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força bruta. A balança sem a espada é a 

impotência do Direito. Uma completa a 

outra. O verdadeiro Estado de Direito só 

pode existir quando a justiça bradir a 

espada com a mesma habilidade com que 

manipula a balança.” 

(Rudolf Von Ihering) 
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RESUMO 

O presente trabalho trata do conceito de interesse público na nova ordem 

constitucional, de sua influência nos atos da Administração Pública, bem como de 

sua evolução histórica e da delimitação de sua abrangência frente aos direitos e 

garantias fundamentais consagrados na Constituição de 1988. Demonstra a vasta 

possibilidade de interpretação de “interesse público” tendo em vista ser um “conceito 

jurídico indeterminado”. Em seguida, considerando a ponderação de valores e os 

princípios da proporcionalidade de razoabilidade, estuda a solução para os possíveis 

conflitos de interesses existentes com enfoque para a dada redefinição de “interesse 

público” e a otimização dos valores previstos na Carta Magna. E, por fim, analisa a 

atuação administrativa consensual, com enfoque no novo aspecto constitucional e 

na maior participação do cidadão na Administração Pública. 

Palavras-chave: Administração Pública. Supremacia do Interesse Público. Releitura. 

Direitos e Garantias Fundamentais. Ponderação. Administração Consensual. 
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ABSTRACT 

This paper deals in depth the concept of public interest in the new constitutional 

order, its influence on the actions of the Public Administration as well as its historical 

development and the delimitation of its scope compared to the fundamental rights 

and guarantees enshrined in the Constitution of 1988. Demonstrates the wide 

possibilities of interpretation of "public interest" in order to be a "vague legal concept." 

Then, considering the balance of values and principles of proportionality, of 

reasonability, studies the existence of the solution for the conflicts of interest with 

focus in the given redefinition of "public interest" and the optimization of the values  

provided in the Constitution. And, finally, analyzes the management consensus 

performance, focusing on the new constitutional aspect and greater citizen 

participation in public administration. 

 

Keywords: Public Administ ration. Public Interest Supremacy. Reinterpretation. 

Fundamental Rights and Guarantees. Weighting. Consensual Administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

A nova ordem Constitucional consolidada no Brasil com a Carta de 

1988 trouxe à tona os direitos e garantias fundamentais, em especial a 

dignidade da pessoa humana, como centro de todo o ordenamento jurídico 

pátrio. 

Nesse contexto, o princípio da Supremacia do Interesse Público 

sobre o Privado, considerado juntamente com a Indisponibilidade do Interesse 

Público pilares da Administração Pública, ganhou uma releitura, coadunando-

se com os pilares de um Estado Democrático de Direito. Antes tido como 

inquestionável e autoritário, hoje se encara o postulado em análise com maior 

cuidado e de forma mais específica. 

Em uma análise detalhada, vê-se que a solução da total 

desconstrução desse princípio não é a mais acertada, concluindo sim pela 

necessidade de uma reconstrução. 

Para tanto, faz-se necessária uma delimitação do conteúdo e da 

abrangência desse “conceito jurídico indeterminado”1, situando-o devidamente 

dentro do contexto constitucional, para que possa ser adequadamente aplicada 

pelo administrador e defendida pelo Poder Judiciário, no exercício de seu 

inafastável controle. 

Com efeito, nota-se que nas situações concretas, tendo em vista a 

multiplicidade de interesses e relações entre os particulares e entre estes e a 

Administração Pública, surgirão conflitos de vontades, todas 

Constitucionalmente priorizadas. Far-se-á imperioso, nesses casos, uma 

ponderação entre tais interesses, para caracterizar naquele momento a busca 

                                                 
1
 Ensina Fredie Didier Jr. que “a distinção entre cláusula geral e conceito jurídico indeterminado 

é bem sutil; ambos pertencem ao gênero conceito vago. No conceito jurídico indeterminado, o 
legislador não confere ao juiz competência para criar o efeito jurídico do fato cuja hipótese de 

incidência é composta por termos indeterminados; na cláusula geral, além da hipótese de 
incidência ser composta por termos indeterminados, é conferida ao magistrado a tarefa de criar 
o efeito jurídico decorrente da verificação da ocorrência daquela hipótese normativa”. (2009, 

pg. 67) 
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pelo melhor interesse público, isto é, “aquela solução ótima que realize ao 

máximo cada um dos interesses em jogo”. (SARMENTO, 2007, pg. 109) 

Nesse sentido, preleciona JUAREZ FREITAS: 

O princípio do interesse público exige a simultânea 
subordinação das ações administrativas à dignidade da pessoa 
humana e o fiel respeito aos direitos fundamentais. (1997, 
pg.34) 

Também fruto do Constitucionalismo do século XX, a Administração 

Consensual usa o sopesamento de valores no caso concreto como base para 

uma administração participativa, onde o cidadão tenha fundamental 

importância no processo decisório e executivo da Administração Pública.  

A sociedade passa de mero objeto expectador para sujeito 

interventivo nos atos do Pode Público, de modo a assegurar o pleno 

desenvolvimento das potencialidades individuais, bem como garantir maior 

eficiência na satisfação do interesse público. 

Desta maneira, vê-se que a consensualidade aumenta a eficiência, a 

legitimação e a estabilidade da função administrativa, contribuindo para que o 

Estado, modelo aberto e democrático, bem desempenhe suas tarefas e atinja 

seus objetivos de maneira compartilhada com os cidadãos. 

Nesse sentido, o presente trabalho propõe-se a explicitar tais 

conceitos à luz da Constituição de 1988 que põe, em seu centro, os direitos e 

garantias fundamentais. 
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2 O PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O 

PRIVADO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

2.1 Conceito 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um 

dos pilares da Administração Pública, inerente a qualquer sociedade. Tal 

princípio justifica a existência do Estado, vez que este legitima o interesse da 

coletividade, colocando-o em patamar superior ao interesse individual e 

punindo pela sua defesa constante. É o pressuposto de uma ordem social 

estável. 

Embora não esteja literalmente previsto na Carta Maior de 1988, o 

princípio da supremacia do interesse público infere-se tanto dos princípios que 

regem a Constituição de maneira geral, quanto dos que norteiam os atos 

emanados da administração pública, presentes também na legislação 

infraconstitucional.  

É o que se depreende da análise do artigo 37, caput da Constituição 

Federal de 1988, in verbis: 

Art. 37. A Administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (...). 

Quanto à legislação infraconstitucional, observa-se evidências do 

princípio em análise no artigo 2º, caput da Lei nº. 9.784/99, que regula o 

processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Senão, 

vejamos:  

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, 
entre outros, os critérios de: 
(...) 

II – atendimento a fim de interesse geral, vedada a renúncia total ou 
parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. 
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E ainda no artigo 3º, caput da Lei nº. 8.666/93, a chamada Lei de 

Licitações e Contratos da Administração Pública: 

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade da probidade administrativa, 
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e 
dos que lhe são correlatos. 

Dessa forma, nota-se que o papel do citado fundamento na 

administração pública é fazer com que o interesse da coletividade sobreponha-

se ao do particular isoladamente, garantindo assim que o interesse público não 

sucumba em um eventual choque de valores, e mantendo seu caráter de 

indisponível. 

Também chamado de princípio da finalidade pública, está presente 

tanto no momento da elaboração da lei como no momento da sua execução em 

concreto pela Administração Pública. Ele inspira o legislador e vincula a 

autoridade administrativa em toda a sua atuação.  

E é justamente no âmbito do direito público que o fundamento em 

análise tem sua principal atuação, especialmente no Direito Constitucional e no 

Administrativo. 

Em estreita ligação com o princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado está o da indisponibilidade do interesse público que:  

 
(...)significa que sendo interesses qualificados como próprios da 
coletividade – internos ao setor público - não se encontram à livre 

disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio 
órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre 
eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é 

também um dever – na estrita conformidade do que dispuser a 
intentio legis. (MELLO, 2009, p. 64) 

 

Dessa forma, conclui-se que os agentes administrativos não podem 

dispor dos interesses públicos que lhes estão confiados. Pelo contrário, devem 

guardá-los e aplicá-los sempre que possível, possuindo caráter instrumental. A 
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disponibilidade de tal princípio restringe-se tão somente às mãos do Estado, 

que, através de sua manifestação legislativa aplica-o adequadamente. 

É conferida à Administração Pública uma posição de preponderância 

ao se relacionar com os particulares, configurando-se tal relação em uma 

situação de autoridade, de verdadeiro comando, de que se revestem os órgãos 

do Poder Público, como condição indispensável para gerir os interesses 

públicos postos em confronto. Dessa forma, depreende-se que os poderes 

atribuídos à administração pública possuem aspecto de poder-dever¸ não 

podendo ser esquecidos ou negligenciados, conforme a oportunidade e 

conveniência da administração. Cada vez que a administração negligencia 

esse poder-dever no exercício de seus poderes, negligencia diretamente o 

interesse público. 

Ainda de acordo com Bandeira de Mello, o princípio em epígrafe 

“trata-se de verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. 

Proclama a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência 

dele sobre o do particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e 

asseguramento deste último” (1999, p. 99-127). 

Segundo Humberto Ávila: 

Decorreria desse “princípio” a posição privilegiada do órgão 
administrativo nas relações com os particulares, malgrado sua 

limitação pelo ordenamento jurídico. No bojo desse “princípio” – 
descrito como um “princípio de supremacia” – está a ligação das 
normas administrativas ao interesse público que visam a preservar, 

bem como o exercício da função administrativa pelos órgãos 
administrativos, aos quais é defeso representar interesses 
meramente pessoais, senão que devem atuar sob o influxo da 

finalidade pública instituída pela lei. É também a partir desse 
“princípio” que se procura descrever e explicar a indisponibilidade do 
interesse público e a exigibilidade dos atos administrativos, assim 

também a posição de supremacia da administração e os seus 
privilégios frente aos particulares, especialmente os prazos maiores 
para intervenção ao longo de processo judicial e a presunção de 
validade dos atos administrativos. (grifo original) (2007, pg. 172) 

Já para a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho (2009, p.32): 

Não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa, 
mas sim o grupo social num todo. Saindo da era do individualismo 
exacerbado, o Estado passou a caracterizar-se como o Welfare State 

(Estado/bem-estar), dedicado à atender ao interesse público. 
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Logicamente, as relações sociais vão ensejar, em determinados 

momentos, um conflito entre o interesse público e o interesse privado, 
mas, ocorrendo esse conflito, há de prevalecer o interesse público.  
(...) 

O indivíduo tem que ser visto como integrante da sociedade, não 
podendo os seus direitos, em regra, ser equiparados aos direitos 
sociais. 

 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

 
Em nome do primado do interesse público, inúmeras transformações 

ocorreram: houve uma ampliação das atividades assumidas pelo 
Estado para atender às necessidades coletivas, com a conseqüente 
ampliação do próprio conceito de serviço público. O mesmo ocorreu 

com o poder de polícia: o Estado para atender as necessidades 
coletivas, visando resguardar a ordem pública e econômica, passou a 
revelar-se na interferência, no funcionamento e na propriedade das 

empresas que condicionam o uso da propriedade ao bem estar 
social; nas que reservam para o Estado a propriedade e a exploração 
de determinados bens, como as minas e as demais riquezas do 

subsolo; nas que permitem a desapropriação para a justa distribuição 
da propriedade; cresce a preocupação com os interesses difusos, 
como o meio ambiente e o patrimônio histórico e artístico nacional. 

(DI PIETRO, 2006, p. 83) 
 

A expressão interesse público pode ser associada a bem de toda a 

coletividade, à percepção geral das exigências da vida na ma sociedade. É o 

que assevera Odete Medauar. Para ela: 

Esse clássico princípio rege muitos institutos e normas do direito 

administrativo. Mas vem sendo matizado pela idéia de que à 
Administração cabe realizar a ponderação dos interesses presentes 
numa determinada circunstância, para que não ocorra sacrifício “a 

priori” de nenhum interesse; o objetivo dessa função está na busca de 
compatibilidade ou conciliação dos interesses, com a minimização de 
sacrifícios. (2002, p. 143) 
 

Com base nessa concepção um pouco mais moderna do princípio 

da supremacia do interesse público sobre o privado, nota-se uma aproximação 

com o princípio da proporcionalidade, na medida em que este também pondera 

o sentido absoluto do preceito, implicando, entre outras conseqüências, em 

uma busca pela solução menos gravosa, que não ignore totalmente o interesse 

privado, considerando também a dignidade da pessoa humana, outro pilar do 

ordenamento pátrio, previsto na Constituição de 1988, em seu artigo 1º: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
(...) 
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III – a dignidade da pessoa humana. 

 

Nesse sentido, tem-se este preceito constitucional como base 

axiológica dos direitos fundamentais, vetor máximo de interpretação do 

ordenamento jurídico pátrio. Considerando tal argumento, não seria plausível 

submeter um conceito literalmente definido na Carta Magna a outro que esteja 

implícito no ordenamento infraconstitucional.  

Pelo exposto, depreende-se que o princípio da prevalência do 

interesse público sobre o privado como pilar da Administração Pública gera 

alguns reflexos específicos em prol desta, tais como a imperatividade, a 

exigibilidade e a autoexecutoriedade. Ou seja, pode a Administração Pública 

impor a realização de algum ato a terceiro, pode adotar medidas indiretas para 

a realização de algo que satisfaça as necessidades coletivas, bem como 

notificar e aplica sanções para aqueles que não obedeçam as suas 

determinações, tomando, dessa forma, medidas necessárias para a realização 

do ato, antes de recorrer ao poder judiciário. Tais reflexos são prerrogativas 

conferidas ao Poder Público com base na supremacia do interesse coletivo. 

No entanto, para que tal princípio seja vinculante e exigível é 

necessária uma clara determinação de sua abrangência e sentido. Não se 

pode simplesmente considerá-lo como paradigma de todos os atos da 

Administração Pública sem determinar qual seu real alcance. 

2.2 Evolução Histórica 

A lição doutrinária segundo a qual o Direito Administrativo é regido 

pelo princípio da supremacia do interesse público (sobre o privado) é 

tradicionalmente considerada. 

No entanto, vem-se crescentemente firmando uma vertente 

doutrinária que questiona a supremacia indiscriminada dos direitos coletivos 

sobre os individuais, defendendo que, em caso de conflito, a solução somente 

se obtém no caso concreto, tendo sempre por norte a dignidade da pessoa 

humana e a proteção aos direitos fundamentais.  
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Para abordar a releitura da supremacia do interesse público sobre o 

interesse de cada um dos cidadãos, deve-se marcar como ponto fundamental o 

debate surgido no constitucionalismo do século XX, a partir da sua segunda 

metade. Nessa fase histórica verificou-se, em diversos Estados, a 

experimentação de uma forte aspiração por democracia, podendo-se destacar 

dois importantes marcos simbólicos deste período: a queda do muro de Berlim 

(1989) e o fim da União Soviética (1991). 

Os movimentos responsáveis, em grande parte, por essas 

mudanças, decorrem da globalização, do amplo processo desestatizante 

surgido no bojo do modelo neoliberal, e da complexidade cotidiana denominada 

de a era das informações. Pelo modelo neoliberal, cabe ao setor privado o 

papel de ordenar a economia de mercado, de modo que à iniciativa privada 

seriam destinados os bônus e os ônus da variação mercadológica. 

Entretanto, a simples redução do Estado ao patamar mínimo – a 

exemplo do que ocorreu no modelo liberal do século XIX – não corresponderia 

aos anseios da sociedade nem, tampouco, às necessidades de equilíbrio do 

sistema econômico (em benefício dele próprio), do sistema social e dos 

interesses individuais.  

No Brasil, a Constituição de 1988 absorveu as influências 

neoliberalizantes, pautando a Ordem Econômica sob o princípio da livre 

iniciativa e na valorização do trabalho humano. Ademais, seguindo a linha 

aberta pelas Cartas da Alemanha (1949), Grécia (1975), Portugal (1976) e 

Espanha (1978), a nossa Lei Fundamental colocou o cidadão – e o respeito a 

sua dignidade – no centro do ordenamento jurídico.  

Nesse novo sistema, o abstencionismo liberal cede lugar à 

intervenção estatal na ordem econômica e social com vistas ao bem-estar 

social e individual, numa permanente ponderação dos interesses em presença. 

Sob esse enfoque, busca-se, a partir da década de 90 do século passado, um 

novo marco teórico para a administração pública, que substitua a perspectiva 

burocrática weberiana até então aplicada, despontando entidades estatais com 

maior proximidade do cidadão em setores estratégicos.  
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Há um reconhecimento de que as democracias contemporâneas não 

se configuram em instrumentos para garantir apenas a propriedade e os 

contratos. Ao contrário, as modernas formas de administração dos diversos 

interesses – não mais encarando um interesse público predeterminado como 

poder supremo – devem formular e implementar políticas estratégicas para 

suas respectivas sociedades, tanto no sistema social como no campo científico 

e tecnológico, ambos umbilicalmente atados ao sistema econômico.  

Nesse contexto, o Estado se vê compelido a adotar práticas 

gerenciais modernas e eficientes, sem perder de vista sua função 

eminentemente pública. No atual período pós-moderno, a relativização do 

positivismo (pós-positivismo), a conciliação e convivência harmônica entre 

valores, princípios e regras se traduzem em alguns dos assuntos mais 

relevantes do Estado Democrático de Direito. No estágio em que se encontra a 

diversidade e o pluralismo social, há um conjunto de valores conflituosos, com 

numerosas dependências recíprocas, de modo que a intervenção estatal, em 

um determinado aspecto, acaba por refletir em outro segmento. Isso faz com 

que, em certas situações, os benefícios advindos da intervenção para um 

“determinado interesse público” sejam irrazoáveis e desproporcionais aos 

problemas e desvantagens que acarretarão para “outros interesses públicos” 

ou para direitos individuais.  

Pelos aspectos antes ressaltados, deve-se fazer uma releitura da 

concepção clássica da noção e primazia do interesse público, adotado como 

fundamento para a legitimação dos atos e medidas no âmbito da Administração 

Pública. Na atualidade há, de maneira muito mais clara, necessidade de se 

perseguir uma verdade objetiva – e não absoluta – dando-se importância aos 

indivíduos e à dignidade humana, com relevo dos direitos e garantias 

fundamentais.  

A problemática do tema tem o seu cerne na impossibilidade de 

adoção de um interesse público unívoco, e, portanto, a inviabilidade de se 

cogitar a existência de um “princípio” de supremacia desse mesmo interesse 

público.  
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Vale lembrar que a doutrina majoritária sustenta que na pós-

modernidade a estrutura normativa é posta por princípios e regras jurídicas2. 

Os princípios, que são mais genéricos e abstratos do que as regras, não estão 

subsumidos a uma situação de fato, possuindo uma dimensão de peso ou 

importância. Para sua aplicação, não importa que os princípios estejam 

previstos no texto constitucional ou não. 

Nessa linha, Karl Larenz (1989, p. 577) define os princípios como 

sendo normas jurídicas que não possuem uma situação fática determinada. 

Segundo esse doutrinador, princípios:  

 

enquanto “idéias jurídicas materiais” são manifestações especiais da 
idéia de Direito, tal como esta se apresenta no seu grau de evolução 
histórica, alguns deles estão expressamente declarados na 

Constituição ou noutras leis; outros podem ser deduzidos da 
regulação legal, da sua cadeia de sentido, por via de um “analogia 
geral” ou do retorno à ratio legis; alguns foram “descobertos” e 

declarados pela primeira vez pela doutrina ou pela jurisprudência, as 
mais das vezes atendendo a casos determinados, não solucionáveis 
de outro modo, e que logo se impuseram na “consciência jurídica 
geral”, graças à força de convicção a eles inerente. Decisiva 

permanece a sua referência de sentido à idéia de Direito.  

 

Dworkin (1977, p. 42-43) destaca a questão dos pesos entre 

princípios (dimension of weight), de modo que na hipótese de colisão prevalece 

o de maior peso sem excluir o outro totalmente:  

 
Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a 
dimensão do peso ou importância. Quando os princípios se 
entrecruzam (...), aquele que vai resolver o conflito tem de levar em 

conta a força relativa de cada um. Esta não pode ser, por certo, uma 

                                                 
2
 CANOTILHO apresenta cinco critérios para distinguir regras e princípios: “a) grau de 

abstração: os princípios são normas com um grau de abstração relativamente elevado; de 

modo diverso, as regras possuem uma abstração relativamente reduzida; b) grau de 
determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem vagos e 
indeterminados, carecem de mediações concretizadoras, enquanto as regras são suscetíveis 

de aplicação direta; c) grau de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios 
são normas de natureza ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua 
posição hierárquica no sistema das fontes (ex: princípios constitucionais) ou à sua importância 

estruturante dentro do sistema jurídico (ex. princípio do Estado de Direito); d) proximidade da 
idéia de direito: os princípios são ‘standards’ juridicamente vinculantes radicados na idéia de 
‘justiça’ (DWORKIN) ou na ‘idéia de direito’ (LARENZ); as regras podem ser norma vinculativas 

com um conteúdo meramente funcional; e) natureza normogenética: os princípios são 
fundamento de regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras 
jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante”. Direito 

Constitucional e Teoria da Constituição. 4.ed. Coimbra: Almedina, 1993, pp. 166/167 
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mensuração exata e o julgamento que determina que um princípio ou 

uma política particular seja mais importante que outra freqüentemente 
será objeto de controvérsia. Não obstante, essa dimensão é uma 
parte integrante do conceito de um princípio, de modo que faz sentido 
perguntar que peso ele tem ou quão importante ele é.  

E conclui:  

O homem que deve decidir uma questão vê-se, portanto, diante da 

exigência de avaliar todos esses princípios conflitantes e antagônicos 
que sobre ela incidem e chegar a um veredicto a partir desses 
princípios, em vez de identificar um dentre eles como ‘válido’.  

 

 
O professor alemão Robert Alexy complementou o pensamento de 

Dworkin ao sustentar que o princípio, como espécie de norma jurídica, não 

determina as conseqüências normativas de forma direta, ao contrário das 

regras. Daí definir os princípios como “mandamentos de otimização”, aplicáveis 

em vários graus normativos e fáticos3. E acrescenta que “princípios são 

proposições normativas de um tão alto nível de generalidade que podem via de 

regra não ser aplicados sem o acréscimo de outras premissas normativas e, 

habitualmente, estão sujeitos às limitações por conta de outros princípios”. 

 

Nesse sentido, quando ocorre uma colisão de princípios é preciso 

que a Administração Pública verifique qual deles possui maior peso. A solução 

somente advém da ponderação do caso concreto. Deste modo, não há como 

pensar em um princípio da supremacia do interesse público, prevalente teórica 

e antecipadamente sobre o interesse privado, enquanto a Constituição Federal 

de 1988 se volta, como eixo central, à proteção do indivíduo e de sua 

dignidade. Por isso a doutrina sustenta que tende a modificar-se também o 

entendimento de sacrifício de um interesse em benefício de outro, ou de 

primazia de um sobre outro interesse.  

Nessa ordem de convicções, desponta de capital importância o 

estudo do tema, notadamente sob o enfoque da proporcionalidade como 

mecanismo de ponderação de interesses. 

                                                 
3
 “Os princípios são mandatos de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem 

ser cumpridos em diferentes graus e que a medida devida de seu cumprimento não apenas 

depende das possibilidades reais como também das jurídicas. O âmbito das possibilidades 
jurídicas é determinado pelos princípios e regras opostos.” Teoria de los Derechos 
Fundamentales. Tradução de Ernesto Garzón Valdés. Madri: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1993, p. 86. 
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2.3 Conceito aprofundado de “Interesse Público” 

A expressão ‘interesse público’, para muitos autores, além de ser 

genérica, pode sugerir interpretações equivocadas e ambíguas. A 

indeterminação dos critérios de validade dos atos governamentais dificulta seu 

controle. Daí a importância de definir a abrangência e a precisão de tal 

terminologia. 

É certo que ‘interesse público’ não consiste no interesse do Estado. 

Essa concepção é incompatível com a nossa Carta Maior, vez que há 

interesses públicos que não são estatais, como os que envolvem o chamado 

terceiro setor, composto pelas organizações não governamentais.  

Dessa forma, fica evidente que não se pode definir interesse público 

a partir da identidade do seu titular, sob pena de haver uma inversão lógica e 

axiológica. Considerando que o Estado existe para satisfazer as necessidades 

coletivas, ou seja, o Estado Democrático é instrumento da realização dos 

interesses públicos, estes existem antes da formação do Estado. 

É necessário distinguir também interesse público do interesse do 

aparato administrativo. Segundo Luis Roberto Barroso: 

O interesse público primário é a razão de ser do Estado, e sintetiza-
se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar 

social. Estes são os interesses de toda a sociedade. O interesse 
público secundário é o da pessoa jurídica de direito público que seja 
parte em uma determinada relação jurídica – quer se trate da União, 

do Estado-membro, do Município ou das suas autarquias. Em ampla 
medida, pode ser identificado como o interesse do erário, que é o de 
maximizar a arrecadação e minimizar as despesas. (...) essa distinção 

não é estranha à ordem jurídica brasileira. É dela que decorre , por 
exemplo a conformação constitucional das esferas de atuação do 
Ministério Público e da Advocacia Pública. Ao primeiro cabe a defesa 

do interesse público primário; à segunda, a do interesse secundário. 
Aliás, a separação clara dessas esferas foi uma importante inovação 
da Constituição Federal de 1988. É essa diferença conceitual entre 

ambos que justifica, também, a existência da ação popular e da ação 
civil pública, que se prestam à tutela dos interesses gerais da 
sociedade, mesmo quando em conflito com interesses secundários 

do ente estadual ou até dos prórpios governantes. (2007, pg. xii-xix) 

 

Interesse público primário também não de confunde com o interesse 

do agente público. Estes devem exercer suas atividades púbicas sem ser 
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afetados pelos seus interesses privados que lhes são inerentes. É inadmissível 

cogitar um regime especial e diverso para tratamento, por exemplo, dos bens 

dos agentes públicos quanto a sua tributação. Deve-se priorizar sempre o 

interesse da coletividade, submetendo o interesse do agente, como particular, 

às mesmas regras que disciplinam a generalidade de interesses dos demais 

integrantes da comunidade. 

Distinguindo ‘interesse público’ de tais conceitos jurídicos, evitando 

assim uma possível confusão, nota-se a dificuldade em precisar a abrangência 

e o conteúdo da expressão ‘interesse público’. 

Identificar o interesse público como o interesse privado, comum a 

todos os cidadãos, seria a solução mais simplista, erro comum a uma 

abordagem precipitada. Nesse sentido, a diferença entre o interesse público e 

o privado não seria qualitativa, e sim quantitativa: um interesse privado 

semelhante à totalidade dos particulares tornar-se-ia público. No entanto, tal 

unanimidade nunca será atingida, tendo em vista inexistência de identidade 

única e as inúmeras diferenças entre os indivíduos. 

Uma alternativa seria considerar como público o interesse comum à 

maioria das pessoas. Tal entendimento também deve ser rechaçado, pois 

conduziria à opressão das minorias. Em um Estado Democrático de Direito, há 

a supremacia da vontade de uma maioria eventual, mas há também a garantia 

dos interesses minoritários, protegidos constitucionalmente. Um exemplo são 

os interesses da população indígena. Há necessidade de tutelar seus direitos, 

mesmo que eventualmente se colidam com o da maioria da população. 

Vê-se então que definir o interesse público através de um parâmetro 

quantitativo não traria um resultado satisfatório. Mesmo porque, embora algo 

seja de interesse de grande parte do povo, não quer dizer, necessariamente 

que será elevado ao patamar de interesse púbico. É o que se verifica com o 

futebol, verdadeira manifestação cultural brasileira, um interesse coletivo e 

difuso que, a despeito de atingir uma pluralidade de sujeitos individuais, 

continua a ter natureza privada. Repense em situações excepcionais, como a 

Copa do Mundo. 
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Em outra perspectiva, também insatisfatória, seria afirmar que o 

interesse público é o interesse da sociedade, entendida como algo diferente e 

aquém do total da população. Admite-se que o todo, o interesse da sociedade, 

é mais do que a soma dos interesses individuais, e, dessa forma, cria-se 

margem para uma atitude antidemocrática, reconhecendo como interesse 

público algo que sequer se vincula a qualquer interesse individual concreto. 

Isso se deve à dificuldade de identificar o interesse social, comum aos 

componentes da sociedade, sendo necessária a atribuição a um sujeito do 

dever de delimitar o conteúdo desse interesse. Daí se originam o autoritarismo 

e o reconhecimento de interesses supra-individuais que justificam uma 

administração totalitária.  

Vê-se dessa forma que muitas vezes os interesses públicos sequer 

vão coincidir com o interesse da maioria das pessoas contidas na coletividade.  

O conceito abrange muito mais do que uma técnica de quantificação de 

vontades. No entanto, é impossível cogitar a delimitação da abrangência deste 

conceito jurídico, desconsiderando, por exemplo, a dignidade da pessoa 

humana. Ou seja, não se pode desvincular do interesse coletivo o respeito às 

garantias fundamentais e aos direitos individuais.  

2.3.1 Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o privado como 

um “conceito jurídico indeterminado” 

Tendo em vista a impossibilidade de, em uma análise rasa, definir a 

abrangência desse princípio basilar na atuação da Administração Pública, 

questiona-se sobre a possibilidade de considerá-lo um conceito jurídico 

indeterminado. 

Para a professora Germana de Oliveira Moraes: 

As características de imprecisão e de contextualidade do significado 
das palavras, presentes na linguagem comum, projetam-se na 
linguagem jurídica e geram dificuldades no processo de interpretação 

e de aplicação dessas normas. Não obstante tais dificuldades, os 
intérpretes e aplicadores da norma jurídica, autorizados 
constitucionalmente (...) podem demitir-se de dizer o que designam 

as palavras e expressões nela contidas, seja ou não o significado 
dessas palavras e expressões inequívoco ou duvidoso. 
(...) 
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O conceito indeterminado pode abrigar uma série de situações 

hipotéticas. É possível identificar as situações concretas – os fatos 
que com certeza se enquadram no conceito. Também é possível 
identificar as situações que com certeza não se amoldam ao 

enunciado. Entretanto, remanesce uma série de situações duvidosas, 
nas quais não há certeza se ajustam à hipótese abstrata. (1999, pg. 
58) 

E complementa: 

Não há como negar a existência de uma categoria de conceitos 
indeterminados, cuja valoração administrativa é insuscetível de 
controle jurisdicional pleno. (...) as decisões que envolvem a 

densificação dos conceitos de prognose, ou seja, aqueles cujo 
preenchimento demanda uma avaliação de pessoas, coisas ou 
processos sociais, por intermédio de um juízo de aptidão, são 

impassíveis, à semelhança da atividade discricionária, de controle 
jurisdicional pleno. 
Nesse ponto, calha assinalar que, muito embora as noções de 

discricionariedade e de conceitos jurídicos indeterminados sejam 
inconfundíveis, guardam entre si alguns pontos de interseção. (1999, 
pg. 58) 

Na lição de do Professor Marcelo Alexandrino: 

“[...] quando a lei emprega conceitos jurídicos indeterminados na 
descrição do motivo determinante da prática de um ato administrativo 
e, no caso concreto, a administração se depara com uma situação em 

que não existe possibilidade de afirmar, com certeza, se o fato está 
ou não abrangido pelo conteúdo da norma; nessas situações a 
administração, conforme o seu juízo privativo de oportunidade e 

conveniência administrativas, tendo em conta o interesse público, 
decidirá se considera, ou não, que o fato está enquadrado no 
conteúdo do conceito indeterminado empregado no descritor da 

hipótese normativa e, conforme essa decisão, praticará, ou não, o ato 
previsto no comando legal”. (2011. p. 217) 

Assim, a atuação da administração pública está restrita à submissão 

das normas, podendo realizar apenas o que está definido em lei. Neste 

contexto, algumas normas permitem alguma margem de liberdade para o 

administrador público na tomada de decisões frente aos casos concretos do dia 

a dia administrativo, a qual se denomina discricionariedade. Entretanto, a 

norma pode apresentar escolhas claras e definidas ou escolhas que abrangem 

conceitos jurídicos indeterminados.  

Ao se deparar com os mencionados conceitos, o administrador 

deverá exercer o poder-dever discricionário, calcado nos princípios inerentes à 

administração pública, explícitos no já citado art. 37 da Constituição Federal e 

implícitos no texto da Lei Maior e nas leis que amparam a atividade 
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administrativa, com a finalidade única de atender ao interesse público cujo 

conceito já fora elucidado e pelos motivos já expostos. 

Dessa forma, e por todo o exposto no tópico anterior, vê-se que o 

conceito do princípio ora em tela pode sim enquadrar-se como indeterminado, 

cabendo ao administrador, em primeira análise, e ao juiz, numa posterior, 

definir que interesse no caso concreto será elevado a tal patamar e adotará a 

prevalência que lhe é inerente.  

2.3.2 A impossibilidade de reconhecimento de um único interesse público 

e o perigo causado pela ausência de controle 

As dificuldades em delimitar a abrangência dessa expressão não se 

limitam ao conteúdo de “interesse público”. Devem-se ainda à pluralidade de 

interesses públicos que, eventualmente, colidem entre si.  

Uma das principais críticas reside justamente na teoria do interesse 

público único, indiscutível. Tal vertente distancia-se da realidade social e 

jurídica que enfrentamos, diante da diversidade de interesses enquadrados 

nesse patamar. 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado 

como pilar da administração pública pode resolver conflitos de interesses 

públicos e privados. No entanto, é inegável que tal princípio se desnatura e 

perde a utilidade quando, em uma situação concreta depara-se com mais de 

um interesse público, como no exemplo utilizado por Marçal Justen Filho, que 

explica: 

 
Imagine-se que o aumento do tráfego torne necessária a 
duplicação de uma rodovia. O congestionamento rodoviário 

provoca atrasos, acidentes e poluição. É inegável a existência 
de “interesse público” me promover a duplicação. 
Suponha-se, no entanto, que a duplicação acarrete a 

necessidade de desmatamento de uma área florestal de 
preservação permanente, de grande valor ecológico. Ou que 
existam sítios arqueológicos de valor inestimável que serão 

destruídos em virtude da duplicação da rodovia. Ou que a 
duplicação exija o deslocamento de grande quantidade de 
moradores de baixa renda, remetendo-os ao constrangimento 

de total afastamento do núcleo urbano. Seria inquestionável a 
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existência de interesses públicos potencialmente lesados em 

virtude da duplicação da rodovia. (JUSTEN FILHO, 2005, p. 42) 
 

Pelo caso concreto suposto, fica evidente a existência de diversos 

interesses públicos que podem chocar-se entre si. Não há como, nesses casos, 

primar pelo interesse público, visto que há mais de um em questão, todos 

merecedores da qualificação de supremos e indisponíveis.  

Nota-se que, independente da linha de raciocínio que se adote 

acerca do conceito de “interesse público”, as situações enfrentadas não serão 

simples e homogêneas. Sempre haverá posições subjetivas contrapostas entre 

os interesses dos diversos grupos da sociedade.  

Por esse motivo e considerando ainda que não há maiorias 

permanentes, com interesses homogêneos constantes numa sociedade 

moderna com a vasta pluralidade de sujeitos e interesses distintos como a 

atual, não há um modo prático de descobrir “o” interesse da maioria do povo.  

Dessa forma, conclui-se pelo entendimento de que o interesse 

público não é único. Pelo contrário, compõe-se de um conjunto de interesses, 

inerentes à diversidade cultural da sociedade como um todo. E mais, por vezes 

esses interesses se contrapõem, ensejando um sopesamento de valores e de 

princípios. 

Neste jaez, o critério da supremacia do interesse público apresenta 

utilidade reduzida, uma vez que não há um único interesse a ser reputado 

como supremo.  

E mais, uma vez que não fornece um fundamento consistente para 

as decisões administrativas, resulta na atribuição ao governante de uma 

margem indeterminada e indeterminável de autonomia para impor suas 

escolhas individuais. Isto é, o administrador acaba por optar pela solução que 

mais se coaduna com seus objetivos, justificando por meio da expressão 

“supremacia do interesse público”, o que é incompatível com a própria função 

reservada ao direito administrativo. 
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Logo, observa-se o risco de deixar “à mercê” do próprio governante 

a definição de “interesse público”. Prestigiar esse interesse sem vinculá-lo a um 

conceito objetivo e concreto pode resultar em uma escolha baseada em 

conveniência política, pessoal ou partidária, e não em uma homenagem a um 

“bem comum”. Tal conduta demonstra-se até mesmo por vezes perigosa à 

Democracia, como se depreende da semelhança observada com os regimes 

totalitários (o espírito do povo alemão ou o interesse do povo soviético).  

2.3.3 A delimitação do interesse público frente aos direitos fundamentais 

Tendo em vista a diversidade e o possível conflito de interesses 

públicos nas relações administrativas, faz-se necessário verificar a natureza 

dos valores e das necessidades envolvidas caso a caso na busca por uma 

solução justa e com base em um estudo ético da questão. Quando se 

vislumbram demandas que envolvem direitos e garantias fundamentais, 

especialmente a dignidade da pessoa humana, essa observação se mostra 

mais importante. 

O interesse público passa a ser assim considerado quando não é 

passível de disponibilidade. Dessa forma, tem-se que um interesse é público 

porque é indisponível e não o inverso. A indisponibilidade do interesse público 

não é uma conseqüência, e sim um requisito para ser considerado como tal. É 

necessário que seja evidenciada a impossibilidade de colocá-lo em risco, vez 

que sua natureza exige sua priorização. 

Por esse aspecto, a dignidade da pessoa humana demonstra-se 

incompatível com a disciplina jurídica própria dos interesses individuais 

disponíveis, assim como todos os direitos fundamentais. Isso posto tem-se que 

o ponto fundamental do direito administrativo não está no interesse público 

pura e simplesmente, mas nos direitos fundamentais envolvidos. 

A atividade administrativa do Estado Democrático de Direito 

subordina-se, então, a um critério fundamental que é anterior à supremacia do 

interesse público. Trata-se da supremacia e indisponibilidade dos direitos 

fundamentais, estes sim merecedores de toda a proteção e prioridade 
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oferecidas pelo sistema jurídico e que devem ser observadas pela 

Administração Pública.  

Juarez Freitas, nesse sentido já afirmava ser necessário respeitar 

“as considerações acerca do transcendental princípio da universalização do 

interesse público e da correlata subordinação das ações estatais à dignidade 

da pessoa humana”. (FREITAS, 1997, p. 52) 

Por todo o exposto, conclui-se que o conteúdo da expressão 

“interesse público” é aberto. Somente seria possível aludir a “interesse público” 

como resultado de um longo processo de produção e aplicação do direito no 

caso concreto. Não há interesse público prévio ou anterior à atividade decisória 

da administração pública. Uma decisão produzida por meio de procedimento 

satisfatório e com respeito aos direitos fundamentais e aos interesses legítimos 

poderá ser reputada como traduzindo o significado do conceito em epígrafe. A 

simples invocação a esse “interesse público”, por si só não se legitima. É 

necessário que seja compatível com os direitos e garantias fundamentais. 

Deve-se reconhecer que a Administração Pública não é um valor em 

si mesma. O que se preconiza é sim a democracia e o respeito aos direitos do 

cidadão. A atividade administrativa do Estado tem de nortear-se pela realização 

desses valores, inclusive e especialmente quando se trata de interesses de 

minorias. Não se admite que os titulares do poder político legitimem suas 

decisões invocando meramente a “conveniência” do interesse público e 

produzindo, concretamente, o sacrifício do valor fundamental. O núcleo do 

Direito Administrativo ressalte-se, é a realização dos direitos fundamentais e 

não o poder. 

Porém na contrapartida da defesa constante dos direitos e garantias 

fundamentais, inclusive das minorias, há uma rejeição a qualquer subordinação 

dos organismos estatais aos interesses de determinado grupo minoritário. 

Nenhuma minoria pode ser oprimida. No entanto, também não pode se tornar 

opressora. Determinado grupo é tido como minoria através de algum critério de 

organização, por exemplo, o econômico. O direito é o meio compensatório das 

desigualdades entre as pessoas e os grupos. Na medida em que se cumpre 
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essa função, os direitos fundamentais são assegurados. Ou seja, o poder 

econômico de certos grupos ou particulares tem de ser limitado por meio do 

direito, inclusive, da atividade da Administração Pública e da regulação 

produzida pelas normas administrativas.  
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3 RELEITURA DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

SOBRE O PRIVADO 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os direitos 

fundamentais ganharam primordial relevância no ordenamento jurídico pátrio, 

simbolizando o Estado Democrático de Direito. É o resultado de uma evolução 

histórica na busca incansável por tais garantias. Matizar os direitos 

fundamentais seria infringir o regime democrático.  

Dessa forma, e considerando que a supremacia do interesse público 

sobre o privado e a indisponibilidade do interesse púbico são os pilares da 

Administração Pública, está-se diante de um conflito de interesses, sendo que 

ambos, tanto os direitos e garantias fundamentais como o princípio da 

supremacia do interesse público, norteador dos atos da administração pública, 

encontram-se resguardados tanto pela lei constitucional como por leis 

infraconstitucionais. 

Cumpre ressaltar que não há hierarquia entre as normas 

constitucionais, sequer inconstitucionalidade entre normas oriundas do poder 

Constituinte Originário é o que se depreende de jurisprudência do STF que 

rechaça a adoção de teoria que reconheça a citada inconstitucionalidade: 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafos 1. e 2. do artigo 45 
da Constituição Federal. - A tese de que há hierarquia entre normas 

constitucionais originarias dando azo a declaração de 
inconstitucionalidade de umas em face de outras e incompossível 
com o sistema de Constituição rígida. - Na atual Carta Magna 

"compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição" (artigo 102, "caput"), o que implica dizer que essa 
jurisdição lhe é atribuída para impedir que se desrespeite a 

Constituição como um todo, e não para, com relação a ela, exercer o 
papel de fiscal do Poder Constituinte originário, a fim de verificar se 
este teria, ou não, violado os princípios de direito suprapositivo que 

ele próprio havia incluído no texto da mesma Constituição. - Por outro 
lado, as cláusulas pétreas não podem ser invocadas para 
sustentação da tese da inconstitucionalidade de normas 

constitucionais inferiores em face de normas constitucionais 
superiores, porquanto a Constituição as prevê apenas como limites 
ao Poder Constituinte derivado ao rever ou ao emendar a 

Constituição elaborada pelo Poder Constituinte originário, e não como 
abarcando normas cuja observância se impôs ao próprio Poder 
Constituinte originário com relação as outras que não sejam 

consideradas como clausulas pétreas, e, portanto, possam ser 
emendadas. Ação não conhecida por impossibilidade jurídica do 
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pedido.” (ADIN 815/DF, Relator: Min. Moreira Alves - Julgamento em 
28/03/1996).  

 Dessa forma, o texto Constitucional admite diversas interpretações, 

interagindo diretamente com as normas infraconstitucionais. Contudo, é 

inquestionável que o aplicador do direito deve pautar-se sempre pela busca da 

unidade do seu texto, a fim de evitar interpretações contraditórias, bem como, 

usando o sopesamento de valores, buscar a compatibilização das normas 

momentaneamente conflitantes.  

Ocorre que, diante dessa nova visão constitucional, a pessoa 

humana e, por conseqüência, a sua dignidade, não podem ser reduzidas. No 

entanto, de acordo com a técnica da ponderação, no caso concreto é possível 

que determinado valor seja relativizado, haja vista que nenhum valor é 

absoluto. 

Necessário de faz distinguir a supremacia do interesse público, – 

alicerce das estruturas democráticas, pilar do regime jurídico-administrativo, - 

com as suas manipulações e desvirtuamentos em prol do retrógrado e 

reacionário autoritarismo de certas autoridades administrativas. O problema 

está mais relacionado com a aplicação prática do princípio do que com ele 

próprio. 

A desconstrução dessa supremacia do interesse público primário 

sobre o privado, apesar de ser a solução defendida por muitos doutrinadores, 

não satisfaz o problema. Tal princípio deve existir para que o Estado atinja os 

fins buscados pelo Direito Administrativo, isto é, a satisfação e de toda a 

coletividade. Se a Administração Pública, no exercício de suas funções, não 

pudesse usar, por exemplo, de certas prerrogativas de potestade pública, tais 

como a imperatividade, a exigibilidade e a presunção de legitimidade de seus 

atos, nem, em circunstâncias especiais perfeitamente delineadas pela lei, a 

auto-executoriedade de certas medidas urgentes, então teríamos um 

verdadeiro caos. Ficaríamos com uma sociedade anárquica e desorganizada, e 

os cidadãos ver-se-iam privados de um de seus bens mais preciosos, que é o 

mínimo de segurança jurídica indispensável para a vida em sociedade. Vale 

ressaltar, a propósito, o que diz a Declaração dos Direitos do Homem de 1979: 
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A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique a 

outrem; assim, a existência dos direitos naturais de cada homem só 
tem por limites os que assegurem aos outros membros da sociedade 
o gozo desses mesmos direitos. Tais limites só podem ser 

determinados por lei. 
 

Dessa forma, não se trata de desconstruir o princípio ora tratado. É o 

inverso. O necessário na atual conjuntura nacional é justamente integrá-lo e 

ajusta-lo à defesa dos objetivos máximos de nosso Texto Constitucional. É 

delimitá-lo com exatidão e cautela visto que, como alerta Daniel Sarmento, “a 

desvalorização total dos interesses públicos diante dos particulares pode 

conduzir à anarquia e ao caos geral, inviabilizando qualquer possibilidade de 

regulação coativa da vida humana em comum” (2007, pg. 28). 

É imperioso, isto sim, reconstruir a noção, situá-la devidamente 

dentro do contexto constitucional, para que possa ser adequadamente 

defendida e aplicada ao Poder Judiciário, no exercício de seu inafastável 

controle. 

Compreende-se perfeitamente o assunto em questão com o 

exemplo citado por Alice Gonzalez Borges: 

Para citarmos apenas um aspecto emblemático, lembremos o caso 

da transposição do Rio São Francisco, que tem suscitado intensos 
debates provenientes da conflitualidade de interesses coletivos 
divergentes de populações interas; e do posicionamento do governo 

federal, em sua interpretação do interesse público envolvido, que 
quase produz um mártir, através do protesto suicida de um sacerdote. 
Onde estará, afinal, o verdadeiro interesse público: na transposição 

das águas do rio para regiões afetadas pelas secas, ou na sua efetiva 
revitalização, após décadas de degradação ambiental? (2007, pg. 5) 

Sendo assim, é tarefa da Administração Pública, no seu dia-a-dia, 

em um primeiro momento, interpretar o interesse público, para aplicá-lo às 

hipóteses da realidade viva e dinâmica. Em um segundo momento, cabe ao 

Judiciário, em um juízo de legalidade, examinar o preenchimento desse 

conceito jurídico indeterminado, em consonância com as leis a Constituição. 

E a aplicabilidade e interpretação desse princípio por vezes chocam-

se com conflitos de interesses no caso concreto, visto que, na realidade 

moderna, tão rica e complexa, depara-se com uma multiplicidade de 

interesses, igualmente públicos, primários e dignos de proteção, porém que 
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assumem diferentes dimensões. Observam-se, por exemplo, oposição de 

interesses individuais públicos, no mais elevado grau possível, porque 

correspondentes a direitos fundamentais, interesses transindividuais, coletivos 

e difusos. Nesses casos, necessária se faz uma solução prática, que leve em 

consideração as peculiaridades do ordenamento jurídico brasileiro já citadas 

anteriormente, bem como a prevalência do princípio ora em tela. É nesse ponto 

que se observa a carência de uma melhor construção ou leitura desse 

postulado.  

O questionamento a ser feito é: com base em todas as mudanças 

atravessadas pela ordem jurídica nacional, como encarar modernamente e de 

acordo com os princípios e garantias fundamentais, os conflitos entre 

interesses públicos e os de natureza individual?  

3.1 A ponderação de valores como meio de reconstruir o princípio da 

prevalência do interesse público 

Convergem os entendimentos, tanto dos tradicionais autores, como 

dos que modernamente encaram uma desconstrução do primado ora em 

análise, no sentido de que, como bem sintetiza Gustavo Binenbojn: 

(...) o melhor interesse público só pode ser obtido a partir de um 

procedimento racional que envolve a disciplina constitucional de 
interesses individuais e coletivos específicos, bem como um juízo de 
ponderação que permita a realização de todos eles na maior 

extensão possível. O instrumento desde raciocínio ponderativo é o 
postulado da proporcionalidade. (2007, pg. 167) 

A ponderação, dessa forma, consiste em sopesarem-se os 

interesses acaso conflitantes, de modo que se chegue a uma solução ótima, na 

qual cada um deles obtenha a maior realização possível. Como clara 

demonstração do exercício do juízo de ponderação, cite-se o acórdão do STF, 

de relatoria do Ministro Celso de Mello, em relação ao interesse individual 

fundando no direito fundamental de propriedade, contraposto ao interesse 

coletivo de defesa do meio ambiente, ambos fortemente protegidos pelo texto 

constitucional, mas que, afinal, prevaleceu o primeiro deles: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESTAÇÃO ECOLOGICA - 

RESERVA FLORESTAL NA SERRA DO MAR - PATRIMÔNIO 
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NACIONAL (CF, ART. 225, PAR.4.)- LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA 

QUE AFETA O CONTEUDO ECONOMICODO DIREITO DE 
PROPRIEDADE - DIREITO DO PROPRIETARIO A INDENIZAÇÃO - 
DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS PREJUIZOS DE ORDEM 

PATRIMONIAL SOFRIDOS PELO PARTICULAR - RE NÃO 
CONHECIDO 
- Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora 

e de adotar as necessarias medidas que visem a coibir praticas 
lesivas ao equilibrio ambiental. Esse encargo, contudo, não exonera o 
Estado da obrigação de indenizar os proprietarios cujos imóveis 

venham a ser afetados, em sua potencialidade econômica, pelas 
limitações impostas pela Administração Pública 
- A proteção jurídica dispensada as coberturas vegetais que revestem 

as propriedades imobiliarias não impede que o dominus venha a 
promover, dentro dos limites autorizados pelo Código Florestal, o 
adequado e racional aproveitamento economico das arvores nelas 

existentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos 
Tribunais em geral, tendo presente a garantia constitucional que 
protege o direito de propriedade, firmou-se no sentido de proclamar a 

plena indenizabilidade das matas e revestimentos florestais que 
recobrem areas dominiais privadas objeto de apossamento estatal ou 
sujeitas a restrições administrativas impostas pelo Poder Público. 

Precedentes 
- A circunstancia de o Estado dispor de competência para criar 
reservas florestais não lhe confere, só por si - considerando-se os 

princípios que tutelam, em nosso sistema normativo, o direito de 
propriedade -, a prerrogativa de subtrair-se ao pagamento de 
indenização compensatoria ao particular, quando a atividade pública, 

decorrente do exercício de atribuições em tema de direito florestal, 
impedir ou afetar a valida exploração econômica do imóvel por seu 
proprietario 

- A norma inscrita no ART. 225, PAR.4., da Constituição deve ser 
interpretada de modo harmonioso com o sistema jurídico consagrado 
pelo ordenamento fundamental, notadamente com a cláusula que, 

proclamada pelo art. 5., XXII, da Carta Política, garante e assegura o 
direito de propriedade em todas as suas projeções, inclusive aquela 
concernente a compensação financeira devida pelo Poder Público ao 

proprietario atingido por atos imputaveis a atividade estatal. O 
preceito consubstanciado no ART. 225, PAR.4., da Carta da 
Republica, além de não haver convertido em bens publicos os 

imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele 
referidas (Mata Atlantica, Serra do Mar, Floresta Amazonica 
brasileira), também não impede a utilização, pelos proprios 

particulares, dos recursos naturais existentes naquelas areas que 
estejam sujeitas ao domínio privado, desde que observadas as 
prescrições legais e respeitadas as condições necessarias a 

preservação ambiental 
- A ordem constitucional dispensa tutela efetiva ao direito de 
propriedade (CF/88, art. 5., XXII). Essa proteção outorgada pela Lei 

Fundamental da Republica estende-se, na abrangencia normativa de 
sua incidencia tutelar, ao reconhecimento, em favor do dominus, da 
garantia de compensação financeira, sempre que o Estado, mediante 

atividade que lhe seja juridicamente imputavel, atingir o direito de 
propriedade em seu conteudo economico, ainda que o imóvel 
particular afetado pela ação do Poder Público esteja localizado em 

qualquer das areas referidas no art. 225, PAR.4., da Constituição 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91627/c%C3%B3digo-florestal-lei-4771-65
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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- Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a 

consagração constitucional de um tipico direito de terceira geração 
(CF, art. 225, caput). (sic)

4
 

 

Quando o conflito abrange direitos fundamentais, a tarefa de 

ponderar os valores torna-se mais simples, uma vez que, na sistemática 

brasileira, tais valores têm prevalência ditada pelo texto constitucional. Porém, 

nem todos os interesses individuais tem berço constitucional; ainda assim se 

faz necessária um sopesamento na busca da plena e efetiva realização do 

próprio interesse público, em sua real dimensão. 

Isso posto, conclui-se que o exercício do princípio da 

proporcionalidade mostra-se o instrumento ideal para  solução desse choque 

de valores. Tal princípio se desenvolve em três subprincípios, segundo Luis 

Roberto Barroso: 

a) da adequação, que exige que as medidas adotada pelo Poder 
Público se mostrem aptas a atingir os objetivos pretendidos;  

b) da necessidade ou exigibilidade, que impõe a verificação da 
inexistência de meio menos gravoso para atingimento dos 
fins visados; e da 

c) proporcionalidade em sentido estrito, que é a ponderação 

entre o ônus imposto e o benefício trazido, para constatar se 
é justificável a interferência na esfera dos direitos do cidadão 
(2009, pg. 235) 

 

A esse respeito, explana o Ministro Gilmar Mendes, em julgamento 

do STF: 

A par dessa vinculação aos direito fundamentais, o princípio da 
proporcionalidade alcança as denominadas colisões de bens, valores 
ou princípios constitucionais. Nesse contexto, as exigências do 

princípio da proporcionalidade representam um método geral para a 
solução de conflitos entre princípios, isto é, um conflito entre normas 
que, ao contrário do conflito entre regras, é resolvido não pela 

revogação ou redução teleológica de uma das normas conflitantes 
nem pela explicação de distinto campo de aplicação entre as normas, 
mas antes e tão-somente pela ponderação do peso relativo de cada 

uma das normas em tese aplicáveis e aptas a fundamentar decisões 
em sentidos opostos. Nesta última hipótese, aplica-se o princípio da 
proporcionalidade, para estabelecer ponderações entre distintos bens 

constitucionais. 
(...) Em síntese, a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá 
quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um 

conflito entre distintos princípios constitucionais, de modo a exigir que 
se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da 

                                                 
4
 RE 134297 / SP – SÃO PAULO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Relator(a): Min. CELSO 

DE MELLO. Julgamento: 13/06/1995 Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Publicação: DJ 22-

09-1995. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito. Tal como já sustentei em estudo 
sobre a proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, (...) há de perquirir-se, na aplicação do princípio da 

proporcionalidade, se, em face do conflito entre dos bens 
constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado 
(isto é, apto para produzir o resultado desejado), necessário (isto é, 

insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e 
proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação 
ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de 

realização do princípio contraposto). 
(...) Registre-se, por oportuno, que o princípio da proporcionalidade 
aplica-se a todas as espécies de atos dos poderes públicos, de modo 

que vincula o legislador, a administração e o judiciário, tal como 
lembra Canotilho (Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 
Coimbra, Almedina, 2ª ed., pg. 264). 

5
 

 

Ademais, entende-se que a noção da preponderância do interesse 

público, que serve de base, juntamente com o princípio da indisponibilidade do 

interesse público, para a definição do conteúdo do regime jurídico–

administrativo, precisa ser entendida em seu exato sentido, à luz da mais 

autorizada doutrina em torno do tema, ante as modernas tendências 

democratizantes do direito administrativo; ante o conteúdo da Constituição de 

1988; e ante as perspectivas histórico-sociológicas da realidade que 

atravessamos em nosso País. 

O princípio da proporcionalidade, contudo, se diferencia do princípio 

da razoabilidade. Enquanto aquele é consultado com o intuito de sacrificar uma 

regra ou um princípio em relação a outro, com o interesse de buscar a melhor 

solução entre as partes, este se manifesta quando existe uma norma, atitude, 

resolução, atos e outros que são irrazoáveis, ou seja, fogem do senso comum. 

No entender de José dos Santos Carvalho Filho: 

Razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, aquilo que se 

situa dentro os limites aceitáveis, ainda que os juízos de valor que 
provocaram a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa. 
Ora, o que é totalmente razoável para uns pode não ser para outros. 

Mas, mesmo quando não seja, é de reconhecer-se que a valoração 
se situa dentro dos standards da aceitabilidade (...) (2008, p.31). 

 

Nesse sentido, o autor diferencia razoabilidade de 

proporcionalidade. Segundo ele: 

                                                 
5
 Ac. do Plenário do STF na Intervenção Federal nº. 2915/SP, de 03/02/03. Disponível em 

http://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/index.php/cadernovirtual/article/viewFile/45/22. Acesso 

em 06/06/12. 

http://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/index.php/cadernovirtual/article/viewFile/45/22
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O grande fundamento do princípio da proporcionalidade é o excesso 

de poder, e o fim a que se destina é exatamente o de conter atos, 
decisões e condutas de agentes públicos que ultrapassam os limites 
adequado, com vistas ao objetivo colimado pela Administração, ou 

até mesmo pelos poderes representativos do Estado. Significa que o 
Poder Público, quando intervém nas atividades sob seu controle, 
deve atuar porque a situação reclama realmente a intervenção, e esta 

deve processar-se com equilíbrio, sem excessos e proporcionalmente 
ao fim a ser atingido. (2008, p.33). 

Sabe-se que os princípios podem ser concebidos como normas, 

observando o critério da generalidade e ainda que são fontes do direito, nas 

quais poderá o juiz apoiar-se no momento do julgamento. As colisões que 

ocorrem são também colisões de valores. Considerando as três vertentes do 

princípio da proporcionalidade – adequação, necessidade e ponderação –, 

conclui-se que tal vetusto tem o objetivo de cumprir o maior número de 

institutos consagrados na Constituição. 

Desse modo, e entendendo que o texto constitucional é uno, os 

diversos interesses protegidos não estariam em contradição, mas interligados 

uns aos outros, devendo estar pautados nos postulados da proporcionalidade e 

da concordância prática. A atuação do poder público deve estar pautada não 

só pela supremacia do interesse público, mas também e principalmente pela 

ponderação e máxima realização dos interesses, observando os bens jurídicos 

envolvidos, vez que a administração pública deve atuar em defesa e promoção 

dos direitos fundamentais com respeito à dignidade humana realizando as 

finalidades públicas estabelecidas na Constituição. 

Tomando-se como exemplo o instituto da desapropriação promovida 

pelo poder público, em atendimento ao interesse público o direito de 

propriedade do particular é posto em segundo plano, porém, para atender uma 

finalidade pública de outros direitos fundamentais, como a construção de 

escolas, de postos de saúde ou ainda para construção de unidades 

habitacionais com o objetivo de atender a vários interesses privados 

Portanto, o direito fundamental coletivo deverá ser sopesado com o 

direito fundamental individual de um particular, pautado na ponderação e 

máxima realização dos interesses, sendo verificado a partir dos bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. 
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Rafael Oliveira (2010, pg.110) afirma que seria mais adequado falar 

em “princípio da finalidade pública” em vez do tradicional “princípio da 

supremacia do interesse público”, vez que “não existe um interesse público 

único, estático e abstrato, mas finalidades públicas previstas no ordenamento 

jurídico, como objetivo a ser alcançado pelo Estado” que representariam a 

unidade de uma multiplicidade de interesses públicos e que não estão em 

confronto com interesses privados. 

Com efeito, a idéia de supremacia deve ser baseada na ponderação 

de interesses de acordo com os bens protegidos constitucionalmente, já que o 

poder público tem por obrigação preservar, e não deve ser interpretada como 

regra de prevalência, excluindo o interesse privado em contraposição ao 

interesse público. Isso porque ambos os interesses encontram-se interligados, 

por serem direitos fundamentais protegidos pela Constituição como um dos fins 

que o Estado deve perseguir e não simplesmente excluir.  
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4 A CONSTRUÇÃO DE UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL  

4.1 Considerações Iniciais 

Com a transição do Estado Liberal para o Estado Social de Direito, 

afluindo-se no hodierno Estado Democrático de Direito, houve a reformulação 

do Direito Administrativo, houve a conseqüente mutação da Administração 

Pública, em suas mais diversas searas. É nesse contexto que o exercício da 

função administrativa deve ser aprimorado, objetivando garantir, sobremodo, o 

efetivo cumprimento dos direitos fundamentais dos homens e a proteção da 

dignidade da pessoa humana. 

Na era do Estado Democrático de Direito, e ainda com a 

implementação da reforma administrativa, vigora a preeminência da 

concertação sobre a imposição nas relações de poder entre a sociedade e o 

Estado.  

Assiste-se, pois, à passagem da Administração unilateral à 

Administração consensual, de modo a assegurar o pleno desenvolvimento das 

potencialidades individuais, bem como garantir maior eficiência na consecução 

do interesse público. Há, nesse sentido, maior inquietude e necessidade de 

conciliar a eficiência do agir estatal com a preservação dos direitos 

fundamentais da pessoa humana. 

Dessa forma, analisar-se-á a necessidade de adoção da 

consensualidade na Administração Pública Contemporânea, de forma a 

proporcionar maior eficiência e legitimidade do agir estatal em prol da gestão 

focada nos resultados. 

4.2 Da Administração Imperativa à Administração Consensual 

O consenso nem sempre teve espaço nos modelos políticos da 

antiguidade. Pelo contrário, tais modelos raramente abriam espaço para a 

liberdade individual das pessoas, o que inviabilizava a formação de pólos de 

cooperação na sociedade. Como assevera Moreira Neto, “no processo 
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formador de culturas e de civilizações, o dinamismo do poder comporta dois 

tipos de relações cratológicas: a cooperação e o antagonismo”. (2003, pg. 316) 

Para o autor: 

(...) está na cooperação o tipo de relacionamento que possibilita a 

coordenação de diversas expressões de poder para o atingimento de 
fins comuns, desenvolvendo virtudes sociais como a tolerância e a 
confiança, possibilitando a concertação de vontades e o surgimento 

do consenso.  
(...)  
É certo que a coerção é imprescindível para a existência das 

sociedades humanas mas também é certo que não é suficiente para 
que elas progridam livremente, de modo a permitir desenvolvimento 
das potencialidades individuais. (2003, pg. 317) 

 

Dessa forma, observa-se que o desenvolvimento de povos e 

civilizações ganha impulso e dinamismo quando apoiado na mútua e acordada 

confiança entre os indivíduos, ligada à iniciativa pessoal, à liberdade 

explorativa e inventiva, sem ignorar, em contrapartida, a existência de limites e 

deveres de cada componente da sociedade para com o grupo. 

No entanto, essa consensualidade só ganhou forma concreta com a 

evolução do Estado Democrático de Direito, a partir da segunda metade do 

século passado, quando se inaugurou a era das relações paritárias entre os 

cidadãos e a Administração, protagonistas da cena política. 

A partir desse momento, o Estado passa a preocupar-se com o ser 

humano, com o cidadão. Almeja-se, pois, a consagração da estrutura 

notadamente participativa, com vistas à realização do ideal democrático e em 

plena sintonia com os princípios que consagram a Administração Pública 

Democrática. 

Como destaca Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o poder estatal, 

antes totalmente vinculado à figura do soberano, passou a agregar-se à figura 

de três complexos de funções autonômicas, fruto de três revoluções liberais: 

(...) a inglesa, que afirmou a instituição parlamentar como sede 
autônoma do exercício da função legislativa; a americana, que criou 

um sistema judiciário com a garantia de autonomia para o exercício 
da função judicial; e a francesa, que transferiu do rei a uma 
burocracia autônoma o exercício da função administrativa. (2003, pg. 
318) 
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Com o desenvolvimento do Direito Administrativo tradicional, que 

teve a tarefa de suprir o déficit liberal e democrático existente nos sistemas 

políticos do Estado de Direito, estabelecendo o equilíbrio entre as três funções 

citadas, houve uma divisão do poder, antes concentrado no ramo do Executivo, 

possibilitando o “exame de mérito do ato administrativo, imprescindível para o 

controle do correto exercício da discricionariedade”. Além disso, proporcionou a 

“processualização da ação administrativa, em benefício da segurança das 

relações entre os entes públicos e privados” e ainda a “desmistificação do 

conceito positivista de interesse público, até há pouco formulado em tese em 

termos absolutos, para que se considerassem, em cada hipótese, a 

concorrência de outros valores, iguais ou supraordinados, em termos de 

ponderação”. (MOREIRA NETO, 2003, pg. 319). 

Grande parte desse avanço na Administração Pública tradicional, 

visualizada principalmente após a Segunda Guerra Mundial, deu-se com o 

surto democrático e a ascensão de quatro vetores principiológicos, que 

tornaram o antes súdito em cidadão. São eles: os direitos fundamentais, a 

subsidiariedade, a participação e a Constituição como ordem de valores. 

4.2.1 Os direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais atuaram como fator determinante na 

promoção do equilíbrio das relações entre o Estado e os cidadãos na política e 

na Administração Pública.  

Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade advindos da 

Revolução Francesa, precursores da inspiração libertária, elevaram o cidadão 

ao centro do ordenamento jurídico, tirando dele o caráter de subordinação e 

dando-lhe a posição de paridade com a Administração. 

Segundo Pedro Machete: 

(...) os particulares, porque são pessoas dotadas de liberdade quanto 
à determinação dos fins que prosseguem e que orientam as suas 

vidas, não podem ser tratados como mero objectos da acção do 
Estado, seja quando este os agride, seja quando os protege; eles têm 
de dispor dos meios jurídicos necessários para, por iniciativa própria 

e com autonomia, se defenderem das agressões ilegais e exigirem a 
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satisfação de seus interesses nos termos legalmente previstos. 

Nessa perspectiva, não corresponderia à dignidade da pessoa 
humana “a atribuição aos direitos fundamentais de uma relevância 
apenas jurídico-objectiva, de acordo com a qual o cidadão fosse visto 

somente como um objecto passivo beneficiário de reflexos dos 
direitos fundamentais; aquela dignidade exige que o cidadão seja 
visto também como chamado a defender, ele próprio, os direitos 
fundamentais que o protegem. (2007, pg. 450) 

Desse modo, reconhecendo que o Estado se baseia da dignidade da 

pessoa humana, na vontade popular e ainda no respeito e garantia de 

efetivação dos direitos e liberdade fundamentais, significa dizer que ele está a 

serviço dos cidadãos e não estes a serviço do Estado.  

Percebe-se então que, graças ao reconhecimento dos direitos 

fundamentais, o indivíduo não pode mais ser considerado como objeto de 

procedimentos estatais, e sim, devem atuar diretamente junto à Administração 

Pública. 

4.2.2 O princípio da subsidiariedade  

Uma vez que as relações entre Estado e indivíduo tomam novas 

formas, necessário se faz reorganizar tais relações e ainda aquelas internas 

entre entidades e órgãos, também alteradas frente à desmonopolização do 

poder. Com a subsidiariedade ocorre a aplicação da separação dos poderes.  

Acerca do princípio em epígrafe, arremata Moreira Neto: 

(...) atende-se ao princípio da subsidiariedade sempre que a decisão 

do poder público venha a ser tomada da forma mais próxima possível 
dos cidadãos a que se destinem. Tal proximidade visa a garantir que 
o órgão administrativo considerará sempre em suas decisões: 

primeiro, que sejam respeitados dos direitos e iniciativas dos 
cidadãos e das entidades privadas; segundo, que qualquer 
intervenção administrativa só se produza em caso de inexistência ou 

insuficiência da iniciativa individual ou social; terceiro, que neste caso, 
a intervenção só se dará na medida indispensável para atender ao 
interesse público legal e legitimamente definido; e, quatro, que outros 

entes ou órgãos administrativos menores não tenham condições de 
agir com eficiência. (2003, pg. 321) 

Dessa forma, e com a realidade atual de sociedade pluriclasse e de 

alta mobilidade, somente a aplicação desse princípio pode propiciar as 

condições para um melhor atendimento das necessidades coletivas, através 

dos meios atribuídos pelo Estado. 
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4.2.3 A efetiva participação como conseqüência das novas relações entre 

sociedade e Estado 

A aplicação dos dois vetores tratados anteriormente está 

diretamente relacionada com a aproximação e conformidade entre as 

reivindicações da sociedade com a atuação administrativa, ou seja, com a 

legitimidade da ação do poder público. 

Melhor se coaduna com a abertura à participação cidadã 

assegurada e incentivada pelo Estado o modelo de democracia direta ou 

semidireta, vez que permite, no momento decisório, a influência da sociedade. 

Tal não ocorre na democracia indireta, onde os representantes eleitos decidem 

sobre toda e qualquer política pública, salvo as constitucionalmente já 

previstas.  

Nota-se a estreita relação entre o instituto da consensualidade e a 

participação administrativa. A evolução dos mecanismos de participação 

ocorreu de forma simultânea à evolução do fenômeno consensual. Nesse 

contexto, surge a concertação como uma forma particular de participação, na 

justa medida em que se situa entre os pólos tipo do fenômeno participatório: o 

direito de ser ouvido e a intervenção vinculante no processo de decisão. 

O princípio da participação popular na gestão e no controle da 

Administração Pública é inerente à idéia de Estado Democrático de Direito. 

Ademais, decorre implicitamente de várias normas consagradoras da 

participação popular em diversos setores da Administração Pública, em 

especial na parte referente à ordem social. Com efeito, Odete Medauar afirma 

que: 

“(...) a atividade de consenso-negociação entre Poder Público e 
particulares, mesmo informal, passa a assumir papel importante no 

processo de identificação de interesses públicos e privados, tutelados 
pela Administração. Esta não mais detém exclusividade no 
estabelecimento do interesse público; a discricionariedade se reduz, 

atenua-se a prática de imposição unilateral e autoritária de decisões. 
A Administração volta-se para a coletividade, passando a conhecer 
melhor os problemas e aspirações da sociedade. A Administração 

passa a ter atividade de mediação para dirimir e compor conflitos de 
interesses entre várias partes ou entre estas e a Administração. Daí 
decorre um novo modo de agir, não mais centrado sobre o ato como 
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instrumento exclusivo de definição e atendimento do interesse 

público, mas como atividade aberta à colaboração dos indivíduos. 
Passa a ter relevo o momento do consenso e da participação”. (2003, 
p. 211) 

A participação do cidadão no cotidiano da Administração Pública não 

está restrita às hipóteses de exercício dos direitos políticos. Muito mais do que 

isso, a ele deve ser dada a oportunidade de participar do cotidiano da gestão 

pública, inclusive na tomada das decisões administrativas. Para corroborar tal 

entendimento:  

“A participação e a consensualidade tornaram-se decisivas para as 
democracias contemporâneas, pois contribuem para aprimorar a 

governabilidade (eficiência); propiciam mais freios contra o abuso 
(legalidade); garantem a atenção de todos os interesses (justiça); 
proporcionam decisão mais sábia e prudente (legitimidade); 

desenvolvem a responsabilidade das pessoas (civismo); e tornam os 
comandos estatais mais aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem).” 
(MOREIRA NETO, 2003, p.41) 

Assim, nota-se que a participação do cidadão nos processos de 

formação da vontade administrativa, no processo de execução do ato e ainda 

na prevenção e composição de conflitos que possa existir é de fundamental 

importância e configura o fim da Administração Pública consensual. 

4.2.4 A Constituição como ordem de valores  

O grande avanço no constitucionalismo do Segundo Pós-Guerra 

deve-se à reintrodução de uma ordem de valores como alicerce constitucional, 

de vasta importância na estruturação do Direito Público contemporâneo. 

Para Moreira Neto (2003, pg. 323), a reavaliação do 

Constitucionalismo não só elevou a importância dos princípios constitucionais, 

que até então eram tidos pelo positivismo jurídico apenas como um grau mais 

elevado de generalização das regras, ao patamar de uma categoria normativa 

autônoma e dotada de um sistema de eficácia próprio, como possibilitou que o 

Direito Constitucional contemporâneo alcançasse novos e elevados parâmetros 

de efetividade. 

De fato, o constitucionalismo contemporâneo ampliou-se 

consideravelmente a ponto de permitir que valores sociais, econômicos e 
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culturais passassem a ser “autopoieticamente absorvidos na ordem 

constitucional, do que resulta uma nova e sempre renovável feição nas 

relações entre sociedade e Estado”. (MOREIRA NETO, 2003, pg. 324) 

4.3 A Redefinição do Conceito de Interesse Público no Estado 

Democrático de Direito 

Os modelos autoritários de execução da função administrativa, 

centrados no ato administrativo, não suscitam o entusiasmo e o desejo de 

colaboração e participação dos cidadãos-administrados, e nem sempre 

garantem a legitimidade e eficiência do agir do Estado. Além disso, a 

vinculação dessa atuação do Estado ao interesse público, mais do que uma 

noção de orientação das modalidade de atuação do Poder Público no 

cumprimento de sua destinação administrativa, tornou-se, ao longo de dois 

séculos, um dogma capaz de inibir o controle do mérito administrativo e ainda 

obstacularizar a admissibilidade de qualquer negociação com os cidadãos 

sobre a melhor maneira de efetivar seu atendimento. Ainda no século XX, a 

primeira barreira foi vencida, colocando os atos da Administração Pública 

postos ao controle. Fica ao atual momento histórico superar a segunda. 

Para Moreira Neto: 

Coube, todavia, a doutrina alemã a superação do problema da 
compatibilização entre a definição do interesse público e o exercício 

da administração consensualizada com a chamada teoria do duplo 
grau, partindo da distinção entre categorias ou níveis de exercício do 
poder: a categoria primária (primäre Stufe) e a categoria secundária 

(sekundäre Stufe), cabendo à esfera do público, a decisão primária 
de poder que se compreende em sua competência de agir, e à esfera 
do privado, a decisão secundária de poder, perfeitamente negociável, 
de escolher a melhor solução para atuar. (2003, pg. 325) 

Impende salientar que a redefinição do conceito de interesse público 

é condição essencial para a admissibilidade do consenso administrativo em 

decisões outrora puramente reservadas às decisões de império. Entretanto, 

não há como negar que o conteúdo do denominado “interesse público” é 

dinâmico, uma vez que experimentou sensíveis mudanças do Estado Liberal 

até os dias hodiernos. 
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À luz dos aspectos já observados no primeiro capítulo deste trabalho 

científico, conclui-se que não cabe ao legislador restringir o elenco de 

interesses públicos que devam ser atendidos pela Administração Pública como, 

tampouco pode o administrador omitir-se no atendimento possível sempre que 

viável. Atente-se, todavia, que por atendimento possível há de se entender o 

que se conforme à realidade e o que obedeça a prioridades expressas ou 

implicitamente consignadas na própria Constituição. 

Ademais, outro importante aspecto advindo do novo conceito 

constitucional de interesse público foi a necessidade de se buscar na 

Administração Pública a efetividade de seus atos. Chega-se, dessa forma, ao 

conceito de constitucionalismo de resultado (MOREIRA NETO, 2003, pg. 328), 

“a mais notável preocupação do constitucionalismo dos últimos tempos”. 

A grande mudança evidencia-se no fato de que, na dogmática 

clássica, não se buscava nos atos administrativos um efetivo resultado da 

ação, de modo que só importava o controle de existência, validade eficácia e, 

posteriormente, eficiência, conceito esse incluído pioneiramente com a Carta 

Política italiana de 1948. “Restava porém a introdução do conceito de 

efetividade, ou seja, do atingimento satisfativo geral do interesse público”. 

(MOREIRA NETO, 2003, pg. 329) 

Assim, a preocupação não apenas com o processo de decisão da 

Administração, mas também com o resultado do decidido significa um passo na 

evolução da técnica do controle dos atos públicos, verificando se a ordem dos 

fatos reproduz, enfim e a contento, o que foi disposto na ordem jurídica, qual 

seja, em última análise, a busca pela satisfação do interesse público. 

Considerando as mudanças no conceito ora tratado, bem como a 

evolução dos direitos fundamentais e da participação do cidadão no 

constitucionalismo moderno, nota-se uma passagem de uma relação de 

supremacia do Estado frente à sociedade a uma relação de ponderação de 

valores. Fica evidenciada essa interação cada vez mais intensa e a missão 

instrumental do Administrador, tudo para que, como afirma Moreira Neto, 

“jamais e a qualquer pretexto se volte a invocar supremacias téticas ou raisons 
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d’État para sobrepor quaisquer interesses aos direitos fundamentais”. (2003, 

pg. 330) 

4.4 A Administração Consensual 

4.4.1 O consenso como instrumento de ação estatal – Breve Histórico 

Não se pode ignorar que, com a ascensão de fenômenos como o 

Constitucionalismo moderno, emerge nova forma de administrar, cujas 

referências são o diálogo, a negociação, o acordo, a coordenação, a 

descentralização, a cooperação e a colaboração. Desse modo, o processo de 

determinação do interesse público passa a ser desenvolvido a partir de uma 

perspectiva consensual e dialógica, a qual contrasta com a dominante 

perspectiva imperativa antes dominante. 

A Administração Pública por consenso enseja a idéia da busca de 

soluções negociadas para o atendimento do interesse público. É precípuo 

esclarecer que, com o emprego da consensualidade, jamais se transige sobre 

o interesse público – o que seria inconcebível à luz do princípio da 

indisponibilidade de tal interesse –; o que ocorre é a otimização do método 

para o seu atendimento. 

O consenso como forma alternativa para a ação estatal representa 

uma benéfica renovação tanto para a Política, quanto para o Direito. Para a 

ação da atividade administrativa, especialmente, o consenso pode ser adotado 

não apenas contratualmente, como também por meio do acordo não contratual. 

Com efeito, como difere Moreira Neto, “enquanto as prestações 

contratuais são recíprocas, voltadas cada uma delas ao atendimento de 

interesses distintos dos contratantes, as prestações dos acordos são 

integrativas, voltadas ao atendimento de interesses comuns”. (2003, pg. 334) 

Tendo em vista o caráter autoritário do Estado frente aos 

particulares, a consensualidade e, mais especificamente, o contrato e o acordo 

dificilmente estavam presentes nas relações entre o Poder Público e o cidadão. 

À época das grandes navegações, registram-se a ocorrência de relações 
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contratuais na exploração das potencialidades econômicas das terras 

descobertas. No entanto, eram relações isoladas que se restringiam a esse tipo 

de negociação. 

No século XIX, as concessões de serviços públicos são os maiores 

exemplos de relações contratuais, vez que o Estado não detinha o poderio 

econômico para atender todas as necessidades básicas dos indivíduos, como 

transportes terrestres e marítimos, comunicações telegráficas e outros serviços 

de utilidade pública. 

Com o advento de ideologias estatizantes e a eclosão de grandes 

guerras no século XX, o Estado passou a assumir um ideal de máximo 

garantidor. No entanto, com o fim da era de confrontações entre as grandes 

nações e a eclosão da Revolução das Comunicações, as sociedades passou a 

ansiar mais a satisfação de seus direitos, observando a necessidade de 

diminuir o poder do Estado para torná-lo um instrumento e não um fim em si 

mesmo.  

De acordo com Moreira Neto (2003, pg. 335): 

O refluxo da economia ao mercado livre e a reposição do Estado na 
condição instrumental dos interesses legítimos das sociedades 
reabriram inúmeros canais de relação entre sociedade e Estado e 

possibilitaram, no processo, o ressurgimento da contratualidade 
administrativa, tal como hoje se apresenta, notadamente com a 
transferência de várias atividades, antes conduzidas atipicamente 
pelo Estado, para a iniciativa privada. 

E complementa: 

A chamada administração concertada, uma fórmula sintética 
designativa para os novos modelos da ação administrativa, ou seja, 

aqueles módulos organizativos e funcionais caracterizados por uma 
atividade consensual e negocial, em pouco tempo passou a ser 
empregada não apenas para o desempenho da administração 

corrente como e principalmente para o desenvolvimento de projetos 
conjuntos entre a iniciativa privada e as entidades administrativas 
públicas e até para a solução de conflitos. (MOREIRA NETO, pg. 
335) 

Dessa forma, surgiram inúmeros outros tipos de pactos não 

contratuais entre a Administração Pública e os particulares, bem como entre os 

próprios entes administrativos públicos, visando à solução de problemas 
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econômicos e sociais de variada índole pela coordenação de vontades e 

esforços. 

4.4.2 Os três gêneros da Administração Pública Consensual: a decisão 

consensual, a execução consensual e a solução de conflitos consensual 

O consenso pode ser observado em diversos aspectos e em 

diversos momentos da atuação da Administração pública. Tomando por base o 

critério das finalidades administrativas imediatas, pode-se observar o uso da 

administração consensual na promoção, na realização e ou ainda na 

recuperação do interesse público. 

A promoção do interesse público ocorre com a função de decisão da 

Administração, abstrata ou concretamente; a satisfação se dá através da 

função executiva das decisões tomadas; e a recuperação do interesse público 

ocorre pela função judicativa da administração, onde se reaprecia a juridicidade 

das decisões administrativas, de suas execuções e ainda as decisões que 

cabem recurso. 

Como resume Moreira Neto (2003, pg. 336), “são, em suma: função 

decisória administrativa abstrata ou concreta, como manifestação de vontade 

primária da Administração Pública; a função executiva administrativa, como 

transformação do ato em fato e a função judicativa administrativa, como técnica 

de superação de conflitos”. 

Observa-se ainda que o consenso pode influenciar de forma 

coadjuvante e determinante nas relações entre o particular e a administração, 

conforme se dê a participação daquele nas citadas transações.  

Quando o particular é ouvido e negocia diretamente com a 

Administração melhores soluções para os conflitos, no entanto, a plenitude das 

decisões reserva-se ao Poder Público, tem-se uma participação coadjuvante do 

cidadão. Nessa hipótese, o consenso apenas complementa e orienta a decisão 

administrativa, não vinculando a atividade estatal. Já quando há uma atuação 

determinante dos particulares, que têm a obrigação de serem ouvidos pela 

Administração, podendo esta negociar as melhores soluções para o 
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atendimento de todos os interesses envolvidos na relação, está-se diante de 

uma vinculação do Poder Público à decisão que vier a prevalecer nesta 

negociação, em obediência ao processo adotado. Nesse caso, compete ao 

legislativo elaborar a lei que preveja que a decisão administrativa será tomada 

através do consenso, vinculando o Estado. 

4.4.3 O consenso na tomada de decisão administrativa 

4.4.3.1 Elemento Coadjuvante – Espécies de atuação do particular 

Independente da vinculação ou não da Administração pública às 

decisões obtidas, a sociedade deve ser ouvida quando se trata de 

consensualidade. Deve-se primar pelo contínuo diálogo e negociação, 

buscando pela solução que melhor se coadune com os interesses envolvidos e 

com o ordenamento jurídico que rege os atos administrativos. 

Quando o consenso é considerado de forma não vinculante, ou seja, 

como coadjuvante na formação da vontade administrativa, tem-se algumas 

espécies de atuação do particular. São elas a coleta de opinião, o debate 

público, a audiência pública e assessoria externa. 

Na coleta de opinião, a Administração vale-se de meios de 

comunicação em geral para perquirir quais as tendências, as preferências e as 

razões envolvidas na opinião dão segmento social que se estuda. 

No debate público, há uma maior participação dos interessados que 

podem, através de uma negociação com a Administração, demonstrar quais 

são seus interesses, preferências e motivos. 

Na audiência pública, há uma negociação com maior formalidade 

processual, devendo servir tanto a uma atuação coadjuvante, como a uma 

atuação determinante por parte de interessados regularmente habilitados à 

participação, aumentando, dessa forma, a influência dos cidadãos nas 

decisões. 
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Por fim, na assessoria externa, a participação coadjuvante será 

proporcionada por um ou mais representantes das categorias de interesses 

que poderão ser atingidos pela decisão. Os assessores externos serão 

indicados livremente, após prévia nomeação entre não servidores públicos da 

entidade assessorada, devendo ser consultados pelo órgão decisório e suas 

contribuições devidamente consignadas. 

4.4.3.2 Elemento Determinante – Espécies de atuação do particular 

Como espécie da atuação do particular de forma determinante na 

formação da vontade administrativa tem-se, dentre outras, o plebiscito, que 

uma modalidade formal prevista constitucionalmente (Art. 14, I e Art. 49, XV 

CF/88) pelo qual o cidadão é convocado a manifestar-se sobre um fato, quase 

sempre no sentido de conferir-lhe ou não valoração jurídica. Como fator 

determinante, vincula a Administração ao seu resultado. 

Outra espécie é o referendo, também tido como instituto de consulta 

pública constitucional e formal (Art. 14, II e Art. 49, XV CF/88), que se destina a 

recolher a manifestação dos cidadãos sobre decisões dos órgãos legislativos e 

administrativos para que se mantenham ou se as desconstituam, sendo assim, 

segundo Moreira Neto (2003, pg. 339), “uma hipótese rara em que está 

admitido o exercício da democracia direta, de autogoverno popular, restrita 

embora aos precisos termos em que se convoca o povo à apreciação de atos 

praticados”. 

A audiência pública admite as duas modalidades de influência do 

consenso nos atos da Administração Pública, cabendo à Lei definir o grau de 

vinculação do seu resultado. 

Na hipótese da cogestão, o legislador possibilita que entidades 

públicas e pessoas capacitadas especificamente para esse fim participem das 

relações administrativas. Segundo Moreira Neto (2003, pg. 339), “os 

cogestores nomeados, normalmente atuando em colegiados, são investidos na 

competência decisória, no que difere o instituto da assessoria externa. (...) A 

modalidade tem ampla utilização no caso de autarquias e de paraestatais de 
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toda natureza, mas na educação, a cogestão do ensino público tem expressa 

previsão constitucional (art. 206, VI)”. 

Tem-se ainda a delegação atípica quando a lei reconhece a eficácia 

jurídica de atos de colaboração praticados por entidades privadas. Ressalte-se 

que não há transferência de funções, e sim o reconhecimento, sob certas 

condições, de efeitos de interesse público dos atos praticados pelas entidades 

privadas. 

4.4.4 O consenso na execução administrativa 

Observa-se a influência do consenso na fase da execução dos atos 

administrativos quando, associadamente ao Estado, as pessoas jurídicas de 

direito privado se aliam àquele, sob um vínculo de colaboração de direito 

público, com o fito de atingir o interesse da coletividade.  

Partindo-se do pressuposto de que cabe também à sociedade 

organizada perseguir e realizar, na forma da Lei e do Direito, o interesse 

público, juntamente com o Estado, abre-se um vasto campo de atuação da 

atividade privada, chamado de administração privada associada de interesses 

públicos.6 

Os vínculos que interligam as entidades privadas à atuação 

administrativa são definidos de acordo com a sua natureza. As entidades 

paraestatais já possuem em sua criação situação especial de colaboração com 

o Poder Público, sendo vinculadas legalmente. Já as extra-estatais 

caracterizam-se pela delegação administrativa, podendo ser contratual, 

complexa ou unilateral.  

Quando a relação entre uma entidade extra-estatal e a 

Administração pública se dá através de delegação contratual, tem-se uma 

composição de meios que criam um vínculo associativo estável, dando origem 

a uma parceria. Essa modalidade contratual, predominantemente com 

                                                 
6
 “De modo especial, a execução associada apresenta, entre outras virtudes, uma notável 

característica sinérgico-sociopolítica de potenciar a capacidade de ação do Estado pela 
composição e pela soma de esforços entre os setores público e privado.” (MOREIRA NETO, 

2003, pg. 340) 
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substrato econômico, tem a tendência de se multiplicar no Direito 

Administrativo pela diversidade de situações me que podem ser utilizadas. 

Cite-se as concessões de serviços públicos e de uso de bem público, as 

permissões de serviços públicos, arrendamento portuário, franquia pública, 

gerenciamento privado de contrato de risco, venda de bilheteria e contrato de 

risco. 

Por outro aspecto, quando a relação entre a entidade privada e o 

Poder Público se dá por meio de delegação unilateral, também dão origem a 

uma modalidade de parceria, no entanto, instituidora de vínculos associativos 

precários que servem para conciliar o interesse econômico individual de menor 

monta com o interesse público, durante algum tempo e em restritas condições. 

São elas a autorização de serviços públicos, autorização portuária, permissão 

de uso de bem público e credenciamento. 

4.4.5 O consenso na prevenção de conflitos administrativos 

A mudança do papel do Poder Público no Estado Democrático de 

Direito, atuando de forma mais próxima do particular e intensificando as 

relações com a sociedade, e ainda o novo paradigma dos direitos fundamentais 

que colocam o cidadão no centro da Administração Pública, dentre outros 

fatores advindos com a evolução do Constitucionalismo causaram uma 

avalanche de processos judiciais contra o Poder Público, muitos deles 

semelhantes. 

Constata-se nessas situações uma oportunidade em potencial para 

a atuação do consenso de forma preventiva de conflitos administrativos, como 

também de composição dos mesmos, dirimindo a atuação unilateral do Estado 

e significando importantes conquistas da cidadania e da sociedade. 

Ressalte-se que, pela identidade de grande parte dessas ações 

movidas contra o Estado, uma das grandes características encontradas no 

processo administrativo preventivo de conflitos, bem como no de composição 

dos mesmos, é a extensibilidade potencial das decisões resultantes de acordos 

dessa natureza. 
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4.4.5.1 Comissões de conflitos e acordos substitutivos 

Explicitando com exemplos, como assevera Moreira Neto, “podem-

se destacar dois tipos de processos preventivos, em que procura antecipar a 

eclosão de um conflito, que se revele iminente, e dar-lhe solução cautelar: a 

comissão de conflito e o acordo substitutivo”. (2003, pg. 344) 

De acordo com o citado autor, ambos têm imenso potencial 

aplicativo, notadamente na administração setorial autônoma, como a praticada 

no âmbito do Direito Regulatório, embora pouco conhecidas da doutrina pátria. 

As comissões de conflito podem definir-se como instrumentos 

administrativos que, de ofício ou por provocação de interessados, devem atuar 

sempre que verificar a possibilidade de iminência instauração de conflitos de 

interesses no âmbito de sua competência. Como suas decisões deverão ter um 

caráter lato para encobrir todas as situações análogas que possam existir, 

devem ser precedidas de um amplo processo de contraditório a qualquer 

pessoa interessada no conflito. 

Já os acordos substitutivos são instrumentos administrativos, 

ocasionalmente aplicados pela Administração Pública, sempre que, também de 

ofício ou por provocação de algum interessado, verificar-se que uma decisão 

unilateral de um processo poderá ser vantajosamente substituída por um 

acordo em que o interesse público seja mais eficientemente, duradouro e 

célere alcançado. Cite-se como exemplo bem-sucedido no ordenamento pátrio 

o ajustamento de condutas¸ previsto no Art. 5º, § 6º, da Lei nº. 7.347/85 

(LACP), que, embora não muito processualizado para surtir efeitos com 

desejável amplitude, está em plena ascensão. 

4.4.6 O consenso na composição de conflitos administrativos 

Não só como meio de compor o conflito iminente entre o particular e 

a Administração Pública, o consenso mostra-se, atualmente, como fonte em 

potencial de composição desses conflitos. E essa composição consensual é 

fonte de inúmeras vantagens para a sociedade, como o aperfeiçoamento da 

participação cívica, bem como a agilização das relações socioeconômicas. 
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Destaca Moreira Neto que: 

O atraso na aceitação das vias negociais administrativas se deve à 
visão imperativa, que as considerava interditas para o Direito 
Administrativo, uma visão herdada da doutrina francesa e bastante 

arraigada em todos os sistemas que, como o nosso, receberam 
durante muitos anos sua influência quase hegemônica. 
Tecnicamente, afastadas as convicções ideologizadas pelo tempo e 

pela inércia, a objeção central se prendia à interpretação do princípio 
da indisponibilidade do interesse público. Segundo a óptica então 
dominante, a negociação na esfera administrativa seria negociar com 

o interesse público, o que proscreveria todos os instrumentos do 
gênero: a conciliação, a mediação, a arbitragem e os ajustes de 
conduta. (2003, pg. 345) 

Impende destacar que, em uma negociação, o que está em 

discussão é a não é o atingimento ou não do interesse público. Este é sempre 

o fim último da atividade administrativa. É sim o meio como atingi -lo plena, 

eficaz e celeremente. No entanto, deve-se sempre considerar que há outros 

interesses constitucionalmente protegidos que devem sem protegidos e 

poderão, casualmente, concorrer com o interesse público no caso concreto. 

Nesse caso, cabe a ponderação de que se trata também neste trabalho. 

4.4.6.1 Principais espécies: a conciliação, a mediação e a arbitragem 

A conciliação, ou mediação ativa, tem como objetivo o acordo, sendo 

o conciliador o agente capaz de conduzir, sugerir e opinar acerca dos direitos e 

deveres legais das partes. Estas devem unir esforços com o intuito de, 

consensualmente, chegarem a uma conclusão que atenda as necessidades de 

ambos. 

Para Fredie Didier Júnior (2009, p.78) 

A mediação é uma técnica não-estatal de solução de conflitos, pela 

qual um terceiro se coloca entre os contendores e tenta conduzi-los à 
solução autocomposta. O mediador é um profissional qualificado que 
tenta fazer com que os próprios litigantes descubram as causas do 

problema e tentem removê-las. Trata-se de técnica para catalisar a 
autocomposição. 

Percebe-se que a figura do mediador é menos ativa que a do 

conciliador, de modo que ele conduz a negociação, sem opinar. As partes 

mantêm-se autoras de suas próprias soluções. 
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Já a arbitragem, prevista pela Lei nº. 9.307 de 1996, conhecida 

como “Lei Marco Maciel”, é um meio alternativo de solução de controvérsias 

através da intervenção de uma ou mais pessoas, especializadas no assunto 

discutido, que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo 

com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir 

a mesma eficácia da sentença judicial – é colocada à disposição de quem quer 

que seja para solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais acerca dos 

quais os litigantes possam dispor. Trata-se de um meio heterocompositivo de 

solução de controvérsias, diferenciando-se da conciliação e mediação em 

razão da imposição da solução arbitral perante as partes. (DIDIER JR. 2009, 

p.78) Sua decisão tem a força de uma sentença judicial e não admite recurso. 

Depois de ultrapassadas as fortes objeções que nosso ordenamento 

jurídico propunha à utilização da consensualidade na composição de conflitos 

no Direito Administrativo, vê-se hoje o avanço célere desse instituto como bem 

demonstra a vasta legislação produzida na linha do Direito Regulatório a partir 

de meados da década de noventa do século passado. 

4.5 As propostas da Administração Consensual 

Por todo o exposto, observa-se que a consensualidade no direito 

brasileiro pode trazer muito mais benefícios dos já proporcionados atualmente. 

A sua aplicação corriqueira nas relações entre os cidadãos e o Estado, seja na 

formação da vontade do Poder Público, seja na execução da atividade 

administrativa seja ainda na prevenção ou composição de conflitos tem o 

condão de por em prática o fundamento do novo constitucionalismo, qual seja a 

perseguição do interesse público à luz dos direitos e garantias fundamentais. 

Através da consensualidade, o Poder Público ultrapassa a barreira 

do estímulo à prática de condutas privadas de interesse público passando a 

desenvolver um modo de atuação de que dispõe o Estado: o do fomento. 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “a administração 

consensual não deve ser pensada radicalmente nem ideologicamente. Não 

deve ser considerada panacéia, nem tomada como regra”. (2003, 348) 
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Não se pode, esperar que a consensualidade solucione 

milagrosamente todos os conflitos entre Estado e particular. Seu intuito não é 

sanar por completo tais litígios. É sim fomentar outros métodos de relações no 

âmbito do Direito Administrativo, fomentando a participação do administrado e 

as parceiras público-privadas. 
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5 CONCLUSÃO 

O processo de evolução do Estado, e do Direito Administrativo, até a 

consolidação do Estado Democrático de Direito, propiciou a construção da 

consensualidade, inaugurando o primado da concertação sobre a imposição 

nas relações de poder entre a Administração Pública e os cidadãos. 

Dessa forma, uma das principais tarefas da Administração Pública 

consensual diz respeito ao emprego de mecanismos consensuais como 

soluções preferenciais aos comandos estatais unilaterais e imperativos que 

dominavam o Direito Administrativo clássico. 

Nesse sentido, a consensualidade surge para propiciar a 

consagração de uma estrutura participativa, com vistas à realização do ideal 

democrático e em plena sintonia com os princípios que consagram a 

Administração Pública Democrática em sua visão plural. 

Conforme se demonstrou, a redefinição do conceito de interesse 

público foi imprescindível para a admissibilidade do consenso administrativo 

em decisões outrora puramente reservadas às decisões de império. Assim, o 

processo de determinação do interesse público passa a ser desenvolvido a 

partir de uma perspectiva consensual e dialógica.  

A Constituição da República de 1988 constitui-se num corte 

epistemológico no ordenamento jurídico nacional, vindo a consolidar princípios 

inerentes ao Estado Democrático de Direito. É nesse contexto que o interesse 

público passa a concretizar-se pela intangibilidade dos valores relacionados 

aos direitos fundamentais dos cidadãos e pela proteção da dignidade da 

pessoa humana. Assim sendo, impõe-se a lógica do consenso na proteção 

destes valores, concorrendo, sobremaneira, para o enriquecimento dos modos 

e formas de atendimento do interesse público. 

A nova administração pública põe fim à arbitrariedade burocrática, e 

orienta-se, precipuamente, pelo cidadão e pela dinâmica da obtenção de 
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resultados. Nesse diapasão, o agir estatal deve se submeter a todo o 

ordenamento jurídico, aos princípios constitucionais e jurídicos. Eis a 

consagração do princípio da juridicidade, em que a Administração não deve 

vincular-se meramente ao princípio da legalidade formal, mas sim ao próprio 

Direito, mormente aos princípios constitucionais albergados na Constituição da 

República de 1988, destacando-se, dentre eles, o princípio da eficiência. 

Destarte, a consensualidade aumenta a eficiência, a transparência, a 

legitimação e a estabilidade da função administrativa, contribuindo para que o 

Estado, modelo aberto e democrático, a bem desempenhe suas tarefas, e 

atinja seus objetivos de maneira compartilhada com os cidadãos. 
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