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RESUMO

Percebe-se, contemporaneamente, que o interesse público que nos orienta 
não é o mesmo de outrora, que a sua essência mudou. A deambulação do conceito, de 
noções filosóficas a noções técnicas, e destas para noções éticas, é o pano de fundo 
deste estudo, cujo centro está na caracterização dos seus novos contornos. A noção de 
interesse público é central em todo o direito administrativo, pois se constitui em 
ferramenta de legitimação e de controle das manifestações de poder do Estado. No 
entanto, apesar de o tema percorrer, necessariamente, toda a teoria administrativista, 
não tem sido significativo o esforço da doutrina em desvendar o verdadeiro conteúdo 
do interesse público, valendo-se, muitas vezes, da justificativa de sua inclusão na 
categoria dos conceitos jurídicos indeterminados. E possível perceber as razões da 
mudança, contudo, a partir do estudo das transformações dos modelos de Estado 
reconhecidos pela doutrina (Liberal, Social e Subsidiário). Definições formais, 
técnicas e quantitativas, que apontavam o interesse público nos interesses gerais da 
coletividade titularizados pelo Estado, mostraram-se insuficientes para identificar o 
interesse público nos fatos e nos conflitos da contemporaneidade, dinâmicos e plurais. 
A deficiência da lei em definir com precisão o interesse público no caso concreto, a 
carência de legitimidade nas decisões do Poder Executivo, a dificuldade do Estado em 
atender às necessidades sociais e o fortalecimento da sociedade civil foram situações 
determinantes para a alteração da visão do conceito de interesse público. Despojada de 
critérios exclusivamente quantitativos e das limitações trazidas pelo ideário do serviço 
público, a visão contemporânea de interesse público emergiu de forma mais ética e 
mais comprometida com a vontade da sociedade civil. Presenciou-se a busca por 
valores morais versados à dignidade da pessoa humana, bem como a participação de 
setores não-estatais na escolha e na realização do interesse público. O interesse público 
que instrumentaliza o direito administrativo assume, assim, novos contornos, os quais 
permitem visualizar o público fora do Estado e a incrementação do controle, da 
Administração e do setor não-estatal, exercido pela sociedade.



ABSTRACT

It has been contemporaneously noticed that the public interest, which guides 
us now is not the same as in the past, once its essence has changed. The migration of 
the concept, from philosophical to technical notions and from there to ethical notions, 
is the tapestry of this study; whose center is the caracterization of its new outlines. The 
notion of public interest is central to all administrative law, once it constitutes a 
legitimization tool and for controlling the State’s displays of power. Nevertheless; 
besides the theme having to necessarily run the entire administrative theory the 
doctrine’s efforts have not been significant in unmasking the true content of the 
public’s interest, and for many times that ends on the justification for its inclusion in 
the undetermined legal concepts category. It is possible to notice the reasons for 
change, nevertheless, from the study of the transformation of the States models, which 
are acknowledged by the (Liberal, Social and Subsidiary) doctrines. Formal, technical 
and quantitative definitions, which pointed to the public interest within the general 
interests of the community group entitled by the State, have shown to be insufficient in 
identifying the public interest and with the dynamic and plural contemporaneous 
conflicts. The law’s deficiency to precisely define the public interest in the concrete 
case, the lack of legitimacy in the decisions of the Executive Power, the difficulty of 
the State to attend the social needs and the strengthening of the civil society were the 
determining conditions for altering the public’s interest view of the concept. Deprived 
of exclusive quantitative criteria and of the limitations brought about by the ideas of 
the public service, a contemporaneous version of the public interest emerged in a more 
ethical and committed manner by the will of the civil society. It witnessed the search 
for moral values versed in the dignity of the human being, as well as the participation 
from the non-governmental sectors in choice and in the realization of the public 
interest. The public interest, which is instrumental in administrative law, thus assumes 
new outlines, which allows it to visualize the public outside of the State and the 
increase of control of the Administration, and the non-governmental sector, exercised 
by the society.



INTRODUÇÃO

O direito administrativo foi erguido sobre o conceito de interesse público. 

Fruto do Estado moderno, esse ramo do direito foi desenvolvendo-se para servir de 

ferramenta de controle do poder e, ao mesmo tempo, fonte de sua própria legitimação.1 

Até então o poder absoluto não era contestado e os súditos não possuíam direitos 

perante o governo, sendo desnecessária a construção de institutos jurídicos de garantia 

dos direitos dos cidadãos perante o Estado e de fundamentos de sustentação jurídica do 

poder.

O interesse público tomou-se então referência para a defesa dos 

administrados e também para a realização das vontades do Estado, permitindo o 

desenvolvimento de todo o sistema de direito administrativo.2

Foi assim que, nos fins do século XVIII, o interesse público apresentou-se 

como um conceito essencialmente político e ideológico, afastando-se das primórdias 

noções filosóficas de bem comum.

Interesse público é conceito que traz consigo a idéia de que deve ser 

respeitado pelos indivíduos e pela Administração. Atendido tanto na elaboração da lei 

como na edição de atos administrativos e destacando-se como elemento primordial da 

discricionariedade administrativa, “o político, o legislador, o magistrado, o 

administrador e até os administrados vão buscar no interesse público o amparo de suas 

convicções, dos seus procedimentos e das suas pretensões, se não o escudo

1 Segundo ONOFRE JÚNIOR é apenas no século XIX que aparece a locução “Direito 
Administrativo”, na obra de ROMAGNOSI Principiifondamentali di Diritto Amministrativo, de 1814. 
Dl PIETRO justifica a formação do direito administrativo como ramo autônomo em razão do 
desenvolvimento do conceito de Estado de Direito, no Estado Moderno, estruturado sobre o princípio 
da legalidade. (DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo, p.20).
2 DESWARTE refere que a noção de interesse público é central no direito administrativo pois serve de 
instrumento (elo de concentração), limite (elo de delimitação) e fundamento (elo de legitimação) do 
poder.(DESWARTE, Marie-Pauline. Intéret Générale, Bien Commun, p. 1309-1311). No mesmo 
sentido o pensamento de ESCOLA, quando afirma peremptoriamente que a noção de interesse público 
é “idéia-força” que verdadeiramente sustenta e fundamenta todo o direito administrativo. (ESCOLA, 
Hector Jorge. El Interés Público, p.32).
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tranqüilizador de suas consciências”.3

O critério seguro do reconhecimento do interesse público, para ANDRADE,4 

é a verificação da sua ligação com os fins do Estado. E genericamente o fim do Estado 

é o fim do homem: o bem comum. A idéia do público procura então relacionar o bem 

comum do homem à noção do universal, do indivíduo indeterminado, universalmente 

considerado,5 situado em posição de preferência em relação ao interesse particular.6

Por isso o tema é recorrente em toda teoria administrativista, ainda que não 

seja significativo o esforço da doutrina em delimitá-lo.7-

Alguns defendem que a conceituação do interesse público é perfeitamente 

dispensável por ser mero instrumento de retórica do poder;8 outros, que o termo não é 

sério ou confiável e que pode até ser riscado do vocabulário9. Há, ainda, aqueles que 

identificam a exaltação do interesse como legado de um sistema civilista, sem 

utilidade significativa para o direito administrativo.10

No entanto, exatamente pelo fato de tratar-se, o interesse público, de 

ferramenta de poder é que contemporaneamente vem se percebendo a necessidade de 

bem delineá-lo para que possa haver efetivo controle sobre ele.

O debate teórico acerca do interesse público pode não ser conclusivo, mas o

3 ANDRADE, Luciano Benévolo de. Curso Moderno de Direito Administrativo, p. 28.
4 ANDRADE, L. B. Obra citada, p.30.
5 MEUCCI, Lorenzo. Instituzioni di diritto amministrativo, p.40.
6 Em 1919, OLIVEIRA SANTOS também deixava assentado que, adotando-se ou não um modelo de 
regime administrativo plenamente organizado, o importante é que haja um consenso em tomo da 
necessidade de promover-se o bem-estar dos governados, cedendo, o interesse particular, do indivíduo, 
ao interesse geral, público. (OLIVEIRA SANTOS. Direito Administrativo e Sciencia da 
Administração, p.259)
7 No início do século XX, ainda que o interesse público já fosse central no Direito Administrativo, 
muitos autores sequer mencionavam o vocábulo em suas obras. Assim com Lorenzo Meucci (1909), 
Frederico Pérsico (1882), Antonio Royo-Villanova (1960).
8 AMARAL refere que até mesmo a Constituição não significa sempre um modo de limitação do 
Poder, podendo ser, muitas vezes, uma forma de legitimação do arbítrio estatal. (AMARAL, Diogo 
Freitas. Curso de Direito Administrativo, vol I, p.81).
9 É a posição de Glendon Schubert e Frank J. Sorauf, citados por Luciano Benévolo de Andrade. 
(ANDRADE, Luciano Benévolo de. Curso Moderno de Direito Administrativo, p. 29).
10 Enciclopédia dei diritto. Vol XXII, p.2.
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conceito tem, de qualquer forma, a função de oferecer um símbolo de acerto ou 

propriedade da ação governamental, um ideal da administração pública e, ainda, lluma 

desconfortável lembrança da necessidade de trazer à arena dos debates os interesses de 

grupos não organizados e sub representados no processo de definição de políticas“.11

Até recentemente, enquanto predominou inconteste o império da legalidade, 

de fato, poderia não se vislumbrar sentido em um desgaste teórico na definição de 

interesse público. Mas tal não é o que ocorre atualmente, quando não há prévia e 

precisa definição do que é de interesse público, quando a discricionariedade expande- 

se visivelmente e o apelo ao Judiciário para lançar mão de soluções fundadas em 

princípios é evidente.12

As atenções dispensadas ao interesse público iniciaram-se no estudo dos 

fundamentos do ius imperii e na própria elaboração da teoria dos atos administrativos. 

O significado do conceito vem servindo para delimitar o campo da disciplina jurídica 

administrativa, especialmente o objeto e alcance da especial tutela (benefícios e 

intenso controle) do Estado,13 além de ser ferramenta essencial para a interpretação de 

todo o direito público.

Há, contudo, a percepção clara que o interesse público que nos orienta hoje 

não é o mesmo de outrora. Sua essência mudou. A deambulação do conceito de 

interesse público, de noções filosóficas a noções técnicas, e destas para noções éticas, 

é o pano de fundo deste estudo, cujo centro está na caracterização dos seus novos 

contornos.

As razões da mudança conceituai foram encontradas no campo sociológico e

11 Dicionário de Ciências Sociais, p.630.
12 Luhmann aponta esse fato como politicização da administração. (Dicionário de Política, p.408) e 
Clève inclui o fenômeno na crise da legalidade, dizendo: “Verifica-se, nos últimos tempos, a criação 
de mecanismos de controle do poder, atribuindo-se ao Judiciário ... uma ampla competência para 
exewrcer o controle da atividade legislativa. A garantia da liberdade desloca-se da lei para a 
Constituição”. (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo, p.55).
13 Enciclopédia dei diritto, p.2.
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político, que definiram o novo trato jurídico do interesse público. A crise fiscal e 

financeira do Estado Providência, assim como os movimentos sociais e as 

organizações não-govemamentais, foram fundamentais nesse contexto.

Despojado de critérios exclusivamente quantitativos e das limitações trazidas 

pelo ideário do serviço público, o interesse público ressurgiu mais ético e 

comprometido com a vontade da sociedade civil.

As implicações dessa nova configuração são inúmeras, desde o 

reposicionamento do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular 

até a reformulação dos modelos tradicionais de solução dos conflitos. Tais reflexos 

merecem um estudo independente e aprofundado e por isso não encontram espaço 

neste trabalho. .

O tema aqui proposto, apresentar o novo interesse público, foi tratado em 

três quatro tópicos principais.

O ponto de partida, que se constituiu no primeiro tópico, foi o das noções 

gerais acerca do que é interesse e interesse público. Procurou-se trazer o que a doutrina 

vem entendendo como “interesse público”, enfatizando o enfoque formal -  técnico e 

quantitativo -  dado ao conceito. Foi, ainda, realizada a inclusão do interesse público 

na categoria dos conceitos jurídicos indeterminados, visando demonstrar que sua 

vulnerabilidade em razão dos vínculos políticos e ideológicos é apenas aparente, 

existindo um núcleo conceituai bem definido e uma zona de incerteza perfeitamente 

eliminável no caso concreto.

O segundo tópico dedica-se ao estudo da evolução do conceito, procedendo- 

se a um paralelo entre o modelo de Estado e a concepção dada ao interesse público no 

transcorrer da história.

Os novos parâmetros éticos para o conceito de interesse público são objeto 

do terceiro tópico. Pretendeu-se esclarecer o que é e o que não é interesse público na 

nova configuração conceituai e como e por que ela se estabeleceu.
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O texto é finalizado no quarto tópico com a caracterização do público no 

espaço não-estatal, enfatizando os novos atores sociais e o novo papel do Estado na 

definição do interesse público.

A importância do tema é inegável. A impossibilidade de esgotá-lo, contudo, 

nesta seara, impõe seu aprofundamento em estudos futuros, abordando suas múltiplas 

vertentes.



1 INTERESSE PÚBLICO: DO SIMPLES TERMO AO CONCEITO JURÍDICO

1.1 INTERESSE

Interesse é tudo aquilo que se busca, que se deseja. É palavra derivada do 

verbo latino “interesse”, que tem seu significado ligado à idéia de importar 

(importância) e pertencer.

MARTINS FILHO14 refere que a etmologia latina da palavra é a chave para 

apreender seu significado. Derivando de inter (entre) + esse (ser), “ser entre”, 

interesse é a ponte entre o sujeito e o bem, a relação existente entre uma pessoa e um 

bem, na qual este se mostra capaz de satisfazer uma necessidade daquela.

Encontra-se no dicionário de Ciências Sociais, de SILVA, o conceito de 

interesse sob vários aspectos. Na ciência política equivale ao “interest” e pode 

significar: “a) uma reivindicação digna de consideração; b) um direito na partilha de 

algo; c) um direito de participar de uma atividade; d) qualquer objeto de lucro para um 

indivíduo ou grupo; e) qualquer objeto cuja importância para aqueles que o buscam é 

grande a ponto de determinar as suas normas de conduta e os seus julgamentos de 

valor. O interesse de um homem concentra-se no que é proveitoso para ele (...) e por 

isso relacionados com as necessidades reais ou potenciais”.15

Segundo o supracitado autor do texto relativo ao verbete,16 duas importantes 

escolas de pensamento trataram os interesses como prioritários em relação à moral: os 

utilitaristas, que afirmam que a função das normas morais é promover o interesse 

comum, encorajando comportamentos que aumentam o prazer e diminuem a dor. E 

também os marxistas, que encaram a moral como algo dependente do interesse, 

sustentando que os explorados só passam a possuir um código moral próprio quando

14 MARTINS, Ives Gandra. O princípio ético. p .l.
15 Dicionário de Ciências Sociais, p.627.
16 idem, ibdem.
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se tornam conscientes dos seus interesses de classe.

No universo jurídico, o interesse é noção fundamental e presente em todos os 

ramos do direito, desde a psicologia forense até o direito constitucional.17

O interesse jurídico decorre das relações entre a pessoa e as coisas. 

CAETANO definiu sinteticamente interesse como “... qualquer utilidade ou vantagem 

considerada em relação a certa pessoa”.18

ANDRADE encara objetivamente interesse como “a pertinência de uma 

necessidade substantivada em alguém”.19 Refere que a necessidade é um estado de 

carência que requer satisfação e que há o interesse móvel, que impele à satisfação, e o 

interesse-objeto, que é o resultado a ser atingido.

Para MOREIRA NETO, interesse também é o liame entre o homem e o bem- 

da-vida, tal como uma projeção da personalidade sobre um bem.20

CRETELLA21 aparta “interesse” de “direito”, considerando que interesse é a 

pretensão do particular necessariamente desprotegida pela norma jurídica, 

diversamente do direito, que seria a pretensão fundamentada em prévia norma jurídica. 

Contudo, seu entendimento não encontra eco no restante da doutrina que não faz esse 

tipo de distinção, acolhendo a noção de interesse naquela de direito.

Com efeito, juridicamente, o termo é aplicado em diversas acepções, desde o 

interesse juridicamente protegido, a que Jhering identifica com o direito subjetivo, até 

os interesses protegidos, interesses reflexos e simples interesses.22

Embora concebido geralmente como uma utilidade econômica, o interesse 

pode fimdar-se em uma vantagem intelectual ou de ordem moral. É o que reforça De

17 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico, p.879 e ss.
18 CAETANO, Marcello. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, p.446.
19 ANDRADE, Luciano Benévolo de. Curso Moderno de Direito Administrativo, p.30.
20 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo apud ANDRADE, Luciano Benévolo de. Curso Moderno 
de Direito Administrativo, p.30.
21 CRETELLA JÚNIOR, José. Dicionário de Direito Administrativa, p.266.
22 CRETELLA JÚNIOR, José. Idem, ibdem.



PLÁCIDO e SILVA quando diz que na evidência da importância, da utilidade e da 

vantagem, mesmo sem medida financeira, assenta a idéia do interesse, que pode ser 

tido por uma pessoa em relação às coisas ou aos fatos”.23

A idéia de interesse, até em razão de sua costumeira relação a vantagens 

econômicas, esteve originalmente ligada ao direito privado, especialmente ao direito 

civil e comercial, significando ganho, proveito, juro, lucro.24 Mas a noção expandiu-se 

e foi adotada nos mais diversos ramos do direito.

DINIZ25 traz, por exemplo, a definição de interesse para a psicologia forense, 

a partir da relação entre um motivo e um certo incentivo, e a definição de interesse no 

direito processual, reportada ao interesse de agir (pretensão objetivamente razoável). 

Destaca, ainda, a autora, que as pretensões não patrimoniais também ganharam espaço 

na definição de interesse com a tutela à honra, liberdade, decoro, estado da pessoa etc.

Por fim, a idéia de interesse é especialmente estudada no direito 

constitucional a partir das noções de interesse difuso, interesse coletivo e interesse 

público, noções que são transportadas para o direito administrativo.

1.2 INTERESSE PÚBLICO

No direito administrativo a idéia de interesse vem ligada de forma particular 

à noção de “interesse legítimo”, conforme terminologia fornecida pela doutrina 

italiana,26 e àquela de interesse público propriamente dito, em tomo do qual gravita

23 DE PLÁCIDO SILVA, e. Vocabulário Jurídico, p.497: “O interesse será qualquer utilidade ou 
vantagem considerada em relação a certa pessoa”.
24 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico, p.879.
25 DINIZ, M. H. idem, ibdem.
26 Interesse legítimo é aquele interesse individual que deve ser protegido por estar estreitamente ligado 
a um interesse público; sua proteção é reflexa e ocasional, na exata medida do atendimento ao 
interesse público. Existe ainda no direito italiano a noção similar de “diritti affilvoliti”, que se refere a 
interesse individual, juridicamente protegido na medida em que não contrastar com um interesse 
público. (GIANNINI, Massimo Severo. Diritto Amministrativo. Volume Secondo, p.75).
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toda a Administração Pública.27

Parte da doutrina insiste na divisão entre público e privado para explicar 

interesse público, ainda que se tenha como ultrapassada e inútil tal dicotomização.

A rígida separação entre público e privado, aliás, é característica do 

pensamento e do modelo liberal fundado sobre uma esfera privada e outra pública, 

ambas bem definidas. Nesse passo, enquanto a esfera privada está calcada na livre 

iniciativa individual e estruturada em tomo de relações de interação que se formam 

entre os indivíduos e os grupos, a pública condensa as relações de autoridade e de 

obrigações que integram as funções de direção e de gestão da coletividade.28

Interesse privado é definido como interesse individualizado, direto, imediato. 

É o interesse próprio, isto é, que afeta diretamente a pessoa, o seu patrimônio, 

mostrando-se como vantagem que lhe é inerente ou que lhe é pertinente.29

A separação entre público e privado, em verdade, refletiu e reflete a divisão 

dos dois ramos centrais do direito: direito público e direito privado, legado do Direito 

romano30. A distinção sempre foi arduamente criticada31 mas manteve-se no transcorrer 

da história (teoria do interesse predominante),32 valendo-se da reflexão que “será de 

direito público a norma que afete imediatamente o interêsse do Estado, ou o interêsse 

da coletividade, embora, mediatamente, afete o círculo do interêsse privado; ao revés,

27 Enciclopédia dei Diritto, p. 1.
28 CHEVALIER, Jean-Jacques. Public/Privé, p.6.
29 DE PLÁCIDO E SILVA,. Vocabulário Jurídico, p.498.
30 “A teoria das duae positiones é atribuída a Ulpiano, (...) segundo o qual o Direito Público diz 
respeito ao Estado Romano (quod ad statum rei romanae spectct) e o Privado, aos interesses dos 
indivíduos singulares (quod ad singulorum utilitatem)” (REIS, Sebastião Alves dos. Uma visão do 
direito, direito público e direito privado, p.l 1).
31 KELSEN critica a separação, alegando favorecer a irrupção da Política na teoria geral do direito. 
(MENDES JÚNIOR, Onofre. Direito Administrativo, p.57). Também DUGUIT, representante da 
teoria monista. (CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios Gerais de Direito Público, p.8 e 
REIS, Sebastião Alves dos. Uma visão do direito, direito público e direito privado, p. 12).
32 A “teoria do interesse” está inserida nas teorias dualistas do direito, que o subdividem em direito 
público e privado. O mencionado autor também refere que a divisão não satisfaz doutrinariamente 
porque a universalidade das normas jurídicas contrapõe-se a toda tentativa de divisão. 
(CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios Gerais de Direito Público).



será de direito privado a norma que tenha por mira imediata o interêsse particular, 

embora mediatamente afete o interêsse público”.33

Partindo da estanque divisão da teoria dos interesses, diversos juristas 

tentaram encontrar o fundamento central da idéia de interesse público, a fim de balizar 

a atividade do Estado. Inicialmente voltadas ao conteúdo formal do conceito, não se 

mostraram suficientes para resolver, na prática, os conflitos travados em tomo do que 

seria interesse público.

Os modelos de administração dos Estados do tipo Liberal e Social 

sustentaram-se sobre tais teorias, associando o interesse público à idéia de interesses 

gerais, interesses que justificavam e exigiam especial atenção do Estado exatamente 

por serem gerais, passando a ser por ele tutelados.

Contudo, enquanto as teorias liberais reconheciam o interesse geral no 

somatório dos interesses individuais, as teorias sociais o identificavam diretamente na 

sociedade, como resultado de uma operação na qual o todo era diverso da soma das 

vontades individuais.

O conceito de interesse público também sofreu tentativas de segmentação a 

partir de outras abordagens metodológicas. A discussão de referência ocorreu na obra 

editada por FRIEDRICH, resultante de uma compilação de ensaios, na qual o editor 

assinalou a flutuação dos pontos de vista apresentados “... desde uma convicção 

justificada de que o interesse público é uma preocupação central da filosofia política e 

legal, até o seu repúdio categórico como mera fachada de interesses especiais e da 

posição de seus adeptos na batalha política ...” .34 O interesse público foi tratado sob o 

enfoque filosófico, econômico, sociológico e político sem, contudo, ganhar densidade 

conceituai.

Merece destaque, no entanto, o ensaio do sociólogo ERNESTS, que trata dos

33 MENDES JÚNIOR, Onofre. Direito Administrativo, vol I, p.59.
34 FRIEDRICH, Cari J. O Interesse Público, p.9.
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fundamentos éticos do interesse público, no qual conclui que o conceito de 

interesse público nos leva iniludivelmente a investigar os critérios acerca do bem-estar 

geral e este último postula valores”.35

Contudo, a busca pelo conteúdo material da noção de interesse público vem 

ocorrendo apenas recentemente, quando nele se reconhecem valores sociais que 

merecem especial proteção do Estado, não por serem gerais, mas por terem conteúdo 

material ligado à dignidade da pessoa humana.

Tendo em conta a novidade do tema é que a doutrina tradicional costuma 

conceituar interesse público sem adentrar no verdadeiro mérito da questão,36 qual seja, 

a de se saber se determinado ato ou fato é ou não de interesse público. Permanece, para 

grande parte dos juristas, o conceito simplista que percebe o interesse público no 

interesse da generalidade, em toda a coletividade estatal.37

CAETANO38 identifica interesse público com os interesses transpessoais da 

pessoa jurídica de direito público. Opõe esses aos direitos pessoais do ente, que 

equivalem aos interesses secundários de ALESSI.39 Em obra anterior, da década de 

1960, o autor já  identificava interesse público com aquele relacionado à existência, à 

conservação e ao desenvolvimento da sociedade política.40

O Dicionário de Política, organizado por BOBBIO, trata do interesse público 

como interesse nacional no contexto da política interna. É entendido como “o interesse

35 ERNESTS, S. Griffíth. Los fundamentos éticos dei interés publico, p. 12.
36 É o que afirma PIZZORUSSO: “... con questa formula infatti non si dice alcunché, né circa la natura 
di questo interesse, né circa i modi in cui può essere individuato ed utilizzato, ed il suo contenuto 
espressivo è perciò sostanzialmente nullo”. (PIZZORUSSO, Alessandro. Interesse pubblico e 
interesse pubblici. p.65).
37 De forma percuciente observa GIANNINI que até o surgimento do Estado pluriclasse a teorização 
que faziam os juristas eram muito simples: de um lado colocava-se os interesses privados, remetendo- 
os ao princípio da autonomia privada, de outro o interesse público, entendido como interesse da 
generalidade, da inteira coletividade estatal. (Tradução Livre. GIANNINI, Massimo Severo. Diritto 
Amministrativo, p. 110).
38 CAETANO, Marcello. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, p.l 15.
39 A clássica separação entre interesses primários e secundários fundada nos ensinamentos de 
Camelutti será melhor tratada a diante.
40 CAETANO, Marcello. Conceito de Direito Administrativo, p.24.
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da generalidade dos habitantes de um país (...) interesse que se contrapõe aos 

interesses particulares de cada um dos cidadãos e de cada um dos grupos econômico- 

sociais (...)”.41

Na doutrina francesa, DEMICHEL também refere-se a interesse público 

como interesse geral, interesse comum a toda a sociedade, pelo qual o Estado é o 

responsável, ou ainda como arbitragem entre os diversos interesses individuais, sendo 

acompanhado nesta última acepção pelos também franceses Georges Vedei e Jean 

Rivero.42

GIANNINI,43 apesar de debruçar-se sobre o estudo do Estado contemporâneo 

e de desenvolver com maestria as questões afetas à heterogeneidade da esfera pública, 

não aborda o interesse público a partir de uma perspectiva ética. Afirma que “ ... um 

interesse é público quando dele é portador uma figura subjetiva que a norma qualifica 

como pública: um órgão do Estado, um ente público territorial, um ente público 

funcional”.44 Ressalta que, às vezes, as normas são escritas de modo tal que certos 

interesses resultam públicos de modo indireto.

Adotando o enfoque do sujeito, GIANNINI45 situa, então, interesse público 

na classificação mais aceita de interesses não privados, que distingue interesses 

difusos, interesses coletivos e interesses públicos. A proposta tem, contudo, foco na 

titularidade do interesse e desconsidera o seu conteúdo ético que, aliás, permite que 

interesses difusos e coletivos sejam também públicos.46

41 Dicionário de política, p.642.
42 DEMICHEL apud BORGES, Alice Gonzales, Interesse Público: um conceito a determinar, p.l 12.
43 GIANNINI, Massimo Severo. Diritto Amministrativo, p.l 13.
44 ‘'Un inteI3Xè pubblico quando ne è portatore una figura soggetiva che le norme qualifichino 
pubblica: un organo dello Stato, un ente pubblico territoriale, un ente pubblico funzionále. Talora le 
norme sono scritte in modo tale che certi interessi risultano pubblici in modo indiretto ”. (GIANNINI, 
Massimo Severo. Diritto Amministrativo, p.l 13).
45 GIANNINI, M. S. Idem, ibdem.
46 DI PIETRO entende, por exemplo, que os conceitos de interesse difuso e coletivo são modalidades 
de interesse público. Afirma: “... Embora se faça essa distinção entre interesse coletivo e interesse 
difuso, constituem, ambos, modalidades de interesse público, já que em todas as hipóteses configurada 
as trata-se de interesse emergente da vida em comunidade, que nem sempre corresponde à soma dos
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Da obra de ONOFRE JÚNIOR47 deduz-se que este autor também não diverge 

do entendimento corrente que interesse público é o interesse do Estado, que não é 

outro senão o interesse da coletividade. Não se aparta da noção do fim social do 

Estado, explicando que “o fim social é a realização do bem comum, não o de cada 

indivíduo, isoladamente considerado, senão o de todos e o de cada um”.48 Não se 

dedica, contudo, propriamente ao conceito de interesse público. Utiliza-o como 

fundamento do poder de polícia, das limitações dos direitos individuais, que considera 

como “ressalvas inspiradas pela predominância dos interêsses coletivos... ”.49

A idéia de o Estado assumir, como seu, interesse público, por conta de sua 

generalidade é, de fato, corrente. VILLA, sobre o tema, afirma que “os interesses 

gerais são interesses sociais que o Estado assume como próprios em cada caso, 

tomando-os públicos, vale dizer, convertendo-os em interesses de toda a coletividade 

e, portanto, em prioridades políticas (...)”.5°

MEIRELLES entende que interesses públicos são “as aspirações ou 

vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade administrada, ou por uma 

parte expressiva de seus membros”.51

BANDEIRA DE MELLO, no mesmo sentido, inicia suas considerações a 

respeito do interesse público indicando-o como interesse do todo, do conjunto social, 

mas conclui que são “interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da sociedade”.52

interesses individuais, mas no qual a maioria dos indivíduos reconhece um interesse próprio e 
direto...”. (Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 
1988, p. 167). Para CRETELLA, quando o Estado assume determinado interesse coletivo, este toma- 
se interesse público. Coloca, nesse passo, que todo interesse público é coletivo mas que nem todo 
interesse coletivo é público: “Para que se possa falar de nteresse público é preciso que o Estado 
coloque determinado interesse coletivo entre seus próprios escopos ...”. (CRETELLA JR, J. 
Dicionário de Direito Administrativo, p.266).
47 MENDES JÚNIOR, Onofre. Direito Administrativo, p.59.
48 MENDES JÚNIOR, Onofre, Idem, p.68.
49 MENDES JÚNIOR, Onofre. Idem, p. 87.
50 VILLA, Jesús Leguina. A Constituição Espanhola e a fuga do direito administrativo, p.635.
51 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, p.82.
52 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, p.51.
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ESCOLA também adota o critério quantitativo para a identificação do 

interesse público, considerando-o como o resultado de um conjunto de interesses 

individuais, compartilhados e coincidentes de um grupo majoritário de indivíduos, que 

se impõe a toda comunidade como conseqüência dessa maioria ...”.53

A utilização das expressões “interesse geral”, “interesse coletivo”, “interesse 

social”, “interesse comum” etc., como ferramentas retóricas, foi reconhecida por 

PIZZORUSSO, na doutrina italiana, como válida para conceituar interesse público. 

Afirma, contudo, que a aparente sinonímia denota, em alguns casos, a existência de 

diferentes enfoques de interesse público, sustentados sobre um mesmo fundo comum. 

Adverte que: “o seu significado (...) tende a confundir-se com aqueles de outras 

expressões similares que em alguns casos operam como seu sinônimo, mas em outros 

estão a indicar hipóteses sob vários aspectos mais amplas ou mais restritas, mas 

sempre dotadas, ao menos, de uma base comum”.54

No entanto, se é certo que não há uma unidade em tomo do que seja interesse 

público, existem pontos de convergência relativamente ao tema. O primeiro é que ele é 

um conceito político-ideológico e por isso seu conteúdo varia imensamente; o segundo 

é que o interesse público não é único e sim múltiplo, identificável muito mais no caso 

concreto do que em qualquer tentativa teórica.55

Outra unanimidade é que o debate sobre o interesse público, ainda que não 

conclusivo, tem sido útil para iluminar dimensões importantes da responsabilidade

53 ESCOLA, Hector Jorge. El interés Público como fundamento dei Derecho Administrativo, p.249. 
Tradução livre do trecho: “El interés público es el resultado de un conjunto de interesses individuales, 
compartidos y coincidentes de un grupo mayoritário de indivíduos, que se asigna a toda la comunidad 
como consecuencia de esa mayoria...”.
54 PIZZORUSSO, Alessandro. Interesse pubblico e interesse pubblici, pp.58-59. Tradução livre do 
trecho: “II suo significato (...), tende a confondersi con quello di altre espressioni simili che in alcuni 
casi operano come suoi sinonimi, mentre in altri stanno ad indicare ipotesi sotto vari aspetti più ampie 
o più circonscritte, ma pur sempre dotate almeno di una base comune”.
55 Nas palavras de José Antonio Fos: “El interés público es un concepto standard, móvil, un concepto 
válvula, contingente y que varia en relación con el momento, el lugar y las circunstâncias de hecho de 
toda índole. Interés público existe en un momento determinado y puede no existir en otro”. (FOS, José 
Antonio Garcia-Trevijano. Tratado de Derecho Administrativo, p.415).
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pública de todos os segmentos do Estado envolvidos na formulação e implementação 

de políticas públicas.56

A percepção da estreita vinculação do conceito de interesse público ao 

domínio ideológico remete o conceito a uma área de instabilidade. HARMON define 

interesse público como “o resultado permanentemente cambiante da atividade política 

de indivíduos e grupos dentro de um sistema político democrático” .57

Reconhece-se a impossibilidade de um conceito unitário de interesse público, 

apresentando-o como resultado da competição entre pluralidade de grupos com 

interesses múltiplos. “Nesse sentido o que resultará como interesse público dependerá 

dos mecanismos de representação e articulação disponíveis no sistema político e do 

nível de participação que se permita no processo decisório de formulação de políticas. 

O interesse público seria buscado pela eliminação de constrangimentos ao acesso de 

interesses diversos, pela articulação de preferências, pela permissão para que valores 

latentes se tomem manifestos ao longo do processo de definições de política”.58

SORAUF59 afirma que uma definição de interesse público vai sempre 

depender de quem defina. Identifica quatro tipos de definições: a) conjunto de 

interesses ou valores amplamente compartilhados que refletem moralidade, eficiência, 

justiça, tradição ou o bem-estar e sobrevivência do Estado; b) interesse que, pela 

indiscutível desejabilidade e pela sabedoria que lhe são atribuídas, recebe prioridade 

sobre todos os outros interesses (conservação dos recursos naturais, erradicação de 

favelas, construção de escolas etc); c) interesse associado aos padrões morais que 

orientam as ações públicas e individuais (busca de altos padrões éticos como 

liberdade, justiça, direito de propriedade, eqüidade); d) interesse público sem conteúdo 

definido: é produto de competição, acomodação e compromisso entre grupos

56 Dicionário de Ciências Sociais, p.629.
57 Idem, ibdem.
58 Idem, ibdem.
59 Idem, ibdem.
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diferentes.

O supracitado autor destaca que a pretensão a um conceito unitário de 

interesse público supõe a viabilidade de se identificar um conjunto único de interesses 

que atenderia igualmente a todos os membros de uma comunidade. Isto significaria 

dizer que os indivíduos são capazes de abrir mão inteiramente de seus interesses 

particulares, o que não corresponde à realidade.

O conceito de interesse público está, de fato, constantemente sujeito às 

mudanças do ambiente e do próprio aperfeiçoamento do processo de articulação de 

interesses. Sua conceituação depende dos arranjos institucionais de toda a sociedade.

Por essa razão a conceituação formal, tradicional, de interesse público, não 

consegue esgotar o tema nem apresentar-se como suficiente na solução dos conflitos 

envolvendo a questão.

É necessário que se busquem zonas seguras de interpretação e compreensão 

do interesse público a partir do conteúdo ético do conceito, tendo como certo que o 

interesse público será sempre aquele merecedor, em determinado tempo e espaço, de 

especial tutela do Estado por sua importância para a sociedade.

1.3 INTERESSE PÚBLICO -  CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO

As transformações econômicas, culturais, sociais e políticas sofridas pela 

sociedade no transcorrer da história modificam o conteúdo e o alcance de conceitos 

elementares, condutores da própria vida em comunidade. A mutabilidade deles será 

tanto maior quanto mais vaga for a expressão (a palavra) e também quanto maior for 

sua ligação ao domínio ideológico.60

Nas últimas décadas a doutrina, principalmente do direito administrativo,

60 Domínio ideológico aqui entendido como conjunto de idéias e de valores respeitantes à ordem 
pública e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos. (Dicionário de Política, 
p.585).
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cuidou desse tema instituindo a categoria dos conceitos jurídicos indeterminados, 

definindo-os como aqueles que possuem termos ambíguos ou imprecisos que 

necessitam ser complementados pelo aplicador da norma a partir da realidade.61

SAINZ MORENO dedicou-se especialmente ao assunto afirmando que “um 

termo é indeterminado quando não tem limite preciso, quando não traz sobre a 

realidade a que se refere uma linha clara"/2 Conclui que a indeterminação em tomo de 

idéias nucleares é necessária como meio de qualificar a realidade e alcançar resultados, 

e que não impede que se formulem juízos de verdade no caso concreto. Afirma que a 

função dos conceitos indeterminados é a de proporcionar a mais exata aplicação da 

norma.

GRAU, apesar de entender que não há conceitos jurídicos indeterminados 

mas sim termos indeterminados, também aponta a utilidade dessa ferramenta, 

destacando que os parâmetros para o preenchimento dos termos devem ser buscados 

na realidade, “... inclusive na consideração das concepções políticas predominantes, 

concepções essas que variam conforme a situação das forças sociais ...”.63

O conceito de interesse público encontra-se nessa categoria. É vago64 e 

impreciso por excelência e sua ligação estreita com o poder65 confere-lhe alto grau de 

mutação.

Não por outra razão, FARIA66 enfatiza que a determinação do conceito de

61 GRAU, Eros. Direito, Conceitos e Normas Jurídicas, p.72.
62 SAINZ MORENO, Fernando. Conceptos jurídicos, interpretación y  discricionalidad 
administrativa, p.70. Tradução livre do trecho: “un término es indeterminado cuando no tiene limite 
preciso, cuando no traza sobre la realidade a la que se refiere una línea clara”.

GRAU, Eros. Direito, Conceitos e Normas Jurídicas, p.72.
64 Vicente Greco Filho cita a ilustração de Genaro Carrió para a vaguidade, dizendo “é como se nós 
tivéssemos um foco de luz. Nós sabemos bem o que está escuro e nós sabemos bem o que está 
iluminado. Mas há uma zona de penumbra de muito difícil qualificação. Isto porque a natureza e a 
ordem jurídica são analógicas e não digitais (...)” (GRECO FILHO, Vicente. O Interesse Público que 
justifica a intervenção do Ministério Público, p.29).
65 Nos dizeres de José Eduardo Faria, o interesse público tem sido entendido como um padrão 
destinado a servir como critério para balizar, fundamentar e legitimar as decisões governamentais. 
(FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na Democratização Brasileira, p.65).
66 FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na Democratização Brasileira, p.64.
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interesse público tem sido tradicionalmente “dilemática”.

GIANNINI não poupa palavras ao dizer que “é óbvio que os interesses 

públicos sujeitam-se a precisos condicionamentos da ideologia política e social”.67

ENTERJRJA é peremptório: "que a idéia de interesse público, ou de interesse 

geral, é um conceito legal (...) de alcance indeterminado, é de todo evidente”,68 

enfatizando que nem por isso a discussão está sepultada. A grande questão que se põe 

em tomo do interesse público, e dos conceitos jurídicos indeterminados de modo geral, 

é a da utilidade dessa ferramenta na busca de uma solução verdadeira no caso 

concreto, tendo em mira o núcleo central do conceito.

Destarte, conceitos indeterminados não são indetermináveis. Contrariamente, 

são fórmulas que permitem ao intérprete ajustar a norma à hipótese concreta, de modo 

a melhor atender ao significado do conceito. “O público, o geral, o comum é um 

conceito amplamente indeterminado, em tese, de amplo espectro, sobre cuja extensão 

concreta cabe inclusive polêmicas políticas ou interpretativas, mas que pode funcionar 

e funciona (e essa é toda a intenção de sua utilização) para excluir certas atuações e 

incluir outras, como uma regra limitadora, mas que se faz bastante precisa quando é 

questionada em um caso concreto”.69

CALMON DE PASSOS, na tentativa de definir interesse público, acentua a 

interferência do cenário político nessa tarefa, dizendo que ele não comporta soluções 

de caráter genérico porque "deriva da constante combinação de diversas influências,

67 GIANNINI, Massimo Severo. Diriíto Amministrativo, p.l 12. Tradução livre do trecho: “Èovvio che 
gli interessi pubblici subiscono precisi condizionamenti dalle ideologic politiche e sociali”.

ENTERRIA, Eduardo Garcia de. Una nota sobre el interés general como concepto jurídico 
indeterminado, p.29. Tradução livre do trecho: “que la idea de interés público, o de interés general, es 
un ‘concepto legal’ (...) de alcance indeterminado, es la evidencia misma".
69 ENTERRIA, Eduardo Garcia de. "Una nota sobre el interés general como concepto jurídico 
indeterminado", p.32. Tradução livre: "Lo público, lo general, lo común es un concepto ampliamente 
indeterminado, por supuesto, de muy amplo espectro, sobre cuya extension concreta caben incluso 
polémicas políticas o interpretativas, pero que puede funcionar y funciona (y ésa es toda la intención 
de su utilización) para excluir certas actuaciones y para incluir otras, como un canon delimitador, pero 
que se hace bastante preciso en cuanto es cuestionado en un caso concreto...".
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algumas das quais provêm da experiência passada, enquanto outras nascem da escolha 

que cada operador jurídico singular cumpre, hic e nunc no exercício da função que lhe 

foi atribuída (...)”.7°

KARIYA71 destaca, com propriedade, que a conceituação de interesse 

público oscila no tempo e no espaço em virtude de mudanças sociais ou temporais, 

sendo que o interesse público para um determinado povo pode não ser assim 

considerado por um outro e este mesmo povo pode, com o decorrer do tempo, mudar 

radicalmente a posição anteriormente adotada.

Existe, no entanto, certa discussão doutrinária acerca do exercício da 

discricionariedade na aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados. Defendem, 

aqueles que acreditam na utilização concomitante do poder discricionário, que a 

aplicação do conceito não permite identificar uma única solução justa.72

Ao tratar dos descompassos e conflitualidade na determinação do interesse 

público, BORGES, no entanto, rejeita a discricionariedade na aplicação do conceito, 

ao afirmar que:

“(•••) o preenchimento deste (conceito de interesse público) que, por natureza, é o 
mais amplo e plurissignificativo dos conceitos indeterminados, há de se resultar de 
um cuidadoso trabalho de sopesamento das condições oferecidas pela realidade. 
Nessa avaliação, não deve entrar nenhuma dose de discricionariedade do 
governante. Será o melhor intérprete aquele que melhor se identificar com os 
legítimos reclamos e aspirações sociais de seu tempo, em uma postura que nosso 
ordenamento jurídico exige, como luminoso ponto cardeal de sua atuação (...) seja 
impessoal e descompromissado com outros interesses estranhos”.73

ENTERRIA filia-se também a essa linha de pensamento dizendo que “de

70 CALMON DE PASSOS apud GUGEL, Maria Aparecida. O interesse público e o interesse coletivo,

P-5 2 -
KARIYA, Aurea Satica. O interesse público e as pessoas jurídicas de direito público interno, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, p.38.
72 Esse o entendimento de M. Beltrán, citado por ENTERRÍA (ENTERRIA, Eduardo Garcia de. “Una 
nota sobre el interés general como concepto jurídico indeterminado”, p.42) e, no Brasil, de Celso 
Antônio de Mello, (MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional, 
p.22 e segs.).

BORGES, Alice Gonzalez. Interesse Público: um conceito a determinar, p.l 15.
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modo algum poderia interpretar-se, precisamente, como expressões que habilitam os 

titulares dos poderes púbicos para resolver o que seu bem querer ou sua imaginação 

possam sugerir, como habitantes de uma verdadeira discricionariedade, em sentido 

técnico, segundo a qual qualquer decisão, qualquer opção entre alternativas seria 

legítima”.74 Afirma que uma coisa é a interpretação da lei, outra, bem distinta, é a 

habilitação por dita lei de poderes discricionários à Administração.

Mas a discussão não parece prosperar. CORREIA pontua a questão 

afirmando que conceitos indeterminados não são aqueles cuja aplicação suscitam 

dificuldades de entendimento que podem ser dissipadas pela interpretação. A 

verdadeira indeterminação, afirma, existe quando “só é ultrapassável através de uma 

avaliação ou valoração da situação concreta baseada numaprognose, isto é, num juízo 

de estimativa sobre a futura actuação de uma pessoa (...), sobre a futura utilidade de 

uma coisa ou sobre o futuro desenrolar de um processo social”.75

E é o próprio ENTERRÍA que concorda haver casos em que o “interesse 

público” está sujeito a duas etapas de aplicação. O primeiro momento seria reservado à 

interpretação da lei, a fim de localizar os interesses descritos na norma, e o segundo 

destinado à decisão administrativa em face dos fatos, quando poderia optar por mais de 

um caminho para alcançar a finalidade identificada.76 Confirma, também, o

74 ENTERRÍA, Eduardo Garcia de. "Una nota sobre el interés general como concepto jurídico 
indeterminado, p.31. Tradução livre do texto: “En modo alguno podrían interpretar-se, precisamente, 
como expresiones que habiliten a los titulares de los poderes públicos para acordar lo que su buen 
querer o su imaginación puedan sugerirles, como habitantes de una verdadera discrecionalidad, en 
sentido técnico, según la cual cualquier decisión, cualquier opción entre alternativas seria legítima”.
75 CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos, 
p .473.

Pode-se ilustrar a situação com o art. 6o, § 3o, II, da Lei 8987/95: “§ 3o Não se caracteriza como 
descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após o prévio aviso, 
quando: (...) II -  por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade” -  grifou- 
se. Bem, primeiramente caberia ao administrador verificar qual seria esse interesse no caso do serviço 
de fornecimento de água, por exemplo. Nessa análise não poderá o administrador se furtar em 
reconhecer que esse interesse é o da sobrevivência digna do indivíduo. A  discricionariedade ocorrerá 
no segundo momento, quando o administrador tiver que verificar se a situação concreta do indivíduo 
ou da comunidade, no caso de supressão dos serviços implicará, de fato, ofensa àquele interesse.
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doutrinador espanhol, que a unidade de solução justa não quer dizer que haja uma só 

conduta específica e singular que possa merecer, entre as infinitas possíveis, a 

qualificação de interesse público. A única solução justa, para o autor, refere-se à 

existência de um limite preciso e manifesto à indeterminação e que o interesse público, 

por ser um conceito de valor, permite a utilização de um “âmbito de apreciação” pela 

Administração.

Verifica-se, pois, que não há verdadeira discordância entre os dois 

entendimentos. O “âmbito de apreciação” ou “margem de apreciação” refere-se, de 

fato, a um exercício de discricionariedade administrativa,77 mas nem por isso o termo 

deixa de ser um conceito jurídico indeterminado. CORREIA é preciso em sua lição: 

“O executor tem de optar por uma entre várias hipóteses causais em abstracto 

possíveis e essa opção não é juridicamente determinada”.78

E não é outro o posicionamento de MELLO quando afirma que:

“... seria excessivo considerar que as expressões legais que os designam, ao serem  
confrontadas com o caso concreto, ganham, em todo e qualquer caso, densidade 
suficiente para autorizar a conclusão de que se dissipam por inteiro as dúvidas 
sobre a aplicação ou não do conceito por elas recoberto. Algum as vezes isto  
ocorrerá. O utras não. Em inúmeras situações, mais de uma intelecção seria 
razoavelmente admissível, não se podendo afirmar, com  vezos de senhoria da 
verdade, que um entendimento divergente do que se tenha será necessariamente 
errado, isto é, objetivamente reputável com o incorreto”.79

Nesse passo, correto afirmar que o que há, na aplicação dos conceitos 

jurídicos indeterminados, é a existência conjunta de critérios de vinculação

77 É o que ensina Sérvulo Correia ao referir-se aos direitos administrativos francês, italiano e 
português: “A livre decisão para que remetem (os conceitos jurídicos indeterminados) respeita pois à 
verificação ou não verificação de um dos elementos da situação concreta de que depende a produção 
dos efeitos jurídicos. É este o mesmo domínio que, na jusisprudência francesa, é designado por 
‘qualificação dos factos’ e que respeita não à constatação material dos pressupostos de facto mas à 
valoração destes para concluir sobre se deve ou não agir. E é ainda o domínio que, nos direitos 
administrativos italiano e português, tem sido integrado na assim chamada ‘discricionariedade 
técnica’”. (CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contratos 
administrativos, p.472).
78 CORREIA, José Manuel Sérvulo. Idem, p.474.
79 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional, p.22.
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(competência, finalidade, aplicação da norma à hipótese, correção da interpretação da 

norma e proporcionalidade), que podem ser controlados e que se encontram na 

primeira etapa a que se refere ENTERRÍA, e de uma margem de livre decisão 

(apreciação), juízo valorativo do administrador, que não permite controle.80 Não há, 

assim, uma contraposição entre aplicação do conceito indeterminado e exercício de 

discricionariedade, e sim a conjugação de critérios vinculados e discricionários na 

opção feita pelo aplicador da norma.

Os critérios de vinculação da opção realizada pelo administrador são aferidos 

a partir da idéia central do conceito, o chamado “núcleo comum” que, não obstante 

seja também variável (porque ideológico), desfruta de uma significativa estabilidade 

no tempo e no espaço que permite a avaliação segura da escolha feita pelo aplicador da 

norma.

Esse núcleo constitui o significado primário do conceito, a zona de certeza, a 

que FOS81 refere-se como “principio de dirigibilidad” da atuação administrativa.

O núcleo é formado por idéias ou expressões bastante precisas ou 

determinadas, presentes ou não na própria norma, ou mesmo na doutrina, 

jurisprudência e também no senso comum ou cultura de um povo.

Além da zona de certeza positiva, sobre a qual não pairam dúvidas quanto ao 

significado, e que se situa junto ao núcleo, a estrutura dos conceitos jurídicos 

indeterminados é formada pela zona de dúvida ou incerteza, cujos limites não podem 

ser tidos como certos em todas as aplicações da norma, também chamado de halo; e 

zona de certeza negativa, na qual tem-se como certa a não-aplicação do conceito.

O halo dos conceitos indeterminados é aclarado no caso concreto, a partir de 

critérios vinculantes e juízos de valor, permitindo o encontro de seu verdadeiro 

significado.

80 CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos, 
p.475-477.

FOS, Jose Antonio Garcia-Trevijano. Tratado de Derecho Administrativo, p.417.
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No conceito de interesse público pode-se visualizar essas três zonas.

O núcleo, que oferece a direção exata da interpretação da norma e de sua 

aplicação, volta-se ao conteúdo ético central, aos princípios basilares da vida em 

sociedade.

A zona de incerteza do interesse público, assentada visivelmente na 

formulação e implementação de políticas públicas, define-se nos casos concretos pela 

própria Administração e também pela participação ativa da comunidade, organizada 

ou não,- mediante escolhas explícitas acerca do que é de seu interesse e mediante 

efetivo controle sobre a Administração. Neste último caso, em um segundo momento, 

contudo, a definição do interesse público no caso concreto seria feita pelo Judiciário.82

A zona de incerteza negativa é evidente no conceito de interesse público e 

relaciona-se à idéia do privatístico, do corporativo e do egoísta, daquilo que só 

interessa a pessoas individualmente consideradas, sem qualquer transcendência social.

A partir dessas considerações, pretende-se, pois, identificar o que modificou 

no conceito do interesse público, tanto em seu núcleo como em suas zonas de certeza 

negativa e de incerteza, sempre tendo em conta que a natureza de conceito 

indeterminado não impede sua perfeita determinação no caso concreto.

É importante perceber que tais mudanças não ocorreram de modo repentino e 

tampouco em razão de mera opção conceituai. Entrelaçado ao poder, o conceito de 

interesse público sofreu paulatina influência dos modelos de Estado, influências 

políticas, econômicas e sociológicas, adaptando-se a anseios e aspirações do seu tempo 

e lugar.

82 BORGES, Alice Gonzales. Interesse Público, p.l 10. A autora cita, ainda, ENTERRÍA para quem, a 
despeito de intensos debates sobre a possibilidade do juiz imiscuir-se na discricionariedade do 
administrador, cabe ao magistrado fiscalizar a aplicação da norma, avaliando se a solução a que com 
ela tem-se chegado é a única solução justa que a lei permite.



2 INTERESSE PÚBLICO: EVOLUÇÃO DO CONCEITO

Desprendido da noção do bem comum o interesse público que sustentou o 

direito liberal do início do Estado moderno modificou-se significativamente nos dias 

atuais. E essa mudança ocorreu no nível ético da noção nuclear do interesse público.

Ao falar-se em interesse público, hoje, incluem-se diversas áreas, matérias, 

bens e setores que antes eram tidos como pertencentes exclusivamente ao domínio 

privado. Vê-se interesse público no mais puro bem comum, coletivo, mas também na 

proteção das minorias; na saúde, na educação e também nos preços do mercado, nos 

marcadores de qualidade.83

Não se pretende extremar a idéia a partir de um entendimento equivocado e 

inverso de haver interesse público em tudo e em todas as áreas, a partir da justificativa 

de que a vida em sociedade requer, sempre, um conjunto de regras e leis para controlá- 

la e que a finalidade do direito é, em última análise, o bem comum. O interesse público 

que se trata, a despeito de transitar também na esfera privada dos indivíduos, é aquele 

que exige um especial proceder do Estado e da sociedade, como mencionado adrede, 

uma especial ordenação por envolver importantes extemalidades positivas.84

Essa expansão conceituai tem motivos diversos e está associada à quebra da 

hegemonia estatal na escolha e realização do interesse público, sendo que as principais 

razões da mudança podem ser identificadas no pensamento político dominante na 

construção dos modelos de Estado na modernidade.

83 “Nos países sem tradição administrativista, como Estados Unidos e Inglaterra, sempre houve um 
grupo de utilidades públicas, como ferrovias, tramways, docas, canais, represas, empresas de gás e 
eletricidade, reguladas pelo Parlamento, embora algumas fossem dirigidas por autoridades locais, 
outras por companhias, outras por comissões”. (MENEZES, Djacir. Direito Administrativo Moderno: 
os princípios estruturais do Estado Nacional na Administração Pública, p.97).
84 A expressão “importantes extemalidades positivas” é encontrada em artigo de Carlos Antonio 
Morales, devendo ser compreendida com relação àqueles interesses que, atendidos a partir de ações de 
dimensão social, econômica ou cultural, refletem importantes benefícios para toda uma comunidade, 
segmentos dela ou para uma pluralidade de sujeitos. (MORALES, Carlos Antonio. Provisão de 
serviços sociais através de organizações públicas não-estatais: aspectos gerais, p.52)
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2.1 BEM COMUM X INTERESSE GERAL

A idéia de interesse público nunca esteve dissociada da idéia de bem comum. 

Mais que isso, sua origem remonta ao pensamento clássico filosófico exatamente na 

construção e valorização do bem comum como fim a ser perseguido pelos homens e 

assegurado pela polis.

Aristóteles trazia clara e evidente a noção do bem comum como fundamento 

das boas formas de governo em contraposição aos interesses pessoais. BOBBIO 

comenta que para Aristóteles "a razão pela qual os indivíduos se reúnem nas cidades -  

isto é formam comunidades políticas -  não é apenas viver em comum, mas a de ‘viver 

bem’ (...) e para que o objetivo possa ser realizado, é necessário que os cidadãos visem 

ao interesse comum, ou em conjunto ou por intermédio dos seus governantes".85

A idéia de bem comum, impregnada pela moral, foi valorizada com o 

pensamento cristão na Idade Média, que enfatizava a solidariedade social.

Destaca-se o pensamento de Santo Tomás de Aquino, trazido por 

DESWARTE,86 para quem o bem comum compõe-se por tudo aquilo que o homem 

deseja; sendo o homem um ser social, ele procura não só o seu próprio bem, mas 

também aquele do grupo a que pertence. Refere que a essência do bem comum é a 

vida dignamente humana.

MARITAIN87 descreve bem comum da cidade como "sua comunhão no bem 

viver e acentua que sob pena de desvirtuar a própria natureza, ele (bem comum) 

implica e exige o reconhecimento dos direitos fundamentais das pessoas (...) e 

comporta como valor principal a mais larga possibilidade de acesso (isto é, compatível

85 BOBBIO, Norberto. Teoria das Formas de Governo, p.56.
86 DESWARTE, Marie-Pauline. Intérêt Générale, Bien Commun, p. 1309-1311.
87 MARITAIN apud LINS, Carlos Francisco B. R. Bandeira. Breves reflexões acerca do bem comum, 
p.58.
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com o bem do todo) das pessoas à sua vida de pessoa e à sua liberdade de expressão -  

e às comunicações de bondade que por sua vez daí procedem".

A promoção do bem comum, desejo do indivíduo como membro da 

sociedade, sempre foi considerada como finalidade do Estado, vinculando-se a ele a 

idéia de interesse público. O Estado tinha a missão de ajudar o indivíduo a ser feliz, 

complementando o que a solidariedade entre os homens não conseguia suprir.

Trazendo a lição de Santo Tomás de Aquino, ONOFRE JÚNIOR88 também 

procura identificar o fundamento do controle do poder no bem comum. O modo e o 

uso do poder, afirma, devem se comportar nos limites traçados pelo fim último, ou 

seja, pelo bem comum. “E, como o bem do indivíduo é meio para atingir aquêle fim, é 

de mister que seja respeitado, só podendo se manifestar o poder, em relação ao bem 

individual, na medida que êle fôr necessário ou útil à colimação do fim perseguido 

pelo Estado”.89

Contudo, nem por isso o público pertencia exclusivamente ao Estado. 

Segundo FARIA, foram "os modernos, ao receberem o Direito Romano e ao 

interpretarem o amplo processo de centralização administrativa e política promovida 

pelos romanos que fundiram o que é público com o que é estatal, o que é comum ao 

populus romanus (portanto, o que é de todos numa comunidade política), com o que 

pertence em propriedade ao Estado".90

DESWARTE91 aponta as idéias liberais e contratualistas de fins do século 

XVII e XVIII como responsáveis pela modificação sensível do conteúdo da noção de 

interesse público e também pela separação rígida entre Estado e sociedade, atribuindo- 

lhes diferentes papéis.

As teorias liberais, individualistas, substituíram a noção de bem comum pela

88 MENDES JÚNIOR, O.. Direito Administrativo, p.70.
89 MENDES JÚNIOR, Idem, ibdem.
90 FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na Democratização Brasileira, p.64.
91 DESWARTE, Marie-Pauline. Intéret Générale, Bien Commun, p. 1309-1311.
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idéia de interesses gerais, passando a considerar o interesse público como a soma dos 

bens e interesses individuais, notadamente os direitos civis da burguesia. Perdeu-se, 

dessa forma, a noção filosófica e moral do bem comum,92 voltada a princípios de 

solidariedade social, ao que é bom e não ao que é útil, na qual cabia ao Estado 

assegurar condições públicas normais e estáveis para que indivíduos e suas famílias 

pudessem levar uma vida digna, normal e feliz segundo as leis de Deus.93 A moral é 

afastada do direito.

A corrente chamada de liberalista, representada por Locke, Adam Smith e 

Stuart Mill, entendia, assim, que o interesse público condizia com a utilidade privada, 

aferível por uma espécie de média estatística de aspirações e suposições a serem 

satisfeitas por meios públicos.94

A rígida separação entre o Estado e sociedade civil deixou para o particular e 

para as regras de mercado os serviços sociais, tais como a educação e a saúde, que 

eram tidos como interesses privados. Conforme acentua FERRAZ,95 o Estado era 

apenas o lugar da realização política e a ele cabia assegurar a realização dos direitos 

individuais de liberdade e propriedade, responsabilizando-se pela segurança (interna e 

externa) e pela garantia da livre iniciativa.

A noção vinha, sem dúvida, impregnada pelo intuito de proteção dos 

indivíduos em face do Estado, a fim de consolidar um sistema global de garantias dos

92 A noção de bem comum foi utilizada como referência no Império Romano e na Idade Média. 
(FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na Democratização Brasileira, p.64). Nesse sentido, 
CAPITULA afirma que “A idéia de interesse público associada à de bem comum, com forte influência 
moral e ideológica, é substituída pela idéia de interesse geral, onde a vontade individual constitui fonte 
de soberania”. (CAPITULA, Sueli Solange. Interesse Público - Princípio Constitucional Implícito, 
p.174).

Marie-Pauline DESWARTE cuidou de diferenciar bem comum de interesse geral a partir da idéia 
que o bem comum é a perspectiva filosófica (referência moral) do interesse geral, marcado pelo 
utilitarismo. Destaca que, enquanto o bem comum é universal (para todos e de todos), o interesse geral 
semeia divisão e egoísmo, porque é criado pelo poder. (DESWARTE, Marie-Pauline. Intéret 
Générale, Bien Commun, p. 1309-1311).
94 ANDRADE, Luciano Benévolo de. Curso Moderno de Direito Administrativo, p.29.
95 FERRAZ, Tércio Sampaio. Interesse Público, p. 18.
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direitos particulares.96

O interesse público era, pois, realizado pelo Estado de forma negativa; ou 

seja, a não-intervenção permitia a realização dos interesses econômicos individuais e, 

via de conseqüência, garantia o interesse geral. A liberdade individual era considerada 

instrumento central para o desenvolvimento da sociedade pois, “seguindo o raciocínio 

de Bentham, Stuart Mill, Montesquieu, entendia-se que o interesse pessoal contribuía 

com o interesse geral tendo em vista que um ser humano livre não pode senão 

contribuir ao progresso social: é a teoria da convergência de interesses”.97

Em outras palavras, o governo liberal tinha por objetivo fazer composições 

(geralmente negativas) que intensificassem a satisfação dos interesses privados, cuja 

soma correspondia ao interesse geral.

A lei foi o instrumento central para a realização do interesse público nesse 

período. Incumbia-lhe garantir a propriedade e a liberdade, submetendo o Estado a 

regras rígidas de respeito aos direitos individuais.

Conforme expressão de ONOFRE JÚNIOR,98 o princípio da legalidade 

assegurava a imunidade dos direitos individuais contra as opressões do poder público.

CLEVE destaca que “A sacralização da lei, ocorrida no século XIX, 

decorreu do fato de apenas o Legislativo representar a vontade da nação...”99 e refere 

que suas características de generalidade (abstração e impessoalidade) e permanência 

atendiam plenamente ao perfil e aos anseios da sociedade daquele tempo, menos 

dinâmica e menos técnica que a atual.

96 Segundo Diogo do Amaral essas concepções evoluíram por conta da “acção esclarecida e corajosa 
do Conseil d 'Etat francês” a partir de uma espécie de jurisprudência pretoriana. (AMARAL, Diogo 
Freitas. Curso de Direito Administrativo, p.81).
97 DESWARTE, Marie-Pauline. Intérêt Générale, Bien Commun, p.1305. Tradução, livre do texto: “... 
a la suite de Bentham, Stuart Mill, Montesquieu, ils estimait que l’intérêt personnel contribuait à 
l’intérêt général, car un être humain libre ne peut que contribuer au progrès social: c ’est la théorie de la 
convergence des intérêt...”.
98 MENDES JÚNIOR, Onofre. Direito Administrativo, p.60.
99 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo, p.54.
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O predomínio da lei representava o predomínio do Legislativo na definição 

do interesse público. Dessa forma, a atuação do Executivo e o recurso ao Judiciário 

para essa tarefa era entendido como algo excepcional.100

Pontual o comentário de CAVALCANTI quando trata da intervenção do 

Estado no domínio econômico, afirmando que será ilegítima “somente se não atender 

ao interêsse público, ao interêsse social, aos princípios de justiça que devem presidir 

nossa vida econômica. Mas quem será o juiz dêsses interêsses? -  O Poder 

Legislativo”.101

Contudo, segundo FARIA,102 a perspectiva utilitarista (Bentham) do interesse 

público no liberalismo tinha limitações evidentes, pois supunha que a soma total das 

ações individuais egoístas equiparava-se à felicidade máxima da comunidade, o que 

não é real. Subestimava as contradições sociais, as diferenças culturais e as privações 

de grupos historicamente marginalizados.

Além disso, o distanciamento do Estado das questões sociais foi revelando a 

deficiência do modelo para atender os crescentes anseios dos indivíduos. AZEVEDO, 

descrevendo a situação de penúria dos povos, decorrente do colapso econômico 

instalado entre as duas Grandes Guerras, conclui de forma enfática que “O mais 

dramático é que, dentro do receituário da economia liberal, não havia solução que 

parecesse capaz de solucionar tal estado de coisas”.103 A impotência da perspectiva 

liberal fez emergir propostas de cunho social.

A expressão “interesse público” nesse período sequer era corrente. A idéia 

vinha entremeada aos demais institutos de direito administrativo, sobretudo da ordem 

pública, liberdade, propriedade, segurança individual.

Em verdade, não havia a preocupação em conceituar o interesse público

100 CLÈVE, Clèmerson Merlin, Idem, ibdem.
101 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios Gerais de Direito Público, p.228.
102 FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na Democratização Brasileira, p.72.
103 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito, Justiça Social e Neoliberalismo, p.87.
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porque a lei, em seu próprio texto, delimitava de forma suficientemente detalhada e 

objetiva seu alcance. Pouco era deixado ao talante da discricionariedade do 

administrador até porque muito pouco era deixado para a atuação positiva do Estado.

Bastante clara apresentava-se a separação entre público e privado: de um 

lado os interesses privados, que eram remetidos para o princípio da autonomia privada, 

e de outro o interesse público, entendido como interesse geral da coletividade.

2.2 INTERESSE PÚBLICO E SERVIÇO PÚBLICO

As teorias sociais (ou coletivistas) que ganharam força a partir da Primeira 

Guerra Mundial novamente modificaram o conteúdo do interesse público, a despeito 

de permanecer a idéia conceituai central dos interesses gerais.

Cabia, agora, ao Estado, não apenas garantir os direitos civis e políticos, mas 

também garantir e satisfazer direitos sociais, ligados à educação, à saúde e à 

previdência; era o Estado Social, Estado Providência ou Estado de Bem-Estar Social. 

Para BONAVIDES, aliás, “Estado social significa intervencionismo, patronagem, 

paternalismo”.104

TOURAINE assinala que o fenômeno ocorreu de forma globalizada, 

enfatizando que “(...) Dos países comunistas aos países social-democratas, dos 

nacionalistas pós-coloniais aos regimes nacional-populistas latino americanos e ao 

Partido do congresso indiano, foi a vontade política nacional que dominou a vida 

econômica, traduzindo-se concretamente numa elevação muito acentuada da 

participação do Estado na produção nacional”.105

De fato, as profundas transformações sofridas pela sociedade que se tomava 

industrial levaram o Estado a abandonar sua posição passiva e a intervir incisivamente 

nas atividades até então tidas como privadas a fim de realizar o interesse público. As

104 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social, p.203.
105 TOURAINE, Alain. Igualdade e diversidade: o sujeito democrático, p.56.
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tensões sociais criadas pela inflação e desemprego, a fome e as doenças, deflagradas 

com a crise de 1929 e acentuadas mais tarde com a Segunda Guerra exigiram do 

Estado esse novo posicionamento. Para CLÈVE: “A crise recorrente do capitalismo, o 

sufrágio universal, as reivindicações da classe operária, as revoluções socialistas, a 

passagem da empresa individual para a coletiva e da concorrência para o oligopólio, a 

emergência da sociedade de massas e a conseqüente urbanização pela qual passou o 

mundo, esses dados todos, somados a outros, concluíram por forçar o nascimento de 

um novo tipo de Estado”.106

Entendeu-se, a partir de então, que em certos setores o interesse público só 

seria garantido e realizado com a prestação dos serviços sociais pelo Estado, direta ou 

indiretamente,, e mediante forte intervenção na economia.107

AZEVEDO, analisando o sentido do Direito no Welfare State, afirma que “... 

o Estado passou da abstenção à ação. Tomou-se o grande fator de impulsão e 

conformação do corpo social. O que o caracteriza é, precisamente, o incremento deste 

lado ou deste braço do poder público, que nada tira do administrado, que não lhe 

impõe deveres, mas que tem por objetivo principal oferecer-lhe sua ajuda ou fazer com 

que sua qualidade de vida melhore”.108

CAPITULA, reportando-se aos ensinamentos de Caio Tácito, comenta que 

"em nome da maior eficácia na esfera da segurança social, o Estado passa a assumir 

deveres positivos, usando a correção das diferenças sociais e econômicas postas a 

descoberto pelos conflitos entre as forças do capital e do trabalho".'09

O conceito de interesse público, contudo, não se alterou de forma evidente,

106 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo, p.41.
107 “A intervenção é o dirigismo econômico traduzem-se na proliferação de organismos autônomos 
ligados à administração central mas não integrados nos ministérios -  institutos públicos; e as 
nacionalizações dão origem a numerosas empresas públicas”. (AMARAL, Diogo Freitas. Curso de 
Direito Administrativo, p.83).
108 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito, Justiça Social e Neoliberalismo, p.91.
109 CAPITULA, Sueli Solange. Interesse Público - Princípio Constitucional Implícito, p.175).
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permanecendo a idéia de interesses gerais pelos quais o Estado era o responsável, 

deixando-se apenas de lado a idéia da soma dos interesses individuais e adotando-se a 

noção da transcendência. O interesse geral era, a partir de então, o interesse da 

sociedade em sua totalidade,110 e sua identificação cabia à maioria,111 inserida no 

processo de fortalecimento da democracia.

Confirmando essa assertiva, RIVERO, citando J. Chevalier, deixava anotado 

que “a delimitação do que entra no interesse geral varia com as épocas, as formas 

sociais, os dados psicológicos, as técnicas; mas se o conteúdo varia, o fim continua o 

mesmo: a acção administrativa tende à satisfação do interesse geral”.112

Assim, a noção do interesse público como interesse da maioria robusteceu-se 

durante todo o século XX, na doutrina e na prática dos Estados. E esse, inclusive, o 

entendimento de ESCOLA,113 quando afirma que a diferença entre o interesse 

individual e o interesse público é meramente quantitativa e não qualitativa.

E os interesses da maioria, como visto, clamavam pela satisfação de 

necessidades sociais de diversas ordens e a exigiam do Estado. Iniciava-se, na segunda 

metade do século XX, a era dos serviços públicos prestados pelo Estado.114

Com isso, a lei, ícone do liberalismo, passava a ceder seu lugar de 

ferramenta central no atendimento ao interesse público para a prestação positiva de 

serviços. Ou seja, se no modelo liberal a lei, por si só, garantia a realização do 

interesse público; no modelo social o Estado não prescindia de sua atuação direta na 

área social e econômica, bem como da regulamentação intensa desses setores para

110 Nos termos dos ensinamentos de Hegel, o indivíduo se despersonaliza, a sociedade é a única coisa 
real. (COUTINHO, Carlos Nelson. A dimensão objetiva da vontade geral em Hegel, p.60).
111 Celso Campilongo faz ampla exposição sobre as questões afetas à maioria na obra: Direito e 
Democracia.
112 RTVERO, Jean. Direito Administrativo, p. 15.
113 ESCOLA apud BORGES, Alice Gonzalez. Interesse Público: um conceito a determinar, p.l 14.
114 Gaspar Arino ressalta que desde os anos vinte o Estado vinha assumindo várias prestações_ de 
serviço público culminando, no pós Segunda Guerra, na “dação de bens ao mercado”. (ARINO, 
Gaspar. Economiay Estado, p.281-283).
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alcançar o mesmo fim. CLÈVE conclui nesse mesmo sentido:“A lei, que ostentava a 

condição de garantia da liberdade (tal como o liberalismo a concebe); que não passava 

de regra delimitadora da esfera livre de atividade das pessoas nas suas relações 

recíprocas, agora assume um caráter nitidamente instrumental ou meio de intervenção 

do Estado 115

Considerava-se que onde houvesse interesse público deveria o Estado 

garantir ativa e diretamente sua realização, de modo que, a contrario senso, somente 

quando houvesse a prestação de um serviço pelo Estado era reconhecido o interesse 

público. Esse entendimento enfatizou o caráter operacional do interesse público que 

determinou sua existência nas necessidades que individualmente não conseguiam ser 

satisfeitas.116

Nesse cenário merece destaque a “teoria do serviço público”, cujos 

expoentes são DUGUIT e JÈZE. A escola francesa identificava não só o interesse 

público, mas todo o direito administrativo, com o serviço público.117 A finalidade do 

Estado era a prestação de serviços públicos. BLANCHET, ao trazer os enfoques da 

expressão direito administrativo na doutrina, afirma de forma segura que “A escola do 

serviço público considera o Direito Administrativo simplesmente como o ramo que 

tem por objeto exclusivamente a disciplina dos serviços públicos”.118

Assim a doutrina do serviço público desviou por muito tempo a atenção 

sobre o verdadeiro conteúdo ético do interesse público, detentor de um núcleo material 

próprio e independente.

A confusão entre interesse público e serviço público mostrava-se comum. 

Tanto que RIVERO,119 em 1981, ainda incluía no conceito de interesse público a noção

115 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do Poder Executivo, p.59.
116 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a  'personalização' do direito 
administrativo, p. 124.
117 CAVALCANTI, Themistocles Brandão. Princípios Gerais de Direito Público, p.23.
118 BLANCHET, Luiz Alberto. Curso de Direito Administrativo, p.19.
119 RIVERO, Jean. Direito Administrativo, p. 14.
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de serviço, dizendo que as necessidades essenciais do homem e vitais para a 

comunidade que não podiam receber satisfação pela esfera privada -  ou por amplitude 

ou por não proporcionarem lucro -  constituíam a esfera do interesse público. No 

mesmo sentido o entendimento de CRETELLA JÚNIOR: “Atividade de tal modo 

relevante que o Estado a titulariza, incluindo-a entre os fins que deve, necessária e 

precipuamente, perseguir. É o próprio interesse coletivo colocado pelo Estado entre 

seus próprios interesses, assumindo-os sob regime jurídico de direito público, 

exorbitante e derrogatório do direito comum. A finalidade de toda e qualquer 

administração é o interesse público”.120

Observa-se, pois, que nesse período a grande diferença em tomo do interesse 

público ocorreu em nível operacional e não em nível conceituai. Alterou-se o modo de 

o Estado garantir a realização do interesse público, cujo significado permaneceu ligado 

aos interesses gerais.

Essa nova corrente de pensamento, no entanto, impregnada pelo marxismo,121 

identificava “interesses gerais” nos valores sociais, valores do trabalho e do 

trabalhador.122 Segundo ANDRADE “O interesse público seria, então, tudo quanto 

concerne com sua administração, para impedir a exploração alienadora, conforme a 

máxima ‘a todos segundo as suas necessidades, a cada um conforme seus 

merecimentos’ ”.123

120 CRETELLA JÚNIOR, José. Dicionário de Direito Administrativa, p.266.
121 Paulo BONAVTDES comenta com pertinência que o aparecimento da legislação social se deve, em 
verdade, “... aos imperativos da sobrevivência burguesa, precisamente pelo fato de a teoria marxista 
haver dado ao trabalhador as armas de que ele necessitava...”. (BONAVIDES, Paulo. Do Estado 
Liberal ao Estado Social, p. 177).
122 No Brasil, a proposta de um Estado Social foi coroada com o texto da Constituição Federal de 
1988, explicando José Afonso da Silva que “embora capitalista, a ordem econômica dá prioridade aos 
valores do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado, e, “conquanto se 
trate de declaração de princípio, essa prioridade tem o sentido de orientar a intervenção do Estado na 
economia, a fim de fazer valer os valores sociais do trabalho que, ao lado da iniciativa privada, 
constituem o fundamento não só da ordem econômica, mas da própria República Federativa do 
Brasil”. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, p.720)
123 ANDRADE, Luciano Benévolo de. Curso Moderno de Direito Administrativo, p.29.
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Predominou, ainda, a idéia do Estado como único ente confiável para 

oferecer serviços que contribuíssem para o bem comum124 e, com isso, a idéia do 

Estado como exclusivo defensor do interesse público, paternalista, protetor, sabedor do 

que é bom para o conjunto social.

Deixando "a neutralidade própria do Estado Liberal de Direito para 

transformar-se num elemento de justiça social, tendo atuação relevante na ordem 

econômica, regulamentando mercados, avançando na área da seguridade social, 

garantindo os direitos dos trabalhadores, enfim, atuando decisivamente para minorar as 

desigualdades sociais",125 o Estado social abarcou uma série de interesses de grupos 

heterogêneos, qualificando-os todos de públicos e tutelando-os no direito positivo.

A obtenção do consenso em tomo do interesse público pela decisão da 

maioria foi tomando-se, então, cada vez mais difícil e iniciou-se um processo de 

inflação legislativa126 na tentativa de incluir os diversos interesses em jogo.

Para FARIA:

“O que se passa a verificar, então, é uma progressiva inefetividade política, 
administrativa, normativa, operacional e até organizacional do Estado keynesiano 
ou intervencionista. Sua prolífica -  mas errática -  produção legislativa vai acarretar 
importantes mudanças na morfologia, nos significados e na qualidade discursiva 
das leis, esvaziando progressivamente o caráter lógico-sistemático do ordenamento 
jurídico e pondo em xeque a lingüagem unívoca desenvolvida pela dogmática com

124 “Modelos tradicionais de serviço público são premissas da idéia que serviços públicos essenciais 
devem ser ofertados pelo Estado, pois o Estado é o único que possui credibilidade na prestação de 
serviços e um modo imparcial para contribuir para o bem comum”. Tradução livre do trecho: 
“Tradicional models o f public service were premised on the idea that essential public services should 
be provided by the state, as only the state could be trusted no deliver services in an impartial way that 
contributed to the ‘common good’”. (TAYLOR, Graham. State regulation and the politics o f public 
service, p. 1).
125 RAMOS, Dora Maria de Oliveira. Princípios da Administração Pública: a supremacia do interesse 
público sobre o particular, p.677. No mesmo sentido, Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, p. 160.
Eros GRAU afirma que a idéia de ‘justiça social’ está ligada à superação das injustiças na repartição, a 
nível pessoal, do produto econômico. (GRAU, Eros Roberto. A Ordem econômica na Constituição de 
1988, p.249).
126 Além da multiplicação de interesses, Clèmerson Clève lembra, com razão, as transformações 
tecnológicas da sociedade, que requerem legislação de urgência. (CLÈVE, Clèmerson Merlin. 
Atividade Legislativa do Poder Executivo, p.54 e ss).
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base em preceitos prestabelecidos e de acordo com regras precisas de mudança”.127

Esse fato constituiu-se em uma das causas da falência do Estado Social, pois 

o aumento das solicitações dirigidas ao Estado determinou a sua paralisia pela 

sobrecarga, causando uma total permeabilidade das instituições políticas às demandas 

mais fragmentadas.128

Por essa razão CAPITULA129 entende que, enquanto no Estado liberal o 

interesse público foi confundido com os interesses da burguesia, no Estado social 

acabou por ser confundido com os interesses de minorias. BRESSER PEREIRA 

confirma a assertiva dizendo que, de forma evidente, “as transferências do Estado 

foram sendo capturadas pelos interesses especiais de empresários, da classe média, e 

de burocratas públicos...”.130

De fato, enfraquecido pela impossibilidade real de atender à soma dos 

interesses individuais a que havia se proposto, de exercer diretamente inúmeras 

atividades sociais e de normatizar excessiva e detalhadamente todas elas, o Estado foi 

apropriado por grupos de interesses, evidenciando-se a nova configuração social que 

se convencionou chamar Estado pluriclasse.

O fenômeno, conforme análise de GIANINNI, teve origem na 

universalização do sufrágio, que determinou a possibilidade de representação de todos 

os extratos sociais nos parlamentos. E “cada classe comporta interesses contrapostos. 

A democracia contemporânea extema-se numa espécie de interminável reorganização 

dos interesses individuais e coletivos. As composições entre os diferentes grupos de

127 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada, p.l 17.
128 Dicionário de Política, p.419.
129 Ressalta CAPITULA que, enquanto o Estado Liberal resumiu seu papel em exprimir deveres 
negativos, legitimando os interesses tão-somente da classe dominante, o Estado Social caracterizou-se 
pela prestação positiva de serviços visando corrigir as diferenças sociais, centralizando o poder no 
Executivo e propiciando o aparecimento de ditaduras. (CAPITULA, Sueli Solange. Interesse Público - 
Princípio Constitucional Implícito, p. 176).
130 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional, p.35.



37

interesses assemelham-se a um processo caleidoscópico, em que cada arranjo é distinto 

do existente em momentos anteriores e posteriores”.131

Além disso, razões econômicas voltadas à constituição do capital financeiro 

também foram decisivas no fortalecimento de grupos econômicos capazes de influir 

nas decisões políticas, modificando a própria forma de atuação do Estado.

A diversidade e a dinâmica dos interesses envolvidos impeliam que a lei 

geral, abstrata, que até então atendia aos anseios do liberalismo, fosse substituída por 

uma intervenção legislativa ad hoc.132 Via de conseqüência, a escolha do interesse 

público na norma legal passou a ser cada vez mais rara e sua vagueza permitiu que o 

Estado (particularmente o Poder Executivo) definisse como públicos os mais diversos 

interesses dentro desse novo cenário social altamente dinâmico.

FARIA133 esclarece, nesse sentido, que a imprecisão e vagueza desse e de 

outros conceitos estão ligadas exatamente à impossibilidade real do consenso em 

sociedades pluralistas. Reporta-se à “estratégia de generalização e abstração da 

lingüagem jurídica”, que autoriza ajustes funcionais entre o sistema jurídico e o 

ambiente garantindo a coerência e racionalidade do sistema, afastando conflitos 

insolúveis.

Assim, seguidamente ao fenômeno da inflação legislativa, verificou-se o 

esvaziamento da função normativa com a reorganização do comando político, que

131 JUSTEN Filho, Marçal. Conceito de interesse público e a 'personalização' do direito 
administrativo, p. 121.
132 NEUMANN bem analisou as transformações da função da lei em face do capitalismo organizado, 
dizendo que a lei geral correspondia formalmente a uma situação de mercado onde os sujeitos 
realizavam a permuta livremente, em condições paritárias. Já a diversificação do capital em setores 
monopólicos e em setores ainda concorrenciais reclamava, ao contrário, intervenção legislativa ad 
hoc. (Dicionário de Política, p.402).
133 FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na Democratização Brasileira. Semelhantes 
ponderações são feitas por Eros Roberto Grau (GRAU, Eros Roberto. Direito posto e direito 
pressuposto).
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começou a desviar-se para outros centros do poder.134

O Estado social revelava-se, em verdade, nas palavras de FARIA;

“(...) incapaz de lidar quer com os problemas inéditos gerados pelas transformações 
de ordem econômica internacional, quer com os problemas mais antigos que, por 
sua complexidade e especificidade, passaram a escapar dos padrões gerais das 
políticas macroeconômicas e a exigir decisões a d  hoc nas dimensões temporal, 
social e temática, levando as normas de direito econôm ico, administrativo, 
trabalhista, previdenciário e tributário a serem continuamente reformuladas e 
reinterpretadas caso a caso”.135

A doutrina refere-se a esse fato como “crise de legalidade” . e, 

complementando a assertiva, AZEVEDO136 registra que, do ponto de vista 

constitucional, o modelo do Estado Social ocasionou o singular fortalecimento do 

Poder Executivo.

Ao comentar as características do Estado Social, MAJONE também aponta 

que “a centralização e a política discricionária ilimitada chegaram a ser consideradas 

pré-requisitos da governança eficaz”137 e MENDES JUNIOR,138 reportando-se aos 

ensinamentos de Gianinni, esclarece nessa mesma direção que, além da expansão dos 

serviços públicos, uma das mais sensíveis características do Estado pluriclasse é 

exatamente a ampliação do espaço de discricionariedade.

Com isso, o administrador passa a buscar, a partir de critérios políticos ou 

técnicos,139 o que é de interesse público no caso concreto.

D’ALESSIO, em obra publicada em 1932, já  afirmava que “(...) a 

administração não é sempre execução da lei, mas se explica também em campos que

134 Além da discricionariedade infralegal, também destacam-se as intervenções presidenciais, mediante 
decretos-leis ou medidas provisórias, e a intensa procura por revisão pelo Poder Judiciário, fundada 
em princípios gerais. (Dicionário de Política, p.402).
135 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada, p.l 16.
136 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito, Justiça Social e Neoliberalismo, p.91.
137 MAJONE, Giandomenico. Do estado positivo ao estado regulador causas e conseqüências de 
mudança no modelo de governança, p.7.
138 MENDES JÚNIOR, Onofre. Direito Administrativo, p. 176.
139 DIEZ, Manuel Maria. Derecho Administrativo, p. 131.
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estão fora de qualquer disciplina jurídica, e nisso consiste o denominado poder 

discricionário, que, modernamente, cada vez com maior amplitude, se reconhece nos 

órgãos do Estado”.140

A proliferação de atos infralegais e o exercício da discricionariedade141 

impuseram, pois, à Administração, a tarefa de eliminar a zona de incerteza do conceito 

indeterminado de interesse público142 e, com isso, evidenciaram o seu papel de 

fundamento e limite do poder. FRANCO SOBRINHO destaca, a propósito, que “... 

ainda que não haja regra de direito, compreenda-se de uma vez por todas que o 

fenômeno discricionário faz atividade vinculada, não por um dever jurídico imediato

140 D ’ALESSIO, apud MENEZES, Djacir. Direito Administrativo Moderno: os princípios estruturais 
do Estado Nacional na Administração Pública, p.67.
141 Consta do Dicionário de Ciências Sociais, que W.A.R. Leys identificou três modalidades de 
manifestação do poder discricionário do administrador: a) poder de formular regras para preencher 
lacunas na legislação; b) poder de prescrever planos de ação que tomam concretas as intenções da 
legislação e c) poder de estabelecer normas de ação que harmonizem diferenças de opinião, o que 
implica tomar decisões aceitáveis, senão para todas, pelo menos para a maioria das partes interessadas. 
G.A. Shubert, na mesma linha, reconheceu outros três modos de decisão do administrador na busca do 
interesse público: a) racionalista, que acredita na neutralidade de valores do administrador e interpreta 
o interesse público como o uso exclusivo da capacidade técnica para alcançar objetivos (já definidos 
pelo Legislativo) de forma eficiente, econômica; baseada em fatos concretos, procura minimizar ou 
eliminar todo tipo de discrição humana; b) utopista ou idealista que, ao contrário da racionalista, 
considera o Legislativo inadequado ou incompetente para gerar políticas acertadas, pela distância do 
convívio com as clientelas e reconhece sua própria posição privilegiada no que concerne ao 
conhecimento do público e de suas necessidades; procura defender maior discrição aos burocratas na 
definição do interesse público e na proteção dos valores democráticos; c) realista, que enfatiza os 
processos e procedimentos interativos pelos quais o interesse público é identificado. Nessa corrente, o 
interesse público resulta não da obstinação pelos fatos, nem pelos valores, mas da interação de forças 
externas que são compatibilizadas no cenário da organização mediante sua consideração no processo 
decisório. Cabe ao administrador estruturar a organização e seus processos de forma a maximizar a 
probabilidade de que as decisões resultem de ampla consideração dos fatos relevantes, das hipóteses e 
dos valores envolvidos. O realista deve favorecer a participação de todos os grupos em disputa na 
ação, propor uma solução aceitável para a maioria e obter o comprometimento e o apoio dos grupos 
para a decisão resultante.
42 Inicialmente intocável, o espaço de discricionariedade da Administração Pública passou a permitir 

questionamentos acerca da legitimidade do ato exarado com a teoria do “détoumement du pouvoir”. 
No século passado aprimoraram-se as teorias doutrinárias que procuraram demonstrar que a 
discricionariedade é suscetível de controle e que sua avaliação é precisa.(GIANNINI, Massimo. 
Diritto Amministrativo. vol. Secondo, p.46). Evoluíram pela efetiva necessidade do controle da 
Administração a partir de princípios, tendo em vista a fragilidade da lei para definir e limitar condutas. 
Destaca-se em particular a ferramenta do princípio da proporcionalidade, especialmente desenvolvido 
no direito alemão.(BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da proporcionalidade e o controle de 
constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais, p.42-44).
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quem sabe, mas sempre vinculada pelo interesse geral e comum”.143

A ampliação do campo de decisão do administrador implicou, contudo, 

paulatina carência de legitimidade144 das opções de interesse público. De fato, diante 

da abertura ou indefinição da lei, o agente burocrático passa a definir unilateralmente o 

interesse público, mediante decisões técnicas, impessoais e objetivas.

HABERMAS identifica pontualmente a falta de legitimidade na exclusão da 

representatividade no processo decisório. Diz o autor:

“A redução da representatividade pública que ocorre com a mediatização das 
autoridades estamentais através dos senhores feudais cede espaço a uma outra 
esfera, que é ligada à expressão esfera pública no sentido modemo: a esfera do 
poder público (...) Neste sentido estrito, ‘publico’ se toma sinônimo de estatal; o 
atributo não se refere mais à corte representativa, com uma pessoa investida de 
autoridade, mas antes ao funcionamento regulamentado, de acordo com 
competências, de um aparelho munido do monopólio da utilização legítima da

143 FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. O controle da moralidade administrativa, p. 163.
144 DINAMARCO sintetiza: “a conceituação de legitimidade, entre os especialistas, oscila entre essa 
compatibilidade axiológica (critério objetivo) e a aceitação pela sociedade (critério subjetivo, 
valoração psicossocial da compatibilidade). A preponderância, contudo, parece ser do segundo, 
sentido, com a tônica na convicção, no consenso, na aceitação.(...) Para Luhmann, o conceito de 
legitimação é a ‘convicção, realmente divulgada, da legitimidade (sic) do direito, da obrigatoriedade 
de determinadas normas ou decisões, ou do valor dos princípios que as justificam (...). E diz Dallari: ‘a 
coletividade deve reconhecer seus liames com o poder, manifestando o seu consentimento. É 
indispensável, para que se reconheça e se mantenha a legitimidade, que haja convergência das 
aspirações do grupo e dos objetivos do poder (...)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. A 
instrumentalidade do processo, p. 13 7-13 8).
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Assim, a fim de conferir maior legitimidade às suas decisões, o Estado 

reconheceu a necessidade de sua reaproximação à sociedade civil e aos valores 

comunitários.146 A escolha do interesse público passaria a ser mais ética, ligada aos 

direitos difusos e à dignidade da pessoa humana. A fragilidade do antigo conceito 

formal de interesse público revelava-se, pois, incontesté.

força (...)" 145

145 HABERMAS, Jürgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública, p.32.
146 “O espaço público não-estatal é o lugar onde o Estado recupera sua legitimação e afirma-se”. 
(GENRO, Tarso. O futuro por armar, p.43).



3 INTERESSE PÚBLICO: CONTORNOS ÉTICOS DA NOVA VISÃO

3 . 1 0  INTERESSE PÚBLICO NO ESTADO SUBSIDIÁRIO

Por definição, Estado Subsidiário é aquele que “(...) exerce as atividades 

essenciais, típicas do Poder Público, e também as atividades sociais e econômicas que 

o particular não consiga desempenhar a contento no regime da livre iniciativa e 

competição; além disso, com relação a estas últimas, o Estado deve incentivar a 

iniciativa privada, auxiliando-a pela atividade de fomento...”.147

Mas quando GIANNINI148 fala da administração contemporânea destaca a 

idéia atual de poderes públicos, em contraste com poder público, no singular. O 

Estado, dotado de soberania absoluta, que estava autorizado a intervir sempre sobre 

outros entes públicos, impondo sua vontade, foi substituído por um Estado que passou 

a atuar em conjunto com outros atores na definição da vontade pública.

Passaram a conviver com os poderes e órgãos nacionais poderes 

internacionais, organizações políticas internacionais (OIT, ONU etc.) e comunidades 

econômicas superestatais. As administrações regionais foram fortalecidas e passaram a 

atuar em estreito contato com as comunidades locais; associações de todo tipo, formais 

e informais, passaram a reivindicar e prospectar soluções; entes semipúblicos e 

particulares vieram prestar serviços públicos.

É que as idéias neoliberais surgidas com a falência do Estado Social na 

década de 1970 impuseram a reavaliação da atuação estatal. Com isso, o Estado 

deveria afastar-se não só da prestação de bens e serviços, mas também da 

regulamentação dos mercados porque o interesse público parecia exigir, novamente, 

dele, uma postura negativa.

147 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública, p.24.
148 GIANNINI, Massimo Severo. Diritto Amministrativo, p.58 e ss.
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As teorias contemporâneas mais aceitas, contudo, proclamaram um Estado 

Social-Liberal149 no final do século XX, Subsidiário, e deram início ao que se pode 

chamar de nova fase do interesse público e da Administração Pública. Referindo-se à 

participação da sociedade civil, Dl PIETRO enfatiza:

“N esta terceira fase da evolução da Administração Pública, a participação do 
particular não se dá mais nem por delegação do poder público, nem por simples 
colaboração em uma atividade paralela. Ela se dá mediante a atuação do particular 
diretamente na gestão e no controle da Administração Pública. É nesse sentido que 
a participação popular é uma característica essencial do Estado de Direito 
Democrático, porque ela aproxima mais o particular da Administração, diminuindo 
ainda mais as barreiras entre o Estado e a sociedade”.150

A referência supra é especialmente importante quando se observa que a 

mencionada autora integra um grupo muito restrito de doutrinadores que de forma 

objetiva identifica a nova visão do interesse público.151 Afirma, categoricamente, que 

“Com a nova concepção do Estado de Direito (Subsidiário), o interesse público 

humaniza-se (...) O interesse público, considerado sob o aspecto jurídico, reveste-se de 

um aspecto ideológico e passa a confundir-se com a idéia de bem comum”.152

MOREIRA NETO alinha-se ao grupo quando assevera: “(...) no curso desse 

processo histórico, o próprio conceito de público também evoluiu além da dicotomia 

romanista, ao ponto do interesse público ter deixado de ser monopólio do Estado, para 

prolongar-se num espaço do público não-estataF .153

No Estado Subsidiário, o interesse público revelava-se apto a regular, a partir 

de um processo que a doutrina norte-americana chamou de deragulation (re-

149 Segundo Bresser Pereira, “social porque continuará a proteger os direitos sociais e a promover o 
desenvolvimento econômico; liberal porque o fará usando mais os controles de mercado e menos os 
controles administrativos”. (BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: 
a reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional, p.40).
150 Dl PIETRO, Mária Sylvia Zanella. Participação Popular na Administração Pública, p.32.
151 A maioria dos autores estudados conclui pela mudança do conceito de interesse público por via 
transversa; ou seja, verificam a mudança de outros institutos em que se aplica o conceito de interesse 
púbico, mas não chegam a redefini-lo.

Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública, p.25.
153 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Coordenação Gerencial na Administração Pública, p.38.
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regulação),154 um espectro imenso de áreas, matérias e atividades, numa espécie de 

compensação de disfunções no processo de acumulação,155 garantias mínimas ideais 

para a realização do bem comum.

Nessa perspectiva, ao referir-se ao novo interesse público como aquele 

voltado aos direitos republicanos (patrimônio cultural, ambiental e coisa pública), 

BRESSER PEREIRA afirma que “a visão de cidadania ligada à idéia de interesse 

público e de valores cívicos, que foi ameaçada pela visão neoliberal, afinal ganhou 

novas forças”.156

Com efeito, os doutrinadores passaram a considerar públicos aqueles 

interesses que possuíam uma necessária característica de transcendência que os fazia 

ultrapassar o interesse -individual específico ou a própria soma dos interesses 

diretamente envolvidos para atingir uma situação de importante âmbito social. Sua 

vinculação a interesses individuais concretos, no entanto, não foi abandonada, pois 

ficou evidente que os interesses públicos deles não se dissociam completamente.

Esse “novo” interesse, então, não é mais geral, pois se reconhece que 

"existem interesses que não são gerais e continuam a ser públicos",157 reconhece-se que

154 Para Giandomenico MAJONE, o termo ‘desregulação’ é enganador: “O que se observa na prática 
não é um desmantelamento de toda a regulação governamental -  um volta a uma situação de laissez- 
faire  que na realidade nunca existiu na Europa -  mas, em vez disso, uma combinação de desregulação 
e nova regulação, possivelmente em um nível diferente de governança” (MAJONE, Giandomenico. 
Do Estado positivo ao Estado regulado, p.9).
155 Nesse sentido, assevera GRAU: “Isso me permite afirmar que, embora o recrudescimento da 
ideologia do mercado livre possa, de fato, introduzir a redução de inúmeras das funções do Estado -  
inclusive a de produção do direito moderno -  em determinados setores, a sua função de exo-regulação 
do mercado há de subsistir, em benefício do mercado. Refiro-me especialmente à quarta categoria de 
atividade estatal enunciada por Habermas, a de compensação de disfunções no processo de 
acumulação.(...) À atuação do Estado para o fim de compensar essas disfunções é indispensável a 
produção do que temos designado direito moderno. E -  tudo me faz crer assim -  o Estado não se 
afastará (não será afastado), para os não regulamentar, senão de setores que possam persistir 
desregulamentados sem comprometimento do dinamismo dos mercados (...)”. (GRAU, Eros Roberto. 
Direito posto e direito pressuposto, p.96).
156 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional, p.85.
157 O autor exemplifica o tema com a tutela das minorias raciais. JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito 
de interesse público e a 'personalização' do direito administrativo, p.122.
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pode haver interesse público no direito privado daqueles que optaram por não 

acompanhar a maioria.158 Nem por isso é particular, pois o individual, aqui, assume 

feição comunitária.

Como bem ponderou MONTORO, a despeito de tratar especificamente do 

bem comum, este:

“Não é um simples feixe de relações interindividuais, como pretendem as 
concepções individualistas, que reduzem o bem comum à soma dos interesses 
individuais; nem há relação de subordinação dos indivíduos ao coletivo como uma 
realidade de natureza substancial e superior, como querem as concepções 
coletivistas (...). Tem caráter comunitário e personalista, contra o individualismo e 
o totalitarismo que têm por ficção ou a sociedade ou os indivíduos”.159

A visão sociológica de TOURAINE vai ao encontro dessa nova concepção e 

repudia a desconsideração tida em relação às minorias, dizendo:

“Aqueles que não querem que um grupo social defenda sua existência e sua 
identidade ao mesmo tempo que lutam contra um poder em nome de princípios 
gerais, condenam-se a ignorar os principais movimentos sociais e mesmo a não 
compreender o drama dos que são esmagados pelo poder. Se um país como a 
França teve e ainda tem tanta dificuldade em reconhecer o movimento das 
mulheres ou o dos homossexuais e, sobretudo, se este país silenciou por tão longo 
tempo e fechou os olhos diante do extermínio dos Judeus, é porque não queria 
reconhecer a dimensão identitária e comunitária da existência judaica, feminina ou 
homossexual”.160

O reconhecimento do interesse público nos interesses de uma minoria, em 

contraposição aos interesses da maioria, contesta a antiga noção de que nos órgãos 

coletivos a vontade da maioria é a vontade de todos. Ao analisar de forma detida e 

aprofundada o caráter democrático da regra da maioria, CAMPILONGO161 verifica, 

dentre seus limites, exatamente a ilegitimidade da maioria para condicionar, suprimir 

ou reduzir os direitos essenciais da pessoa humana, ressaltando que democracia

158 FARIA, José Eduardo. Direito e Economia na Democratização Brasileira, p.74.
159 MONTORO apud LINS, Carlos Francisco B. R. Bandeira. Breves reflexões acerca do bem comum,

P-6L
160 'TOURAINE, Alain. Igualdade e diversidade: o sujeito democrático, p.74-75.
161 CAMPILONGO, Celso. Direito e Democracia, p.52-53.
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também significa proteção às minorias.

A lição de DWORKIN sobre o tema é profícua. Aduz que:

“a perspectiva de uma vantagem utilitária não pode justificar o cerceamento de um 
direito fundamental, e os supostos benefícios pelo respeito à lei são vantagens 
utilitárias. Se se pretende respeitar os direitos individuais, devemos renunciar a 
quaisquer benefícios marginais que se possa obter ao por de lado esses direitos (...). 
D evem os distinguir os ‘direitos’ da maioria como tal (...) e os direitos pessoais dos 
membros da maioria (...)”.162

Por isso é correto afirmar que a própria reavaliação da democracia e do 

Estado de Direito levou à mutação do conceito de interesse público; verifícou-se a 

fragilidade da maioria e a carência da lei na sua definição.

Com efeito, não há como buscar o interesse público sem levar-se em conta a 

pluralidade de grupos e classes com interesses bem definidos. Some-se a isso o fato de 

o Estado estar ao mesmo tempo salvaguardando os interesses e liberdades individuais 

e ameaçando-os pela tutela de interesses gerais com eles não coincidentes.163 FARIA 

explica: “se por um lado cada cidadão, ao inserir-se numa dada ordem convencional, 

converte o próprio ato de inserção na institucionalização de sua liberdade e na 

afirmação de sua autonomia, por outro, justamente porque é livre e autônomo também 

pode assumir-se como indivíduo em oposição aos valores gerais assegurados por essa 

mesma ordem”.164

Em sociedades plurais, portanto, seria leviano afirmar que o interesse público 

sempre coincidirá com o interesse da totalidade dos cidadãos. JUSTEN FILHO 

apropriadamente registra que “(...)Nem existe um conjunto suficientemente 

homogêneo de interesses privados ao qual se pudesse atribuir a condição de interesse 

da maioria.165

162 DWORKIN apud FELIPPE, Mareio Sotelo. Razão jurídica e dignidade humana, p.101.
163 FARIA, José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira, p.74.
164 FARIA, José Eduardo. Idem, ibdem.
165 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de Interesse Público e a 'personificação’ do direito 
administrativo, p. 121.
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A heterogeneidade dos grupos, bem como seus constantes rearranjos, 

implica, aliás, instabilidade do interesse público, que se toma tão instável quanto os 

arranjos institucionais que se estabelecem. Permanece, contudo, o fundo ético comum 

-  dignidade da pessoa humana -  que serve de norte para as escolhas de interesse 

público e balizador dos conflitos.

Paralelamente a essa reestruturação de valores democráticos, que trouxe a 

ampla possibilidade de incluir-se como público um determinado interesse particular ou 

de uma minoria, presenciou-se a inserção dos interesses transindividuais166 (difusos, 

coletivos e individuais homogêneos) no cenário jurídico mundial.

Explica MAZZILLI que entre o interesse público e o interesse privado há 

interesses transindividuais. Reporta-se ao pensamento de Cappelletti, afirmando que 

“São interesses que excedem o âmbito estritamente individual mas não chegam a 

constituir interesse público”.167

As características grupais desses interesses também permitiram vislumbrar 

no âmbito até então privado interesses públicos legítimos, cuja garantia passava a ser 

de interesse de toda a coletividade.

Especialmente os interesses difusos, por possuírem características universais, 

foram ligados à categoria do público, nela incluída a defesa do meio ambiente, do 

patrimônio histórico, artístico, estético e cultural.

Não é por outra razão que MAZZILLI168 afirma que há interesses difusos tão 

abrangentes que coincidem com o interesse público; outros, menos abrangentes, por 

dizerem respeito a um grupo disperso, que não se confundem com o interesse geral da

166 Tanto interesses difusos como coletivos são indivisíveis; mas nos primeiros a titularidade é 
indeterminável, estando as pessoas unidas por uma situação de fato; nos coletivos a titularidade 
pertence a pessoas ou grupos determináveis que estão unidos pela mesma relação jurídica básica. 
(MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor e 
outros interesses difusos e coletivos, p.41-50).
167 MAZZILLI, Hugo Nigro. Idem, p.43.
168 MAZZILLI, Hugo Nigro.Obra citada, p.47.
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coletividade; outros ainda que estão em situação de conflito com o interesse público.

A divisão adotada pela doutrina entre interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos utiliza o critério básico da titularidade do interesse, aliado à 

sua divisibilidade. Ao assim fazê-lo, mostra-se, no entanto, inadequado para a 

identificação do interesse público, que se pretende muito mais voltada à substância.

Nesse contexto é que pode haver também perfeita coincidência entre 

interesse público e coletivo, e mesmo entre aquele e interesses individuais. A 

possibilidade da coincidência denota, ao mesmo tempo, a real possibilidade de 

oposição entre esses interesses. Daí porque a ausência de obrigatória adversidade não 

autoriza a confusão das noções. “(...) é um erro pensar que o interesse público nunca 

será contrário aos interesses dos indivíduos ou de determinados grupos sociais”.'69

Para Dl PIETRO,170 conforme já mencionado no início do trabalho, não há 

distinção de fundo entre esses interesses (difusos e coletivos), afirmando que os dois 

são modalidades de interesse público e que a separação decorre apenas em razão dos 

diferentes institutos de proteção.

De qualquer sorte, como afirmado acima, a identificação do interesse público 

deve passar distante da apreciação da sua titularidade e voltar-se ao conteúdo do 

interesse envolvido e seus reflexos, no caso concreto. Certo é, no entanto, que a carga 

pública dos direitos difusos é sensível e não pode ser desprezada, enquanto nos direitos 

coletivos e individuais homogêneos, assim como nos direitos meramente individuais, a 

natureza pública dos interesses pode exsurgir em vista do caso particular que importe 

em reflexos significativos para toda uma coletividade, reflexos esses culturais, 

econômicos ou sociais.

O questionamento sobre a validade da classificação dos interesses a partir do

169 VEDEL, Georges apud RAMOS, Dora Maria de Oliveira. Princípios da Administração Pública: a 
supremacia do interesse público sobre o particular, p.679.
17 D l PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988, 
p.165.
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critério da titularidade nos remete novamente à questão da defesa das minorias, 

étnicas, religiosas, biológicas ou sociais e à luta contra a exclusão.

A tutela desses interesses foi alçada ao núcleo mínimo do interesse público e 

inserida no contexto da valorização da dignidade humana, cabendo a toda sociedade, 

juntamente com o Estado, a tarefa de exercitá-la.

A ampliação do conceito de interesse público, colhendo valores individuais e 

grupais ligados à vida digna, permitiu ao Estado atuar subsidiariamente, recobrando 

sua legitimidade na função de garantidor do bem comum.171

Por isso DESWARTE172 afirma que a atuação subsidiária do Estado é 

permitida apenas quando se persegue o bem comum, busca do bem da pessoa humana, 

contrariamente do que ocorre quando o interesse público está calcado no interesse 

geral porque, neste caso, a imagem do Estado está relacionada à de realizador do 

interesse de todos, ainda que essa realização seja feita por “média”.

A partir desse raciocínio pode-se afirmar que o interesse público já não mais 

está fundado na matiz utilitarista (soma dos interesses individuais) e tampouco na 

concepção que entende o público como maioria. Existe e é reconhecido em todo 

aquele interesse fundado no bem comum, seja pela atenção às demandas sociais, seja 

pela proteção das minorias, mas sempre como garantia da dignidade da pessoa 

humana.173

JUSTEN FILHO sublinha que a compreensão do conceito de interesse 

público à luz do valor da dignidade da pessoa humana não esvazia o conceito de

171 O princípio da subsidiariedade, no qual se apóia o Estado, é assim abordado por BARACHO: “que 
a autoridade só faça o que é preciso para o bem comum, mas aquilo que os particulares não podem, 
não sabem ou não querem fazer por si mesmos. A necessidade da intervenção da autoridade se 
estabelece, pois, eventualmente, e cessa rapidamente assim que os particulares voltem a manifestar 
capacidade para resolver o problema sem ajuda alheia” (BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O 
Princípio da subsidiariedade: conceito e evolução, p.29).
172 DESWARTE, Marie-Pauline. Intéret Générale, Bien Commun.
173 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a 'personalização' do direito 
administrativo, p. 134.
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interesse público, afirmando que ocorre precisamente o contrário. Diz “(...) reconhece- 

se a existência de interesses (individuais ou coletivos) de relevância tamanha que sua 

proteção não pode ser atribuída exclusivamente ao indivíduo (...) O interesse passa a 

ser público quando sua frustração acarreta inevitável ofensa ao princípio da dignidade 

da pessoa humana”. Conclui que “(•••)• Modernamente, o conceito de interesse público 

não se constrói a partir da impossibilidade técnica de os particulares satisfazerem 

determinados interesses individuais, mas pela afirmação da impossibilidade ética de 

deixar de atendê-los...”,174 ligando-os à realização do princípio da dignidade da pessoa 

humana.

Dessa forma, o interesse público que se afigura atual ainda ressoa a maioria, 

mas está focado no discurso dos direitos humanos.175 Não despreza as minorias e, ao 

contrário, cria e amplia mecanismos para sua proteção; está, sem dúvida, coberto pelos 

interesses com reflexos indefinidos, porque ilimitados, no conjunto social.

Percebe-se sem esforços que o interesse público não se confunde com o 

interesse estatal. Aliás, a nova feição do conceito traz à tona a dissociação do interesse 

público de qualquer titular previamente definido.176 É o que reafirma VELÁSQUEZ: 

“O público não é sinônimo de estatal. O estatal é, por definição público, mas o público 

não se reduz ao estatal porque a sociedade civil também delibera e decide em matérias 

de interesse coletivo...”.177

A possibilidade da definição do público fora do aparato estatal e a própria 

variação da noção de interesse público nos diversos entes estatais vêm patentear a

174 JUSTEN FILHO, Marçal. Idem, p. 124.
175 José Eduardo Faria parece criticar essa linha de raciocínio quando considera que a estratégia de 
valores gerais determina o primado do público apenas no plano formal e o primado do privado no 
plano substancial, beneficiando a economia e desprezando o social. (FARIA, José Eduardo. Direito e 
economia na democratização brasileira, p.78).
176 Reforça Marçal Justen Filho que o conceito de interesse público não se constrói a partir da 
identidade do seu titular, sob pena de inversão lógica e axiológica insuperável e frustração de sua 
função. (JUSTEN Filho, Marçal. Conceito de interesse público e a 'personalização' do direito 
administrativo, p. 116).
177 VELÁSQUEZ, Fábio E. A observadoria cidadã na Colômbia, p.262.



51

heterogeneidade do conceito. Evidenciam, ainda, a evolução no modo de realização 

desse interesse. Assim, enquanto na fase liberal era a lei, o Parlamento, que se 

mostrava legitimado a determinar o que era interesse público, e, na fase social, o 

Executivo, mediante ampla discricionariedade, é que gozava de isenção de ânimo para 

reconhecer, decidir e declarar o que era de interesse público, na fase do Estado 

Subsidiário, a sociedade passa a dividir com o Executivo essa tarefa.

Discorrendo sobre o regime dos agentes públicos no contexto da reforma do 

Estado, conclui COSTADELLO que:

“Há uma inequívoca e irreversível alteração do perfil do Estado. Permanece-se no 
Estado de Direito, mas com traços essencialmente liberais (...) Porém, os direitos 
fundamentais constituem a própria razão de ser do Estado (e não empecilho como 
no Estado Liberal), e a este cabe estimular, promover, fomentar e dividir com o 
particular a tarefa de proteger o interesse público, incentivando as formas de 
colaboração entre os particulares e o Estado.

Há o objetivo de minimizar a extensão do ente estatal nas atividades que não lhe 
são exclusivas, dando lugar aos particulares e ao mercado para que nelas 
adentre”.178

A zona de incerteza do conceito será dissipada, assim, pela definição do 

público operada pelo particular, pelas comunidades e associações.

A problemática volta-se, a partir desse ponto, para a identificação do 

interesse público nos espaços não-estatais, distinguindo-o de interesses particulares 

(privados). O pano de fundo dessa busca encontra-se na ética coletiva e comunitária, 

contrapondo-se à ética egoísta dos indivíduos e dos grupos.

Permanece hígida, no entanto, a função do Estado de elo central e principal 

definidor do interesse público: No pensamento de GIANNINI, “é dizer que as 

profundas transformações em curso dentro e entre os poderes públicos, conservam ... 

para os Estados uma tarefa de centro de influência (...) Por isso, se os Estados estão

178 COSTADELLO, Angela Cassia. O regime jurídico dos agentes públicos e a Emenda 
Constitucional n 19/98, p.64.
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inarredavelmente perdendo poder para outros poderes públicos, é também verdade que 

é o único poder público que conserva capacidade de agregação de ações (...)”.179

3.2 O CONTEÚDO ÉTICO DO INTERESSE PÚBLICO

Adotando a tipologia de SAINZ MORENO para os conceitos jurídicos 

indeterminados, além do núcleo significativamente certo, que permite a afirmação de 

que são públicos todos os interesses voltados à dignidade da pessoa humana, e do halo 

circundante, no qual as incertezas são eliminadas no caso concreto, tem-se também a 

zona de certeza negativa.

Para BANDEIRA DE MELLO,180 a zona de certeza negativa é aquela onde 

será seguro afirmar que não há interesse público, ou seja, aquela que se coloca 

indiscutivelmente fora da área de certeza positiva.

A possibilidade de os interesses públicos estarem localizados fora do aparato 

estatal mesclados e entremeados com interesses privados impõe, então, que melhor se 

esclareça de que forma interesses individuais e coletivos se estabelecem ou não como 

públicos.

Parte-se da demarcação da zona de certeza positiva, voltada aos valores 

éticos de dignidade, para se chegar, mediante situação oposta, à zona de certeza 

negativa.

BASTOS181 coloca que se referem a dignidade da pessoa humana todos 

aqueles direitos fundamentais, quer sejam os individuais clássicos, quer sejam os de 

fundo econômico e social. No mesmo sentido caminha o pensamento de

179 GIANNINI, Massimo Severo. Diritto Amministrativo, p.62. Tradução livre do trecho: “È anche da 
dire che le profonde tramformazioni in corso nei e fra  i pubblici poteri, conservam  ... agli Stati un 
ruolo di centri di affluenza. (...). Per cui se gli Stati stanno inarrestábilmente perdendo potestà a 
vantaggio di altri pubblici poteri, è anche vero che sono 1’unico pubblico potere che conserva 
capacità di aggregazione delVazione...
180 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, p.388.
181 BASTOS, Celso Ribeiro e MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil, p.425.
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COMPARATO, para quem "a defesa da dignidade da pessoa humana passa, em 

primeiro lugar, pela realização dos direitos humanos de conteúdo econômico, social e 

cultural dado que eles representam, de certa forma, a condição de possibilidade para a 

extensão às camadas mais pobres, das liberdades individuais clássicas".182

O conceito da dignidade da pessoa humana foi introduzido no cenário 

jurídico a partir da 2a Guerra, em face das terríveis crueldades cometidas pelos regimes 

nazi-fascistas. O mundo assistiu às piores formas de desumanidade e mobilizou-se 

para banir tais práticas das nações.183

Antes disso, no entanto, os princípios de dignidade do homem184 já  se viam 

estampados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), ainda que 

sem a amplitude ética que tomaram no século XX.185

Sua inserção como valor supremo e fundamental nas Constituições do 

mundo ocidental é fenômeno da contemporaneidade, vinculando, como limite e como 

fundamento, toda a produção jurídica aos direitos fundamentais nelas acolhidos e 

assegurados.

O grande marco da nova recepção do princípio da dignidade da pessoa 

humana está, em verdade, no seu direcionamento para a esfera pública. Com efeito, o 

respeito à dignidade da pessoa humana foi sendo paulatinamente incorporado ao 

pensamento social até atravessar de vez, nos fins do século passado, a tênue barreira

182 COMPARATO, Fábio Konder. O Ministério Público na defesa dos direitos econômicos, sociais e 
culturais, p.8.
183 ROCHA, Carmén Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social, 
p.24.
84 “Kant admite que no mundo social, no sistema dos fins, existem duas categorias de valores: o preço 

e a dignidade. Enquanto o preço representa um valor exterior e a manifestação de interesses 
particulares, a dignidade representa um valor interior, de interesse geral” (FREITAG, Barbara. A 
questão da moralidade: da razão prática de Kant à ética discursiva de Hábermas, p. 10).

O conteúdo ideológico e a estrutura da Declaração dos Direitos do Homem é muito diversa da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos que marcou a renovação do princípio da dignidade da 
pessoa humana. Enquanto a primeira expunha meros pontos de vista contra a violação dos direitos, a 
segunda explicitava esses direitos como participação ativa a fim de serem exercidos e não apenas 
defendidos, vinculando a sociedade e especialmente o governo. (Dicionário de Ciências Sociais, 
p.302).
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entre o privado e o público.

Ainda que desde a Revolução Francesa tenham tais valores sido erigidos a 

categoria de fim primordial do direito, as relações travadas entre os indivíduos ainda 

eram guiadas pelos princípios de direito privado, notadamente o da livre 

disponibilidade das partes. Apenas recentemente configurou-se a natureza pública 

desses valores,'86 a merecer especial proteção do Estado, dos quais não podem os 

indivíduos dispor ou renunciar.187 ROCHA esclarece que “A história, especialmente no 

curso do Século XX, mostrou que se pode romper o ato de viver e, mais ainda, de 

viver com dignidade, sem se eliminar fisicamente, ou apenas fisicamente, a pessoa.(...) 

Por isso se erigiu em axioma jurídico, princípio matricial do constitucionalismo 

contemporâneo, o da dignidade da pessoa humana”.188

As causas principais dessa transposição dizem respeito à própria 

transformação das condições sociais vividas pelas nações, sobretudo a partir da crise 

do petróleo da década de 1970.

Se, por um lado, o pós-Guerra (II) foi marcado pela expansão dos regimes 

democráticos e organização da sociedade civil, de outro também houve sensível 

incremento da miséria e da exclusão em nível mundial.

Assim, ao tempo em que as tutelas coletivas estavam sendo incorporadas nos 

ordenamentos jurídicos, reconhecendo direitos de terceira e quarta geração,189 um

186 A questão da inserção dos direitos fundamentais do homem no espaço público é reconhecida pelos 
comunitaristas, que os consideram como valores ou fins da sociedade, determinados pelo próprio 
reconhecimento da comunidade. Mas é na concepção Habermasiana que os valores da dignidade da 
pessoa humana encontram legitimação de per si, ingressando livremente nos espaços vazios dos 
conceitos normativos. (Michael Walzer, Charles Taylor, Michael Sandel e Alasdair Maclntyre), 
(CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p.94).
187 Dentre os princípios da Administração Pública, o próprio princípio do interesse público foi 
complementado com a “correlata subordinação das ações estatais ao princípio da dignidade da pessoa 
humana”. (FREITAS, Juarez. Princípios fundamentais do direito administrativo, p.52)
188 ROCHA, Carmén Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social, 
p.24.
89 São de primeira geração os direitos naturais, ligados única e exclusivamente ao indivíduo (direitos 

de liberdade e propriedade); são de segunda geração os direitos políticos, de liberdade de associação e 
reunião, por exemplo; são de terceira geração os direitos sociais e metaindividuais (ou
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número cada vez maior de pessoas distanciava-se do mundo regulado, estabelecendo- 

se à margem do próprio direito.190 A pobreza, agravada pela economia globalizada e 

pela impotência dos Estados, foi determinando uma condição sociológica particular de 

submissão e sujeição dos indivíduos a formas degradantes de vida, de trabalho, de 

moradia, de alimentação.

Tomou-se imperioso o trato da questão como matéria de ordem pública, 

visando tomar indisponíveis os valores da vida digna, conclamando-se a sociedade a 

atuar juntamente com o Estado. Na última década, inclusive, ganhou destaque decisão 

do Consèil d ’Etat que invocou a ordem pública, a partir de valores morais, como 

fundamento para o cancelamento de um espetáculo que envolvia o arremesso de anões. 

GOMESl9! comenta esse precedente relatando que até então se exigiam distúrbios de 

ordem material (e nunca moral) para justificar a atuação do poder de polícia do Estado 

contrariamente aos direitos fundamentais do cidadão.

Denota-se o caráter público dos valores de dignidade da pessoa humana, pois 

não se cuida de “proteger o cidadão contra as arbitrariedades dos seus Estados 

nacionais ou de terceiros Estados (...) e sim de proteger o cidadão contra ele próprio, 

estipulando a regra da irrenunciabilidade de certos direitos tais como os que proíbem o 

indivíduo de se submeter a tratamentos degradantes, ainda que bem remunerados”.192

Como pondera ROCHA, trata-se de proteger o homem de sua própria

transindividuais), dos consumidores, meio ambiente etc. e de quarta geração os direitos oriundos da 
globalização, identificados como direito à democracia, direito à informação, direito ao pluralismo. 
(SIMÓN, Sandra Lia. O devido processo legal e a tutela dos interesses metaindividuais, p. 15-26).
190 “O mundo atual é um mundo de segregação e exclusão: das formalidades jurídicas e sociais, de um 
lado, e das informalidades alternativas fragmentadas, de outro. E um mundo onde os incluídos tendem 
a form ar um bloco de interesses cada vez mais homogêneo contra o ‘resto ’. Se essa tendência não for 
revertida por uma nova cultura de solidariedade e por novos regulamentos, a barbárie realizar-se-á 
pelo consenso manipulado, baseada nas idéias elitistas do passado, que serão apresentadas como 
novas, perante nossa falta de criatividade em abordar o futuro”. (GENRO, Tarso. O futuro por armar: 
democracia e socialismo na era globalitária, p.47).
191 Trata-se do caso Morsang que bem demonstrou como a dignidade da pessoa humana foi incluída no 
conceito de interesse público. (GOMES, Joaquim B. Barbosa. O poder de polícia e o princípio da 
dignidade da pessoa humana na jurisprudência francesa).
192 GOMES, Joaquim B. Barbosa. Idem.
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rejeição, pois a miséria determina muito mais que a rejeição e expulsão do homem 

pelo outro, ela gera a rejeição do homem por si mesmo. Diz a autora: “Antes, negava- 

se ao homem a sua plena integração; hoje expulsa-se o homem do mundo; ou o que é 

pior, faz-se com que ele se intimide e se dê por excluído, rejeite-se por não ter obtido o 

mérito de poder ser aceito, inclusive por si mesmo".193

Na prática, esse entendimento justifica, além da proibição de atos e condutas 

que importem em evidente humilhação e degradação do indivíduo perante a 

coletividade, preconceito e discriminação, também a valorização dos direitos da 

personalidade, tais como a honra, liberdade, nome, imagem, das práticas que garantem 

a existência material mínima, que asseguram a prestação de serviços de saúde e 

educação básica, a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, proteção à 

gestante, à maternidade, infância, velhice, crianças e adolescentes carentes, 

deficientes.

É interesse público, tutelado pelo Estado, pelo indivíduo ou pela 

coletividade, aquele que está voltado à defesa da dignidade do ser humano. A especial 

proteção do Estado a valores dessa natureza transparece, assim, no limite negativo e 

positivo de sua atuação. Além de redefinir o poder de polícia, determina especialmente 

o estabelecimento de políticas públicas, pautando o espaço das organizações não- 

governamentais que atuam com o Estado.

Referências privadas, nesse contexto, passam a ter caráter público porque 

voltadas a valores da vida digna. E essa vinculação do público à ética da dignidade, 

que valoriza a substância do conceito de interesse público, decorre exatamente da 

transcendência do valor individual,194 da esfera particular para a comunidade.

193 ROCHA, Carmén Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social, 
p.25.
194 Explica Marçal JUSTEN FILHO que “transcendência significa uma espécie de superioridade, 
(enquanto) transcendentalidade indica precedência lógica ou exame das condições para que algo possa 
existir”. (JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a 'personalização' do direito 
administrativo, p. 126).
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ROCHA, apropriadamente, registrou que “(•••) toda forma de desumanização 

atinge não apenas uma pessoa, mas toda a humanidade representada em cada 

homem".195

Por essa razão, é correto afirmar que a ética individual não implica 

necessariamente egoísmo, uma vez que os valores e ideais que perfazem o conteúdo do 

interesse particular brotam do contexto social em que está contido196 e da busca do bem 

comum, permitindo sua real inserção na ética comunitária, que é formada por valores 

universais.

Os interesses coletivos, de grupos e associações, do mesmo modo, podem 

estar inseridos ou não na ética comunitária. Quando dotados de transcendência pela 

vinculação com valores da dignidade humana são tidos como públicos, caso contrário, 

são tachados de corporativos.

Encontram-se, pois, na zona de certeza negativa do interesse público os 

interesses egoístas, exclusivamente particulares e geralmente econômicos, que não 

interferem sequer indiretamente na vida em comunidade e que não se constituem em 

direito fundamental do ser humano. Também na zona de certeza negativa estão os 

interesses corporativos dos grupos, setoriais e também geralmente econômicos, sem 

reflexos na sociedade.

A distinção entre interesse público e interesse corporativo não é, contudo, 

tranqüila. BRESSER PEREIRA destaca, a propósito, que “... assim como não é trivial 

definir o que é o interesse público, tampouco é simples distinguir o que é público do 

que é corporativo, ainda mais se considerarmos que, ao defender interesses 

particulares, as organizações corporativas podem também estar defendendo o interesse

193 ROCHA, Carmén Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social,
p.24.

Habermas tem como objetivo demonstrar que a autonomia privada e a autonomia pública
pressupõem-se mutuamente. (CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva, p. 135)
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geral” .197

Na prática, é o interesse corporativo que tenta ser confundido com o 

interesse público porque sua defesa é coletiva e muitas vezes detentora de significativa 

força política.198

Para BRESSER PEREIRA,'99 os interesses corporativos não são ilegítimos, 

pois resultam da representação política das classes que compõem o Estado, afirmando 

que "integram a lógica do capitalismo contemporâneo". Mostram-se ilegítimos, 

contudo, quando a argumentação procura camuflar os interesses particulares como 

interesses gerais, públicos. Aqui ocorre o que o autor chama de apropriação privada ou 

“mercantilização” da coisa pública, alertando: ‘toma-se fundamental resistir à 

tendência à mercantilização e à burocratização, para preservá-las como integrantes do 

público não-estatal e, sobretudo, possibilitar que atuem como catalisadoras e 

promotoras da ampliação do espaço público através do ‘empoderamento’ dos setores 

mais vulneráveis”.200

FRIEDMANN201 considera o fenômeno social do corporativismo como o 

mais importante e evidente de nosso tempo, referindo-se a grupos que, de forma 

altamente organizada, lutam para promover seus próprios interesses por meio dos 

órgãos oficiais do Estado.

E é nessa última acepção que comumente se reconhece o interesse 

corporativo que, nas palavras de REALE, nada mais é que "uma nova configuração do

197 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e CUNILL GRAU, Nuria. Entre o Estado e o mercado: o 
público não-estatal, p.26.
198 A idéia do corporativo guarda proximidade com o desenvolvimento do Estado pluriclasse que 
permitiu a interferência de grupos de interesses organizados nas esferas de poder. (GIANNINI, 
Massimo Severo. Diritto amministrativo).
199 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional, p.94.
200 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e CUNILL GRAU, Nuria. Entre o Estado e o mercado: o 
público não-estatal, p. 41
"01 FRIEDMANN, W. O conteúdo instável do interesse público: alguns comentários sobre o artigo de 
Harold D. Lasswell, p.93.
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tão malsinado lobby. de Jeremias Bentham".202

Hoje não parece haver mais novidade na criação de organizações, 

associações e fundações para a defesa de atividades dirigidas ao mais amplo interesse 

público e isso não pode ser desprezado. No entanto, os interesses dos grupos devem 

guardar relação estreita com a ética comunitária sob pena de os interesses públicos 

estarem servindo de fachada para a realização de interesses corporativos egoístas.203

Sindicatos, associações de classe, setores econômicos, organizações sociais e 

não-govemamentais, de modo geral, todos têm implantados interesses corporativos 

egoístas em suas atividades que não devem ser confundidos com os interesses públicos 

que também estão presentes nessas instituições. Apenas a esfera pública é que deve ser 

ampliada, promovida e protegida e por isso deve ser apartada dos interesses 

estritamente particulares.

ROCHA enfatiza a necessidade do desembaraço das noções para que "os 

grandes debates não percam a dimensão da humanidade que está em cada um como 

representação do todo".204

Além do corporativismo particular, não-estatal, tem-se uma forma muito 

mais nociva de interesses corporativos, que são os interesses secundários, próprios da 

burocracia estatal.

A clássica subdivisão de ALESSI, baseada nos ensinamentos de Camelutti e 

Piccardi,205 entre interesses primários e secundários, permite a visualização dessa 

distorção. Enquanto os interesses primários dizem respeito aos interesses públicos 

efetivos, reais, correspondentes àqueles albergados no anseio da coletividade, os

202 REALE, Miguel. Questões de direito público, p.43.
203 Nos dizeres de COSTA, tais grupos de interesses “utilizam-se da esfera pública para 
implementação de interesses particulares, possuindo estratégias obscuras de negociação e obtendo 
benefícios nos relacionamentos clandestinos com o sistema político”, (apud SOARES, Fabiana de 
Menezes. Direito administrativo de participação, p.130).
204 ROCHA, Carmén Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social, 
p.34.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Interesse público primário e secundário, p.57.
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interesses secundários são aqueles que, ainda que referenciados pelos entes públicos, 

são interesses do próprio Estado na qualidade de sujeito de direito.

A doutrina exemplifica a defesa de interesses secundários nos casos em que 

o Estado, considerado tão-só como pessoa, teria “ ... ‘interesse’ em pagar o mínimo 

possível a seus servidores, mantendo-os apenas no limite indispensável à 

sobrevivência, pois, assim, pouco sangraria seus recursos. Teria interesse em tributar 

desmedidamente seus administrados, que, dessarte, abarrotaria seus cofres (...)”.206

A nocividade dos interesses secundários é intensa pois surgem de modo pré- 

Iegitimados, presumindo-se como públicos porque originados do Estado.

A “mercantilização” a que se refere Bresser Pereira, ao tratar da apropriação 

privada dos entes que se dedicam ao interesse público, encontra, aqui, expressão 

correlata no fenômeno da “captura”, na qual se reconhece a possibilidade dos entes 

estatais serem capturados pelos próprios interesses econômicos que regulamentam.207

Contudo, a noção ética do interesse público permite visualizar com clareza a 

ausência de confusão entre o interesse público e o interesse estatal, bem como a real 

possibilidade de oposição entre aquele e os interesses egoístas individuais e 

corporativos.

Por essas razões afirma-se hoje, com segurança, que os conceitos de público 

e privado não se aplicam mais automaticamente ao Estado e à sociedade civil, 

respectivamente. Situando-se no seio da sociedade civil, os interesses públicos são por 

ela definidos e realizados a partir de mecanismos de participação e controle da 

Administração Pública e, mais que isso, a partir de estruturas de autogestão e 

realização do público. Trata-se do público não-estatal.

206 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Interesse público primário e secundário, p.57.
207 EBERLEIN, Burkard. Regulating public utilities in Europe, p.8. Essa é também a expressão usada 
por BRESSER PEREIRA.



4 INTERESSE PÚBLICO: O PÚBLICO NÃO-ESTATAL

4.1 O PÚBLICO NÃO-ESTATAL

Como visto no segundo e no terceiro tópico deste estudo, o núcleo do 

conceito de interesse público foi remodelado no transcorrer da história, adquirindo 

feições éticas muito evidentes nos fins do século XX, em razão das próprias 

transformações sócio-econômicas ocorridas no mundo. Presenciou-se a inclusão da 

dignidade humana como princípio fundamental do direito e da vida em sociedade, 

valor que se tomou indisponível aos seus titulares e superior a qualquer outro 

interesse, devendo ser perseguido por todos, individual e coletivamente.

O principal reflexo dessa reconceitualização foi, e é, sem dúvida, a 

desvinculação do público com o Estado, evidenciando um questionamento moral 

(ético) que permite ver com facilidade o público nos espaços privados e nas lutas das 

minorias, bem como a inclusão de novos temas na definição concreta do interesse 

público. Em conseqüência, transmudou-se o pano de fundo do confronto entre os 

interesses perseguidos pela sociedade civil e os interesses defendidos pelo Estado, 

modificando a conclusão tradicional do sacrifício de um interesse em benefício de 

outro ou de primazia de um sobre outro interesse em razão da titularidade.

A dignidade da pessoa humana criva de público vários interesses das 

comunidades bastante heterogêneos e muitas vezes dissonantes, a ponto de serem 

confundidos com interesses simplesmente coletivos. Inverte-se o processo de definição 

do interesse público, conforme precisa observação de JIMENEZ: “Já não é o Estado 

que assume o controle e perfil do que deva entender-se por interesse público; mas é a 

mesma sociedade, o conglomerado de associações e organizações que indicam ao 

Estado a política a desenvolver e estabelecem ordem de prioridades”.208

208 JIMENEZ apud MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução, p. 182.
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Isso porque as transformações que formataram o novo interesse público, 

ligando seu núcleo à dignidade da pessoa humana, foram acompanhadas por arranjos 

políticos, econômicos e sociais que também determinaram a mutação do processo de 

opção do interesse no caso concreto.

Enquanto aproximava-se da ética, a identificação do interesse público 

também foi sendo aproximada das comunidades, implicando perda do monopólio 

estatal nesse processo de escolha. Tal fato determinou a mobilidade vertical do 

conceito, colocando também nas mãos da sociedade civil209 a definição do interesse 

público no caso concreto.

A eleição do que é ou não de interesse público em determinado tempo e 

lugar interfere na formulação das políticas públicas210 de modo inarredável e, por isscv 

a aproximação da sociedade civil desse processo, mediante o mister da eleição do 

público, estabelece novos limites aos programas estatais. Destaca NASSUNO,211 a 

propósito, que essa aproximação tem o mérito de contrapor a deliberação pública à 

racionalidade burocrática.

A eleição do público nos espaços não-estatais, muitas vezes inserida no 

contexto do pluralismo jurídico,212 vem acompanhada e reforçada pela realização das

209 “A sociedade civil era vista pelos filósofos iluministas como sinônimo de sociedade política, em 
oposição à sociedade ou ao estado de natureza. A partir de Hegel, a sociedade civil se opõe ao Estado, 
englobando o mercado. Nos últimos anos, a sociedade civil vem sendo entendida como terceira esfera 
entre o Estado e o mercado (...)”. (BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e CUNILL GRAU,Nuria. Entre 
o Estado e o mercado: o público não-estatal, p. 19). Charles REILLY complementa a assertiva 
dizendo que “a sociedade civil emergiu através de movimentos sociais, organizações não- 
govemamentais (ONGs) e organizações da sociedade civil (OSCs) e um sem-número de esquemas de 
auto-ajuda, auto-abastecimento e autogestão”. (REILLY, Charles. Redistribuição de direitos e 
responsabilidades, p.414).
210 Consoante definição de Fábio Konder Comparato, política pública é um programa de ação 
governamental (...) é uma série ordenada de normas e atos, do mais variado tipo, conjugados para a 
realização de um objetivo determinado. (COMPARATO, Fábio Konder. O Ministério Público na 
defesa dos direitos econômicos, sociais e culturais, p.4).

NASSUNO, Marianne. O controle social nas organizações sociais no Brasil, p.355.
212 DOBROWOLSKI refere que: “Em uma democracia verdadeira, é possível observar a existência de 
muito poderes sociais (partidos políticos, sindicatos, igrejas, grupos de pressão), em diálogo 
participativo, compartindo a soberania do Estado, a quem cabe a função de árbitro, para manter a 
integração da sociedade. Os múltiplos centros de poder tomam parte na produção jurídica, por meio da
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atividades voltadas à promoção e garantia da dignidade da pessoa humana nesse 

mesmo espaço, pelas associações, fundações e outras organizações de direito privado, 

incrementando a esfera decisória autônoma do público não-estatal.213

Os rearranjos políticos, econômicos e sociais que delinearam esse novo 

cenário derivam do fortalecimento e da organização dos movimentos sociais e da 

impossibilidade real da centralização da realização das atividades de interesse público 

nas mãos do Estado.

Segundo COSTA,214 os movimentos sociais ganharam campo na década de 

1970 no chamado Estado de Bem-Estar Social e foram fortalecidos com o 

amadurecimento das democracias, no Primeiro Mundo, e com o agravamento dos 

problemas advindos da expansão da pobreza, no Terceiro Mundo.

VIEIRA215 refere que os chamados “novos movimentos sociais” foram 

marcados exatamente pela estratégia voltada à autonomia dos setores sociais e não à 

demanda de ação estatal, questão que é central na localização do público fora do 

aparato estatal. Destaca que, integrando a sociedade civil, as organizações não-estatais 

cumprem o papel de institucionalizar princípios éticos e que a reconstrução da 

solidariedade social na modernidade está associada à idéia de autonomia social.

Assumindo juntamente com o Estado a tarefa de encontrar o interesse 

público para a situação posta, a sociedade civil passou a atuar no halo do conceito, 

conforme terminologia de Sainz Moreno, dando determinação ao que era 

indeterminado, culminando por evidenciar as situações de conflito entre o interesse do

criação de normas, dentro dos seus âmbitos específicos, e pela participação na escolha da regra (...)” 
(DOBROWOLSI, Sílvio. O pluralismo jurídico na Constituição de 1988, p. 132).
213 Citando Daniel Bell, Odete MEDAUAR afirma que “... a privatização na economia e a provisão de 
recursos para que as comunidades tomem suas próprias decisões no tocante às necessidades sociais e 
ao bem-estar efetivamente andam de mãos dadas....” (MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em 
evolução, p.l 11).
214 COSTA, Sérgio apud SOARES, Fabiana de Menezes. Direito administrativo de participação,
p.128.
"15 VIEIRA, Liszt. Cidadania e controle social, p.222.
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particular e o do Estado, todos crivados como públicos.

Observa-se que são dois os enfoques que podem ser dados ao papel da 

sociedade civil na definição do interesse público. O primeiro de permeabilidade do 

processo decisório estatal às opções da sociedade civil, caracterizando o instituto da 

participação popular na Administração Pública que, contudo, não modifica o locus da 

opção (estatal), integrando a comunidade um esquema consultivo, de maior ou menor 

intensidade ou pressão; e o segundo de autonomia da escolha e localização da decisão 

(opção) fora do aparato do Estado, num processo deliberativo, que poderá 

corresponder à produção social ou ao controle social da Administração.216

Tem-se uma nova estrutura de decisão e de realização solidária do público, 

que permite questionar de forma legítima as opções feitas no interior dos espaços 

estatais e transformá-las, para que sejam adequadas às escolhas das comunidades e das 

minorias diretamente voltadas a questões de sua vida digna.

4.2 AS RAZÕES DA PERDA DO MONOPÓLIO ESTATAL NA ESCOLHA DO 

INTERESSE PÚBLICO

A escolha do interesse público consistiu tarefa exclusiva do legislador 

enquanto vigente a ordem liberal no Estado monoclasse, que encontrava facilmente o 

consenso. JUSTEN FILHO descreve o Estado monoclasse, a partir da construção 

teórica de Massimo Giannini, como aquele censitário, no qual “Apenas certos grupos 

ou classes, usualmente titulares do poder econômico, dispunham da condição da 

cidadania política (...), o que se retratava no direito produzido e produzia 

homogeneidade dos interesses dos detentores do poder estatal, em contraposição aos

216 VELASQUEZ, Fábio E. A observadoria cidadã na Colômbia, p.263.
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interesses de largas fatias da população”.217

As opções políticas na lei tomaram-se, no entanto, inviáveis pela própria 

morosidade do processo legislativo que não conseguia acompanhar a evolução das 

necessidades e também pelo pluralismo social que afastava a possibilidade de perfeita 

homogeneização dos interesses envolvidos e, assim, afastava o consenso.

Essa diversidade social, o fortalecimento dos interesses em jogo e sua 

aproximação das esferas decisórias no Legislativo, características do Estado 

pluriclasse, levaram, em um primeiro momento, ao fenômeno da “inflação 

legislativa”.218

Inúmeras leis especiais, casuístas e contingenciais foram editadas, gerando 

grande instabilidade social e jurídica e falta de credibilidade no poder. Segundo 

FARIA,219 normas de comportamento, de organização e normas programáticas foram 

interseccionando-se continuamente a partir de objetivos e circunstâncias distintas e 

interesses conflitantes.

A necessidade da produção desenfreada e sempre crescente de normas em 

todas as matérias e setores causou uma situação insustentável em nível institucional do 

poder, pois “a velocidade e a intensidade da produção legislativa invariavelmente 

levam o Estado a perder a dimensão exata do valor jurídico tanto das normas que edita 

quanto dos atos e comportamentos que disciplina”,220 além de mostrar-se ineficiente 

para atender às demandas sociais, cada vez maiores e mais paradoxais.221

217 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a ’personalização' do direito 
administrativo, p. 121.
218 José Eduardo FARIA assinala que a inflação legislativa “se traduz pelo crescimento desenfreado do 
número de normas, códigos e leis, de tal modo que a excessiva acumulação desses textos legais toma 
praticamente impossível seu acatamento por seus supostos destinatários e sua aplicação efetiva pelo 
Poder Judiciário, ocasionando, por conseqüência, a ‘desvalorização’ progressiva do direito positivo e o 
impedindo de exercer satisfatoriamente suas funções controladoras e reguladoras”. (FARIA, José 
Eduardo. Direito e globalização econômica, p.9).
219 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada, p.76.
220 FARIA, José Eduardo. Idem, p. 130.
221 Não por outra razão concluiu Marianne NASSUNO que “o reconhecimento de que os fins, 
interesses e objetivos de atividades públicas não podem ser fixados por lei de forma precisa,
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Chegou-se a uma paralisia no sistema legislativo, optando-se pelo caminho 

dos conceitos genéricos, transferindo para o Executivo a tarefa de enfrentar as 

questões complexas e buscar o consenso. Assumiu esse Poder, dessa forma, a escolha 

do interesse público a partir de um núcleo mínimo voltado a interesses gerais, 

marcados pelas conveniências da burocracia estatal e dos grupos de pressão.

A fase que se seguiu em quase todo o século XX foi marcada pela chamada 

crise de legalidade, com o fortalecimento do Executivo em detrimento do Legislativo.

A necessidade de agilidade, as informações técnicas, a instabilidade do 

ambiente, a diversidade de interesses associados aos direitos de terceira geração, todos 

esses fatores determinaram a amplitude dos conceitos normativos, relegando aos atos 

infralegais ditados pelos órgãos estatais do Executivo a escolha do interesse público no 

caso concreto.

Vislumbra-se certa insegurança na sociedade, causada pela perda da 

capacidade de predeterminação das situações, acompanhada por um déficit crescente 

de legitimidade do Estado. É que, como bem ponderou BANDEIRA DE MELLO, “o 

próprio processo de elaboração das leis, em contraste com o dos regulamentos, confere 

às primeiras um grau de controlabilidade, confiabilidade e imparcialidade muitas vezes 

superior ao dos segundos, ensejando, pois, aos administrados um teor de garantia e 

proteção incomparavelmente maiores”.222

Adentra-se, dessa forma, no terceiro período do Estado moderno, chamado 

de Social-Liberal, Democrático-Social ou Subsidiário, que tomou indispensável, até 

para a sua própria legitimação, a abertura do processo de definição do interesse 

público para a sociedade civil.

Além da questão pontual da transferência da tarefa normativa para o

dependendo cada vez mais da relação entre os poderes públicos e da colaboração dos cidadãos, tem 
como resultado a exigência de maior discricionariedade”. (NASSUNO, Marianne. O controle social 
nas organizações sociais no Brasil, p.351).
222 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. A democracia e suas dificuldades contemporâneas, p.7.
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Executivo, VIEIRA identifica a crise de legitimidade a partir das características 

negativas do modelo representativo: “ ...na fragilidade das instituições, dos partidos, do 

sistema eleitoral e do Legislativo, além de hipertrofia da autoridade pessoal do 

presidente (...) esvaziamento do poder público, inércia na prestação de serviços, 

ausência de canais para expressão de direitos, enfim, a omissão do Estado no 

atendimento de necessidades fundamentais mediante políticas sociais eficientes".223

A conclusão desse autor e da generalidade da doutrina não foge à assertiva 

que somente a participação da cidadania nos moldes de uma democracia associativa, 

vinculando a ação estatal às noções de interesse público e bem comum, pode 

contrapor-se à crise de legitimidade.

O foco central passou a ser, então, a recuperação da legitimidade do Estado a 

partir da abertura da definição das políticas públicas para a sociedade civil. Essa 

aproximação tomou-se fundamental nas reformas administrativas dos diversos 

Estados, conscientes que quanto maior a distância entre eles e os cidadãos, “mais fraca 

toma-se a organização estatal como centro de poder e conseqüentemente a manutenção 

de todos os valores legitimadores do surgimento do próprio Estado”.224

A abertura desse processo de escolha do que é de interesse público foi guiada 

por novos pontos de vista, identificados por FARIA225 nas seguintes substituições: 

coerção pelo consenso; comando pela negociação; decisão imperativa pela persuasão; 

imposição pelo acordo; subordinação pela coordenação; intervenção controladora por 

mecanismos descentralizados de auto-direção e, por fim, responsabilização individual 

pela responsabilização organizacional.

Ao lado desse processo, fortaleceram-se os movimentos sociais e organizou- 

se a sociedade civil, surgindo novos atores ávidos em participar do estabelecimento 

das metas e dos critérios de realização do interesse público.

223 VIEIRA, Liszt. Cidadania e controle social, p.248.
224 SOARES, Fabiana de Menezes. Direito administrativo de participação, p.61.
225 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada, p. 194.
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O cenário construído levou, então, o Estado, a permitir, desejar e incentivar a 

participação da comunidade na definição do público, especialmente no caso concreto, 

mediante a autogestão.226

Com efeito, por meio de múltiplos acordos com organizações privadas (além 

dos contratos previstos em lei, muitos outros, tais como acordos verbais, informais, 

protocolos de intenção, protocolos de acordo, pactos administrativos, acordos de 

colaboração), a Administração passou a viabilizar a definição e o atendimento do 

interesse público na própria coletividade.

A autogestão do público corresponde, assim, ao autogerenciamento de 

atividades de interesse público por particulares, compreendendo a eleição da ação 

(interesse público no caso concreto) e sua realização nas comunidades locais, unidas 

nas mais diversas formas de associação.

A perda do monopólio estatal nessa tarefa não se configurou, portanto, em 

qualquer espécie de insurgência popular mas, ao contrário, permissão voluntária do 

Estado orientada por reformas gerenciais pautadas na valorização das administrações 

em nível local.227

Essa permissão, é claro, não esteve desvinculada de um processo real de 

conquista dos direitos do cidadão.228 Fala-se em parceria. Os interesses públicos 

deverão ser discutidos e negociados com as esferas de poder. Mais que isso, poderão 

ser escolhidos autonomamente pelos particulares e também por eles efetivados.

226 MORALES cita Abrucio para dizer que “embora tenha surgido em governos de cunho neoliberal 
(Thatcher e Reagan), o modelo gerencial e o debate em tomo dele não podem ser circunscritos apenas 
a esse contexto. O modelo gerencial e suas aplicações foram e estão sendo discutidos em toda 
parte(...)”. (MORALES, Carlos Antônio. Provisão de serviços sociais através de organizações 
públicas não-estatais, p. 60).
227 Liszt Vieira destaca que algumas das organizações do setor público não-estatal chegaram a perder o 
caráter contestatório que as caracterizava na década de 80. (VIEIRA, Liszt Cidadania e controle 
social, p.244).
228 URREJOLA, Sebastián Cox. Políticas sociais e justiça comunitária, p. 193.
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4.3 A ELEIÇÃO DO PÚBLICO NOS ESPAÇOS NÃO-ESTATAIS

A escolha do que é interesse público para uma determinada coletividade está 

inserida no processo da gestão particular do interesse público, sedimentada nas esferas 

locais, próximas às comunidades beneficiárias, pois, segundo URREJOLA:

“Os elementos de proximidade, de cotidianidade e de necessidades e interesses 
vitais -  tanto individuais como comunitários -  que definem, ativam e dinamizam as 
relações mais ou menos conflitantes entre a própria cidadania e entre esta e os 
agentes do público também contribuem para o exercício dos direitos cidadãos, para 
o melhor acordo e mediação de interesses, necessidade e direitos dos cidadãos entre 
si e com as instituições respectivas, bem como para a inadiável ação de fiscalização  
e controle(...)”.229

De fato, a ação local é capaz de incorporar o espírito de cooperação e 

solidariedade da vida comunitária, além de ser um dos principais mecanismos de 

execução de medidas sociais, adequado ao novo padrão de desenvolvimento 

sustentável.230

Nas esferas não-estatais a escolha do interesse público se estabelece em duas 

direções: a do controle social e a da produção social.

Ao passo que, no controle social, os cidadãos podem exercer uma função 

crítica sobre o comportamento dos agentes públicos, estatais e não-estatais, 

constituindo-se em instrumento de regulação, na produção social os novos atores 

sociais intervêm na produção e prestação de serviços públicos.231

VIEIRA destaca a capacidade da sociedade civil em realizar a segunda 

tarefa, dizendo que:

“Além  de sua função de controle social, de sua vocação política de lutar pelos 
direitos da cidadania, pela democratização do Estado e da sociedade, a sociedade 
civil também pode assumir a responsabilidade econôm ica de execução de

229 URREJOLA, Sebastián Cox. Idem, p. 195.
230 VIEIRA, Liszt. Cidadania e controle social, p.241.
231 VELASQUEZ, Fábio E. A observadoria cidadã na Colômbia, p.263.
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programas e serviços sociais (...) As organizações do público não-estatal possuem, 
em geral, flexibilidade e agilidade de gestão, apresentando uma eficácia na 
realização dos seus objetivos sociais e uma eficiência no emprego dos m eios bem  
superior ao setor público (...)”.232

A produção social relaciona-se com a eleição autônoma da comunidade do 

que deve ou não ser incluído como prioridade de interesse público, opção que será 

efetivada pela própria sociedade civil. No controle social, de outra parte, a eleição do 

que é de interesse público serve como fundamento de controle das opções estatais, as 

quais são confrontadas com as opções definidas pela comunidade organizada (controle 

social propriamente dito), e também como objeto de reivindicação à Administração.

URREJOLA nomina a escolha do público nos espaços não-estatais de 

“participação cidadã decisória” referindo-se ao “processo através do qual o cidadão 

contribui de maneira permanente para determinar as prioridades de acionamento do 

Estado, para definir suas respostas às demandas sociais e para influenciar as 

modalidades de satisfação das necessidades públicas”.233

Tais modalidades diferenciam-se da escolha feita pela própria Administração 

Pública, a despeito da possibilidade de ter sofrido influência da sociedade civil,234 

porque nesse caso a opção não foi feita autonomamente nos espaços comunitários.

As opções da Administração Pública, no que atina às ações de interesse 

público, são opções estatais, inseridas no juízo de discricionariedade do administrador 

e que, portanto, no contexto deste estudo, só têm interesse na medida em que podem se 

contrapor às opções feitas nos espaços não-estatais, sujeitando-se ao controle social.

A eleição autônoma do interesse público pela sociedade civil ocorre, via de

232 VIEIRA, Liszt. Cidadania e controle social, p.242.
233 URREJOLA, Sebastián Cox. Políticas sociais e justiça comunitária, p. 193.
234 A participação popular nas decisões tomadas pela própria Administração pode ser dividida em: 
participação orgânica, na qual o cidadão atua nos órgãos administrativos; participação funcional, na 
qual o cidadão desempenha função pública; e participação cooperativa, na qual o cidadão colabora 
voluntariamente com as promoções e patrocínios de programas e atividades realizadas pela 
Administração. (SOARES, Fabiana de Menezes. Direito administrativo de participação, p.153). Nesse 
caso, de participação popular em decisão da Administração, fala-se em participação orgânica ou em 
participação cooperativa.
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regra, em questões pontuais de significativa importância para a comunidade, 

geralmente ligadas ao cotidiano e que refletem exatamente o que a comunidade 

entende como de interesse público e o nível de urgência e necessidade da atividade. 

Abrange desde campanhas de conscientização até a construção de obras; pode voltar- 

se à luta contra drogas ou ao ensino de informática, defesa do ambiente ou montagem 

de espetáculos teatrais.

A escolha ocorre geralmente nos espaços organizados das associações de 

bairro e de voluntariado, sociedades civis sem fins lucrativos, fundações privadas, 

organizações não-govemamentais (ONGs) e organizações sociais (OS) e materializa- 

se em projetos elaborados pelos próprios envolvidos.

A eleição do público pela sociedade civil importa efetivo espaço decisório e 

não mera execução de programas sociais. Ao optar por ações e estabelecer prioridades, 

a sociedade atua na própria definição do que é de interesse público naquele tempo e 

lugar.

As novas funções da sociedade civil são consideradas por REILLY235 uma 

verdadeira “missão”, que é mais que administrar serviços ou financiar tarefas caritivas 

ou filantrópicas já  que inclui o dever de ingressar no cenário das políticas, dos 

programas e da opinião pública. Assegura, o autor, que se trata de “... uma nova 

expressão de agregação de interesses, ainda em evolução. Na medida em que reflete 

aspectos tanto do pluralismo como do corporativismo, ela constitui um fenômeno 

político e de políticas inteiramente novo, que se desenvolve sob o manto da ‘sociedade 

civil”.236

Resulta desse novo mister também a potencialização do controle social sobre

235 REILLY, Charles A. Redistribuição de direitos e responsabilidades -  cidadania e capital social, 
p.424.

REILLY, Charles A. Redistribuição de direitos e responsabilidades — cidadania e capital social, 
p.424.
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as opções estatais.

O controle social, importante forma de escolha do público pela sociedade 

civil, possibilita o exercício da função crítica da sociedade civil restringindo e 

limitando a atuação dos agentes estatais e também dos agentes não-estatais237 que 

exercem atividades de interesse público.

A opção não tem, contudo, caráter vinculante para a Administração quando a 

ação de interesse público é reivindicada.238 De fato, a reivindicação pode ou não ser 

acatada pela Administração, que decidirá sobre realizar ou não a atividade ou a obra 

almejada, sujeitando-se, nesse último caso, ao controle social. A reivindicação da ação 

pela sociedade civil pode assumir diversas modalidades, desde as informais, como 

manifestações populares, até as institucionalizadas, como o orçamento participativo.239

A legitimidade das organizações comunitárias na definição do interesse 

público toma-se o fundamento central para esse balizamento, que permite controlar o 

espaço de discricionariedade da Administração.

VELÁSQUEZ define controle social da gestão pública como “modalidade de 

ação coletiva, entendida como esforço racional e intencional de um grupo de pessoas 

que buscam objetivos coletivos por meio de uma conduta cooperativa”.240

LEVY241 associa a essa definição de controle social a idéia da accountability 

(obrigação dos agentes estatais de prestar contas e assumir responsabilidades), dizendo

237 Marianne NASSUNO adverte que “no projeto de organizações sociais, a participação dos usuários 
na gestão e no controle da entidade se viabiliza pela presença de entidades representativas da 
sociedade civil no conselho de administração das instituições, pressupondo, portanto, a organização 
dos usuários” (NASSUNO, Marianne. O controle social nas organizações sociais no Brasil, p.345).
238 A participação reivindicativa tem como característica principal a cooperação social para enfrentar o 
Estado ou pressionar pela execução de bens públicos. (VELÁSQUEZ, Fábio. A observadoria cidadã 
na Colômbia, p.277).
239 Sobre orçamento participativo, ver NAVARRO, Zander. Democracia e controle social de fundos 
públicos — o caso dó “orçamentoparticipativo ” de Porto Alegre (Brasil), p.293-334).

VELÁSQUEZ, A observadoria cidadã na Colômbia, p.274.
241 “A idéia de controle social pertence ao campo da accountability, uma forma de checks and 
balances presente nas dimensões de controle democrático. E inovadora, pois propõe a participação 
imediata da sociedade no controle do Estado, ao invés da forma mediata preconizada pela democracia 
representativa”. (LEVY, Evelyn. Controle social e controle de resultados, p.392).
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que é dever do poder público explicitar a definição dos objetos sobre os quais prestará 

contas. Afirma que “A idéia de controle social pertence ao campo da accountability, 

uma forma de checks and balances presente nas dimensões de controle democrático. É 

inovadora, pois propõe a participação imediata da sociedade no controle do Estado, ao 

invés da forma mediata preconizada pela democracia representativa”.242 Reportando-se 

a STEWART, aduz, ainda, que o objetivo da gestão no domínio público é permitir não 

só que seja dada ao público uma explicação sobre o desempenho, mas também que 

uma variedade de interesses do público esteja presente no discurso sobre o que conta 

como desempenho na busca da política pública. O controle social vai, pois, além da 

fiscalização acerca da conformidade da ação da Administração e o interesse público. 

Permite a realização da opção feita nos espaços não-estatais, interferindo no 

planejamento das políticas públicas, ainda que em nível local.

São inúmeras as feições que podem assumir o controle social das opções 

estatais. Desde denúncias, protestos, greves e manifestações populares significativas, 

capazes de alterar posicionamentos, comportamentos e condutas na perseguição do 

interesse público pela Administração, que são modalidades informais de controle; até 

ações judiciais tradicionais, do mandado de segurança individual ou coletivo, ação 

popular e ação civil pública, e recursos previstos no interior da própria Administração, 

na forma de órgãos de correição e ombudsmam  acessíveis aos cidadãos (direito de 

representação), modalidades formais de controle social.243

A relação de pertinência entre a atuação do Estado e o interesse público é 

verificada não só sob o aspecto legal, mas também sob o crivo da legitimidade,

242 LEVY, Evelyn. Controle social e controle de resultados, p.392.
243 Manoel Eduardo GOMES cuidou de propor uma classificação do controle da Administração 
Pública: a) quanto à natureza: formal e informal; b) quanto ao fundamento: hierárquico e finalístico; c) 
quanto ao objeto: sobre atividade discricionária e sobre atividade vinculada; d) quanto à origem: 
intraorgânico, interorgânico e extraorgânico; e) quanto ao momento: prévio, subseqüente e 
concomitante; f) quanto à iniciativa: de ofício ou por provocação. (GOMES, Manoel Eduardo Alves 
de Camargo e. Controle da Administração Pública: pressupostos teóricos para uma revisão 
conceituai, p. 146-147).
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inserindo-se aqui o controle da discricionariedade do ato administrativo.

O processo de escolha do interesse público nos espaços não-estatais 

corresponde ao preenchimento do espaço de discricionariedade da norma (ou dos 

conceitos jurídicos indeterminados) pela sociedade civil, ao lado da Administração.244

Assim sendo, esse processo incrementa a possibilidade real de conflito entre 

dois ou mais interesses públicos titularizados por pessoas distintas e, mais que isso, 

modifica a tradicional fórmula de solução baseada na simples aplicação do princípio 

da supremacia do interesse púbico sobre o particular.

No surgimento do confronto -  tanto decorrente do controle social sobre a 

Administração como da ação de polícia da Administração sobre atividade pública não- 

estatal - caberá a investigação dos fundamentos relevantes tomados em consideração 

(qualificação dos fatos) para a definição do interesse público no caso concreto.245

De qualquer sorte, a efetividade do processo de escolha nos espaços não- 

estatais, tanto na produção social como no controle, demanda participação ativa da 

sociedade civil atentando para os riscos de sua apropriação pelo setor privado ou pelo 

próprio Estado.

BRESSER246 lembra, ainda, o risco de “feudalização”, consistente na 

dominação permanente da organização por um determinado grupo, podendo 

comprometer o sucesso e a eficiência da entidade.

244 Detentora de clareza é a exposição de Odete Medauar sobre a nova concepção da 
discricionariedade, exatamente tendo em conta os inúmeros centros públicos titulares de poderes e a 
heterogeneidade de interesses e a adoção de práticas consensuais. (MEDAUAR, Odete. O direito 
administrativo em evolução, p. 186)
245 A fim de verificar-se o correto uso da discricionariedade, seja pela Administração, seja pela 
sociedade civil, CORREIA menciona a doutrina alemã de WOLFF/BACHOF do 
“Ermessensmissbrauch”, definida como o uso da discricionariedade de um modo que não condiz com 
o fim da sua concessão, seja objetivamente (violação de princípios como o da igualdade e da proibição 
do excesso), seja subjetivamente (baseada em considerações que não justificam a decisão). 
(CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos, 
p.497).
246 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional, p.249.
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Em interessantíssima análise da regulação social atual, ROTH247 é 

contundente ao advertir que muitos estudos têm mostrado que o processo decisório em 

nível regionalizado “está muitas vezes dominado pelas considerações econômicas e 

pelos interesses das elites políticas locais”. Para evitar a dominação, considera de 

importância ímpar a conscientização da sociedade civil e sua participação ativa na 

negociação.

De fato, um efetivo sistema de discussão é premissa essencial para o sucesso 

do processo de escolha, o que presume força e organização da comunidade. O 

envolvimento dos indivíduos interessados pressupõe, ainda, acesso completo e igual à 

informação e ao saber,248 disponibilidade das informações e profundidade do debate 

com o exaurimento das possibilidades e implicações da opção.

Quanto maior for o envolvimento da sociedade, menor será a vulnerabilidade 

das associações e organizações a grupos de interesses particulares e corporativos. A 

mercantilização constitui-se um risco na medida em que o capital privado participa em 

regra do financiamento das atividades desenvolvidas, comprometendo a garantia do 

público.

A apropriação da sociedade civil pelo Estado também constitui-se risco a ser 

evitado. O financiamento de organizações não-govemamentais pelo Estado também é 

capaz de gerar uma cumplicidade negativa afastando a crítica e o efetivo controle 

social dos seus atos.

Por isso VELASQUEZ249 propõe que se leve em conta três fatores para 

analisar o nível de envolvimento dos indivíduos no processo participativo: a estrutura 

de oportunidade política, a identidade coletiva e as motivações individuais. Enquanto o 

primeiro é fator objetivo, voltado às oportunidades institucionalizadas ou fomentadas 

pelo Estado de participação e de discussão das questões locais, os dois outros fatores

247 ROTH, André-Noèl. O direito em crise: fim do Estado moderno?, p.26.
248 ROTH, André-Noêl. Idem, ibdem.
249 VELÁSQUEZ, Fábio E. A observadoria cidadã na Colômbia, p.275 e ss.
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são subjetivos, voltados, respectivamente, à consistência, articulação e homogeneidade 

do grupo e ao interesse individual no resultado da discussão.

A escolha do público nos espaços não-estatais assenta-se integralmente na 

racionalidade discursiva e dialógica proposta por Habermas250 e a maior dificuldade 

visualizada está, de fato, na criação dos espaços de debate e no constante 

aprimoramento da sociedade civil.

HABERMAS proclama o diálogo como forma de alcançar a universalidade, 

visando à compensação da exclusão, “contra todas as discriminações, bairrismos, 

racismos e divisões -  o respeito pelo outros, a sinceridade, a veracidade e o respeito 

pela verdade que excluem qualquer manobra procurando distorcer o processo de 

diálogo e de busca do verdadeiro e do justo e finalmente, a renúncia a todas as formas 

de violência e coação”.251

O debate das questões afetas à comunidade, pela própria comunidade, 

confere a legitimidade necessária à decisão declarada pela sociedade civil. Consoante 

GUAREZZI,252 Habermas entende que toda decisão deve estar em condições de 

justificar-se criticamente com base no confronto com os argumentos e razões 

comunicativas. Dessa feita, a legitimidade é retirada da norma para ser encontrada no 

discurso.253

Os principais reflexos da escolha do interesse público pela sociedade civil 

foram bem sintetizados por SIEDENTOPF da seguinte forma:

250 “A racionalidade de Habermas é, todavia, uma racionalidade substancial. Quando se libera o 
potencial de racionalidade, fechado no agir comunicativo, dissolve-se o nó arcaico do normativo, para 
dar lugar à racionalização das imagens do mundo, à universalização do direito e da moral e também à 
aceleração dos processos de individuação. Sob tal tendência evolutiva, surge o projeto de uma 
sociedade completamente racionalizada mediante a comunicação” (BARCELLONA, Pietro. O 
egoísmo maduro e a insensatez do capital, p.66).
251 GUAZZELLI, Iara. A especificidade do fato moral em Habermas: o uso moral da razão prática, 
p .4.

GUAZZELLI, Iara. Idem, ibdem.
253 Contrasta, assim, com a teoria de Luhmann para quem só a abstrata validade cogente de normas 
que possam substrair-se a uma justificação material de conteúdos serve para estabilizar a expectativa 
de comportamento. (BARCELLONA, Pietro. O egoísmo maduro e a insensatez do capital, p.68).
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"Racionalização das decisões administrativas através de uma informação melhor e 
disponível; previsibilidade do cidadão quanto ao conteúdo das decisões 
administrativas; vontade reforçada da ação administrativa através da publicidade e 
transparência; maior legitimação da decisão tomada; integração do cidadão e grupo 
de cidadãos à decisão administrativa tocada pelo bem comum; desenvolvimento da 
autodeterminação e da emancipação do cidadão na sua comunidade".254

Acrescenta-se ao elenco de Siedentopf o entendimento de MEDAUAR 

relativo à redução da discricionariedade da Administração. Segundo a autora, com a 

eleição do público nos espaços não-estatais, fica também atenuada a prática da 

imposição unilateral e autoritária de decisão.255

É certo que a autodeterminação e a autogestão do interesse público são 

extremamente facilitadas pela possibilidade de sua realização nos espaços não-estatais. 

Não que uma dependa da outra, pois é possível uma opção de interesse público 

simplesmente reivindicada à Administração ou mesmo sua utilização como ferramenta 

de controle das decisões do poder público. Mas não se olvida que a autonomia da 

escolha é beneficiada pelo espaço de implementação da opção.

BRESSER PEREIRA destaca que o "tema do público não-estatal também 

implica atribuir à sociedade uma responsabilidade na satisfação de necessidades 

coletivas, mostrando que também nesse campo o Estado e o mercado não são as únicas 

opções válidas.”256

Dessa forma, eleito o interesse público pelas organizações comunitárias 

passa este a ser perseguido com a implementação de práticas sociais, culturais ou 

econômicas na própria comunidade, que buscam a sua satisfação. Visto de outra 

forma, quando há a realização de determinada atividade de interesse público encontra- 

se implícita a opção feita pela sociedade civil. Estabelece-se, assim, a parceria entre 

Estado e sociedade no atendimento às necessidades locais.

254 SIEDENTOPF apud SOARES, Fabiana de Menezes. Direito administrativo de participação, p. 142.
255 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução, p. 202.
256 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e CUNILL GRAU, Nuria (org). O público não-estatal na 
reforma do Estado, p.30.
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O desenvolvimento de atividades de interesse público nos espaços não- 

estatais também esteve ligado às reformas recentes do Estado moderno.

Como dito, a teoria do serviço público e da concentração da sua prestação 

nos órgãos estatais entrou em crise juntamente com o Estado providência dos anos 80, 

impondo novas diretrizes de satisfação do público.

As principais razões dessas alterações têm sido identificadas pela doutrina 

com o déficit fiscal do Estado, sobrecarregado,257 e com sua ineficiência para atender 

demandas complexas e crescentes. Mas BRESSER PEREIRA258 aponta que não só 

para enfrentar déficits e/ou vazios deixados pelo Estado e mercado despontou o setor 

público não-estatal, referindo-se a um projeto de contenção da influência de ambos 

sobre a vida social visando à autodeterminação.

Estudiosos definem a situação como crise de governança (ou de 

governabilidade), composta pela crise financeira decorrente do déficit das contas 

públicas, outra administrativa, resultante da ineficiência gerencial, e outra estratégica, 

relacionada à inadequação da organização do Estado para intervir nas atividades
• • /\ • 959sociais e economicas."

A crise do Estado é também identificada com a crise fiscal. Esta implica 

perda de crédito público e ausência de poupança, tomando-se particularmente visível 

quando as despesas sociais (saúde, transporte, previdência, saneamento básico, 

moradia e educação) se expandem numa velocidade muito acima do suportável pela 

estmtura econômica, gerando a falta de credibilidade do govemo e sua imobilização.260 

FARIA entende que a crise fiscal é uma situação-limte de um cenário de

257 “A imagem de um Estado que excede sua capacidade de resposta à sobrecarga crescente de 
demandas de uma sociedade cada vez mais dinâmica e complexa é, hoje, um dado compartilhado pelas 
mais diversas óticas ideo!ógicas”.(FARIA, José Eduardo. Direito e globalização econômica, p.l 16).
258 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e CUNILL GRAU, Nuria (org). O público não-estatal na 
reforma do Estado, p.30.
259 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada, pp.l 17 e segs.
260 BRESSER PEREIRA, Crise econômica e reforma do Estado no Brasil, pp.43 e segs.
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ingovemabilidade; “o Estado é pressionado por grupos de interesses de todos os tipos, 

enfrenta dificuldades crescentes para executar suas políticas e vê comprometida sua 

capacidade de regular a economia e promover transferências de renda no interior da 

sociedade”.261

Discute-se, ainda, se também não teria havido uma percepção da própria 

sociedade civil do esgotamento da via estatal, mesmo desejosa da intervenção 

governamental nas políticas sociais. Ou, de outra parte, se a sociedade teria contestado 

a intervenção estatal por conta da falta de eficiência e eficácia na condução dessas 

políticas.

De qualquer sorte, consoante ponderação de FARIA,262 o ajuste estabilizador 

e as reformas estruturais foram uma tendência geral na contemporaneidade, verificada 

nas sociedades e economias mais diversas.

Para superar essa crise, neoliberais propuseram a supressão das funções 

sociais e econômicas do Estado; mas foram as alternativas mais brandas que 

culminaram por ser acolhidas por diversos países na década de 1990, voltadas à 

descentralização das políticas sociais, concessões, privatizações, focalização do Estado 

nos grupos sociais mais pobres, definindo-se os papéis do Estado, do mercado e dos 

agentes sociais na busca do desenvolvimento.

Para os agentes sociais foi permitida a realização de inúmeras atividades não 

privativas do Estado, voltadas, por exemplo, ao ensino, pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura, 

saúde, habitação, cidadania, direitos humanos, assistência social, combate à pobreza.

O exercício desses serviços por diversas organizações comunitárias passou a 

ser reconhecido pelo poder público como importante pilar de desenvolvimento social, 

permitindo que o Estado destinasse atenção a setores de difícil alcance. Não se

261 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada, p.l 19.
262 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada, p.l 17.
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desconsidera a anterior atuação do setor privado em setores fundamentais ligados à 

serviços sociais, especialmente as redes de solidariedade social e voluntariado, mas é 

certo que não havia o trato dessas atividades como públicas e assim também não eram 

compreendidas pelo Estado. Além disso, o desinteresse das comunidades e a falta de 

estímulo por parte do poder público concediam um nível muito baixo de influência na 

esfera social.

Hoje esse setor produtivo é reconhecido como público não-estatal, rotulado 

de terceiro setor, entre o Estado e o Mercado, e de importância fundamental nos mais 

diversos países, adquirindo uma diversidade de formas e nomes: organizações não- 

govemamentais (ONGs), associações comunitárias, organizações religiosas, fundações 

privadas, entidades assistenciais, organizações sociais e entidades sem fms lucrativos.

Dentre as conseqüências da assunção do público aos particulares está a 

recuperação da confiança na prestação dos serviços, a solidariedade, o compromisso, a 

cooperação voluntária, o sentido do dever, a responsabilidade pelo outro, a 

flexibilidade, experiência especializada e habilidade para chegar a grupos específicos. 

BRESSER PEREIRA263 concentra as vantagens mencionadas em três: pluralização da 

oferta dos serviços sociais, permitindo o direito de escolha com mais qualidade e 

eficiência; flexibilização e desburocratização da gestão social; e maior 

comprometimento e responsabilidade dos dirigentes e participantes pela organização.

Mas, sem dúvida, a maior vantagem da abertura da realização das atividades 

de interesse público à sociedade está na possibilidade de sua autodeterminação e 

fortalecimento da democracia, pois possibilita atuação efetiva da voz comunitária.

Em contrapartida, adverte VIEIRA264 que dessa transferência de atividades 

sociais para o setor público não-estatal surgem também problemas que não podem ser 

menosprezados, tais como as dificuldades relativas à heterogeneidade das

263 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e CUNILL GRAU, Nuria (orgj. O público não-estatal na 
reforma do Estado, p.36.
264 VIEIRA, Liszt. Cidadania e controle social, p.244.
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organizações da sociedade civil e os riscos de mercantilização e burocratização que 

pesam sobre tais organizações ao realizarem parcerias com o Estado.

4.4 OS NOVOS ATORES SOCIAIS

Os chamados novos atores sociais são aqueles que integram o setor público 

não-estatal, assim denominado porque suas ações são guiadas pelo interesse público, 

mas não integram a Administração Pública, possuindo personalidade jurídica de 

direito privado. Emergiram com o fortalecimento da sociedade civil, a partir de 

movimentos sociais, organizações não-govemamentais, organizações da sociedade 

civil e um sem-número de esquemas de auto-ajuda, auto-abastecimento e autogestão.265

Segundo MORALES,266 a democratização da sociedade fazendo emergir e 

consolidar uma nova esfera de relações sociais, essencialmente plural, permitiu à 

sociedade organizar-se para ocupar os espaços deixados pela ação estatal e para 

controlar suas atividades, de uma forma vital, múltipla e reconhecida pelos Estados.

Ainda para o mesmo autor, a ineficiência do Estado no atendimento às 

demandas sociais e a constatação de que tais atividades não podem ser desenvolvidas 

pelo mercado porque envolvem importantes extemalidades positivas e não são 

adequadamente remuneradas foram determinantes para o desenvolvimento dessas 

organizações, que passaram a compor o que se convencionou chamar de terceiro setor.

As atividades sociais passam, então, geralmente a ser subsidiadas e 

fomentadas pelo Estado, e entidades de direito privado que as desenvolvem podem 

participar do orçamento do Estado, além de receber contribuição voluntária da 

sociedade.

265 REILLY, Charles A. Redistribuição de direitos e responsabilidades, p.414.
266 MORALES, Carlos Antonio. Provisão de serviços sociais através de organizações públicas não- 
estatais, p.66.
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BRESSER PEREIRA267 identifica as seguintes organizações públicas não- 

estatais: comunidades de moradores (grassroots)-, as antigas entidades de caridade; as 

organizações de classe média vocacionadas para o controle social mas que produzem 

serviços -  ONGs; fundações voltadas à realização de serviços sociais ou para o 

financiamento de outras atividades de interesse público; instituições escolares, 

universitárias, de pesquisa e hospitalares constituídas como fundações ou como 

sociedades civis.

A doutrina tem, de fato, se ocupado em classificar os diferentes modelos de 

organizações públicas não-estatais. MORALES268 apresenta as tipologias de 

Ovarrubias, Salamon e Fernandes. O primeiro autor distingue, dentre o que chama de 

organizações privadas de desenvolvimento social, as ONGs, as organizações privadas 

subvencionadas e as organizações de base. Salamon classifica suas non profit 

organizations em funding agencies, fundações privadas dedicadas a levantar recursos e 

canalizá-los para organizações que prestam serviços sociais; member serving 

organizations, destinadas a prover bens e serviços para os seus membros; public 

benefit organization, com finalidade de servir os necessitados ou o bem-estar geral e 

religious congregation, voltadas a funções religiosas. Já Fernandes classifica o terceiro 

setor em outros quatro grupos: ajuda mútua (assistencial), movimentos sociais e 

associações civis (trabalho de base), ONGs (definição de estratégias e políticas de 

atendimento a demandas socioculturais), e filantropia empresarial.

MORALES269 propõe, ele mesmo, duas grandes categorias para as 

organizações públicas não-estatais (OPNES): as organizações dedicadas a levantar 

fundos para financiar atividades de apoio social e aquelas voltadas direta ou

267 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional, p.237.
268 MORALES, Carlos Antonio. Provisão de serviços sociais através de organizações públicas não- 
estatais, p.69.
269 MORALES, Carlos Antonio. Idem, p.70.



83

indiretamente para a provisão de serviços e bens públicos. Nesta última categoria, ele 

inclui as organizações de base, as associações comunitárias, os movimentos sociais, as 

organizações não-govemamentais e as organizações que prestam serviços continuados 

(saúde, educação, pesquisa e cultura). E nela se visualiza o papel da sociedade civil na 

escolha do interesse público no caso concreto. A provisão direta dos serviços e bens 

reflete a produção social, enquanto a indireta diz respeito ao controle ou reivindicação.

AMARAL270 identifica dois grupos de entidades privadas que perseguem o 

interesse público: sociedades de interesse coletivo e pessoas coletivas de utilidade 

pública, subdividindo esta última em pessoas coletivas de mera utilidade pública, 

instituições particulares de solidariedade social e pessoas coletivas de utilidade pública 

administrativa. E no segundo grupo que o autor reconhece o setor público não-estatal, 

caracterizando-o como “setor (privado) não-lucrativo, de fins altruístas, que se entrega 

a actividades humanitárias, culturais e de solidariedade social (...) constituindo um dos 

mais sólidos esteios da sociedade civil, autônoma perante o Estado, e indispensável à 

existência de uma ordem democrática e pluralista”.271

Ainda, para AMARAL, há organizações que por vocação dedicam-se à 

produção, enquanto outras ao controle, sendo certo que é cada vez mais freqüente 

organizações dedicando-se a ambas atividades. Aduz que as organizações de ajuda e 

caridade, por exemplo, são tipicamente de produção, de satisfação de necessidades 

públicas com base na solidariedade, enquanto as ONGs são tipicamente de controle, 

interlocução política e organização popular.

Mas, em verdade, a diversidade das organizações e dos movimentos sociais 

impede uma classificação exaustiva. Todas as organizações, institucionalizadas ou 

não, reconhecidas ou não pelo Estado, mas que se dedicam à comunidade, a atender 

suas necessidades sem o fim do lucro e a lutar contra a exclusão, situadas fora do

270 AMARAL, Diogo Freitas. Curso de Direito Administrativo, p.552 e ss.
271 AMARAL, Diogo Freitas. Idem, p.577.



84

aparato estatal, compõem o terceiro setor. Podem dedicar-se a movimentos 

ecológicos, feministas, pacifistas, anti-racistas, de consumidores, de auto-ajuda, a 

saúde, alimentação, habitação, educação ou a problemas gerais de uma comunidade 

específica.

Dentre os fatores de sucesso da atuação dessas organizações, MORALES272 

destaca o número expressivo de novos entes e sua consistência; a pluralidade de 

organizações; a tendência à aglutinação (redes, federação); capacidade de criarem uma 

arena própria de debate; capacidade de articulação e interlocução interinstitucional; 

capacidade de se organizarem como produtoras de bens e serviços; a capacidade de 

produzirem conhecimento e acúmulo de força política, que as habilita a exercer 

controle social sobre os demais atores da esfera pública.

No entanto, REILLY observa, com pertinência, que a sociedade civil 

também abriga organizações muito incivis. Afirma que não existe garantia de virtude 

nem vacina contra o vício para as organizações civis e não-govemamentais, 

destacando que há muitos casos de oportunismo. Refere que:

“à medida que as influências do mercado penetram o mundo das OSCs 
[Organizações de Sociedades Civis], as fronteiras entre as OSCs prestadoras de 
serviços sem fins lucrativos e as empreiteiras e empresas consultoras com fins de 
lucro se desvanecem e (...) à medida que a democratização avança, o poder atrai 
para o govemo alguns líderes de OSCs, que acabam mudando seus pontos de vista 
e suas perspectivas para o futuro”.273

No mesmo sentido adverte MORALES:

“Outro cuidado importante se refere à existência de organizações públicas que 
perderam ou venham a perder o sentido do interesse público ao privilegiar, nas suas 
ações, relações clientelísticas com grupos específicos da sociedade, ou que se 
dobrem a ataques clientelísticas dos órgãos estatais que as supervisionam. Trata-se 
de reconhecer que a sociedade civil não é em si virtuosa e que, com a capa da 
participação e da organização política da sociedade, podem perfeitamente estar

272 MORALES, Carlos Antonio. Provisão de serviços sociais através de organizações públicas não- 
estatais, p.74.
273 REILLY, Charles A. Redistribuição de direitos e responsabilidades, p.419.
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escondidas práticas políticas atrasadas”.274

Mas a grande questão permanece sendo a inserção da sociedade civil no 

cenário das políticas, dos programas e da opinião pública e não apenas na 

administração dos serviços sociais ou financiamento de tarefas caritativas ou 

filantrópicas no terceiro setor.

É essa, aliás, para SOUZA SANTOS a real novidade dos novos movimentos 

sociais, visualizando a “idéia da obrigação política horizontal, entre cidadãos, e a idéia 

de participação e da solidariedade concretas na formulação da vontade geral”.275

Também para AMARAL276 é nova a forma de sua utilização no direito 

público e recente o aumento da sua importância qualitativa e quantitativa, 

demonstrando a crescente complexidade dos modelos organizativos da Administração 

Pública modema, que recorre com freqüência à colaboração dos particulares e adota 

cada vez mais instâncias e técnicas participativas e contratuais.

Outra novidade decorre do próprio cenário mundial, da globalização. A 

sociedade civil organiza-se também em redes internacionais, com trocas de 

informações e de conhecimentos técnicos. ARNAUD277 destaca, por exemplo, que as 

organizações internacionais não-govemamentais desempenham hoje, e cada vez mais, 

um papel crucial na produção da norma jurídica, sendo que várias delas têm status 

consultivo oficial.

Por todas essas razões é que o espaço público não-estatal constitui-se, hoje, 

peça ímpar no processo de definição do público. Além de determinar e realizar o 

interesse público, controlando, inclusive, as ações da Administração, a sociedade civil 

vem desempenhando a importante tarefa de ampliar o diálogo e o debate político, 

legitimando o modelo de Estado Subsidiário.

274 MORALES, obra citada, p.81.
275 SOUSA SANTOS, Boaventura de. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade, 
p.263.

AMARAL, Diogo Freitas. Curso de Direito Administrativo, p.397.
277 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização, p. 190.
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O Estado, nesse cenário, ainda é o eixo central, mas é impossível não 

reconhecer que suas funções não são mais aquelas do Estado Providência.

4.5 O NOVO PAPEL DO ESTADO

A quebra da hegemonia estatal no processo de escolha do interesse público 

reposicionou o papel do Estado no campo social. Novas funções lhe foram outorgadas 

e outras lhe foram retiradas por conta da introdução dos novos atores sociais.

A preocupação com as despesas públicas e a possibilidade dos entes não- 

estatais assumirem serviços e atividades públicas fizeram com que o Estado deixasse 

de lado a execução da atividade e passasse a ser responsável por sua organização e 

coordenação. Como bem pontuou JUSTEN FILHO, “A chamada sociedade civil 

tomou-se titular de meios materiais e de conhecimento técnico suficiente para produzir 

a satisfação dessas necessidades (...) Por outro lado, o Estado não dispõe de recursos ... 

para realização de todas as tarefas de atendimento aos interesses coletivos”.278

A dispersão da produção e do controle do público retirou do Estado, 

consoante expressão de FARIA, sua condição de “unidade privilegiada e exclusiva de 

gestão econômica, direção política, controle social e iniciativa legislativa”,279 que foi 

convertido em apenas mais um entre os muitos atores responsáveis pela definição e 

realização do interesse público.

Ainda que as organizações da sociedade civil realizem, definam, exijam e 

fiscalizem padrões de serviços e a implementação de políticas públicas, a força 

reguladora do Estado se renova e assume feições de coordenação.

Despido de sua função de prestador direto das atividades de interesse

278 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a 'personalização' do direito 
administrativo, p. 123.
279 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada, p.212.
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público, o Estado passa a reestruturar sua tarefa reguladora para editar comandos 

imperativos gerais e para mediar os conflitos. De outro lado, ganha relevo a 

administração local, intensificando-se o centro decisório próximo às comunidades.

Os autores europeus, especialmente aqueles dedicados ao trato da questão 

comunitária (Comunidade Européia), vêm dando grande importância à nova feição dos 

poderes locais. GIANNINI e AMARAL são exemplo. O reforço à autonomia das 

administrações locais é, de fato, característica do Estado Subsidiário.

Não se trata mais da separação interesse nacional/interesse local e sim da 

efetiva liberdade de decisão e de participação das administrações locais na formulação 

e execução de políticas públicas.280 Fala-se inclusive no direito de recusar soluções 

impostas unilateralmente pelo Poder central.

Ao utilizar as categorias de atividades estatal em relação ao modo de 

produção capitalista, sintetisadas por Habermas em constitutiva, complementar, 

substitutiva e compensatória, GRAU281 explica como a regulação estatal foi sendo 

reposicionada para “compensatória” para garantir o atendimento às necessidades 

sociais e coletivas.

Afirma o autor que a primeira categoria relaciona-se com a criação e 

preservação do próprio mercado, com a edição de regras básicas de propriedade e 

liberdade e de instrumentos de proteção a esses mesmos institutos (legislação 

trabalhista, antitruste, sistema monetário, política aduaneira); na atividade 

complementar o direito se ajusta a novas formas de organização empresarial, de 

concorrência e financiamento; na substitutiva, o direito busca realizar ou estimular o 

processo de acumulação do capital, promovendo, por exemplo, o desenvolvimento

280 Na lição de Diogo Freitas do AMARAL encontra-se que: “... hoje em dia, quase tudo o que é local 
tem de ser enquadrado numa política pública (public policy) definida a nível nacional (...) por outro 
lado, e inversamente, todas as políticas nacionais têm uma dimensão regional e local diversificada, 
exigindo adaptações, especialidades, respeito pelas particularidades de cada área ou localidade”. 
(AMARAL, Diogo Freitas. Curso de Direito Administrativo, p.426)
281 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto, p.88/89.
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técnico-científico ou a qualificação humana. Por fim, na atividade compensatória, o 

direito implementa regulações e intervenções para compensar as disfunções do 

mercado na área social.

O papel do Estado na esfera social passa a ser predominantemente regulador, 

ainda que permaneça diretamente responsável pelo atendimento das necessidades 

daqueles que ficaram excluídos da prestação pelo mercado ou mesmo pelas 

comunidades locais. Até porque, consoante proposição de MAJONE,282 a regulação 

nada mais é do que a correção das falhas de mercado.

Essa nova regulação (deregulation), 283 pressupõe o afastamento do Estado da 

atividade regulamentadora tradicional e, por isso, a lei e o regulamento são 

instrumentos cada vez menos utilizados. Daí que sua natureza, fiilcrada na diversidade 

das soluções possíveis para o caso concreto, seria plural e flexível, identificada com a 

proteção aos interesses públicos.

BASTOS284 distingue a regulação econômica, voltada à ordem econômica 

estrita, da regulação social, relacionada aos serviços que se dirigem à satisfação de 

necessidades coletivas.

Parece-nos, contudo, mais apropriada a divisão adotada por EBERLEIN285 

entre regulação de primeira e de segunda ordem, baseada nas funções da regulação. A 

primeira modalidade refere-se ao domínio clássico da regulação econômica, dirigida à 

garantia da concorrência, e também à formação dos mercados, tanto em serviços 

públicos como em atividades de interesse público; já  a regulação de segunda ordem 

diz respeito à eficiência dos serviços, no sentido da correção dos seus efeitos 

indesejáveis, a partir de um enfoque de garantia de acesso, universalidade, qualidade,

282 MAJONE apud EBERLEIN, Burkard. Regulating public utilities in Europe, p. 12.
283 Utiliza-se deregulation como sinônimo de regulação, tendo em vista que o termo regulation 
identifica-se com a regulamentação.
284 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito Econômico Brasileiro, p.254.
285 EBERLEIN, Burkard. Regulating Public Utilities in Europe.
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preservação do ambiente, saúde etc.

A diversidade de entes realizando atividades de interesse público, seja pela 

dimensão, seja pela qualidade do próprio bem ou serviço prestado, determina o 

aumento da fiscalização (controle) do Estado e a conferência de maior proteção e 

benefícios. Trata-se de uma “tutela rafforzata”, conforme expressão de GIANNINI.286

GRAU insiste na idéia da necessidade de regulação estatal, afirmando que o 

Estado, apesar de todos os pesares, é ainda, entre nós, o único defensor do interesse 

público. Para este autor, “a destruição e mesmo o mero enfraquecimento do Estado 

conduzem, inevitavelmente, à ausência de quem possa prover adequadamente o 

interesse público e (...) o próprio interesse social”.287

Ainda que radical e dramática a assertiva de ser o Estado o único defensor do 

interesse público, é verdade que apenas quando o Estado é capaz de salvaguardar as 

prerrogativas do público (legitimação forte) é que as relações estabelecidas entre 

Estado, mercado e sociedade garantem o predomínio do público.

E aqui tem sede a maior preocupação na redefinição das funções do Estado. 

A abertura da identificação e realização do público para os espaços não-estatais, 

desacompanhada de um sistema devidamente estruturado de regulação, pode pôr em 

risco a própria ordem econômica e social e a sobrevivência do sistema.

Ao tratar dos serviços públicos, AMORIM também ressalta o papel 

indispensável do Estado, afirmando que “principalmente em sociedades muito 

desiguais, [a competição] pode favorecer setores da sociedade mais organizados e com 

maior poder de pressão, em detrimento dos setores mais frágeis. As conseqüências, 

caso o Estado não exerça seu poder de equalizador de oportunidades, pode ser o 

agravamento de desigualdades e o comprometimento da eqüidade”.288

286 GIANNINI, Massimo Severo. Diritto Amministrativo, p.226.
287 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto, p. 106.
288 AMORIM, Sônia Naves David. Ética na esfera pública: a busca de novas relações 
Estado/sociedade, p.98.
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Além disso, a maioria das políticas públicas exige articulação entre 

organizações de um mesmo setor, assim como entre vários setores, tais como saúde, 

educação, saneamento, habitação, transportes, segurança etc. BARRETO289 salienta o 

papel de coordenação do Estado exatamente por conta da sua capacidade de formular e 

coordenar a implementação do conjunto das políticas públicas com visão abrangente. 

E contundente ao afirmar que:

“A mera transferência de atividades sociais para o setor público não-estatal, embora 
possa propiciar ganhos de eficiência no plano micro, apresenta o risco de provocar 
enorme fragmentação e dispersão de esforços. Sem efetiva coordenação e 
articulação dessas ações, existe grande probabilidade de que ganhos de eficiência  
eventualmente alcançados no nível individual das organizações sociais não 
resultem na melhoria do resultado do conjunto da ação social”.290

Ainda, é a regulação estatal que minimiza os riscos de privatização e 

feudalização do setor público não-estatal, consoante insistente proposição de 

BRESSER PEREIRA: “Um ponto da maior importância (...) é assegurar um fluxo 

estável de financiamento público e privado, para evitar a pressão pela mercantilização 

de todas as suas atividades. Outro ponto diz respeito à necessidade de desenvolver as 

devidas regulações estatais e sociais para minimizar os riscos de privatição e 

feudalização”.291

Em verdade, como bem pontuado por ARNAUD,292 são os Estados os únicos 

detentores legítimos da soberania e por isso possuem a última palavra.

Por essas razões, apesar de não mais possuir a exclusividade na definição do 

público nem tampouco na sua realização, o Estado continua desempenhando papel 

fundamental no campo social e na promoção do desenvolvimento por conta da 

coordenação e mediação entre os diversos setores e interesses envolvidos.

289 BARRETO, Maria Inês. As organizações sociais na reforma do Estado brasileiro, p. 135.
290 BARRETO, Maria Inês. Idem, p. 136.
291 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e CUNILL GRAU, Nuria. Entre o Estado e o mercado: o 
público não-estatal, p.41.
92 ARNAUD, André-Jean. O direito entre a modernidade e globalização, p. 189.
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E o êxito desse papel está ligado exatamente à qualidade da orientação, 

articulação e coordenação estratégica de todas as etapas de realização do público, 

envolvendo concepção, aperfeiçoamento, implementação e avaliação sistemática.293 

Também a criação de mecanismos de controle público e social que assegurem a 

prevalência do interesse coletivo.294

Nesse contexto, a nova visão do interesse público, cujo locus de 

identificação e realização encontra-se concomitantemente no Estado e nos espaços 

públicos não-estatais, imprescinde de uma sociedade civil, fortalecida, sustentada na 

racionalidade dialógica e, ao mesmo tempo, de um Estado independente e com forte 

legitimação, capaz de conferir paz social e segurança jurídica. São fatores que se 

entrelaçam, consoante ponderação de BRESSER PEREIRA:

“A consciência de que na esfera pública não-estatal não só se produzem bens e 
serviços, mas também se defendem valores coletivos obrigaria a recriar os cidadãos 
como corpo político para o exercício do controle social. Obrigaria ainda a 
considerar que o exercício da cidadania exige fortalecer também as instituições 
políticas clássicas. Se, nessa perspectiva, se concorda que a sociedade govema a si 
mesma através de um Estado democrático, a reforma nessa direção é propósito 
relevante para o próprio fortalecimento da esfera pública não-estatal. Esta, no 
século XXI, necessitará não só de apoio financeiro do Estado, mas também de um 
sistema de autoridade política plural para assegurar a governabilidade 
democrática”.295

293 BARRETO, Maria Inês. As organizações sociais na reforma do Estado brasileiro, p. 140.
294 AMORIM, Sônia Naves David. Ética na esfera pública: a busca de novas relações 
Estado/sociedade, p. 100.
295 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e CUNILL GRAU, Nuria. Entre o Estado e o mercado: o 
público não-estatal, p.29.
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Não há dúvidas que a visão do interesse público mudou. O novo contexto de 

definição do que é ou não de interesse público não mais permite que se aceite a antiga 

assertiva de Miguel Reale de que ‘a presença do Estado dá sempre a nota dominante 

do interesse’.296

A despeito de sua inclusão na categoria dos conceitos jurídicos 

indeterminados e de sua forte conotação ideológica, não vem se mostrando infrutífero 

o esforço para conceituar interesse público.

É público o interesse que goza de importância ímpar para a sociedade por 

estar estreitamente ligado à vida digna dos indivíduos. Não é outra, aliás, a justificativa 

para que sobre ele recaia a especial proteção do Estado.

Essa feição ética do conceito era, contudo, desprezada pela doutrina, que se 

reportava a critérios quantitativos e técnicos para definir interesse público. A ética 

como ferramenta do direito foi reforçada apenas na contemporaneidade a partir de 

transformações políticas e econômicas ocorridas de forma globalizada. Assim, os 

limites rígidos que circunscreviam o público apenas ao que era emanado do Estado, e 

formalmente identificavam o interesse público com a vontade da maioria, caíram por 

terra.

O interesse público que ressurgiu prescinde de titular e é reconhecido em 

todo e qualquer ato ou fato cujo conteúdo ético esteja ligado à dignidade do ser 

humano. Por isso pode variar imensamente no caso concreto, no tempo e no espaço.

O estudo realizado traz à tona a idéia da contínua mudança e da evolução dos 

conceitos e seus reflexos na estrutura dos institutos jurídicos, modificando sistemas e 

vértices de interpretação.

Assim, o interesse público como interesse da comunidade, transcendente ao

296 REALE, Miguel apud FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Introdução ao Direito 
Processual Administrativo, p. 182.
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indivíduo, vai além da compreensão exclusiva do conceito. Considerar o novo 

interesse público é ter em mente sua repercussão sobre toda a estrutura decisória do 

Estado, sobre a gestão e formulação de políticas públicas. É também ter em conta a 

reformulação de um dos princípios norteadores do direito administrativo, o da 

supremacia do interesse público sobre o particular.

A marca da nova visão do interesse público é encontrada na participação 

ativa da sociedade civil na definição e execução das opções de interesse público. 

Trata-se da evidência do público não-estatal e da reconfiguração das funções do 

Estado.

São diversas as formas de organização da sociedade civil, destacando-se as 

ONGs e as associações comunitárias, que passaram a ocupar o espaço precioso do 

debate e da eleição dos seus interesses. As opções são muitas vezes implementadas 

pela própria sociedade, mediante estruturas de execução apoiadas pelo Estado, ou 

reivindicadas à Administração, podendo servir também de instrumento de controle das 

decisões estatais.

O fenômeno, que traduz perda do monopólio estatal na definição e realização 

do interesse público, não importa, contudo, perda da função do Estado de principal 

garantidor desse interesse. É o Estado que, de forma independente, deve velar para que 

não haja uma interferência indevida de interesses privados de indivíduos ou grupos de 

interesses na eleição de um interesse como público. Acura-se, ainda, sua função de 

regulador e mediador.

A idéia central da dignidade humana afasta do interesse público os interesses 

egoísticos e corporativos e reconfigura a natureza dos conflitos. Com efeito, 

escasseiam-se os conflitos tradicionais entre interesse privado e público e multiplicam- 

se conflitos entre dois ou mais interesses públicos. Além de exigirem novas fórmulas 

de solução, reafirmam a possibilidade real do reconhecimento da predominância do 

interesse público tutelado por ente privado ao invés daquele defendido por ente
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público.

As implicações da reconceitualização não param aí. As características éticas 

que são reforçadas, privilegiando a legitimidade do ato em detrimento da estrita 

legalidade, dependem de uma sociedade civil bem organizada e independente. Por 

outro lado, imprescindem de um Estado forte, soberano e desvencilhado de interesses 

corporativos e de grupos econômicos.
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