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O INTERESSE PÚBLICO COMO LIMITE DAS DEMANDAS 

JUDICIAIS NO DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

 

 

Resumo 

 

O presente artigo visa analisar os verdadeiros limites e significados do interesse 

público, uma vez que este é considerado um princípio basilar nas atuações da Administração 

Pública. No Brasil, é um fenômeno crescente o processo de judicialização, sendo a 

participação da Administração Pública, ora como parte autora, ora como ré, também 

crescente no cenário atual. Contudo, questiona-se a viabilidade de tais demandas diante dos 

limites impostos pelo real sentido do interesse público, bem como a dificuldade acerca da 

sua significação, ainda que presente nos artigos da Constituição Federal. Soma-se a isso a 

análise sobre como aquele é capaz de atuar como um limitador frente a determinados 

procedimentos administrativos e demandas judiciais, quando em conflito com o interesse da 

coletividade e demais direitos fundamentais instituídos pela Carta Magna. Ademais, busca-

se observar o quanto tais limites são importantes para a garantia de direitos fundamentais, 

uma vez que alcançar o interesse público gera uma imposição para se obter maior otimização 

administrativa, mediante um juízo de ponderação acerca do bem comum.  

 

Palavras-chave: princípio da supremacia do interesse público; indisponibilidade do 

interesse público; razoabilidade.  
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PUBLIC INTEREST AS A LIMIT OF JUDICIAL DEMANDS IN 

ADMINISTRATIVE LAW 

 

 

Abstract 

 

The present article aims to analyze the true limits and meanings of the public interest, since 

this is considered a basic principle in the actions of the Public Administration. In Brazil, the 

process of judicialization is a growing phenomenon, with the participation of Public 

Administration, both as an author and sometimes as a defendant, also increasing in the 

current scenario. However, the viability of such demands is questioned in the face of the 

limits imposed by the real sense of the public interest, as well as the difficulty about their 

significance, although present in the articles of the Federal Constitution. Added to this is the 

analysis of how it is able to act as a restraint against certain administrative procedures and 

lawsuits, when in conflict with the interest of the collectivity and other fundamental rights 

instituted by the Magna Carta. In addition, it is sought to observe how such limits are 

important for the guarantee of fundamental rights, since to reach the public interest generates 

an imposition to obtain greater administrative optimization, by means of a judgment of 

pondering about the common good.  

 

Keywords: principle of the supremacy of the public interest; unavailability of the public 

interest; reasonableness 
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1 - BREVE RESUMO SOBRE A HISTÓRIA DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL 

E A SUA RELAÇÃO COM O INTERESSE PÚBLICO 

 

Segundo Norberto Bobbio1, a ideia central de interesse público desenvolveu-se como 

uma reação ao ideal de concepção liberal de Estado, uma vez que, para a formação de uma 

totalidade comum aos indivíduos, estes devem renunciar, em parte, a sua autonomia. Diante 

desse sentido, é necessário que seja traçada uma linha distintiva entre o interesse pessoal e o 

interesse comum, de modo que para alcançar o objetivo central deste último é fundamental 

a união dos indivíduos em prol do benefício de toda a coletividade, ora em conjunto, ora 

através dos seus representantes, os governantes2.  

O modelo de Estado Liberal, instituído com a Revolução Francesa de 1789, no final 

do século XVIII, baseou-se no princípio da não intervenção do Estado na economia, uma 

estratégia utilizada pela burguesia a fim de se evitar a ingerência dos antigos monarcas e dos 

senhores feudais nas estruturas econômicas, e ficasse garantida, assim, uma maior liberdade 

individual para a expansão dos seus empreendimentos e a obtenção do lucro proveniente das 

práticas comerciais. Desse modo, não haveria muita influência externa nas negociações 

privadas da burguesia, principalmente nas relações de compra e venda. O Estado Liberal cria 

os chamados "direitos de primeira geração" associados ao ideal de liberdade e são 

considerados como direitos individuais de caráter negativo, ou seja, aqueles que exigem, em 

regra, uma abstenção da atividade estatal. 

 Não obstante a crescente desigualdade social, houve a necessidade de 

desenvolvimento de um modelo diferente, apto a atuar em setores nos quais o Estado deveria, 

em regra, se abster, com o intuito de gerar uma atuação mais incisiva, para uma maior 

satisfação social e diminuir a crescente desigualdade social. Com isso, urge o modelo de 

Estado Social. 

É importante compreender o surgimento do Estado Social, porque a preocupação 

com o interesse público surge justamente através deste, por meio do qual é fundamental 

proteger os interesses da coletividade, das diferentes camadas sociais, com o objetivo de 

harmonizar a convivência dos interesses individuais e com os coletivos3.  

Após a Revolução Francesa, a ideia de interesse público começou a ser largamente 

difundida, de forma a possibilitar que o Estado, por meio da Administração Pública, se 

                                                 
1 BOBBIO, Noberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política, p.24- 25; 
2 BOBBIO. A teoria das formas de governo, p.50. 
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª ed., São Paulo: Atlas, 2014. Pág. 38 
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tornasse o executor da vontade geral, desde que obedecidos os ditames estabelecidos em lei. 

Abre-se espaço para os direitos fundamentais de segunda geração, que estão ligados ao ideal 

de igualdade, com caráter positivo, através de uma exigência maior de atuação estatal, onde 

não mais é permitida a inércia diante de questões fundamentais asseguradas na Constituição.  

 No século XX, em 1917, a Constituição mexicana estabeleceu o reconhecimento de 

direitos sociais, bem como em 1919 a Constituição de Weimar, na Alemanha, permitiu a sua 

aplicação como fundamentos do próprio Estado. No Brasil, após um longo período marcado 

pela alternância entre governos democráticos e autoritários, foi com os ideais estabelecidos 

por Celso Antônio Bandeira de Mello, que a supremacia do interesse público identificou-se 

como um princípio4, um pressuposto lógico para o convívio social.  

Em 1988 foi promulgada a atual Constituição Federal com uma grande densidade de 

direitos sociais e humanos fundamentais, em torno da preocupação com a dignidade da 

pessoa humana e com o processo de redemocratização do Estado brasileiro, por meio da 

busca em conciliar os interesses da sociedade, a garantida da livre inciativa privada, o 

desenvolvimento nacional e o equilíbrio social. 

 Não obstante, os avanços nos direitos sociais, com o advento da Carta Magna, 

distanciam-se da noção estabelecida por Hobbes5 de que a função basilar do Estado é a 

manutenção da paz entre os cidadãos, uma vez o Homem está naturalmente em um estado 

de guerra, movido por paixões, maiores do que a sua própria razão. Outrossim, apenas o 

Estado capaz de preservar a vida dos seus indivíduos. 

Observa-se, primeiramente, que a atuação do Estado deve ser marcada para fins de 

dirimir conflitos e possibilitar o desenvolvimento individual e supranacional com a 

satisfação de um bem-estar coletivo, não mais pautado apenas na lógica do conflito. Em 

segundo lugar, consagra-se como importante garantidor dos direitos sociais previstos na 

CRFB/88, com o intuito de permitir o acesso aos direitos fundamentais instituídos pela Carta 

Magna e garantir o mínimo existencial necessário para satisfazer a dignidade da pessoa 

humana.  

Para tanto, o princípio da supremacia do interesse público encontra-se presente no 

ordenamento jurídico brasileiro; o modelo de Estado formado atualmente objetiva atender 

                                                 
4MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo do regime jurídico-administrativo e seu valor metodológico. 

Revista de Direito Público, nº 2, São Paulo: RT, p. 44-61, out./dez. 1967. 
5HOBBES. Do Cidadão III; Leviatã, cap. 15, p. 209. 
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às necessidades da coletividade6 em prol do bem comum, de modo a possibilitar a sua 

satisfação em grau máximo. Mas, afinal, o que seria o interesse público?  

 

2 -  O QUE É O INTERESSE PÚBLICO? A DIFICULDADE NA CONCEITUAÇÃO 

DO INTERESSE PÚBLICO NO BRASIL 

 

De início, convém destacar que a significação do interesse público requer que seja 

determinada a fundamentação política que o alicerça7.  O referido princípio é considerado 

um pilar do Direito Administrativo. Celso Antonio Bandeira de Mello um dos pioneiros a 

abordar o tema no Brasil, em 1967, ressalta que é um pressuposto lógico para o convívio 

social e representa “o conjunto de interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando 

considerados em sua qualidade de membros de uma sociedade8”.  

O atuar conforme o interesse público é tarefa fundamental dentre os ramos de Direito 

Público, de modo que é o fim precípuo do Estado e se encontra presente em quatro tipos de 

funções administrativas9: serviço público, fomento, polícia administrativa e intervenção. Com 

isso, a Administração Pública age no exercício de uma função e é desprovida de uma completa 

liberdade para atuar conforme os interesses individuais de seus governantes ou dirigentes10, 

justamente por se encontrar vinculada ao ideal de satisfação do bem comum. 

Constitui finalidade essencial do Estado adequar os seus atos com o foco nos anseios da 

população, de forma igualitária, o que intensifica a utilização do interesse público como 

argumento em inúmeras decisões, inclusive na esfera penal para justificar prisões preventivas 

com base na garantia da ordem pública.  

Uma tarefa dificílima consiste em buscar um significado do que é o interesse público 

diante da realidade brasileira. Trata-se de um princípio implícito consagrado na Constituição 

brasileira e exposto de forma expressa na Lei nº 9.784/1999, que discorre sobre os processos 

administrativos no âmbito federal, em seu art. 2º. A Constituição brasileira não menciona de 

forma expressa o conceito de interesse público, fato que gerou críticas doutrinárias e 

interpretações equivocadas acerca do seu real sentido. 

                                                 
6 ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 57.  
7 HACHEM, D. W. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. 2011, 438 f. Mestrado em 

Direito do Estado - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2011. p. 72. 
8 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Grandes temas de direito administrativo. São Paulo: Malheiros 

Editores. 2009, p. 183. 
9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 37 
10 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 98  
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 De modo diverso da constituição brasileira, a Constituição de Portugal11 estabeleceu 

em seu Art. 266, n.º 1, que "a Administração Pública visa a prossecução do interesse público, 

no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos", sendo os órgãos 

e agentes da administração estritamente vinculados às leis e à Constituição de Portugal. 

Ademais, no art. artigo 267º, vincula diretamente a atuação da Administração Pública com 

a persecução do interesse público, este baseado no respeito aos direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos, sendo os órgãos administrativos e seus respectivos 

agentes subordinados ao respeito à Constituição e à lei. 

No caso do Direito espanhol, onde a Constituição espanhola de 1978 prevê em seu 

art. 103.1 que a Administração deve servir objetivamente aos interesses gerais, com 

submissão à lei e ao Direito. O referido dispositivo versa sobre o interesse público em sentido 

amplo, representando um dever do Estado em atuar conforme o ordenamento jurídico. 

Segundo José dos Santos Carvalho Filho12, o ato administrativo é “a exteriorização da 

vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que, sob 

regime de direito público, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender ao interesse 

público”.  No entanto, convém destacar que, como uma via de mão dupla, é o próprio interesse 

público que demanda previsão normativa quando há restrições endereçadas ao Poder Público, 

sobretudo, em respeito ao principio da legalidade, tais atos encontram-se passíveis de controle 

pelo Poder Judiciário.  

Não obstante, para Hely lopes Meirelles13, a primazia do interesse público sobre o 

privado é inerente à propria atuação estatal, de modo que é capaz de dominá-la e justifica-se 

pelo atuação do Estado na busca de satisfação do interesse geral. Com base no que foi acima 

exposto, observa-se tamanho grau de importância do referido princípio, principalmente para 

o Direito Administrativo, uma vez que até mesmo em atos de delegação aos particulares, 

aquele deverá ser obedecido. O referido autor considera, ainda, a necessidade de 

compreensão acerca das relações privadas, que muitas vezes são marcadas por um certo grau 

de igualdade entre as partes, ao passo que diferencia-se da relação com a Administração 

Pública, onde, em regra, é calcada na supremacia do interesse da coletividade em detrimento 

dos interesses individuais, mediante um juízo de ponderação, no qual há de prevalecer o bem 

comum.  

                                                 
11Disponível em: https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. 

Acesso em 8 de Novembro de 2017. 
12 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 14ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2005, p. 86. 
13 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 113. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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O interesse público é um princípio que possui tamanha importância, de modo a 

gerenciar não apenas os atos realizados pelo administrador, como também vincula o 

legislador no momento de elaboração das leis, uma vez que essas devem basear-se na 

finalidade pública. Desse modo, a obediência ao princípio em questão condiciona não apenas 

a Administração, como também o Poder Legislativo, durante o processo de elaboração das 

leis nacionais. 

Na perspectiva do Estado Liberal burguês, a proteção dos direitos fundamentais 

servia como base para evitar que direitos individuais dos particulares fossem alvo de 

arbitrariedade por parte da Administração Pública. O respeito ao interesse público estava na 

inexistência de obstáculos impostos pelo Poder Público ao exercício das liberdades, 

notadamente na esfera econômica. Como já dito anteriormente, a concepção liberal do 

interesse público refletia-se pela garantia dos interesses privados, ideia largamente difundida 

pela classe burguesa dominante. No Brasil, diante da perspectiva atual, influenciada pelo 

modelo de Bem-Estar Social, trata-se de um princípio implícito na Constituição Federal de 

1988, previsto no art. 3º, IV e no art. 66, §1º, no qual permite o controle pelo Presidente da 

República em vetar um projeto de lei por contrariedade ao interesse público, de modo que 

ambos os artigos são fundamentos de validade para a sua aplicação, cujo objetivo maior é 

salvaguardar os interesses da sociedade. 

 

3 – A VOLATILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO E A NECESSIDADE DE 

CAUTELA NA BUSCA PELA SUA SIGNIFICAÇÃO 

 

Ademais, destaca-se a volatilidade do interesse público, uma vez que pode ocorrer 

latentes diferenças entre o interesse público no Brasil com diversos dos países, como os EUA, 

a França, dentre outros. O interesse público apresenta características próprias de acordo com a 

sociedade no qual encontra-se inserido, sendo fundamental que atenda os anseios sociais e 

correspondam a um dever de agir em prol de um convívio harmônico na sociedade. 

O Direito Administrativo é um ramo recente, de modo que o conceito jurídico de 

interesse público sofreu transformações naturais até ser reconhecido a sua importância nos 

dias atuais. Deve-se ter cautela no momento de conceituação do interesse público, pois as 

interpretações deturpadas servem como legitimações para práticas equivocadas e arbitrárias 

em prol da Administração Pública, em uma via oposta ao seu real sentido. Justamente em 
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razão da preocupação com tais equívocos, houve a negativa de alguns autores14 em aceitar a 

sua incidência. Humberto Ávila15, por exemplo, foi um dos autores que criticaram a tese da 

supremacia do interesse publico, conquanto essa apresentaria inconvenientes práticos 

contrários ao Estado Democrático de Direito, além de não ser encontrado presente 

explícitamente na Constituição Federal. 

Data maxima venia, sabe-se que o Estado, enquanto instituição política, jurídica e 

social, encontra-se desprovido de interesses estritamente próprios, de modo a ser regido 

pelos interesses da coletividade, ao invés dos individuais pertencentes aos seus 

governantes16, razão pela qual torna-se mister uma postura equilibrada com as finanças 

públicas, para que sejam respeitados os limites fiscais definidos por determinada política 

financeira17.  

Nesta esteira, é justamente devido ao tamanho impacto da sua aplicação que o 

referido princípio deve ser abordado cautelosamente, com ponderação diante do caso 

concreto. Ademais, a indeterminação do interesse público não pode servir de empecilho para 

a sua aplicação, porque visa a proteção da sociedade, como um todo.  

Segundo Di Pietro18, a reação da crítica ao princípio da supremacia do interesse 

público advém da errônea interpretação acerca do seu real significado, de modo que não é 

absoluta a prevalência do interesse público, uma vez que também são garantidos os direitos 

individuais, apesar de não serem passiveis de exercício de modo ilimitado. 

Há a existência de uma dicotomia, em razão da Administração Pública possuir 

discricionariedade suficiente para atuar, de acordo com o princípio da legalidade, na busca 

pela satisfação do interesse público, ao passo que o particular também possui a capacidade 

de agir diante do que a lei não proíbe. A discricionariedade concedida à Administração 

Pública permite a sua realização segundo o critério de conveniência e de oportunidade 

através da escolha pelo administrador de soluções viáveis e permitidas no ordenamento 

jurídico a ser adequada ao caso concreto. É com base nisso que para Hely Lopes Meirelles19 

ao particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, enquanto que na Administração Pública 

                                                 
14 Além de Marçal Justen Filho e Gustavo Binenbojm, Humberto Ávila, Daniel Sarmento, Diogo Figueiredo 

de Moreira Neto, Patrícia Baptista e Luís Roberto Barroso também criticam a utilização do princípio da 

supremacia. 
15 ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. Revista 

Trimestral de Direito Público, nº 24, São Paulo: Malheiros, p. 159-180, 1998. 
16 ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 57. 
17 A política financeira é uma disciplina que estabelece quais são as reais finalidades e indicações para o atuar 

de acordo com o interesse público, de acordo com a análise dos seus meios mais adequados. 
18 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 36. 
19 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016. 
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só é permitido fazer o que a lei a autorizar. Nesta esteira, conforme ilustrado por Di Pietro20, 

o atuar conforme a legalidade consiste na sujeição ao Direito, de modo a obedecer as leis, 

valores e princípios basilares presentes no ordenamento jurídico.  

 

4 - A AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS COMO 

IMPORTANTE NA GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO E A POSSIBILIDADE 

DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO 

 

Como um dos atributos do ato administrativo encontra-se a sua autoexecutoriedade. 

Através dela torna-se passível a realização de forma autônoma pela administração da 

execução dos seus contratos administrativos, bem como, em caso de urgência, que sejam 

realizados atos em prol da coletividade na busca de resguardar o interesse público. Neste 

diapasão, a autoexecutoriedade é um elemento indispensável para a persecução do interesse 

público e consiste em um mecanismo por meio do qual permite que o Poder Público persiga-

o21 com maior satisfação. 

Observa-se a existência no Direito Administrativo de uma espécie de binômio 

autoridade e liberdade. A Administração Pública não é dotada apenas de prerrogativas 

exorbitantes, como também possui limites estabelecidos na sua zona de atuação, pois se 

encontra sujeita a restrições especiais decorrentes, sobretudo, do princípio da legalidade. As 

prerrogativas que a Administração Pública possui quando está com atribuição de tutela dos 

interesses públicos, bem como quando em contraposição aos interesses de particulares 

permite que seja observado um efeito jurídico da supremacia do interesse público que 

possibilita a executoriedade e exigibilidade dos atos administrativos22. 

Apesar de assegurada a possibilidade de agir pela Administração Pública, desde a 

revogação23 ou a criação dos seus próprios atos, é possível que ocorra a necessidade de 

atuação do Poder Judiciário para dirimir conflitos quando direitos fundamentais sofrem 

abusos de poder, uma vez ineficazes ou insuficientes as vias administrativas de resolução 

daqueles, assim como quando os atos realizados pela administração extrapolam os limites 

legais estabelecidos.  

                                                 
20 DI PIETRO, op.cit., p. 31. 
21 MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 5ª ed. Niterói: Impetus, 2011, pág. 201. 
22 Ibidem. p. 52. 
23 Segundo a Súmula 346 do STJ: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
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Neste sentido, existe a súmula 473 do STF, a qual considera a questão da seguinte 

forma: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 

casos, a apreciação judicial”. 

Não obstante ser fundamental para a autoexecutoriedade administrativa, a referida 

súmula deve ser vista com cautela, pois, conforme exposto por Daniel Wunder24, há a  

necessidade de uma releitura, por se encontrar defasada e possível de ser cancelada. Neste 

diapasão, o art. 53 da Lei nº 9.784/99 ao dispor que “A Administração deve anular seus 

próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.” visou corrigir as falhas 

da redação sumular.  

Em um primeiro momento, para o referido autor, a competência administrativa para 

anular seus atos ilegais é vinculada e não discricionária, o que geraria uma divergência, 

porque, apesar de ambos os atos serem passiveis de apreciação pelo Poder Judiciário em 

caso de ilegalidade, os atos vinculados são dotados de maior controle acerca da legalidade 

pelo juiz, ao passo que os atos discricionários são cabíveis de controle com relação a todos 

os elementos vinculados: a competência, a forma e a finalidade. No entanto, ao magistrado 

não é cabível adentrar em solos pertencentes ao administrador, questionando critérios de 

conveniência e oportunidade na realização de determinada conduta. Diante disso, o poder 

discricionário consiste naquele conferido por lei ao administrador público para que, nos 

limites nela previstos e com certa parcela de liberdade, adote, no caso concreto, a solução 

mais adequada satisfazer o interesse público, com respeito à separação dos poderes. A 

Administração é capaz de invalidar os seus atos desde que não haja algum obstáculo, como 

a possibilidade de convalidação ou transcurso do prazo decadencial.  

Em um segundo momento, de acordo com a súmula, não seria viável originarem 

direitos de atos ilegais, o que não necessariamente procede, tendo em vista que os princípios 

da segurança jurídica e da moralidade administrativa permitem que, presente a boa-fé do 

cidadão, é cabível que sejam originados direitos oriundos de atos considerados ilegais, cuja 

eficácia jurídica haverá de ser conservada por uma das seguintes medidas, a depender do 

                                                 
24 HACHEM, D. W. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. Mestrado em Direito do 

Estado - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2011. 
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caso: (i) convalidação; (ii) decurso do prazo decadencial da pretensão anulatória da 

Administração; (iii) invalidação do ato viciado com efeitos ex nunc25.  

 A moralidade administrativa exige que tanto os seus agentes, quanto a própria 

Administração, deverão agir de acordo com preceitos éticos, de maneira que a sua atuação 

não esteja apenas pautada no respeito à lei, mas também em valores éticos e padrões de 

condutas vigentes na sociedade. 

O Estado apresenta-se com duas facetas, segundo Bernardo Ribeiro de Morais26, a 

primeira corresponde na capacidade de criar o direito e aplicar as normas jurídicas em prol 

dos interesses da coletividade, ao passo que, em segundo lugar, submete-se às normas 

criadas como sujeito de direitos e obrigações, em respeito, principalmente, ao princípio da 

legalidade.  

Neste diapasão, as prerrogativas inerentes à Administração Pública são estabelecidas 

para que esta persiga o interesse público, de acordo com os limites existentes em lei, uma 

vez que não se encontra livre e à disposição do administrador. Ademais, convém destacar 

que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado não significa que exista uma 

supremacia do Estado sobre os seus cidadãos, porque as prerrogativas atribuídas à 

Administração são usadas com a finalidade de atingir o interesse da coletividade, 

indispensavelmente. 

 A finalidade, segundo Di Pietro27, consiste no que deve ser alcançado pela 

administração durante a prática dos atos administrativos, sendo que o interesse público é um 

elemento vinculado. Tal elemento é de vital importância a ser analisado, porque atuações 

contrárias à finalidade administrativa são consideradas como desvio, em face de acarretar 

uma modalidade de abuso de poder. O elemento vinculado pode ser considerado como em 

sentido amplo, uma vez que é realizado através de qualquer ato que busque a satisfação do 

interesse público ou pode ser restrito, quando resultado de uma atividade prevista em lei28.  

Celso Antônio Bandeira de Mello29 considera o agente público como titular de um 

dever poder de atuar conforme os interesses coletivos, por isto é cabível a sua 

responsabilização, quando atuar de modo diverso, sendo as prerrogativas oferecidas em 

                                                 
25 Ibidem. 
26 Morais, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e Prática do Imposto de Indústrias e Profissões. São Paulo: Max 

Limonad, 1964, p. 139-140. 
27 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
28 Ibidem. 
29 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 23. 
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razão de um fim máximo baseado no dever de zelar pelo bem estar da coletividade, em 

detrimento dos interesses privados, sendo a sua atuação respaldada em lei. E por que na lei?  

 A lei representa um limite para o atuar do administrador, uma vez que reproduz os 

interesses individuais colocados em um denominador comum30 sendo, por isso, a 

representação da vontade geral. Neste sentido, adianta-se o que será abordado 

posteriormente de que o princípio da legalidade é um limite para a atuação da Administração 

Pública, bem como o próprio interesse público. É justamente a legalidade de condiciona o 

atuar do Estado, a fim de que este não se torne absoluto e incontrolável.  

Do mesmo modo a desigualdade jurídica existente entre a Administração e os 

administrados é proveniente da lei31, um vez que a Lei 9.784/99, no seu inciso XIII do 

parágrafo único do art. 2, menciona que  deve ser interpretada a "norma administrativa da 

forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige". 

Recentemente o STJ julgou32 que a Administração Pública pode ser obrigada, por 

decisão do Poder Judiciário, a manter estoque mínimo de determinado medicamento 

utilizado no combate a certa doença grave, a fim de evitar novas interrupções no tratamento, 

sem que fosse considerada uma violação a separação dos poderes:  

 

 Isso porque com essa decisão o Poder Judiciário não está determinando 

metas nem prioridades do Estado, nem tampouco interferindo na gestão de 

suas verbas. O que se está fazendo é controlar os atos e serviços da 

Administração Pública que, neste caso, se mostraram ilegais ou abusivos 

já que, mesmo o Poder Público se comprometendo a adquirir os 

medicamentos, há falta em seu estoque, ocasionando graves prejuízos aos 

pacientes. Assim, não tendo a Administração adquirido o medicamento em 

tempo hábil a dar continuidade ao tratamento dos pacientes, atuou de forma 

ilegítima, violando o direito à saúde daqueles pacientes, o que autoriza a 

ingerência do Poder Judiciário. 

 

 

Com isso, nota-se a possibilidade de questionamento perante o Poder Judiciário de 

atos administrativos que sejam exorbitantes ou considerados abusivos por se afastarem da 

finalidade de satisfazer o interesse público, exercendo o Judiciário um importante papel 

como  garantidor deste. 

 

 

                                                 
30 HACHEM, D. W. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. 2011, 438 f. Mestrado em 

Direito do Estado - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2011. p. 92. 
31 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, página 114. 
32 1ª Turma. RE 429903/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 25/6/2014 (Info 752). 



14 

 

5 – A PREVISÃO NORMATIVA DO INTERESSE PÚBLICO NO BRASIL 

 

Discute-se na doutrina sobre a existência de um princípio capaz de sobrepor os 

interesses privados em relação aos da coletividade. A existência do Estado é subordinada ao 

interesse público33, de modo que este não atua de forma condicionada ao interesse próprio 

ou de seus agentes, mas, sim, da sua coletividade. Diante disso, conclui-se tamanha 

importância do presente tema para o atual Estado Democrático de Direito no qual estamos 

vivenciando. Deixaram-se para trás ideias de um Estado ausente e restrito aos direitos 

privados, para o surgimento de um Estado pautado no respeito aos interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. 

No entanto, apesar da dificuldade de encontrar na ordem constitucional pátria um 

dispositivo específico no qual explicitamente encontra-se inscrito o princípio da supremacia 

do interesse público, de tal maneira que lhe seja atribuído determinado fundamento de 

validade, observa-se previsto no art. 3º, IV da Constituição Federal34, diante da preocupação 

do legislador constituinte no objetivo precípuo de  “promover o bem de todos”, bem como 

conforme o art. 66, §1º da Constituição Federal, com a possibilidade de controle pelo 

Presidente da República em vetar determinado um projeto de lei por considerá-lo contrário 

ao interesse público. 

Desse modo, ambos os artigos permitem que o interesse público tenha seu 

fundamento de validade, mesmo que de forma implícita e ainda que posteriormente seja 

possível a rejeição do veto realizado pelo Presidente da República por meio do Congresso 

Nacional, através da maioria absoluta de seus membros. Nota-se o grau de importância do 

princípio em questão, cujo objetivo maior é salvaguardar os interesses da sociedade, zelando 

pelo bem estar coletivo. É inegável o fato de que se trata de um principio implícito, uma vez 

que não está expressamente previsto no texto constitucional, mas é permitida a sua aplicação 

no ordenamento pátrio em decorrência dos dois artigos supracitados na Constituição Federal 

(art. 3º, IV e art. 66, §1º CRFB/88). 

A Emenda Constitucional número  45 de 2004 alterou o art. 114 e parágrafos da 

Constituição Federal, no seu parágrafo terceiro, ao estabelecer a possibilidade de 

                                                 
33 ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 105. 
34 Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) IV - promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  
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ajuizamento de dissídio coletivo pelo Ministério Público do Trabalho em caso de greve 

atinentes a atividades essenciais, quando esta gerar violação ao interesse público35. 

Além da Constituição Federal, outros dispositivos invocam o interesse público, como 

Código Tributário Nacional, no seu art. 78, que condicionou a atuação do poder de polícia 

como capaz de limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, em razão do interesse 

público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção 

e a do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou 

autorização de Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 

direitos individuais ou coletivos.  

Outro caso de supremacia do interesse público perante o particular é a encampação, 

prevista no art. 36 da Lei nº. 8.987/95, uma vez que durante o prazo da concessão é cabível 

a rescisão contratual pelo poder público por motivo de interesse público, vedando-se ao 

concessionário se opor ao ato em questão, ressalvadas as especificidades no caso das 

indenizações em virtude dos prejuízos causados.  

Por fim, a Lei nº 9.784/1999, que dispõem sobre os processos administrativos no 

âmbito federal, conforme mencionada anteriormente, em seu art. 2º, enuncia a obediência ao 

princípio do interesse público no âmbito da Administração Pública36, condicionando de 

forma plena e necessária a sua obediência.  

 

6 - O PRINCÍPIO DA “SUPREMACIA” DO INTERESSE PÚBLICO 

 

De início, destaca-se a ideia trazida por São Thomás de Aquino de “bem comum” 

que com o passar dos anos foi substituída pela noção laica de interesse geral, como ideia 

racionalista para o referido princípio. A atuação da Administração Pública era tão restrita 

que, em regra, apenas poderia intervir em casos justificados, conforme nas hipóteses em que 

sua atuação seria imprescindível para assegurar o bem estar da coletividade, conquanto que 

a autonomia privada fundamentava as decisões. 

Conforme exposto anteriormente, o relacionamento entre o Estado e o indivíduo, por 

retratar uma relação distinta da que ocorre entre os particulares, demanda uma regulação 

                                                 
35 Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...)§ 3o Em caso de greve em atividade essencial, 

com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio 

coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. 
36 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 

motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 

interesse público e eficiência. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11575946/artigo-36-da-lei-n-8987-de-13-de-fevereiro-de-1995
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033819/lei-de-concessoes-lei-8987-95
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jurídica diferenciada do Direito Privado. A supremacia que a Administração Pública possui 

decorre justamente do Estado ser o real garantidor das necessidades da sociedade e detentor 

precípuo de zelar pelo interesse público, de modo que recai sobre este a sua atuação. 

Convém destacar que os interesses individuais não são desconsiderados diante da 

análise do interesse público, porque não há uma regra absoluta permissiva a concluir que 

sempre quando confrontados ocorrerá a supremacia do interesse público sobre o particular. 

Pelo contrário, é perfeitamente cabível a organização em conjunto dos interesses pessoais de 

cada indivíduo em sua qualidade, enquanto membro da sociedade e pelo simples fato de 

pertencer a uma coletividade. 

Diante da ótica liberal, na França, o interesse público representava uma visão diferente 

da que é reproduzida atualmente, de modo que a este caberia assegurar a liberdade dos 

particulares, a fim de evitar intervenções estatais desnecessárias, muitas vezes consideradas 

prejudiciais. As possíveis arbitrariedades da Administração Pública eram afastadas para garantir 

a liberdade dentre os indivíduos, com a busca de uma proteção maior aos interesses particulares 

e assegurada a sua ingerência apenas para a manutenção da ordem pública37. 

 Não obstante as mazelas advindas com Revolução Industrial, a crescente desigualdade 

social e o aumento das doenças na sociedade européia, coloca-se em pauta no final século XIX 

a necessidade de uma supremacia do interesse público, como forma de garantia de condições 

dignas de existência, de acordo com o modelo de Estado de Bem Estar Social.  

Em verdade, considera-se fundamental que a Administração realize uma “tarefa de 

justiça” (MEDAUAR, 2008, p. 71), não somente a partir do respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como, também, que a função administrativa 

atenda aos direitos de todos os indivíduos. A satisfação do interesse público possui tamanha 

importância que é capaz de possibilitar a implementação de medidas administrativas necessárias 

para a efetivação do bem de todos.   

A promoção de direitos fundamentais requer uma satisfação positiva, uma atuação 

do Estado não mais no backstage38, como um mero assistente de palco, mas senão como um 

dos protagonistas capaz de satisfazer importantes melhorias sociais, principalmente no 

tocante à saúde e à educação39, com respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana.  

A Emenda Constitucional nº 19 estabeleceu o princípio da eficiência, como basilar para a 

                                                 
37 Destaca-se que direitos fundamentais como a propriedade, livre inciativa e liberdade individual eram 

assegurados, de modo que nesse sentido seria viável a intervenção da Administração Pública. 
38 Palavra em inglês que em tradução ao português significa bastidores. 
39 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2008. p. 55. 
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atuação administrativa, sendo que os atos da Administração Pública estão limitados pelos 

princípios constitucionais, inclusive os elencados no caput do art. 37 da CRFB/88.  

A Administração Pública ao atuar em sua função executiva, e até mesmo em sua 

função judicante, faz com respeito ao interesse público40, sendo um limite impeditivo para a 

sua atuação eivada de ilegalidade ou de abuso de poder. Neste mesmo aspecto: 

 

(…) É preciso não confundir a supremacia do interesse público — alicerce 

das estruturas democráticas, pilar do regime jurídico-administrativo — 

com as suas manipulações e desvirtuamentos em prol do autoritarismo 

retrógrado e reacionário de certas autoridades administrativas. O problema, 

pois, não é o princípio: é, antes, sua aplicação prática (BORGES, 2006, p. 

30-31). 

 

O princípio da supremacia do interesse público advém da necessidade de que a 

Administração Pública possui de uma posição privilegiada para satisfazer os interesses da 

coletividade, como guardiã do interesse público.  

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello41, a representação do interesse público 

recai sob a Administração Pública, no qual é dotada de capacidade suficiente para 

autoexecutar atos administrativos quando previstos em lei, bem como quando houver a 

necessidade urgente e imediata de satisfação em prol do interesse da coletividade. Com isso, 

a Administração possui autonomia para revogar atos inoportunos, desde que respeitados os 

limites legais, assim como possui capacidade de autotutela dos atos administrativos, 

viabilizando que supostos excessos nos seus atos se tornem oponíveis ao Poder Judiciário 

em face do direito de ação (art. 5, XXXV da CRFB/1988), seja por meio do mandado de 

segurança, seja por meio de demais ações constitucionais, como o habeas corpus e o habeas 

data. 

Não obstante a Administração Pública ser detentora de prerrogativas em face do 

particular, esta é justificada porque a atuação do Estado é baseada na necessidade concreta 

de atender aos interesses da coletividade. Por conseguinte, é importante destacar que o 

interesse público é diferente do interesse da Administração Pública, porque os mesmos 

podem ser divergentes e passíveis de alteração ao longo dos anos, logo, não são imutáveis, 

uma vez que são adaptáveis aos interesses da sociedade em determinada época. 

                                                 
40 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Atlas, 2016, p. 768. 
41 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 

2013. 
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Outrossim, para a autora Maria Sylvia Zarnella Di Pietro42, existem normas de 

direito privado que objetivam defender o interesse público, como as normas relativas ao 

Direito de Família, assim como existem normas de direito público que defendem interesses 

dos particulares, como as normas de segurança pública, saúde, disposições gerais atinentes 

ao poder de polícia do Estado e as normas no capítulo da Constituição consagrado aos 

direitos fundamentais do homem. Portanto, torna-se fundamental a existência de 

prerrogativas em face da Administração, uma vez que esta atua em prol da coletividade, 

não em razão dos interesses estritamente individuais43. 

De forma exemplificativa, citam-se o art. 100 e parágrafos seguintes da Constituição 

Federal, que estabelecem a questão dos créditos contra a Fazenda Pública. A execução de 

quantia em dinheiro em face da Fazenda Pública é realizada por meio de precatórios 

judiciais, de modo que não é permitida a apropriação direta de seus bens pelo credor, 

devendo este obedecer a ordem cronológica44, bem como a proibição de execução forçada 

de sentença de dinheiro em face da Administração Pública45. O iter processual dos 

precatórios permite, com isso, que a entidade devedora obtenha o tempo necessário para 

incluir o referido montante do crédito requisitado no orçamento do exercício seguinte, com 

o objetivo precípuo de preservar o interesse público. Observa-se a vedação da execução 

forçada no Brasil em face da Fazenda Pública, com exceção das créditos de pequeno valor. 

Desse modo, é oportuno mencionar que a Fazenda Pública está em juízo para defender o 

Erário, sendo as possíveis consequências determinadas de uma condenação como 

determináveis à própria sociedade46. 

Tal fato demonstra o quanto o fundamento da supremacia do interesse público é 

poderoso a ponto de prevalecer em determinados casos sobre o princípio da igualdade das 

partes litigantes, uma vez que consiste em uma prerrogativa processual substancial. Com 

isso, a execução de sentenças contra a Fazenda Pública deve ser vista com cautela, porque a 

expropriação forçada dos bens afetados ao serviço público pode gerar danos essenciais à 

sociedade. 

Na seara constitucional é possível observar de modo evidente o principio da 

supremacia do interesse público no tocante à desapropriação e no caso das servidões 

administrativas. É notório que a aplicabilidade do referido principio não significa apenas a 

                                                 
42 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. Ed. São Paulo: Atlas, 2006. Pág. 82-83 
43 CUNHA, Leonardo José Carneiro. A Fazenda Pública em juízo. 2017. Editora Gen. p. 27. 
44 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Atlas, 2016, p. 196. 
45 SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da. Execução contra a fazenda pública. São Paulo: Malheiros, 1999. 
46 CUNHA, Leonardo José Carneiro. A fazenda pública em juízo. 2017. Editora Gen. Página 28. 
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desobediência aos interesses privados, uma vez que a administração encontra-se 

condicionada ao art. 5, XXXVII da CRFB/88, onde deve respeitar o direito adquirido, a coisa 

julgada e o ato jurídico perfeito47. 

Diante desse sentido, observa-se que a supremacia do interesse público funciona 

como inerente à atuação estatal, sendo fundamental compreender a real necessidade das 

prerrogativas asseguradas à administração, ao invés de cair em erro sobre a sua importância, 

porquanto que diante da perspectiva de Estado Democrático de Direito não são reconhecidos 

privilégios pessoais, mas, sim, as prerrogativas funcionais necessárias. 

 

7 – O INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO E O SECUNDÁRIO  

 

Destaca-se que o interesse público possui duas subespécies: o interesse público 

primário e o secundário. A distinção entre interesse público primário e secundário iniciou-

se com a doutrina italiana48. Segundo Kiyoshi Harada49, o interesse público primário, 

também considerado como  o interesse público propriamente dito, refere-se às atividades 

essenciais e indelegáveis do Estado, como exemplo da atividade legislativa, da atividade 

policial e a jurisdicional. Por outro lado, o interesse público secundário corresponde às 

atividades que não são essenciais, porque não são inerentes ao Estado, razão pela qual 

admite-se a delegação do seu exercício por meio de empresas concessionárias. 

Tal divisão merece destaque porque, como regra, o interesse publico primário é 

dotado de maior supremacia, no qual esse é o verdadeiro interesse na qual se destina a 

Administração Pública, de maneira que ocorre em proveito de toda a coletividade, enquanto 

o secundário consiste nos interesses patrimoniais do próprio Estado. No entanto, para que o 

interesse público secundário seja alcançado, o primário deve ser respeitado, como uma 

espécie de condição sine qua non. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro aborda que:  

 

Em primeiro lugar, não se pode dizer que o interesse público seja sempre 

aquele próprio da Administração Pública; embora o vocábulo "público" 

seja equívoco, pode-se dizer que, quando utilizado na expressão interesse 

público, ele se refere aos beneficiários da atividade administrativa e não 

aos entes que a exercem. [...] Vale dizer que, em caso de conflito, o 

                                                 
47 GASPARINI, Diogenes. Direito Administrativo. 16ª Edição. São Paulo: Saraiva 2011. 
48 ALESSI, Renato. Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano. 2. Ed. Milão: Giuffrè, 1960. p.197. 
49 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário. São Paulo: Atlas, 2016, p. 91 
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interesse público primário deve prevalecer sobre o interesse público 

secundário, que diz respeito ao aparelhamento administrativo do Estado50. 

 

O interesse público primário corresponde àquele no qual estão inseridos os interesses 

da coletividade como um todo, enquanto os interesses secundários são aqueles que 

representam os interesses da pessoa jurídica estatal. Cita-se como exemplo deste ultimo o 

caso da cobrança de tributos pelo ente estatal.  

Para Luís Roberto Barroso51 deve-se fazer a distinção necessária entre interesse 

público primário, que corresponde ao interesse da sociedade, sintetizado em valores como 

justiça, segurança e bem-estar social e o secundário, que é o interesse da pessoa jurídica de 

direito público (União, Estados e Municípios), identificando-se com o interesse da própria 

Fazenda Pública, ou seja, do erário. Nesse sentido, para o referido autor, o interesse público 

secundário não é dotado de supremacia em face do particular, mas, na verdade, o interesse 

público primário. 

Segundo Daniel Wunder Hachem52, a doutrina italiana e Celso Antônio Bandeira de 

Mello não utilizaram a expressão interesse público secundário, uma vez que esta consiste 

em um deslize doutrinário, baseado em um equívoco terminológico no qual refere-se aos 

chamados de “interesses secundários”. Desta maneira, estes últimos consistem em todo e 

qualquer interesse, seja dos particulares, seja da Administração Pública, com relação aos 

desejos estritamente pessoais, de forma que não podem ser considerados como interesses 

públicos. Diante disso, apenas caso ocorra a coincidência entre o interesse secundário 

pertencente à Administração Pública com o interesse da coletividade que estará diante do 

interesse público.  

Por exemplo, constitui interesse secundário do Estado o aumento da carga tributária 

para que sejam recebidos o máximo de recursos possíveis provenientes dos impostos 

aplicados aos contribuintes, não devendo, no caso exposto, utilizar o termo “público”, por 

não pertencer à coletividade, e sim ao aparato administrativo estatal, simbolizando uma 

busca pessoal de satisfação dos interesses do administrador.  

Apesar de tais interesses pertencerem ao Estado, em caso de oposição com base no 

conflito entre o interesse estritamente estatal e o da coletividade - interesse público primário- 

                                                 
50 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: 

Editora Atlas, 2ª edição, 2001, p. 163 e 164. 
51 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo tardio do 

Direito Constitucional no Brasil. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 10, n. 

851, 1 nov. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7547>. Acesso em: 19 de novembro 2017. 
52 HACHEM, Daniel Wunder. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. Belo Horizonte: 

Fórum, 2011. p. 158-159. 
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https://jus.com.br/revista/edicoes/2005/11/1
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apenas será possível satisfazer o interesse público secundário se este também satisfazer o 

interesse público primário, de modo que seria pertencente a uma zona de interseção que 

coincide com o interesse da coletividade53, não podendo ser utilizada para satisfação de 

conveniências ou de interesses dos seus respectivos agentes estatais.  

Ademais, tais atos administrativos devem ser devidamente motivados, com respeito 

aos princípios elencados no art. 37, caput54 da CRFB, sendo que estão passíveis de controle 

judicial, conforme assegurado no art. 5, XXXV da CRFB e de responsabilização pelos danos 

causados pelos seus agentes, na forma do art. 37, §6º também da CRFB/88. 

Vê-se que é inequívoca a existência de práticas administrativas no Brasil comumente 

contrárias ao interesse da coletividade, até mesmo nos dias atuais, principalmente quando 

realizadas por agentes públicos que atuam apenas em respeito às suas vontades pessoais, ao 

invés de ter como foco central as necessidades gerais da população. No entanto, tal 

descompasso não serve como parâmetro para desqualificar ou impedir a aplicação do 

interesse público, justamente por ser uma norma de comportamento da Administração 

Pública presente no âmbito do “dever-ser”.  Desse modo, para Celso Antonio Bandeira de 

Mello, os poderes administrativos estão instituindos dentro da lógica do dever-poder, sendo 

validamente exercidos quando refletem os interesses da coletividade, sendo o seu excesso 

considerado como uma forma de extravasamento da sua configuração juridica55. 

Soma-se a isto o fato de que não pode ser considerado como público um determinado 

interesse contrário ao pertencente aos indivíduos que compõem a sociedade. Por 

conseguinte, observa-se a ligação do interesse público por si só e o interesse individual de 

cada um dos que compõem a coletividade, uma vez que juntos são capazes de formar o 

interesse público, ao passo que o interesse de apenas uma pequena parcela da população é 

incapaz de representar o interesse público em sua totalidade. 

 

8 – OS PODERES E DEVERES DO ADMINISTRADOR PÚBLICO 

 

A tarefa precípua do administrador público é gerir os bens públicos de acordo com os 

interesses da comunidade. Com isso, os administradores públicos possuem determinado grau 

de autoridade e autonomia para gerirem a coisa pública, de acordo com as especificidades do 

seu cargo ou função. 

                                                 
53 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. 2. ed., p. 24 
54 Devem ser obedecidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
55 Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito Administrativo. Editora Malheiros.  2009. p. 99 
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O princípio da legalidade constitui norte para atuação da administração pública, de 

maneira que os poderes e deveres do administrador são impostos de acordo com a lei, assim 

como obedecem a moral administrativa. Cada indivíduo pertencente à administração é 

investido da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas atribuições, que 

não devem considerar-se equivocadamente como um privilégio56, já que o uso da autoridade 

apenas pode ser viável, quando utilizado para obstar que um individuo prejudique direitos 

alheios ou não coopere com a manutenção da vida harmônica em sociedade.  

 Outrossim, segundo Hely Lopes Meirelles57, “o poder administrativo é atribuído à 

autoridade para remover os interesses particulares que se opõem ao interesse público”. Neste 

aspecto é fundamental destacar que o poder de agir transfigura-se para um dever de agir, no 

qual diante da lógica existente no ordenamento de Direito Público considera-se uma imposição 

ao agente, no qual deverá agir, sob pena da administração responder em caso de omissão dos 

seus agentes. Diante disso, o poder-dever de agir da autoridade pública é reconhecido, uma 

vez que possui o poder e o dever de agir em prol da comunidade e zela pela eficiência de uma 

boa administração, ao passo que, de modo diverso, observa-se a atuação do particular, porque 

para este o poder de agir é uma mera faculdade.  

 

9 -  QUANDO O INTERESSE PÚBLICO FUNCIONA COMO LIMITE? 

 

 Destaca-se principalmente que o interesse público funciona como um verdadeiro 

limite, tanto para o particular, quanto para a própria Administração, como é o caso dos 

pedidos de acesso a informação e nos pedidos de acesso à saúde, de modo que este deve ser 

levado em consideração pelo aplicador do Direito até mesmo no momento de concessão de 

liminares58.  

 O crescente o processo de judicialização59 envolvendo a participação da 

Administração Pública, ora como parte autora, ora como ré é presente no cenário atual60, 

segundo dados recentes do CNJ. Contudo, a viabilidade de tais demandas pode encontrar 

                                                 
 
57 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 115.  
58 HACHEM, D. W. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. 2011, fl. 438. Mestrado em 

Direito do Estado - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2011. 
59 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números: ano base 2016. Brasília: CNJ, 2017. p. 65. 

O Poder Judiciário finalizou o ano de 2016 com aproximadamente 79,7 milhões de processos em tramitação, 

a espera de solução definitiva, bem como ingressaram no ano de 2016 cerca de 29,4 milhões de processos. 
60 Dos 89.959 processos autuados no Supremo Tribunal Federal em 2016, 54,35% tratam de Direito 

Administrativo ou outras questões de Direito Público. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jul-

01/metade-acoes-julgadas-stf-sao-direito-administrativo?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Acesso 

em 19 de Outubro de 2017. 
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como limite o próprio interesse público, porque deve ser assegurado à coletividade o 

suficiente para a sua plena existência, sem que determinadas demandas individuais sejam 

permitidas sem analisar cautelosamente os seus riscos, pois geram prejuízo na satisfação dos 

interesses da coletividade, sob pena de causarem lesões aos direitos de outrem. Em alguns 

casos, o interesse público é capaz de atuar como um limite, porque alcançá-lo gera uma 

imposição para que seja obtida uma maior otimização administrativa, mediante um juízo de 

ponderação61 acerca do bem comum. 

 Por exemplo, no caso de um pedido de internação hospitalar ou de fornecimento de 

medicamento, cuja necessidade tenha sido devidamente comprovada nos autos e o 

medicamento aprovado pela ANVISA, torna-se mister analisar a existência de orçamento 

suficiente para possibilitar o aumento de leitos ou do número de médicos, bem como o 

fornecimento de determinado remédio solicitado pelo demandante, porque, apesar de ser 

inequívoca a necessidade de satisfação em grau máximo do direito à saúde em ambos os 

casos, não seria justo sacrificar outrem que estivesse internado no hospital, ainda que em 

estado menos grave, sob pena de também colocar em risco a sua vida, bem como negar o 

medicamento aos demais que necessitam da sua utilização em razão do esgotamento do 

orçamento público previsto no plano orcamentário daquele ano.  

Conclui-se a necessidade de cautela nos pedidos de execução, uma vez que não seria 

viável a execução forçada de decisões judiciais em face das autoridades administrativas justo 

porque poderiam prejudicar demais cidadãos e serviços essenciais, sob pena de atingir o 

próprio interesse público. É neste diapasão que se torna mister compreender o quanto os 

direitos fundamentais devem ser assegurados, dentre estes o direito de acesso à saúde, por 

exemplo, desde que não represente a violação de direitos subjetivos pertencentes ao restante 

da coletividade, uma vez que juntos são capazes de formalizar o próprio interesse público. 

Convém destacar que o interesse público não funciona como uma máxima que caso 

esteja em conflito será sempre capaz de ultrapassar o interesse particular, posto que os 

princípios não são absolutos. Da mesma maneira, não significa que ocorrerá a erradicação 

ou desconsideração dos interesses individuais, ao contrário, haverá a necessidade de atuação 

proporcional e razoável dos direitos sociais individuais, quando em conflito com os 

interesses da coletividade. Com isso, caso ocorra conflito entre o interesse público e o 

                                                 
61 Ver PERLINGEIRO, Ricardo. Os princípios do procedimento administrativo no Brasil e os desafios da 

igualdade e da segurança jurídica (The Principles of Administrative Procedure in Brazil and the Challenges of 

Equality and Legal Certainty) (January 5, 2011). Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 13, n. 68, p. 93-

126, Jul./Ago. 2011. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2196857 

https://ssrn.com/abstract=2196857
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interesse privado, aplicar-se-á o primeiro com a observância das circunstâncias do caso 

concreto, em busca da harmonização de ambos os interesses em seu grau máximo.  

O administrador público, ao impor restrições aos direitos fundamentais, em caso de 

coalisão com os direitos da coletividade, deve respeitar a teoria dos “limites dos limites”. 

Com isto, o núcleo essencial dos direitos fundamentais permanecerá irredutível, de modo 

que não pode adentrá-lo com a justificativa de satisfação do interesse público, uma vez que 

a dignidade da pessoa humana não poderá ser atingida em face de tal argumento.  

Por esta razão, quando há uma pretensão individual em face do particular que, de 

certa forma, gere uma colisão entre o interesse do Estado, o primeiro não deverá prevalecer 

quando em conflito com o interesse público. Como medida de conciliar os interesses da 

coletividade e os interesses individuais, observar-se-á o principio da proporcionalidade como 

proteção contra as decisões arbitrárias e desmedidas que o particular pode sofrer em face da 

Administração Pública.  Apesar do interesse público guardar relação com a proteção dos 

direitos dos cidadãos, a missão precípua da Administração Pública consiste em atender os 

interesses individuais que se encontram juridificados como direitos, assim como atender as 

metas objetivadas pelo Estado, no que diz respeito à sua dimensão coletiva de direitos 

fundamentais individuais.  

Outrossim, a falta de compreensão da distinção entre direito público e direito privado 

gera reflexos nas demandas judiciais, porque segundo a teoria firmada por Hans Wolff62 são 

pertencentes ao direito público as normas atribuídas ao Estado ou autoridade pública, ao 

passo que as normas pertencentes aos demais sujeitos são de direito privado. Neste aspecto, 

as decisões judiciais envolvendo execução forçada contra a Administração Pública refere-se 

aos conflitos da lógica de direito privado, uma vez que não haveria necessidade de 

expropriação de um patrimônio público disponível, sendo suficiente a comunicação na 

administração acerca da decisão proferida.  

 O interesse público atua como limite, porque a Administração encontra-se como 

considerada no domínio privado, passível de ser executada forçosamente nos casos de 

descumprimento das decisões proferidas, devendo ser proporcional a execução de forma a 

não atingir a sociedade de tal maneira que inviabilize o exercício de atividades essenciais, 

porque o patrimônio público disponível também é limitado e finito, ainda que nem todos os 

bens públicos sejam passíveis de expropriação. 

                                                 
62 Ver PERLINGEIRO, Ricardo. Novas perspectivas para a judicialização da saúde no Brasil (New 

Perspectives in the Judicial Review of Health Care Policy in Brazil) (December 1, 2013). Scientia Iuridica, 

Braga/Portugal,Tomo LXII, 2013. n. 333, p. 519-539. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=2363398.  

https://ssrn.com/abstract=2363398
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É bem verdade que o sequestro de bens públicos não deve ser visto como vilão, pelo 

contrário, há casos em que a alternativa é bem vinda, principalmente quando representa um 

risco iminente e irreparável, como nas demandas de saúde, nas quais a vida de determinado 

indivíduo encontra-se ameaçada diante da ausência de entrega de medicamento. 

Segundo Rafael Carvalho Rezende de Oliveira, o comportamento estatal está 

vinculado ao ordenamento jurídico como um todo – juridicidade -, não apenas à lei.63 Com 

isto, a atuação do Poder Público deve ser baseada no juízo de proporcionalidade, de modo 

que é vedado tanto o seu atuar em excesso, quanto a sua inoperância. 

Cita-se, também, o caso da desapropriação, no qual há um direito subjetivo de 

propriedade do cidadão sacrificado para atender à utilidade pública declarada pela 

Administração. No entanto, neste caso, há necessidade de resguardar, ainda que 

minimamente, o interesse individual de quem está tendo que alterar a sua propriedade 

imóvel, mediante o pagamento de uma justa indenização, como forma de compensação pelos 

danos causados. 

Observam-se dois apontamentos importantes: primeiramente, que existe uma 

margem de ação do legislador, no qual é cabível o estabelecimento de leis que restrinjam 

direitos fundamentais, sem que para isso atinja o seu núcleo intangível, bem como, em 

segundo lugar, não é cabível ao administrador, na sua zona de discricionariedade técnica, 

atentar quanto tais direitos em sua magnitude. 

 A Constituição Federal de 1988 em seu art. 60, § 4ª, IV, a vedação de qualquer 

proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Ademais, destaca-

se que a reserva do possível não é capaz de atingir os direitos garantidos em lei64. Neste 

sentido, é interessante a seguinte passagem: 

 

A reserva do possível (Vorbehalt des Moglichen) está intrinsecamente 

relacionada com a prerrogativa do legislador de escolher quais benefícios 

sociais considera prioritários para financiar, sem que isso implique 

limitação ou restrição de direitos subjetivos existentes e exigíveis. 

Portanto, não se cogita da reserva do possível em face de um mínimo 

existencial e tampouco da justiciabilidade de direitos sociais derivados e 

instituídos por lei. Neste caso, é zero a margem de discricionariedade do 

legislador, inclusive orçamentário, sob pena de ofensa ao Princípio do 

Estado de Direito. (PERLINGEIRO, 2013, P.184-185) 

                                                 
63 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 3. Ed. Rio de Janeiro: Editora 

Forense, 2015, p. 26-27. 
64  Neste sentido, ver PERLINGEIRO, Ricardo. Novas perspectivas para a judicialização da saúde no Brasil 

(New Perspectives in the Judicial Review of Health Care Policy in Brazil) (December 1, 2013). Scientia 

Iuridica, Braga/Portugal,Tomo LXII, 2013. n. 333, p. 519-539. Disponível em: 
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 Todavia, é importante destacar que em alguns casos não será possível a 

harmonização entre os interesses público e o particular, de modo que há extrema importância 

em compreender que o interesse público servirá como um limite para a atuação da 

Administração Pública, bem como um limite para a satisfação dos interesses individuais, 

quando estes ameaçarem a satisfação de outros direitos fundamentais ou de outros direitos 

subjetivos. 

Soma-se, ainda, a necessidade de alicerce entre o princípio da supremacia do 

interesse público com o principio da indisponibilidade do interesse público. Enquanto o 

primeiro outorga prerrogativas especiais à Administração, a fim de que os interesses da 

coletividade sejam devidamente assegurados, a indisponibilidade do interesse público 

permite a aplicação de um contrapeso, que não é de livre disposição pelo administrador, 

tornando a atividade administrativa ligada à finalidade legal prevista65. 

A Constituição Federal de 1988 instituiu um marco histórico no Brasil, uma vez que 

estabeleceu um modelo de maior atuação estatal, com o objetivo de assegurar o bem estar 

coletivo, mediante uma atuação direta em prol satisfação dos direitos fundamentais. Sabe-se 

que as normas que instituem direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata66, o que 

veda a interferência na esfera jurídica dos indivíduos ferindo os seus direitos, assim como as 

prerrogativas pertencentes à Administração Pública são para estabelecer as condições 

necessárias e suficientes para  alcançar o interesse público67, sem permissão para ser utilizada 

com um fim meramente processual, sob pena de violar direitos individuais. As colisões de 

normas constitucionais, tanto de princípios, quanto de direitos fundamentais é um fenômeno 

comum no constitucionalismo contemporâneo, o que é passível de ponderação diante do 

caso concreto de normas, bens e valores atuais. 

 

10- AFINAL, QUAIS SÃO OS DEMAIS LIMITES ESTABELECIDOS À 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA?  

 

As atividades de prestação oferecidas pelo Estado à sociedade, com o objetivo de 

satisfazer as necessidades de interesse geral, possuem como característica principal o dever 

                                                 
65 HACHEM, D. W. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. 2011, fl 23. Mestrado em 

Direito do Estado - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2011. 
66 Segundo o art. 5 § 1º da CRFB/88: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”. 
67 CUNHA, Leonardo José Carneiro. A fazenda pública em juízo. 2017. Editora Gen. p. 29. 
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de agir em prol da sociedade por meio da realização de serviços públicos, para que ocorra a 

plena efetividade dos direitos e garantias sociais. O primeiro limite é pautado no princípio 

da legalidade, sendo assim, a Administração atua vinculada nas disposições legais.  

Conforme preceituado por Rafael Carvalho Rezende Oliveira, o princípio da 

legalidade é de suma importância para compreensão da atuação estatal, corresponde à 

garantia de supremacia da lei em relação aos atos administrativos e à reserva de determinadas 

matérias para o campo legislativo.68 

A discricionariedade administrativa não deve ser utilizada de modo arbitrário, com o 

intuito de subvencionar os interesses próprios do administrador, ainda que no Brasil não 

exista lei disciplinando o controle da discricionariedade69, é cabível, no entanto, o controle 

jurisdicional em caso de abuso ou excesso. A justificativa de atuação com base no interesse 

público permite determinado grau de discricionariedade passível de ser percorrido pelo 

Estado, como resultado de um poder-dever imposto ao gestor público. As pretensões que 

contornam atuações administrativas podem, excepcionalmente, esbarrar no interesse 

público, como as que implicam obrigações capazes de sacrificar a continuidade de atividades 

públicas essenciais. Com isto, o interesse público funciona como um verdadeiro limite. 

A discricionariedade administrativa nasce como uma ferramenta para a busca dos 

melhores meios para realizar o interesse público, apesar de constantemente ser convertida 

em mecanismos de justificação em relação à inoperância administrativa. Por outro lado, a 

legalidade administrativa, por sua vez, nasce com o objetivo de proteger os direitos 

fundamentais do cidadão, como um instrumento de defesa contra violações estatais. 

O princípio da segurança jurídica e confiança legítima atuam como limite ao poder 

de autotutela da Administração, uma vez que a boa fé e os direitos adquiridos legalmente 

diante de situações jurídicas consolidadas devem ser mantidos, em respeito ao princípio da 

confiança legítima. No direito francês, decisões administrativas contra legem podem ser 

desfeitas, ao passo que no direito alemão é considerado que um ato administrativo inválido 

não necessariamente pode ser desfeito, se o beneficiário confiou na estabilidade de boa fé 

deste. Conforme dito anteriormente, existe na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

                                                 
68 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 4. Ed. Rio de Janeiro: Editora 
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a Súmula 473, no qual incorpora matriz francesa de direito administrativo ao considerar que 

a Administração possui discricionariedade para anular seus atos, quando eivados de vícios, 

uma vez que deles não originam direitos. No entanto, a Lei n. 9.784/99, que regula o processo 

administrativo em âmbito federal, prevê no seu art. 54, caput, o prazo de cinco anos para 

anular os atos favoráveis ao destinatário em face da Administração Pública, quando 

praticados de boa fé, bem como a possibilidade de convalidar os atos, quando estes não 

gerarem lesão ao interesse público ou a terceiros, conforme art. 55 da referida lei. 

 O desfazimento de regras ou decisões administrativas ilegais que tenham produzido 

efeitos favoráveis a interessados, depende, por um lado, da observância de um lapso de 

tempo, e, por outro, de não implicar quebra de confiança do interessado na estabilidade do 

comportamento da Administração. Há a possibilidade de controle jurisdicional da atuação 

da administração, quando exceder os limites impostos ou atuar em excesso diante do âmbito 

da discricionariedade administrativa.  

Se a Constituição protege como direitos fundamentais a liberdade e a propriedade, 

por que se deve reputar como constitucionais as leis que autorizam a Administração a 

restringir o exercício desses direitos mediante atividade de polícia administrativa70? Porque 

as normas constitucionais protetivas de direitos individuais não necessariamente 

representam interesses privados.  

O legislador constituinte, ao proteger valores como a liberdade, a intimidade, a 

privacidade e a propriedade privada quis abarcar também na sua zona de proteção os 

elementos do interesse público, mas em seu sentido amplo, o que pode permitir certa 

redução, quando presentes em contraposição aos interesses de determinada coletividade. 

Neste sentido, os bens desapropriados por interesse social é realizado em prol da diminuição 

das desigualdades sociais, sem que tenha um interesse estritamente individual da 

Administração, uma vez que permite o benefício à coletividade, como um todo. 

Voltando-se ao exemplo da desapropriação para a distinção entre o interesse público 

e o privado, no caso de um indivíduo que não tenha o interesse de ter o seu imóvel 

expropriado, há exclusivamente um interesse particular, de um determinado indivíduo para 

não perder o imóvel no qual reside. Contudo, concomitantemente, haverá o interesse do 

Estado para que ocorra o instituto da desapropriação, seja para satisfazer determinada obra 

de interesse coletivo, como a construção de uma creche, uma rodovia ou um hospital, seja 

para remover determinados indivíduos de uma área considerada de risco, com o intuito de 

                                                 
70 HACHEM, D. W. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. 2011, fl 118. Mestrado em 

Direito do Estado - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 2011 
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zelar pela segurança de todos. Com isto, é o segundo interesse, o de desapropriar 

determinado bem em prol da coletividade, que deve ser considerado como público. 

Nos pilares das bases ideológicas do Direito Administrativo, havia a difusão de uma 

concepção autoritária desta disciplina jurídica, como um ramo do direito que concentrava os 

poderes desfrutáveis pelo Estado em sua feição administrativa, ao invés de ser considerado 

como um conjunto de limitações aos poderes do Estado. Aos poucos, a disciplina adquire 

contornos de limitação dos poderes públicos, em contraposição aos regimes ditatoriais, pós-

ditadura militar, mas ainda presentes mesmo com a promulgação da Constituição de 1988. 

Por influência da corrente francesa de matriz explicativa do Direito Administrativo, houve a 

possibilidade de um Estado suficientemente poderoso para subjugar os seus administrados. 

Portanto, a partir de uma noção de Estado como entidade formada a serviço dos 

interesses gerais da sociedade, não como um inimigo, é conferida a supremacia do interesse 

público sobre o interesse privado, ao invés da supremacia do Estado sobre os seus cidadãos. 

O interesse individual ou particular é diferente do interesse pessoal destas mesmas pessoas 

ou grupos, mas que juntos formam interesses comuns de uma coletividade maior na qual 

estão inseridos, do mesmo modo que equivocadamente o interesse público pode ser aplicado 

como o interesse da Administração Pública, mas tais argumentos encontram-se equivocados. 

Outro exemplo de limite ao atuar da Administração Pública é ocasionado pelo 

decurso do tempo: a decadência e a prescrição. A primeira conceituada como o perecimento 

de um direito potestativo por não ter sido exercitado dentro de determinado prazo previsto 

em lei, tendo como objeto o direito. É um prazo de vida do direito, de modo que não 

comporta suspensão ou  interrupção, sendo irrenunciável e passível de pronunciamento de 

ofício, ao passo que a prescrição recai sobre a pretensão, de modo que  extingue-se o direito 

subjetivo de exigir de outrem, se este não for exercido no tempo que a lei condiciona. 

Recentemente, em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal71 foi firmada a tese 

em repercussão geral no sentido de que “é prescritível a ação de reparação de danos à 

Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. A maioria dos ministros acompanhou o voto do 

relator, ministro Teori Zavascki, que negou provimento ao recurso72, bem como a tese 

proposta pelo ministro Luís Roberto Barroso no sentido de que, em se tratando de ilícitos 

civis, há a incidência da prescrição. Portanto, percebe-se que se existe um interesse público 

em proteger o direito do sujeito ativo, decorrido determinado prazo, sem que o mesmo 

                                                 
71 Julgado em 03 de fevereiro de 2016. Processo número: RE 669069. 
72 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=309262. Acesso em: 

21 de novembro de 2017. 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=669069&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=309262


30 

 

exercite esse direito, passa a ser também decorrente do próprio interesse público que o sujeito 

passivo daquele direito não mais venha a ser incomodado a fim de preservar a estabilidade 

das relações jurídicas.  

No entanto, convém destacar que a própria Constituição Federal no seu artigo 37, § 

5º estabelece a ressalva nas respectivas ações de ressarcimento ao erário, por meio do qual 

foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que as ações de 

ressarcimento em decorrência de atos de improbidade administrativa que cause dano ao 

erário são imprescritíveis73, justamente pelo dano incalculável ao interesse público 

ocasionado74. 

 

11 – A INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO 

 

Segundo Diógenes Gasparini75, o princípio da indisponibilidade do interesse público 

é considerado como parte da estrutura da Administração Pública, incluindo os seus bens, os 

direitos e interesses que estão ligados à disposição dos órgãos públicos, sendo cabível a sua 

guarda e aprimoramento com a finalidade de satisfação do interesse da coletividade. Ao 

administrador público não lhe é cabível atuar de modo a satisfazer os seus próprios 

interesses, mas, sim, aos da coletividade na qual representa. Além disso, a realização de 

tarefas que estejam ligadas ao bem-estar da coletividade não é de livre disposição da 

Administração Pública, uma vez que esta deve atuar de modo justificado, com as devidas 

comprovações do binômio necessidade e adequação.  

De um lado, observa-se que o princípio da supremacia do interesse público oferece 

suporte constitucional na realização de atividades pela Administração Pública. Não obstante, 

por outro lado, o princípio da indisponibilidade do interesse público refere-se ao fato de que 

o interesse gerido pelos administradores não está dentro da esfera de disponibilidade por 

                                                 
73 Conforme estabelecido nos seguintes julgados: STF, 2ª T., RE 608.831 AgR/SP, rel. min. Eros Grau, julg. 

8/6/2010, DJ 24/6/2010; STF, RE 574.867/MG, decisão monocrática de 21/5/2010, rel. min. Cármen Lúcia, 

DJ 8/6/2010; STF, RE 629.241/PB, decisão monocrática de 9/9/2010, rel. min. Joaquim Barbosa, DJ de 

9/9/2010; STF, RE 606.224/SE, decisão monocrática de 18/2/2010, rel. min. Carlos Britto, Dje de 18/2/2010; 

STJ, 2ª T., REsp 991.102/MG, rel. min. Eliana Calmon, julg. 8/9/2009; STJ, 2ª T., RMS 30.510/RJ, rel. min. 

Eliana Calmon, julg. 10/2/2010; STJ, 2ª T., EDcl no REsp 1.159.147/MG, rel. min. Mauro Campbell Marques, 

julg. 24/8/2010; STJ, 2ª T., REsp 718.321/SP, rel. min. Mauro Campbell Marques, julg. 10/11/2009; STJ, 1ª 

T., REsp 909.446/RN, rel. min. Luiz Fux, julg. 22/4/2010; STJ, 2ª T., REsp 894.539/PI, rel. min. Herman 

Benjamin, julg. 20/8/2009; e STJ, 1ª T., Resp 403.153, rel. min. José Delgado, julg. 9/9/2003. 
74A ação de ressarcimento do erário e a imprescritibilidade. Consultor Jurídico. 27 de julho de 2016. Disponível 

em: https://www.conjur.com.br/2016-jul-27/acao-ressarcimento-erario-imprescritibilidade. Acesso em: 21 de 

novembro de 2017. 
75 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 16ª Edição. São Paulo: Saraiva 2011. 

https://www.conjur.com.br/2016-jul-27/acao-ressarcimento-erario-imprescritibilidade
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parte do Estado, uma vez que não pertence a estes, mas sim à coletividade. E, diante de tal 

motivo, há como uma via de mão dupla restrições na liberdade do agente público impondo-

lhe sujeições. Tais princípios derivam da mesma essência em comum: a preservação do 

interesse público. 

A indisponibilidade do interesse público consiste na titularidade que o Estado detém 

de zelar pela sociedade, mediante a sua função administrativa, sem que seja realizado os 

interesses próprios dos seus agentes públicos. Portanto, as pessoas que atuam dentro das 

atividades administrativas não possuem capacidade de dispor sobre o interesse público, uma 

vez que o Estado é o seu real titular, que o exerce por meio de uma atividade política, capaz 

de direcionar e distribuir a melhor órbita de atuação em prol do interesse da coletividade, 

desde que respeitados as prescrições legais. 

De acordo com STF, a Ministra Ellen Gracie ao julgar o Recurso Extraordinário N° 

253.885, considerou da seguinte forma a respeito do tema: 

 
Ementa: Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse 

público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o 

Administrador, mero gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre 

os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o 

princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, 

mormente quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração 

é a que melhor atenderá à ultimação deste interesse. Assim, tendo o acórdão 

recorrido concluído pela não onerosidade do acordo celebrado, decidir de 

forma diversa implicaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é 

vedado nesta instância recursal (Súmula 279/STF). Recurso extraordinário 

não conhecido. (Supremo Tribunal Federal – Primeira Turma/ RE 253.885/ 

Relatora: Ministra Ellen Gracie/ Julgado em 04.06.2002/ Publicado no DJe 

em 21.06.2002, p. 118). 

 

Recentemente, no julgamento do Recurso Especial o STJ decidiu pela 

indisponibilidade do interesse público pelo Município, conforme adiante exposto: 

 

Na origem, trata-se de ação proposta por associação dos Municípios e 

Prefeitos em desfavor da União, objetivando a condenação desta à 

complementação dos valores do FUNDEF, visto haver diferenças a serem 

recebidas. Nesse contexto, a discussão se limita a examinar a possibilidade 

de representação judicial de Municípios por meio de associações. (...) No 

que se refere à representação judicial dos Municípios, sequer deve se 

considerar a necessidade ou não de autorização às associações para a tutela 

em juízo, pois, nos moldes do art. 12, II, do CPC/1973 e do art. 75, III, do 

CPC/2015, a representação judicial desses entes federados deve ser, ativa e 

passivamente, exercida por seu Prefeito ou Procurador. Nesse mesmo 

sentido registre-se que, “a representação do ente municipal não pode ser 

exercida por associação de direito privado, haja vista que se submete às 

normas de direito público. Assim sendo, insuscetível de renúncia ou de 

delegação a pessoa jurídica de direito privado, tutelar interesse de pessoa 
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jurídica de direito público sob forma de substituição processual (AgRg no 

AREsp 104.238-CE, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 7/5/2012; RMS 

34.270-MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 28/10/2011). Por fim, 

conclui-se que, em qualquer tipo de ação, permitir que os Municípios sejam 

representados por associações equivaleria a autorizar que eles dispusessem 

de uma série de privilégios materiais e processuais estabelecidos pela lei em 

seu favor. E, como esses privilégios visam a tutelar o interesse público, não 

há como os Munícipios disporem deles ajuizando suas ações por meio de 

associações, pois o interesse público é indisponível. (Informativo n. 610 - 

REsp 1.503.007-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, por unanimidade, julgado 

em 14/6/2017, DJe 6/9/2017.) 

 

Ademais, nesta esteira, convém destacar que as despesas da Administração Pública 

devem ser pautadas no interesse público, de modo que apesar de ser uma escolha política, 

há uma certa vinculação implícita aos gastos realizados pelo Estado. Com isso, o 

administrador da coisa pública não deve atuar diante de uma discricionariedade ilimitada76, 

sendo vital atender aos anseios e expectativas da população. Não obstante encontrar-se em 

uma zona de discricionariedade, há a vinculação de determinadas receitas com o objetivo de 

condicionar e permitir a satisfação de direitos fundamentais importantes.  

Por conseguinte, cita-se o exemplo presente na Constituição Federal que condicionou 

a fixação de porcentagens mínimas relacionadas aos investimentos e recursos financeiros 

necessários para a manutenção dos investimentos em atividades fundamentais, como nas 

áreas da saúde, prevista no art. 198, § 2 º da CRFB/88 e a educação, previsto no art. 212 da 

CRFB/8877. Desse modo, observa-se uma certa indisponibilidade relativa às verbas que 

devem ser aplicadas obrigatoriamente em cada uma destas áreas, anualmente, com a 

finalidade precípua de garantir a efetiva aplicação dos investimentos necessários para 

assegurar os direitos sociais instituídos pela Carta Magna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2010, p. 170. 
77 Na manutenção e desenvolvimento do ensino federal, estadual e municipal, a União aplicará, anualmente, 

nunca menos de 18%, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante 

de impostos. 
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CONCLUSÃO 

 

Por fim, conclui-se que satisfazer o interesse público em seu máximo é vital para o 

pleno funcionamento da Administração, de modo que deve ser correspondente aos anseios 

da população, ao invés dos interesses estritamente privados dos seus representantes ou 

governantes. Dessa maneira, não basta apenas assegurar o interesse da administração pública 

ou do administrador público, bem como o interesse do poder legislativo ou dos legisladores, 

porque o verdadeiro interesse público não coaduna com estes, mas, sim, com o ideal o 

interesse legítimo da maioria: o bem comum. 

A “Constituição Cidadã” surge para salvaguardar os interesses da coletividade, por 

meio de um ideal de solidariedade social, sendo coroada a importância da proteção social e 

satisfação do interesse público, como representante dos anseios da sociedade, não 

estritamente da pessoa jurídica estatal, que também não está blindada de ter seus próprios 

interesses – privados – porque é movida por seres humanos. No Brasil, influenciado pelo 

modelo de Bem-Estar Social, apesar de não estar consagrado de forma expressa, é 

considerado um princípio implícito na Constituição Federal de 1988, previsto no art. 3º, IV 

e no art. 66, §1º, ao permitir o veto de um projeto de lei por contrariedade ao interesse 

público, de modo que ambos os artigos são fundamentos de validade para a sua aplicação. 

A satisfação dos interesses da coletividade geram gastos pelo Estado que são 

denominados despesas públicas. É importante ressaltar que a despesa pública há de 

corresponder, inevitavelmente, a um dispêndio de dinheiro público, porque este deve estar 

relacionado com a finalidade precípua do Estado, que é de satisfazer em grau máximo o 

interesse coletivo. Com isso, as despesas são justificadas pela consecução de objetivos 

públicos que constitui elemento essencial para o bem estar da coletividade.  

Portanto, observa-se a importância de compreender o interesse público pelo Estado, 

uma vez que a sua aplicação equivocada gera desconforto na população, que não se sente 

correspondida em seus anseios, bem como gera perda da legitimidade da própria 

Administração Pública frente aos cidadãos. Convém mencionar, também, que o interesse 

público possui como protetor o Estado e a primazia do interesse público sobre o privado é 

inerente à propria atuação da administração pública, justificando-se pelo atuação do Estado 

na busca de satisfação do interesse geral, em detriment dos seus próprios interesses. 

A existência do interesse público está condicionada, como condição sine qua non 

para a existência do próprio Estado, de modo a permitir a satisfação de direitos instituídos 

na Carta Magna, sendo certo compreender que estes interesses são passíveis de modificação 
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ao longo dos anos. Por conseguinte, este é revestido através das ideias e valores axiológicos 

que permeiam a sociedade no decorrer dos anos, baseado no ideal de satisfação do bem 

comum, de modo que se encontra ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

A má gestão pública gera prejuízos incalculáveis ao Estado, de maneira que suas 

consequências são devastadoras, posto que a aplicação errônea ou o desvio de dinheiro 

público gera insuficiência de recursos e a impossibilidade do Estado efetivar as políticas 

públicas necessárias para proporcionar os direitos básicos dos cidadãos e assegurar a 

dignidade da pessoa humana. Verifica-se que para o STF a reserva do possível é vista como 

uma questão que envolve a “insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária” e 

que não pode ser invocada “com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 

implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição”.  

Observa-se, também, no presente trabalho que a Administração Pública possui 

determinadas prerrogativas em juízo para que seja possível exercer de forma plena o 

interesse da sociedade, dentre tais prerrogativas destaca-se, por exemplo, a proibição de 

execução forçada de sentença de dinheiro em face da Administração Pública. Tal fato 

demonstra o quanto o fundamento da supremacia do interesse público é poderoso a ponto de 

prevalecer em determinados casos sobre o princípio da igualdade das partes litigantes, uma 

vez que consiste em uma prerrogativa processual substancial.  

Diante disso, a execução de sentenças contra a Fazenda Pública deve ser vista com 

cautela, porque a expropriação forçada dos bens afetados ao serviço público pode gerar 

danos essenciais à sociedade. É importante a boa aplicação dos recursos públicos pela 

Administração Pública, sendo passível o controle do Poder Judiciário de tais atos quando 

exorbitantes tornando-os abusivos, de modo que a reserva do possível não pode ser 

considerada como um limite para a atuação do Estado, principalmente em face de direitos 

fundamentais sociais originários do texto constituinte, com o objetivo precípuo de respeitar 

o limite existente ocasionado pelo interesse público.  

Por inafastável consequência, o interesse público deverá, de fato, prevalecer sobre o 

interesse privado. Não é por uma possível existência de uma supremacia, mas, sim, porque 

é decorrente da própria Constituição Federal, como um princípio implícito, no qual possui 

força vinculante sob a Administração Pública para corresponder aos anseios da sociedade no 

qual representa. Neste sentido, observa-se que o Brasil é um país de grande extensão 

territorial, com uma vasta densidade demográfica e com perspectivas de crescimento 

econômico e social, motivo pelo qual justifica-se a necessidade de políticas públicas 

eficientes, capazes de elevar o crescimento nacional substancialmente.  
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A organização através do modelo de tripartição de poderes, no qual há um Poder 

Executivo que governa, um Poder Judiciário independente e imparcial para julgamento dos 

conflitos e um Poder Legislativo bicameral, a nível federal, que é responsável pela 

elaboração das normas jurídicas reflete um certo grau de autonomia entre os poderes, mas 

que implicitamente todos estão vinculados ao interesse público, de modo que caberá ao 

Poder Judiciário, em sua atuação judicante, zelar pelo interesse público quando houver abuso 

nos atos do Executivo e até mesmo do Legislativo, por meio do controle de 

constitucionalidade. 

É justamente nesse aspecto que é possível observar o limite do interesse público, 

porque satisfazer os direitos sociais instituídos na Carta Magna e, ao mesmo tempo, impedir 

que seja atingido o mínimo existencial capaz de impossibilitar o pleno funcionamento do 

Estado, como garantidor do bem estar coletivo, gera um grande e dificultoso impasse. 

Conforme exposto ao longo do trabalho, as pretensões individuais de acesso à saúde, como 

no caso de um pedido de internação hospitalar ou de fornecimento de medicamento, esbarra 

na necessidade de uma análise mais profunda acerca da existência de orçamento suficiente 

para possibilitar a satisfação de tais demandas, porque, apesar de ser inequívoca a 

necessidade de satisfação em grau máximo do direito à saúde, qualquer caso que seja, 

também não seria justo sacrificar demais direitos subjetivos de forma a até mesmo 

impossibilitar o pleno funcionamento da Administração Pública.  

Nesse diapasão, conclui-se que em alguns casos o interesse público pode funcionar 

como um limite, de maneira que é capaz de inviabilizar algumas pretensões ou de serem 

concretizadas por completo, não apenas por causa da dificuldade orçamentária, pois o 

mínimo existencial deve ser assegurado independentemente do déficit ou dificuldades 

presentes no orçamento público, tendo em vista que não é cabível a reserva do possível em 

razão de direitos subjetivos instituídos por lei. Por outro lado, não seria viável a execução 

forçada de decisões judiciais em face das autoridades administrativas capazes de 

prejudicarem demais cidadãos e serviços essenciais, sob pena de atingir o núcleo 

indisponível dos direitos fundamentais. Torna-se mister compreender o quanto interesse 

público deve ser assegurado em respeito aos direitos de toda a coletividade, para que não 

prejudique a dignidade da pessoa humana. Com isso, faz-se necessária uma integração e 

proximidade com os anseios da população por meio da efetividade das políticas públicas, 

como um importante pilar para que seja assegurada a existência do interesse público como 

um todo, em sua máxima, de modo que direitos fundamentais instituídos pela Carta Magna 

sejam assegurados.  
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