de organização da sociedade na tutela de interesses 
metaindividuais frustrou-se, Teoria geral da ação civil pública, 2ª ed., São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2005, p. 193-196. 
13 Candido Rangel Dinamarco, ob. cit., p. 25. 
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Constituição Federal de 1988, editou-se a Lei nº 8078/ 90, o Código de 
Defesa do Consumidor, que, seguindo a tendência anteriormente manifestada, 
garantiu a legitimidade das associações para pleitear judicialmente tutelas 
coletivas (art. 82, inc. IV).14 

Conclusão 

No Estado moderno, o exercício pleno e consciente da cidadania, seja 
pelo voto, pelas diversas outras maneiras previstas ou não pela legislação, é 
essencial para a vida política do país. Hoje, a forma mais saudável e 
construtiva de definição de políticas pública é aquela que pressupõe alguma 
espécie de participação popular. 

O Poder Judiciário, com o atual desenho traçado pela Constituição 
Federal de 1988, transformou-se em um espaço onde, além da aplicação 
simples e pura da lei, há possibilidade de discussão e decisão sobre de 
escolhas políticas estatais. É, sem dúvida, um espaço para o exercício da 
democracia. 

As ações coletivas, algumas vezes propostas por cidadãos (ação 
popular) e associações (ação civil pública), são um bom exemplo de 
demandas judiciais que permitem a participação popular. Nessas demandas, 
a sociedade civil pode introduzir à apreciação do Poder Judiciário, questões 
referentes, dentre outras, à ética do agentes estatais e à moralidade do ato 
administrativo, à concretização de princípios constitucionais e, portanto, à 
escolha sobre políticas públicas. 

Esse espaço constitui legítimo fórum de debate e deve ser 
estimulado, pois reflete uma das ideias mestras do vigente modelo do 
Estado Democrático de Direito, qual seja, a incorporação da população na 
tomada de decisões, como forma de implementação de justiça material. 

                                                 
14 A doutrina entende que, ao mencionar associação, os arts. 82 do CDC e 5º da Lei de Ação 
Civil Pública abrangeram qualquer entidade associativa, tais como cooperativas, sindicatos e 
partidos políticos. V. Kazuo Watanabe, ob. cit., p. 760 e Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos 
interesses difusos em juízo, 18a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 277-284. 




