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RESUMO

A noção de supremacia do interesse público sobre o particular é analisada sob o
enfoque  do paradigma do Estado Democrático  de Direito,  objetivando verificar  a
compatibilidade entre aquela noção e esse modelo de Estado constitucional. Critica-
se o tratamento comumente dado pela doutrina de direito administrativo à noção de
supremacia do interesse público, apontando algumas de suas falhas teóricas e os
problemas decorrentes de sua utilização na práxis  jurídica.  Ao final,  aponta-se a
necessidade de se investigar a natureza dos interesses eventualmente conflitantes,
relacionando-os com os direitos fundamentais  e os bens coletivos tutelados pela
Constituição Federal de 1988, a fim de se obter elementos para encontrar a solução
adequada para o caso concreto, propondo-se, para isso, a adoção da técnica da
ponderação de interesses.

Palavras-chave:  Direito  Administrativo.  Direito  Constitucional.  Supremacia  do
interesse  público  sobre  o  privado.  Paradigma.  Estado  Democrático  de  Direito.
Direitos fundamentais. Ponderação de interesses. 
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1. INTRODUÇÃO

Vários institutos que são tidos como alicerces do Direito Administrativo

brasileiro vêm, nos últimos anos, sendo estudados sob um enfoque crítico, voltado

para a investigação de sua conformação com o atual modelo de Estado Democrático

de Direito, acolhido pela Constituição Federal de 1988.

Nesse contexto, surge a necessidade de submeter também a noção de

supremacia do interesse público sobre o privado – uma ideia comumente abordada

nos compêndios de direito administrativo – a um estudo de sua extensão e sentido,

com o objetivo principal  de averiguar se há compatibilidade entre essa ideia e o

acima citado modelo de Estado constitucional.

 Como se  verá,  a  ideia  de  supremacia  do  interesse  público  sobre  o

privado desempenha atualmente, segundo a doutrina tradicional, o papel de guiar a

decisão  do  aplicador  do direito  quando há dúvida quanto  a  qual  interesse  deve

prevalecer em caso de choque ou conflito.

No presente trabalho, pretende-se, em um primeiro momento, descobrir

se as respostas dadas ao intérprete por meio da utilização da referida noção de

supremacia são confiáveis e compatíveis com o Estado Democrático de Direito e,

em um segundo momento,  se  existe  uma técnica  alternativa  para a  solução  de

conflitos  entre  o  interesse  público  e  o  privado  mais  condizente  com  o  referido

paradigma de Estado constitucional.

Para  tanto,  a  fim  de  encontrar  os  elementos  básicos  que  guiaram  a

conformação teórica da mencionada noção de supremacia, inicia-se analisando a

ideia  de  supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado  em contraste  com as

recentes mudanças paradigmáticas, quais sejam, do Estado Liberal para o Estado

Social e deste último para o Estado Democrático de Direito.

Em seguida, aborda-se como a supremacia do interesse público sobre o

privado é vista no âmbito da doutrina do Direito Administrativo brasileiro, por meio do

estudo  do  tratamento  dispensado  por  alguns  autores  brasileiros  de  Direito

Administrativo, cujos estudos compõem a doutrina clássica nacional, a exemplo de

Celso Antônio Bandeira de Melo,  Hely  Lopes Meireles e Maria Sylvia  Zanella Di
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Pietro, e da análise de um julgamento proferido no Supremo Tribunal Federal sobre

a matéria.

Após,  faz-se  uma  crítica  teórica  à  ideia  corrente  de  supremacia  do

interesse  público  sobre  o  privado,  especialmente  à  sua  concepção  como  um

princípio de direito administrativo e à inexistência de uma verdadeira dicotomia entre

interesses públicos e privados na sociedade atual. Na mesma linha, apontam-se os

principais  inconvenientes  decorrentes  da  aplicação  prática  da  referida  noção  de

supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado,  especialmente  os  problemas

relacionados à necessidade de fundamentação e de legitimação dos atos do poder

público.

Por fim, distanciando-se de uma solução que aponte para uma constante

preponderância  do  interesse  público  em  face  do  privado,  abordam-se  novas

possibilidades interpretativas para a solução de conflitos de interesses, focadas na

preservação  dos  direitos  fundamentais  e  na  necessidade  de  ponderação  dos

interesses em disputa no caso concreto. 

Pretende-se, nesse sentido, encaminhar-se para um técnica de solução

dos  conflitos  entre  interesses  públicos  e  privados  na  qual  as  características  e

singularidades do caso concreto e o grau de proteção conferido pela Constituição

Federal a cada um dos interesses em disputa servem de balizas para encaminhar o

intérprete à correta decisão.

Decerto que não será possível exaurir um tema de tamanha abrangência,

mas se espera  que esse estudo represente  uma contribuição  para a  discussão,

aportando elementos hábeis para compreender as deficiências da teoria tradicional

da  supremacia  do  interesse  público  sobre  o  particular  e,  ao  mesmo  tempo,

demonstrando ser oportuna uma mudança de perspectiva,  de forma a conciliar  a

atuação administrativa com os ditames básicos do Estado Democrático de Direito.
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2. A NOÇÃO DE SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO

À LUZ DA TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA

2.1. A importância da análise do tema à luz das tran sições paradigmáticas

A noção de supremacia do interesse público sobre o privado constitui um

marco do direito administrativo, construído ao longo de décadas de desenvolvimento

da  burocracia  estatal  e  que  tem  seu  papel  posto  em  xeque  na  atualidade

(BINENBOJM, 2008, p. 5). 

Considerando, assim, que essa ideia não foi criada, como algo pronto, em

determinado momento histórico, mas sim foi desenvolvida ao longo de séculos de

história,  convém  abordar  o  conceito  de  paradigma,  tal  qual  compreendido  por

autores  como Menelick  de Carvalho Netto  e  Cristiano Paixão  Araújo  Pinto,  para

melhor entender as nuances que permearam a consolidação dessa ideia no direito

administrativo. 

Para  os  referidos  autores,  um  paradigma  é  espécie  de  marco

interpretativo,  um  conjunto  de  ideias  que,  em  certo  momento  histórico  e  lugar,

ajustam a visão dos que praticam determinada ciência (CARVALHO NETTO, 2002,

p. 74). A condição paradigmática, assim, predispõe e condiciona a forma de se ver

determinado aspecto do mundo e de agir sobre ele. Essa noção, que é extraída da

teoria da ciência de Thomas Kuhn (apud CARVALHO NETTO, 2000, p. 236), busca

demonstrar como ocorre a evolução do conhecimento, a qual, segundo sua visão,

não se daria pacificamente, de forma gradativa, mas por meio de saltos e rupturas,

ocorrendo, então, a troca de um paradigma por outro. 

É importante mencionar que, embora tenha se encontrado aplicação para

seu conceito também nas ciências sociais, Kuhn deu enfoque, em seu estudo, às

ciências tidas por exatas ou da natureza. A despeito disso, ao aplicar esse conceito

ao direito, descobriu-se que nele também havia paradigmas, que operam da mesma

forma que na proposição inicial de Kuhn, isto é, enquanto substrato da gramática

social  em  uso  por  determinado  grupo  de  pessoas  em relação  a  certa  área  do

conhecimento  (CARVALHO  NETTO,  2002,  p.  74-75).  Como  afirma  Jürgen

Habermas (2003, p. 129-131), a doutrina e a prática do direito tomaram consciência
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de que existe uma teoria social que intervém na consciência de todos os atores, dos

cidadãos e dos clientes, do legislador, da justiça e da administração.

O estudo paradigmático serve bem para contextualizar, de um ponto de

vista temporal,  a inserção da noção de supremacia do interesse público sobre o

privado, revelando os esquemas gerais que se encontram por trás do conhecimento

jurídico daqueles períodos históricos.

Para  os  fins  do  presente  estudo,  interessam  mais  os  paradigmas

correspondentes à organização política e jurídica da modernidade, isto é, do Estado

Liberal (ou Estado de Direito), do Estado Social (ou Estado do Bem-Estar Social), e,

por  fim,  do  Estado  Democrático  de  Direito,  que  serão,  a  seguir,  abordados

separadamente.

2.2. A  noção  de  supremacia  do  interesse  público  sobr e  o  privado  no

paradigma do Estado Liberal

O paradigma jurídico do Estado Liberal caracteriza-se pela consolidação

do constitucionalismo clássico enquanto instrumento de proteção das liberdades dos

indivíduos  –  sujeitos  autônomos de  direitos  –  em uma sociedade  marcada  pela

diferenciação funcional, e não mais pela diferenciação por estratos, que marcava o

regime anterior (PINTO, 2003, p. 33-36).

Nesse  novo  paradigma  o  indivíduo  se  vê  voltado  contra  a  estrutura

anterior, “pré-moderna” no dizer de Menelick Carvalho Netto (2000, p. 237), na qual

o direito e a organização política

encontravam  tradução,  em  última  análise,  em  um  amálgama
normativo  indiferenciado  de  religião,  direito,  moral,  tradição  e
costumes  transcendentalmente  justificados  e  que  essencialmente
não se discerniam. O direito é visto como a coisa devida a alguém,
em razão de seu local de nascimento na hierarquia social, tida como
absoluta e divinizada.

O direito, assim, passou a ser considerado um sistema mínimo de regras

que garantam, ao mesmo tempo,  a liberdade dos indivíduos e o não retorno ao

absolutismo, estabelecendo, ainda, seus limites (CARVALHO NETTO, 2000, p. 239).

É  um  direito  formal,  no  sentido  de  que  previa,  de  forma  genérica,  liberdades
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subjetivas iguais aos indivíduos, sem considerar as diferenças materiais existentes

entre eles.

Se, de um lado, estabelecem-se certas proibições, as quais, em última

instância,  pretendem  delimitar  os  espaços  de  liberdade  dos  indivíduos  como  o

mínimo então considerado para possibilitar a vida em sociedade (não matar, não

roubar,  etc)  (CARVALHO  NETTO,  2000,  p.  240),  por  outro,  o  Estado,  nesse

momento,  assume  uma  função  minimalista,  de  estado-policial,  que  busca  tão

somente  garantir  a  autonomia  privada,  protegendo  os  interesses  econômicos

particulares – essencialmente a propriedade e a liberdade contratual – manipulados

no  âmbito  da  autonomia  de  cada  indivíduo  (HABERMAS,  2003,  p.138).  Daniel

Sarmento (2007, p. 35) sintetiza de forma clara essa situação, ao afirmar que 

o Estado Liberal baseou-se numa rígida separação entre Estado e
sociedade. O Estado deveria cuidar da segurança interna e externa,
protegendo a propriedade privada,  mas não lhe cabia  intervir  nas
relações  travadas  no  âmbito  da  sociedade.  Nestas,  indivíduos,
formalmente igualizados após a abolição dos privilégios estamentais,
perseguiriam  livremente  os  seus  próprios  interesses  privados,  ao
abrigo das interferências do poder público.

Há,  portanto,  uma  nítida  assimetria  entre  as  noções  de  público  e  de

privado, pois o domínio do privado de então é de tal forma agigantado que a ideia de

público se relaciona apenas com o dever (estatal) de proteger o campo das relações

privadas  (PINTO,  2003,  p.  36).  A  seara  do  público,  assim,  se  confunde  com a

atuação  do  Estado,  essa  criação  política  feita  apenas  para  garantir  o  curso  da

sociedade civil, isto é, dos interesses privados dos indivíduos (CARVALHO NETTO,

2002, p. 77).

Dessa forma, observa-se que a  defesa do interesse privado é a força

motriz do direito criado sob o paradigma do Estado Liberal, e seu elemento-chave é

o contrato (PINTO, 2003, p. 37), enquanto símbolo da radical liberdade conferida

aos indivíduos de regerem suas próprias vidas. 

Portanto, se, nessa ótica, o campo do público se confunde com o que é

estatal,  um  eventual  choque  entre  o  interesse  público-estatal  e  o  interesse  dos

particulares  acabaria  por  ser  resolvido  em  favor  desses  últimos,  pois  o  Estado

apenas propiciaria regras gerais e abstratas, não podendo se imiscuir no livre jogo

de vontades dos atores sociais de então.
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Não se  fala,  assim,  em relação  àquele  paradigma,  de  uma noção  de

supremacia do interesse público sobre o privado como a que é comumente discutida

nos  dias  de  hoje.  Essa  noção,  como se  verá,  só  ganha  força  e  sentido  com a

ascensão de um novo modelo paradigmático, o do Estado Social.

2.3. A  noção  de  supremacia  do  interesse  público  sobr e  o  privado  no

paradigma do Estado Social

A igualdade formal que compunha o direito sob a égide do paradigma do

Estado Liberal foi posta em xeque por uma série de eventos que, ganhando força na

segunda metade do século XIX (PINTO, 2003, p. 38), possibilitaram a formação de

outro paradigma jurídico.

Dentre  esses  eventos,  destacam-se  “a  eclosão  de  movimentos

revolucionários  na  Europa  (a  partir,  principalmente,  de  1848),  o  surgimento  e

crescimento de doutrinas de feição socialista ou anarquista (que tinham como ponto

comum a forte rejeição ao Estado Liberal então vigente) e a organização de setores

da  sociedade  em novos  grupos  de  pressão  (sujeitos  coletivos  de  direito,  como

associações ou sindicatos profissionais)” (PINTO, 2003, p. 39).

Nesse  novo  paradigma,  torna-se  claramente  necessário  garantir  não

apenas de  forma geral  e  abstrata  uma igualdade  entre  os  indivíduos  perante  o

direito.  O  conteúdo  jurídico  decorrente  dessa  ideia  de  igualdade  precisava  ser

especificado, criando-se uma nova categoria de direitos com fins a viabilizar uma

distribuição mais justa da riqueza produzida, bem como proteger os indivíduos dos

perigos gerados pela produção dessa riqueza (HABERMAS, 2003, p. 139-140).

Os  direitos  individuais,  tal  qual  a  liberdade  e  a  igualdade,  foram

redimensionados de forma a abranger também os direitos chamados de coletivos e

sociais. A liberdade e a igualdade, sob essa ótica, não são garantidas apenas pela

ausência  de leis,  mas pela  internalização,  na legislação,  do reconhecimento das

diferenças materiais existentes entre os indivíduos, criando-se privilégios aos que

detém posição social ou econômica de desvantagem (CARVALHO NETTO, 2000, p.

242). De fato, como menciona Habermas (2003, p. 154),

a crítica do Estado social contra o direito formal burguês concentra-
se na dialética que opõe entre si a liberdade de direito e a liberdade
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de fato dos destinatários do direito, portanto, em primeira linha, na
implantação de direitos sociais fundamentais.

A inserção desses direitos sociais no panorama de direitos fundamentais

traz para o Estado uma grande responsabilidade, que é a de lhes dar concretude. O

Poder  Público  sai  da  função  de  mero  espectador  para  assumir  as  rédeas  das

relações econômicas, balizando-as por intermédio de regras cogentes, normas de

ordem pública que passar a ser respeitadas a despeito da autonomia da vontade

das partes (SARMENTO, 2007, p. 39). 

Em razão disso, o Estado se agiganta, tanto do ponto de vista físico como

em relação ao seu poder social,  pois,  como afirma Cristiano Paixão Araújo Pinto

(2003, p.40), ele passa a ter como finalidade a compensação e a inclusão de setores

da  sociedade  numa determinada  rede  de  proteção.  Ocorre  que  tal  fenômeno  é

circular,  pois  novas  demandas  de  compensação  e  inclusão  continuam surgindo,

ocasionando o contínuo crescimento do aparato técnico-burocrático no interior do

Estado e, daí, o gigantismo logo acima mencionado. 

Importante mencionar, ainda, que é sob o paradigma do Estado Social

que o Direito Administrativo aparece como disciplina autônoma no seio da dogmática

jurídica  (PINTO, 2002,  p.  41),  fato que tem relação direta com a já  mencionada

expansão  das  missões  governamentais  e  a  intensificação  da  sua  atuação

regulamentar,  impondo  ao  Estado  o  dever  de  disciplinar  juridicamente  os  mais

variados campos da vida social. 

Nesse  paradigma,  as  noções  de  público  e  de  privado  permanecem

semelhantes  às  do  paradigma  do  Estado  Liberal,  isto  é,  a  ideia  de  público

continuava reduzida ao que dizia respeito ao Estado, e o privado se relacionava com

os  anseios  dos  indivíduos.  Contudo,  essa  mudança  paradigmática  trouxe  uma

inversão de valor no que diz respeito à dicotomia público-privado, pois, se sob o

paradigma  do  Estado  Liberal  a  dimensão  privada  encontrava  realce,  no  Estado

Social ela será vista com desconfiança, identificada com o egoísmo e com a própria

negativa do exercício da vida pública (PINTO, 2003, p. 40).

Vê-se, assim, que a nova posição ocupada pelo Estado na sociedade era

propícia para a formação da ideia de que existia uma verdadeira supremacia entre

os  interesses  públicos  –  confundidos,  aí,  com  os  interesses  do  Estado  –  e  os

interesses  privados.  Se  o  liberalismo  anterior  era  visto  como  representação  do
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egoísmo  da  vida  particular,  os  interesses  privados  eram  consequentemente

confundidos  com  interesses  egoísticos,  que  se  contrapunham  aos  interesses

públicos, representativos da coletividade e que alcançariam concretude por meio da

atuação estatal. 

Assim, o sacrifício dos interesses individuais em prol da concretização da

atuação  estatal  era,  mais  do  que  tolerada,  plenamente  justificada  pela  noção

paradigmática  correspondente  ao  Estado  Social,  que  havia  avocado  para  si  a

missão de guiar a coletividade rumo à plena cidadania por meio da concretização

dos direitos sociais (MENELICK, 2002, p. 78), não podendo ter esse rumo desviado

para atender a anseios particulares.

Mostra-se coerente, portanto, a absorção dessa ideia de supremacia do

interesse  público  pelo  privado  pelo  Direito  Administrativo,  ramo  do  direito  que

acabara  de  adquirir  sua  autonomia.  Cria-se,  assim,  em  torna  dessa  ideia,  a

perspectiva  de  que  há  um  princípio  de  direito  que  determina  o  sacrifício  dos

interesses privados em prol  dos interesses públicos/estatais.  É essa a noção de

supremacia  do interesse público que se consolidou no âmbito do direito positivo

brasileiro e na jurisprudência dos tribunais nacionais, como será ainda demonstrado.

Ocorre que a mudança paradigmática sentida com a chamada crise do

Estado Social e a introdução do paradigma do Estado Democrático de Direito alterou

o conteúdo das noções de público e de privado, demandando, assim, uma nova

abordagem da ideia de supremacia do interesse público sobre o privado.

2.4. A  noção  de  supremacia  do  interesse  público  sobr e  o  privado  no

paradigma do Estado Democrático de Direito

Embora os fatores que contribuíram com a crise desse modelo de Estado

Social ainda seja objeto central de estudo da teoria política contemporânea, é certo

que alguns dentre eles podem ser destacados como motivos determinantes para a

derrocada do paradigma social e a ascensão do modelo de Estado Democrático de

Direito. 

Com efeito, é no início da década de 1970 que a crise do paradigma do

Estado Social se manifesta em toda a sua dimensão. Os dois choques do petróleo e

a  crise  econômica  deles  decorrente,  a  globalização  dos  meios  de  produção,  a
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criação de normas de cunho jurídico por fontes privadas, o endividamento do setor

público, entre outros fatos históricos, colocaram em xeque o Estado e seu papel de

provedor  do  bem-estar  social  e  de  planejador  das  economias  nacionais

(SARMENTO, 2004, p. 395-399). 

Entretanto, como afirma Cristiano Paixão Araújo Pinto (2002, p. 41), “é

fundamental assinalar que a crise do Estado Social não é exclusivamente fiscal ou

administrativa.  Ela  é,  antes  de  tudo,  uma  crise  de  déficit  de  cidadania  e  de

democracia”. 

É que, como visto, no paradigma do Estado Social há uma identificação

entre  o público e o estatal,  em um processo que tende a simular a participação

efetiva da sociedade no meio político tão somente por meio do instrumento do voto.

Com a crise  do Estado Social,  fica nítido o  distanciamento entre  os anseios  da

sociedade e as pretensões do poder público interventor, em uma verdadeira crise de

cidadania e de identidade social. 

Alia-se a isso uma nova demanda por direitos até então ignorados, como

os de caráter difuso ou coletivo, referentes à tutela das relações de consumo, do

meio  ambiente,  do  patrimônio  histórico,  artístico,  cultural  e  paisagístico,  como

também os direitos atribuídos a parcelas excluídas da sociedade, a exemplo dos

portadores de necessidades especiais e das minorias raciais, sexuais e religiosas. 

São, pois, esses os fatores que servem de substrato para a construção do

paradigma  do  Estado  Democrático  de  Direito,  caracterizado  por  um  direito

participativo, pluralista e aberto (CARVALHO NETTO, 2000, p. 244).

A mudança paradigmática em comento afeta de forma direta a relação

público-privado.  Se,  antes,  o  privado  era  visto  como  egoísmo  individualista  e  o

público encontrava-se diluído no que era estatal, a emergências dos novos direitos e

a (re)descoberta da sociedade que não se sentia representada pelo Estado – na já

mencionada crise de cidadania – agrega novos valores à esfera privada, abrindo-lhe

espaços de atuação antes reservados apenas à seara pública.  O público passa,

então,  a  não mais  se identificar com o que é estatal,  assumindo uma dimensão

totalmente diferente. A dicotomia público-privada é rompida, permitindo que essas

esferas  sejam  vistas  como  complementares,  com  a  participação  crescente  dos

indivíduos no debate político  e no núcleo da atuação estatal.  A redescoberta da

esfera  pública  figura,  desta  forma,  como  tema  central  no  paradigma  do  Estado
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Democrático  de  Direito,  pois,  como corretamente  afirma Cristiano  Paixão  Araújo

Pinto (2002, p. 46), 

a emancipação de uma esfera pública independente dos comandos
estatais e que viabilize a redefinição da relação entre a dimensão
privada  da  existência  e  o  aspecto  público  da  organização  social
constitui  o  maior  desafio  a ser  enfrentado por  sociedades que se
pretendam democráticas.

E é com o enfoque nesse novo paradigma que se deseja analisar a noção

de supremacia do interesse público sobre o privado, haja vista a nova significação

atribuída às ideias de público e de privado, refletindo especialmente na conceituação

do interesse público, que não pode mais ser visto apenas como interesse estatal,

mas, sim, como o fruto da participação da sociedade no debate político, e podendo

redundar,  muitas  vezes,  na satisfação  de  interesses privados  e  na  consequente

proteção de direitos individuais.

3. A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO  DE ACORDO

COM A ÓTICA TRADICIONAL DO DIREITO ADMINISTRATIVO

Como mencionado no capítulo anterior,  à medida que o Estado Social

cresceu  em  importância  e  em  tamanho,  avocando  para  si  a  competência  de

disciplinar os mais variados campos da vida privada e de guiar o povo na busca pela

cidadania, ganhou força a noção de que sua atuação encontrava-se revestida de um

caractere especial,  que suplantaria os interesses privados que eventualmente lhe

fossem contrários.

Essa  noção  –  de  supremacia  do  interesse  estatal  –  encontrava-se

embebida na ideia de que os interesses entabulados pelo Estado Social possuíam

equivalência com os interesses da coletividade, equivalência esta que não encontra

necessária  correlação  com  a  realidade,  tendo  em vista  as  situações  em que  o

interesse  específico  da  Administração  diverge  do  interesse  dos  grupos

administrados.

Todavia,  em  que  pese  o  ocaso  do  Estado  Social,  certas  categorias

jurídicas do direito administrativo permanecem sendo utilizadas como se ainda se

estivesse  sob  a  égide  daquele  paradigma.  De  fato,  a  emergência  do  Estado

Democrático de Direito tornou claro o descompasso entre os antigos paradigmas e

as reais necessidades e expectativas das sociedades contemporâneas em relação à
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Administração Pública (BINENBOJM, 2008, p. 5), a exemplo da mencionada idéia de

supremacia do interesse público sobre o privado, que ainda permanece arraigada na

doutrina  nacional  de direito  administrativo  com certos aspectos só justificáveis  à

época do Estado Social.

Assim,  para  apresentar  um breve  panorama da construção  doutrinária

usual da noção de supremacia do interesse público sobre o privado na doutrina

nacional, traz-se ao debate as ideias de alguns autores de direito administrativo do

Brasil.

3.1. Entendimentos gerais disseminados na doutrina d o direito administrativo

nacional sobre a supremacia do interesse público so bre o privado

Nos  tradicionais  compêndios  de  direito  administrativo,  é  recorrente  a

menção à ideia de que a supremacia do interesse público sobre o privado figura

como um elemento presente em todas as funções do Estado e em todos os ramos

do direito público, servindo de sustentáculo ao próprio exercício do poder estatal (DI

PIETRO, 2009, p. 36). 

Tal entendimento é acolhido por Hely Lopes Meirelles (2009, p. 105-107),

que  registra  que  a  noção  de  supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado

decorre da desigualdade entre a Administração e os administrados, constituindo um

dos pressupostos do direito administrativo e da existência do próprio Estado.

Celso Antônio Bandeira de Mello ( 2007, p. 66), por sua vez, caracteriza a

supremacia do interesse público sobre o privado como um princípio basilar de direito

administrativo, o qual representa

verdadeiro  axioma  reconhecível  no  moderno  Direito  Público.
Proclama a superioridade do interesse da coletividade,  firmando a
prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo,
da sobrevivência e asseguramento deste último.

Segundo  o  referido  autor,  todo  o  sistema  de  direito  administrativo  se

constrói com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado

(MELLO, 2007,  p.  29) e,  em razão do referido princípio,  é conferida aos órgãos

públicos  uma  posição  de  supremacia  ao  se  relacionar  com  os  particulares,

configurando-se tal relação em uma situação de “verticalidade”, diversa da que se
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forma com os particulares entre si, que seria marcada pela “horizontalidade”. Essa

marcante diferença no relacionamento do Estado com os particulares decorre da

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

Poder Público, como condição indispensável para gerir os interesses públicos postos

em confronto (MELLO, 2007, p. 67).

Partilhando de entendimento semelhante, José dos Santos Carvalho Filho

(2008, p.26) afirma que as atividades administrativas do Estado são realizadas para

o  benefício  da  coletividade  e,  por  isso,  o  indivíduo  não  pode  ser  considerado

destinatário da atuação estatal, mas sim o grupo social como um todo. Dessa forma,

os  particulares  não  podem pretender  ter  seus  direitos  equiparados  aos  direitos

sociais, de forma que, ocorrendo um conflito entre o interesse público e o interesse

privado, deve prevalecer o primeiro.

Em  suma,  observa-se  que  os  autores  mencionados  comungam  do

entendimento de que a supremacia do interesse público sobre o privado é um pilar

da  atuação  estatal  e  faz  parte  da  própria  estrutura  do  direito  administrativo,  na

medida em que o Estado não pode se relacionar com os particulares da mesma

forma que os particulares se relacionam entre si. Em razão disso, a supremacia do

interesse público sobre o privado é tida como um princípio que informa a atuação de

todos os Poderes da República (DI PIETRO, 2009, p. 64), garantindo também ao

Estado inúmeros privilégios e garantias (MEIRELLES, 2009, p. 107), como a sua

atuação  cogente  e  a  conseqüente  possibilidade  de  restringir  direitos  de  forma

unilateral, que serão a seguir exemplificados.

3.2. A supremacia do interesse público sobre o priva do na legislação e na

Constituição Federal:  desapropriação,  poder  de polí cia,  intervenção na

economia, cláusulas exorbitantes nos contratos, pri vilégios processuais,

entre outros

A doutrina considerada tradicional, aludida no tópico anterior, afirma que

os  privilégios  e  as  garantias  especiais  conferidas  à  Administração  Pública  pela

legislação  e  pela  Constituição  Federal  decorrem do  princípio  da  supremacia  do

interesse público sobre o privado (CARVALHO FILHO, 2008, p. 26).

Nessa  linha,  aduz-se  que  tal  preferência  dada  ao  interesse  público,

acolhida pelo legislador e pelo constituinte, constitui a prova cabal da existência do
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supramencionado princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e da

sua positivação no ordenamento jurídico. Como afirma Hely Lopes Meirelles (2009,

p. 106), a supremacia do interesse público “não se radica em dispositivo específico

algum da Constituição,  ainda que inúmeros aludam ou impliquem manifestações

concretas dele”. 

Um  exemplo  comumente  citado  de  privilégio  ou  de  garantia  especial

conferida  ao Estado,  como sendo a demonstração da existência  do princípio  da

supremacia do interesse público sobre o privado, é o instituto da desapropriação,

previsto no art. 5º

,  inciso XXIV da Constituição Federal,  mediante o qual  é  facultado ao

Estado  restringir  o  direito  de  propriedade  dos  particulares  de  forma  unilateral,

mediante  o  pagamento de indenização  (CARVALHO FILHO, 2008, p.  26).  Outro

exemplo clássico de ressalva ao direito de propriedade, apontado como decorrente

da supremacia do interesse público sobre o privado, consiste na possibilidade de o

Estado exigir tributos, na forma prevista no art. 145 da Constituição Federal. 

Quanto à liberdade dos particulares, Maria Silvia Zanella Di Pietro (2009,

p.  37)  aponta  certas  restrições  decorrentes  da  supremacia  do  interesse  público

sobre o privado, tais como as impostas pelo poder de polícia do Estado, bem como

as decorrentes da atividade estatal de intervenção no domínio econômico. 

No que tange ao direito à igualdade, o ordenamento jurídico possui vários

exemplos de tratamento diferenciado em razão da presença da figura estatal, como

a  admissão  das  cláusulas  ditas  exorbitantes,  existentes  nos  contratos

administrativos por força da Lei n. 8.666/93. Figuram como cláusulas exorbitantes a

possibilidade de alteração e rescisão unilateral do acerto, a retomada do objeto do

contrato em certos casos e as restrições ao uso do princípio da exceção do contrato

não cumprido (isto é, o Estado pode exigir que o outro contratante cumpra a sua

parte no contrato sem que ele próprio tenha cumprido a sua), entre outras.

Na mesma cadência, no que tange à relativização da igualdade entre as

partes  –  supostamente  decorrente  da  supremacia  do  interesse  público  sobre  o

privado  –  tem-se  os  chamados  privilégios  processuais  concedidos  à  Fazenda

Pública.  Quando o Poder Público  atua em juízo,  seus prazos são diferenciados,

quadruplicados para contestar e duplicados para recorrer  (art.  188 do Código de

Processo Civil), além do que as sentenças prolatadas contra ele estão sujeitas ao
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duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório,  isto  é,  ainda  que  o  Estado  não  interponha

recurso  voluntário,  a  instância  superior  deve  reapreciar  a  sentença  (art.  475  do

Código de Processo Civil). Por fim, cite-se a impenhorabilidade dos bens públicos

(art. 100 do Código Civil e art. 649, inciso I do Código de Processo Civil), bem como

a existência de um mecanismo diferenciado para o pagamento das condenações

judiciais  opostas  contra  a  Fazenda Pública,  que  se  dá  por  meio  do  sistema de

precatórios (art. 100 da Constituição Federal).

Ocorre  que,  como  será  analisado  posteriormente,  as  aludidas

prerrogativas, sejam as de cunho material, sejam as notadamente processuais, não

são úteis para explicar a existência do debatido princípio da supremacia do interesse

público  sobre  o  privado,  nem  tampouco  podem  ser  tidas  como  decorrências,

positivadas no ordenamento jurídico, do apontado princípio.

3.3. A supremacia do interesse público sobre o priva do na casuística judicial:

um exemplo extraído do Supremo Tribunal Federal

Da  mesma  forma  que  os  autores  de  direito  administrativo  acima

mencionados,  os  órgãos  judiciários  brasileiros  também  utilizam  a  teoria  da

supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado  em  suas  decisões,  mormente

quando se trata de justificar a restrição de direitos individuais por ato oriundo do

Estado. 

A  título  de  exemplo,  passa-se  a  abordar  um julgamento  do  Supremo

Tribunal Federal no qual a ideia da supremacia do interesse público sobre o privado

foi utilizada praticamente como o único parâmetro da decisão, deixando-se de lado a

análise  do  cerne  da  questão  posta  em juízo.  Trata-se  de  acórdão  proferido  no

Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 22.665 (STF, 2006, p. 78), julgado

em 14 de março de 2006. Ele possui a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
Pedido de autorização para operar distribuição de sinais de televisão
a  cabo.  Supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado.
Autorização.  Ato  de  natureza  precária.  Necessidade  de
preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos (conveniência e
oportunidade). Ausência de direito subjetivo da recorrente. Recurso a
que se nega provimento. 
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No caso, discutia-se um pedido de autorização para que uma empresa

operasse  o  sinal  de  televisão  a  cabo.  Embora  tivesse  preenchido  os  requisitos

técnicos listados em portaria divulgada pela Administração Pública, seu pedido foi

negado  por  critérios  de  conveniência  e  oportunidade.  A  empresa,  insatisfeita,

ingressou em juízo a fim de discutir a validade dessa exigência e, ao final, teve seu

pleito julgado improcedente em razão do entendimento de que o preenchimento dos

requisitos técnicos não bastava para permitir a autorização, devendo haver também

um julgamento subjetivo do pedido administrativo, em razão da incidência, no caso,

do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

O  relator  do  julgamento  do  recurso  ordinário,  ministro  Marco  Aurélio,

proferiu voto no sentido de julgar procedente o pedido da empresa, expressando o

entendimento  de  que,  embora  se  tratasse  de  um ato  em  tese  discricionário,  a

Administração  havia  limitado  sua  margem  de  liberdade  ao  disciplinar  todos  os

requisitos  para  obtenção  da  citada  autorização  com  a  edição  de  portaria.  Seu

entendimento,  entretanto,  não prevaleceu, sendo derrotado pelo  voto  do Ministro

Nelson  Jobim,  que  aplicou  ao  caso  o  que  chamou  de  “regra  axiomática  da

supremacia do interesse público sobre o privado”, segundo a qual o agente público

pode, “a bem do interesse público”, deixar de executar ato de natureza precária.

Sem  adentrar  na  justiça  ou  na  injustiça  da  pretensão  veiculada  pela

empresa, observa-se que, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal se utilizou da

idéia de supremacia do interesse público sobre o privado como sendo um axioma1,

apto a justificar a restrição, por ato unilateral do Estado, de um direito que parecia já

pertencer  ao  arcabouço  jurídico  do  particular,  qual  seja,  o  direito  de  operar  a

distribuição de sinais de televisão a cabo, uma vez preenchidos os requisitos da

portaria emitida pelo órgão competente do Poder Público.

Vale registrar que, ao utilizar a supremacia do interesse público sobre o

privado  como  premissa  do  raciocínio,  o  Ministro  Nelson  Jobim,  autor  do  voto

vencedor,  não precisou sequer  rebater  o  argumento específico  do relator  Marco

Aurélio de que a Administração havia limitado seu grau de discricionariedade ao

emitir portaria com os requisitos para a concessão da autorização.

1 Segundo o Dicionário Houaiss Eletrônico da Língua Portuguesa (HOUAISS, 2009),  um axioma é
uma  premissa  considerada  necessariamente  evidente  e  verdadeira,  fundamento  de  uma
demonstração,  porém  ela  mesma indemonstrável,  originada,  segundo  a  tradição  racionalista,  de
princípios  inatos  da  consciência  ou,  segundo  os  empiristas,  de  generalizações  da  observação
empírica.
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Como será abordado oportunamente, esse exemplo demonstra como a

utilização  exclusiva  desse  tipo  de  premissa  tende  a  enfraquecer  as  razões  das

decisões judiciais,  dos  atos  administrativos e das  medidas legislativas,  de modo

incompatível com o paradigma do Estado Democrático de Direito.

3.4. Perplexidades decorrentes da interpretação da n oção da supremacia do

interesse público sobre o privado como preponderânc ia prima facie

Como se verá, a construção teórica feita para dar sustentabilidade à ideia

de supremacia do interesse público sobre o privado como um princípio jurídico não

possui  natureza  axiomática,  evidente,  necessária  à  estruturação  do  direito

administrativo.  Ademais,  referida  teoria  peca  ao  dispor  o  interesse  público,

considerado  como  o  interesse  da  coletividade,  em  necessária  oposição  aos

interesses individuais. 

Além disso,  compreende-se  que  a  opção  pela  preponderância  de  um

determinado interesse em face de outro, quando ambos são igualmente legítimos, é

feita previamente pela própria Constituição e pelas leis que dela derivam, ou, em

caso de omissão, pelo intérprete, levando em conta os detalhes do caso concreto e

a incidência específica dos princípios jurídicos aplicáveis à situação. 

Não há que se falar,  assim,  em uma preponderância  de um interesse

sobre o outro de forma abstrata, desvinculada da realidade, que possa ser utilizada

como regra de decisão.

3.4.1 A falsa natureza axiomática e principiológica da supremacia do interesse

público sobre o privado

Vê-se,  pelo  relato  que  até  então  se  fez  e  pelo  exemplo  trazido  de

julgamento  do  Supremo  Tribunal  Federal,  que  a  doutrina  e  a  práxis  do  direito

administrativo  brasileiro  tendem a acolher  uma ideia de supremacia do interesse

público sobre o privado na forma de um princípio geral de direito público, garantindo

à atividade estatal uma característica de preponderância  prima facie  em relação à

atividade  dos  particulares,  isto  é,  sempre  que  se  verificar  um caso  em que  um

interesse público conflite com um interesse particular, o impasse deve ser resolvido

em prol do primeiro. Essa é a posição que se pode chamar de tradicional, e que,
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como visto, repercute em todos os níveis de atuação do Estado, na produção da

legislação, na atuação jurisdicional e na seara administrativa.

Não obstante, essa orientação pode ser revista. Não é mais necessário

conceber a referida noção de supremacia do interesse público sobre o privado como

sendo óbvia, evidente ou mesmo inerente ao sistema jurídico, na medida em que o

direito  administrativo,  no  Estado  Democrático  de  Direito,  assenta-se  em  outras

bases, mais sólidas, umbilicalmente vinculadas à Constituição e, consequentemente,

à proteção dos direitos fundamentais (BINENBOJM, 2008, p. 25). 

Posto  isso,  e  uma  vez  ultrapassada  a  suposta  necessidade  de  se

acreditar no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado como um

ponto de partida para o direito administrativo, segue-se na análise das possibilidades

de interpretação do referido instituto no direito nacional. 

No  caso,  tomando como referência  a  formulação  teórica  do direito  de

Ronald Dworkin, o referido instituto – da supremacia do interesse público sobre o

privado – só poderia estar incorporado ao direito brasileiro de duas formas: ou como

uma regra ou como um princípio.

Para efetuar a distinção entre esses dois tipos de norma, o referido autor

afirma que as regras  são aplicáveis  à maneira  do “tudo-ou-nada” (all-or-nothing-

fashion), ou seja, se a regra se adéqua à determinada situação dada, sua resposta é

válida; de outro modo, se a resposta não contribui em nada para a solução do caso,

a regra não é válida (DWORKIN, 2002, p. 43). 

De outro lado, ainda de acordo com o citado autor, os princípios jurídicos

funcionam de forma diversa:  eles  apenas se  limitam a enunciar  uma razão  que

conduz  o  argumento  em  certa  direção,  e,  por  isso  mesmo,  para  serem

concretizados, precisam de uma decisão particular que lhes reconheça a força para

funcionar  como  parâmetro  de  julgamento  no  caso  concreto.  Assim,  pode  haver

situações em que o princípio não prevalecerá, mas assim mesmo continuará a ser

um  princípio  do  sistema  jurídico,  pois,  em  outro  caso  concreto,  quando  essas

considerações em contrário estiverem ausentes ou tiverem menor força, o princípio

poderá ser decisivo (DWORKIN, 2002, p. 41-42).

Como analisado, a doutrina tradicional de direito administrativo tende a

tratar a referida noção de supremacia do interesse público sobre o privado como
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sendo  um  princípio  que  informa  e  inspira  a  atuação,  não  só  da  Administração

Pública, como dos demais Poderes, isto é, ele funciona como um caminho para o

argumento,  levando  o  intérprete  a  considerar  que,  diante  de  um  conflito  de

interesses,  ainda que abstrato  e dissociado do caso concreto,  deve preponderar

aquele que diga respeito ao interesse público. 

Todavia,  há  várias  críticas  para  essa  concepção  da  supremacia  do

interesse público sobre o privado na forma de um princípio jurídico.

Com  efeito,  observa-se  que  um  princípio  como  o  da  supremacia  do

interesse público sobre o privado tende a aniquilar a utilização de outros princípios,

atuando mais propriamente como uma regra (agindo à maneira do tudo ou nada), na

medida  em que  impõe  uma preferência  absoluta  em favor  do  interesse  público

diante de um caso de conflito de interesses,  independentemente da natureza do

interesse privado. 

Diante  desse  quadro,  entende-se  que  um  conflito  entre  um  interesse

público  e  um  interesse  privado  não  pode  ser  resolvido  de  forma  abstrata,

desvinculada da análise do caso concreto, sob pena de se criar verdadeira situação

de arbitrariedade, na medida em que as peculiaridades que envolvem o caso seriam

totalmente descartadas, inclusive a própria natureza dos interesses em conflito. De

fato, as expressões “interesse público” e “interesse privado” representam conceitos

vagos,  abertos, fluidos, que podem ser incluídos na noção de conceitos jurídicos

indeterminados,  só  encontrando  seu  verdadeiro  sentido  diante  da  análise  das

condições e das circunstâncias concretas de sua aplicação (STRECK, 2004, p. 24-

25).

Para Ronald Dworkin  (2002, p.  128),  quando o aplicador do direito se

depara com o julgamento de casos difíceis (hard cases), aqueles em que não existe

uma regra clara para a decisão – a exemplo dos conflitos entre interesses públicos e

privados – os princípios ganham especial relevo, pois é da sua ponderação que se

extrai a interpretação que melhor reflita a estrutura das instituições e decisões da

comunidade, ou seja, a que melhor representa o direito histórico vigente, sendo que

esta seria, assim, a resposta correta para o caso concreto (STRECK, 2008, p. 233).

No caso da supremacia do interesse público sobre o privado, seu próprio

conteúdo  traz  consigo  uma  fórmula  que  aniquila  qualquer  ponderação  entre

princípios, isto é, seu sentido é de decidir o conflito entre interesse público e privado
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em favor do primeiro (o interesse público é sempre preponderante). Assim, resta

incongruente compreendê-lo como um princípio, pois sua própria carga semântica

aparta a aplicação de todo e qualquer outro princípio para ajustar a decisão do caso

concreto, posto que a sua aplicação, em qualquer grau ou peso, decide o eventual

conflito em favor do interesse público. Da mesma forma entende Gustavo Binenbojm

(2008, p. 8), ao afirmar que

um princípio, por definição, é norma de textura aberta, cujo fim ou
estado  de  coisas  para  o  qual  aponta  deve  ser  sempre
contextualizado  e  ponderado  com  outros  princípios  igualmente
previstos  no  ordenamento  jurídico.  A  prevalência  apriorística  e
descontextualizada  de  um princípio  constitui  uma  contradição  em
termos.

Vê-se,  portanto,  que  resta  prejudicada  a  compreensão  de  que  a

supremacia  do  interesse  público  representa  um  princípio,  haja  vista  a

incompatibilidade da própria noção de princípio com um mandamento que suprime

qualquer espaço de ponderação para o intérprete, desconsiderando o exame dos

interesses concretos em jogo e afastando a possibilidade de aplicação de outros

princípios no caso concreto.

3.4.2 A utilização da supremacia do interesse públic o sobre o privado como

fundamento dos atos estatais e os riscos para a leg itimação do discurso

democrático 

Além  da  confusão  conceitual  decorrente  da  classificação  da  ideia  de

supremacia do interesse público sobre o privado como sendo um princípio,  essa

errônea compreensão também acarreta problemas de ordem prática.

É que alguns autores e tribunais, a exemplo de Celso Antônio Bandeira

de Melo, em seu manual de direito administrativo, e do então Ministro do Supremo

Tribunal Federal Nelson Jobim, em seu voto no Recurso Ordinário em Mandado de

Segurança n. 22.665 (ambos já mencionados), tratam a supremacia do interesse

público sobre o privado como um axioma, isto é, como uma premissa considerada

necessariamente  evidente  e  verdadeira  no  raciocínio  jurídico,  prescindindo  de

qualquer  demonstração por  parte  de  quem a  alega.  Entende-se,  assim,  que  ele

constitui  uma proposição cuja  veracidade é aceita  por  todos  e,  em razão disso,

encontra-se fora de qualquer debate (ÁVILA, 2007, p. 176-177).
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Ocorre que, ao se considerar a supremacia do interesse público sobre o

privado como sendo  um princípio  e,  além disso,  de caráter  axiomático,  ou seja,

como  uma  verdade  evidente,  inerente  à  “natureza  das  coisas”,  fomenta-se  a

produção de decisões injustificadas ou justificadas de forma precária, empobrecendo

o debate jurídico e político e indo de encontro à democrática previsão de motivação

das decisões, sejam elas administrativas, judiciais ou legislativas.

Com efeito, quando se utiliza a supremacia do interesse público sobre o

privado  como  um  princípio  norteador  da  decisão,  insere-se  uma  fórmula

preconcebida no discurso, tornando desnecessária qualquer outra fundamentação.

Entretanto,  como  visto  no  tópico  passado,  a  fórmula  trazida  no  mencionado

“princípio” é vazia de conteúdo, indo de encontro ao dever de motivar os atos dos

Poderes de Estado.

Em  uma  democracia,  considera-se  a  participação  dos  afetados  na

construção das decisões do Poder Público como sendo um fator fundamental para

lhes  aferir  legitimidade.  No  entender  de  Habermas,  o  fato  de  os  envolvidos

participarem na construção do discurso faz com que todos se sintam coatores da

decisão proferida, de forma que, mesmo lhes sendo desfavorável, todos tendem a

aceitá-la (LEITE, 2005, p. 197). 

A motivação das decisões figura, assim, como um imperativo do próprio

discurso, que necessariamente envolve a troca de opiniões e de ideias. Quando o

Poder  Público  não  motiva  suas  decisões,  utilizando-se  de  “fórmulas  mágicas”,

conceitos abstratos e vazios de significado imediato, como a já debatida ideia de

supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado,  põe-se  fim  a  qualquer

possibilidade de diálogo, impossibilitando que os interessados agreguem ao discurso

outros pontos de vista.

A  esse  respeito,  convém citar  a  interessante  alegoria  criada  por  José

Joaquim  Gomes  Canotilho  (1999,  p.12)  a  respeito  do  Estado  de  Não  Direito,

enquanto contraposição ao que se pretende chamar de Estado de Direito. Para o

autor, uma das características do Estado de Não Direito é a recorrente identificação

do direito com conceitos de significado obscuro, como “interesses de Estado”, “bem

do povo”, “utilidade pública”, os quais podem ser invocados para justificar qualquer

ação estatal, “insinuando-se a escandalosa identificação dos interesses das castas

político-governantes com o bem comum dos cidadãos”. 
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Dessa forma, conclui-se que a noção de supremacia do interesse público

sobre  o  privado,  além de  não  se  comportar  estruturalmente  como um princípio,

passível de utilização para solução de casos concretos, proporciona a produção de

decisões do Poder Público carentes de adequada motivação e, por isso, contrárias

ao paradigma do Estado Democrático de Direito.

3.4.3 Os interesses públicos e os interesses privado s no Estado Democrático

de Direito: uma dicotomia ultrapassada

A justificativa  que  comumente  se  faz da  existência  da  supremacia  do

interesse público sobre o privado seria a necessária correlação entre os interesses

públicos e os interesses do Estado, bem como a vinculação que esses teriam com

os direitos coletivos ou sociais, isto é, com aqueles direitos que não dizem respeito a

um indivíduo assim considerado, mas sim a todo um grupo de indivíduos. 

De acordo com essa linha de pensamento, ao se ter como finalidade do

Estado a consecução do bem geral, isto é, o interesse público, seria lícito concluir

que nenhum interesse individual  poderia figurar  como um obstáculo ao interesse

estatal, o que resultaria em um mandamento segundo o qual o interesse estatal (que

deve sempre ter equivalência com o interesse público) prevalece sobre o individual.

Essa  concepção  que  identifica  interesse  público  e  interesse  estatal  é

marcante na doutrina de direito administrativo tradicional, que vincula a atuação do

Estado  à  busca  pelo  interesse  público,  sob  pena  de  desvio  de  finalidade  (DI

PIETRO, 2009, p. 37) 

Ocorre que a ideia de supremacia do interesse público sobre o privado,

na forma proposta acima, embora aparente certa coerência com a noção de um

paradigma  estatal  que  busque  o  bem  geral  do  povo,  possui  vícios  em  sua

formulação teórica, além de se apresentar insuficiente para responder à altura as

inquietações surgidas com a ascensão do paradigma do Estado Democrático de

Direito.

Com  efeito,  no  Estado  Democrático  de  Direito,  a  antiga  dicotomia

público/privado caminha para sair da ideia de conflito, rumando em direção a uma

relação de complementaridade. Como afirma Humberto Ávila (2007, p. 190),
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O  interesse  privado  e  o  interesse  público  estão  de  tal  forma
instituídos  pela  Constituição  brasileira  que  não  podem  ser
separadamente descritos na análise da atividade estatal e de seus
fins. Elementos privados estão incluídos nos próprios fins do Estado
(p. ex. preâmbulo e direitos fundamentais).

Realmente,  como  registra  Daniel  Sarmento  (2007,  p.  77-78),  a

Constituição Federal de 1988 consagra ampla proteção às liberdades fundamentais,

defende  o  pluralismo  político  e  reafirma  a  laicidade  estatal,  desautorizando

interpretações em favor de um Estado que busque tutelar paternalisticamente a vida

de cada um e que despreze as autonomias individuais. Por outro lado, é inegável

que a Constituição também se abre para valores comunitários, consagrando direitos

difusos ou de titularidade coletiva, como a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio

cultural e à função social da propriedade.

Desse modo, considerando que a Constituição concede amplo espectro

de  proteção  tanto  para  direitos individuais  como para os coletivos,  aparenta  ser

inadequada uma noção de equivalência entre interesse público e interesse coletivo,

na  medida  em que  a  realização  do  interesse  público  (perseguido  pelo  Estado)

pressupõe,  em  muitos  casos,  a  concretização  de  direitos  privados,  como,  por

exemplo, todos aqueles que orbitam em torno da proteção à dignidade da pessoa

humana.

De  fato,  a  noção  que  se  deseja  ter  de  interesse  público  no  Estado

Democrático  de  Direito  engloba,  a  um  só  tempo,  os  interesses  privados

considerados tanto  em sua realização individual,  como em sua inserção em um

contexto coletivo,  de forma que há momentos nos quais o interesse público só é

realizado  quando  um  interesse  privado  é  protegido.  Nesse  sentido,  mostra-se

coerente a afirmação de Gustavo Binenbojm (2007, p.145) no sentido de que “o bem

comum  incluiu  o  bem  de  suas  partes”,  dando  a  entender  que  a  realização  do

interesse público passa necessariamente pela consideração dos cidadãos em sua

dimensão individual.

Assim, pode-se concluir, juntamente com Humberto Ávila (2007, p. 191),

que a orientação estatal no sentido de promover os interesses públicos não quer

dizer que existe uma necessária relação de preponderância desses em face dos

interesses privados, desautorizando a invocação de uma supremacia do interesse
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público  sobre  o  privado  para  servir  como  uma  regra  ou  um  princípio  útil  para

resolução de eventuais conflitos.

3.4.4 Origem  das  prerrogativas  conferidas  ao  Estado  e  sua  (falta  de)

vinculação com a teoria tradicional da supremacia d o interesse público

sobre o privado

A doutrina tradicional costuma associar a existência de diversas previsões

normativas que colocam o Estado em uma situação de evidente desigualdade em

relação aos particulares como o fundamento (ou a consequência) do “princípio” da

supremacia do interesse público sobre o privado.

Todavia, põe-se em dúvida, primeiramente, se realmente essas situações

específicas  permitem  que  o  intérprete  delas  extraia  um  postulado  normativo  de

supremacia do interesse público sobre o privado. Em segundo lugar, uma análise da

Constituição  permite  verificar  que  tais  situações  de  desigualdade  em  favor  dos

interesses  do  Estado  constituem uma exceção  à  regra  de  proteção  aos  direitos

individuais. Por fim, discute-se a natureza dessas prerrogativas, a fim de verificar se

elas, na verdade, ao invés de representarem a prova da supremacia do interesse

público,  constituem  garantias  ao  correto  desenvolvimento  do  aparato  estatal,

justificados tão somente em razão da necessidade de proteção de direitos de tutela

coletiva. 

Realmente, não se pode extrair um princípio que aponte a supremacia de

um interesse sobre o  outro  só pelo  fato de que,  em alguns momentos,  o poder

constituinte previu hipóteses de conflito entre interesses coletivos e privados e, de

antemão, tenha efetuado uma ponderação prévia em favor desses primeiros. É que,

como afirma Paulo Ricardo Schier (2007, p. 233),

se a Lei Fundamental, em algumas situações, ponderando princípios
e direitos  in abstrato, reconhece previamente a prevalência (jamais
supremacia) de alguns interesses públicos, aí não está a autorizar a
extração de um princípio geral de supremacia do interesse público
sobre o privado. Se assim fosse, isto não explicaria os casos em que
o texto fundamental faz opção diversas;

De fato,  inúmeras  são  as  situações  em que  os  interesses  individuais

preponderam,  por  mandamento  constitucional,  em  relação  a  eventual  interesse
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coletivo. Nesse sentido, facilmente se encontram exemplos no texto constitucional,

como nos direitos atinentes à livre manifestação do pensamento (art. 5º, inciso IV), à

proteção da intimidade (art. 5º, inciso X), à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso

XI) e ao sigilo da correspondência (inciso art. 5º, inciso XII). Nem por isso, todavia,

fala-se  na  doutrina  de  direito  administrativo  em um princípio  da  supremacia  do

interesse  privado  sobre  o  público,  o  que,  certamente,  seria  objeto  das  mesmas

críticas  já  feitas em relação à ideia  de supremacia do interesse público sobre o

privado (SCHIER, 2007, p. 234).

Deve-se frisar que as razões do constituinte para o estabelecimento de

tais orientações normativas em favor do interesse coletivo, antes de se assentarem

em um princípio de supremacia do interesse público sobre o privado, residem na

necessidade de se promover a proteção de demandas que ultrapassam a esfera

individual  dos  cidadãos  (BINENBOJM,  2007,  p.  147).  Contudo,  como  afirma

Humberto Ávila (2007, p. 201), as causas que efetivamente levam à escolha pela

positivação desta ou daquela regra abstrata de solução de conflitos na Constituição

fogem ao contexto do estudo jurídico:

Perquirir sobre as causas que levaram o legislador a instituir prazos
maiores  para  a  administração  ou  a  atribuir  determinadas
características ao ato administrativo, por exemplo, é objeto da ciência
política.

Com  efeito,  verifica-se  que  as  prerrogativas  postas  à  disposição  do

Estado decorrem do juízo  de ponderação feito  previamente pelo  constituinte  em

favor de um determinado interesse coletivo, o qual, em certos casos, coincide com o

interesse estatal e por isso, essas opções pontuais em prol dos interesses coletivos

não permitem a criação de uma regra universal  de supremacia  como critério  de

solução dos eventuais  conflitos,  especialmente  os  que surjam em hipóteses  nas

quais o mesmo constituinte ou legislador não tenha traçado uma regra prévia de

preponderância.
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4. NOVAS  POSSIBILIDADES  INTERPRETATIVAS  PARA  A  SOLUÇ ÃO  DE

CONFLITOS ENTRE INTERESSE PÚBLICO E INTERESSE PRIVA DO

Uma  vez  expostas  as  principais  críticas  à  ideia  da  supremacia  do

interesse público sobre o privado, passa-se à busca de uma teoria que possa servir

satisfatoriamente  como  critério  de  solução  de  conflitos,  considerando  as

peculiaridades  da  Constituição  Federal  de  1988  e  o  paradigma  do  Estado

Democrático de Direito.

Propõe-se, assim, a utilização da técnica da ponderação de interesses

como  método  para  decisão  em  caso  de  conflito  entre  interesses  públicos  e

interesses privados. Para tanto, entende-se que se faz mister, (a) primeiramente,

investigar  a  qualidade  da  proteção  conferida  aos  direitos  fundamentais  pela

Constituição Federal de 1988; (b) em seguida, reafirmar a distinção entre o interesse

público e o interesse coletivo; (c) após, averiguar como, na realidade, a problemática

dos  conflitos  ocorre  entre  interesses  coletivos  (em  sentido  lato)  e  interesses

privados;  (d)  em  quarto  lugar,  analisar  qual  o  grau  de  relacionamento  entre  os

interesses em jogo e os direitos fundamentais e os demais bens constitucionalmente

protegidos; (e) por fim, com base nessas informações, realizar de forma adequada

um juízo de ponderação para decidir qual interesse prepondera no caso concreto.

4.1. A  proteção  dos  direitos  fundamentais  como  vetor  axiológico  da

Constituição Federal de 1988

O  paradigma  do  Estado  Democrático  de  Direito  é  marcado  por  uma

significativa  valorização  dos  direitos  fundamentais,  na  medida  em  que  estes

representam a  substantivação,  no  âmbito  jurídico,  do  princípio  da  dignidade  da

pessoa humana, norteador dos regimes democráticos.

Segundo Ingo Sarlet (2005, p. 70-71), os direitos fundamentais, ao lado

dos  princípios  estruturais  e  organizacionais,  integram  uma  espécie  de  núcleo

substancial  das decisões básicas próprias de um Estado democrático  e  têm um

papel especial de materializar valores básicos como a igualdade, a liberdade e a

justiça, em plena oposição a ideais totalitários e ditatoriais de regimes passados.

Funcionam, assim, como um fundamento funcional da ordem democrática e, neste

sentido, servem-lhe como parâmetro da legitimidade. 
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Importante  destacar  que  os  direitos  fundamentais  não  devem  ser

considerados benesses ou favores do Estado, mas, muito antes disso, constituem a

própria razão de ser do regime democrático. Nesse sentido, Ricardo Schier (2007, p.

223) aduz que um Estado democrático “legitima-se e justifica-se a partir dos direitos

fundamentais  e  não  estes  a  partir  daquele.  O  Estado  gira  em torno  do  núcleo

gravitacional dos direitos fundamentais”.

No Brasil, os direitos fundamentais passaram a gozar de grande prestígio

com o texto da Constituição Federal de 1988, não sendo desarrazoada a afirmação

de  que,  a  despeito  de  possíveis  críticas  ao  modelo  implementado,  os  direitos

fundamentais vivem o seu melhor momento na história do constitucionalismo pátrio,

ao menos em sua feição normativa (SARLET, 2005, p. 80). 

Com  efeito,  destaca-se,  do  ponto  de  vista  topográfico,  a  posição  de

destaque do elenco de direitos fundamentais, logo no início do texto constitucional,

deixando entrever a noção de que não constituem “dádivas do poder público”, mas

antes  uma  concretização  de  valores  essenciais  ao  próprio  Estado.  Ademais,  o

constituinte dotou-os de aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º), bem como os incluiu

no rol das chamadas cláusulas pétreas (art. 60, § 4º), impedindo sua supressão por

ato do poder constituinte derivado (SARMENTO, 2007, p. 103). Ressalte-se, por fim,

o extenso leque de dispositivos que expressamente atribuem proteção aos direitos

fundamentais no texto da Constituição (a exemplo do seu art. 5º, com setenta e oito

incisos), reforçado ainda pela previsão de que os direitos expressos na Constituição

não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, bem

como dos tratados internacionais porventura firmados (art. 5º, § 2º). 

A constitucionalização dos direitos fundamentais, isto é, sua inserção no

texto  constitucional,  simboliza  a  caracterização do Estado democrático  como um

“Estado de Direitos”, isto é, um Estado em que tais garantias e liberdades servem de

alicerce para a construção do próprio direito. Nas palavras de J. J. Gomes Canotilho

(1999, p. 56):

Dizer  que o  Estado  de Direito  é  um Estado de Direitos  significa,
desde logo, que eles regressam ao estatuto de dimensão essencial
da  comunidade  política.  Não  admira,  por  isso,  a  sua
constitucionalização.  Estarem os  direitos  na  constituição  significa,
antes  de  tudo,  que  beneficiam  de  uma  tal  dimensão  de
fundamentalidade para a vida comunitária que não podem deixar de
ficar consagrados, na sua globalidade, na lei das leis, ou lei suprema
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(a  constituição).  Significa,  em segundo  lugar,  que,  valendo  como
direito  constitucional  superior,  os  direitos  e  liberdades  obrigam  o
legislador a respeitá-los e a observar o seu núcleo essencial,  sob
pena de nulidade das próprias leis. 

Todos os fatores apresentados convergem para a conclusão de que os

direitos  fundamentais  ocupam  uma  posição  central  dentre  os  demais  valores

constitucionalmente  acolhidos.  Por  isso,  mostra-se  imperativo  que  sua  proteção

deve servir de bússola para a atuação de todos os Poderes da República.

Com efeito, a vinculação dos Poderes Públicos aos direitos fundamentais

impõe  que  a  atividade  administrativa  do  Estado  tenha  por  baluarte  a  efetiva

concretização  desses  valores,  na  medida  em  que  representam  uma  justa

materialização do interesse público (SARLET, 2005, p. 365). 

A  questão  que  se  põe,  todavia,  é  de  como  a  proteção  aos  direitos

fundamentais repercute na caracterização do interesse público e de como ela deve

ser utilizada para solucionar os impasses decorrentes de conflitos de interesses.

4.2. Necessária reafirmação da distinção entre inter esse público e interesse

coletivo  e  problematização  dos  conflitos  entre  inte resses  coletivos  e

interesses privados

Importa,  neste  momento,  destacar  a  premissa  já  fixada  no  capítulo

anterior no sentido de que, por ser um conceito jurídico indeterminado, o interesse

público  só  encontra  materialização  quando  contrastado  com a  realidade,  isto  é,

diante do caso concreto que exige sua aplicação.

A par disso, assentou-se também que a promoção do interesse público

pelo Estado não necessariamente diz respeito à proteção de interesses coletivos,

havendo várias ocasiões em que o interesse público coincide com a garantia de um

direito  individual,  a  exemplo  do  que  ocorre  quando  o Estado  protege  interesses

difusos, como o referente à proteção do meio-ambiente, cuja titularidade transcende

um indivíduo ou um grupo específico de pessoas. 

Partindo dessas conceituações, descarta-se o exame de uma disputa real

entre interesses públicos e interesses privados, pois o que ocorre na prática jurídica

e que constitui alvo de verdadeira inquietação é a disputa entre um interesse de
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caráter  privado  e  um interesse  manifestado  pelo  Estado  voltado  para  atender  a

demandas de natureza coletiva2.

Exclui-se da presente abordagem, de logo, a análise de eventual tentativa

de promoção de interesses ilegais ou escusos por parte do Estado, pois um conflito

como  esse  encontra  solução  não  por  meio  da  ponderação  dos  interesses  em

disputa,  mas pela constatação da violação às leis e aos princípios que regem a

atuação  do  Poder  Público,  mormente  os  da  moralidade  e  da  impessoalidade

(BINENBOJM, 2007, 133).

Assim,  o  que  se  pretende  discutir  é  a  concorrência  entre  legítimos

interesses privados e interesses estatais voltados para a promoção de demandas

coletivas. 

4.2.1 Interesses privados constitucionalmente proteg idos

Um  interesse  privado  que  eventualmente  conflite  com  um  interesse

coletivo  promovido  pelo  Estado  pode  se  relacionar  com um direito  de  natureza

fundamental, a exemplo de todos os direitos denominados de “defesa” (liberdade,

igualdade,  direitos políticos,  etc),  que demandam uma atitude de abstenção dos

poderes estatais (SARLET, 2005, p. 275).

Por  outro  lado,  há  interesses  privados  que  não  se  relacionam

propriamente  com um direito  fundamental,  pois  não recebem da  ordem jurídica,

mormente  a  Constituição  Federal,  uma  posição  de  destaque  ou  de  relevância

especial. Como afirma Daniel Sarmento (2007, P. 110), 

Direitos fundamentais são apenas alguns interesses especificamente
relevantes,  relacionados  à  proteção  e  promoção  da  dignidade
humana,  que,  pela  sua  elevada  significação,  foram  postos  pela
Constituição acima do poder das instâncias deliberativas ordinárias.
Há, assim, interesses privados que constituem direitos fundamentais,
mas há outros interesses particulares que não recebem da ordem
jurídica proteção tão reforçada.

Tal concepção só é válida, em verdade, ao se afastar a concepção da

existência de direito fundamental ao livre arbítrio, isto é, um direito à total ausência

2 Os interesses coletivos são tomados, aqui e ao longo do texto, em seu sentido amplo, abrangendo todo interesse de natureza
transindividual, isto é, que afetem um coletividade específica (interesses coletivos em sentido estrito) ou uma indeterminação
de sujeitos (interesses difusos).
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de ingerência do Poder Público na vida particular,  direito este que estaria sendo

sempre restringido em face de toda e qualquer medida estatal.

Nesse ponto, encontra-se na posição adotada por Ronald Dworkin (2002,

p.  417)  um equacionamento  razoável  entre  a  própria  existência  do  Estado  e  a

convivência  em  sociedade,  sem  banalizar  a  proteção  garantida  aos  direitos

fundamentais, concedendo-a indistintamente a todo interesse privado. Referido autor

afirma que a liberdade protegida pelo direito como direito fundamental (por exemplo,

liberdades de locomoção, de expressão ou religiosa) não deve ser confundida uma

“liberdade para se fazer o que quiser”, por dois motivos:

Em  primeiro  lugar,  a  idéia  cria  a  falsa  noção  de  um  conflito
necessário entre liberdade e outros valores, naqueles casos em que
uma regulamentação social  é  proposta  [...].  Em segundo  lugar,  a
idéia oferece uma resposta excessivamente fácil à questão de por
que  consideramos  certos  tipos  de  restrições  como especialmente
injustas, como por exemplo, a restrição à expressão ou à liberdade
religiosa.

Por  isso  o  autor,  em  prolífico  exemplo,  afirma  que  uma  restrição  à

liberdade de expressão é de natureza diversa da proibição de se trafegar em uma

rua  na  contramão.  Enquanto  no  primeiro  caso  tem-se  o  embaraço  a  um direito

fundamental,  no segundo há apenas a contrariedade a um interesse privado, em

razão  de  medidas  estatais  tomadas  com  base  em  interesses  da  coletividade

(DWORKIN, 2002, p. 416). 

Outra  interessante  hipótese diz  com um eventual  interesse privado  de

conduzir  um veículo em alta velocidade, restringido por ato do poder público que

determinasse a instalação de uma quantidade razoável de quebra-molas em uma

rodovia,  com vistas  à  redução da velocidade do tráfego para prevenir  acidentes

(SARMENTO, 2007,  p.  111).  Nessa situação hipotética,  abstraindo-se os demais

detalhes  do  caso  concreto,  resta  inviável  se  atribuir  a  proteção  de  um  direito

fundamental ao interesse privado de se acelerar excessivamente o carro na rodovia.

Por outro lado, o interesse coletivo voltado para a prevenção de acidentes mostra-se

legítimo, harmonizado com os imperativos constitucionais voltados para a proteção

da vida e da saúde.
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4.2.2 Interesses  coletivos  promovidos  pelo  Estado  co nstitucionalmente

protegidos

Importa,  agora,  efetuar  uma  distinção  entre  a  atuação  do  Estado

diretamente cujo fundamento é extraído diretamente da Constituição e a atuação

estatal desvinculada de um imperativo constitucional imediato. 

Na  primeira  hipótese,  constata-se  que  o  Estado  pode  agir  para  a

concretização  de  direitos  fundamentais  sociais  como  para  tutelar  bens  jurídicos

comunitários.

Para  se  melhor  compreender  essa  distinção,  importa  trazer  a

conceituação estabelecida por J. J. Gomes Canotilho (2003, p. 1258-1259) quanto

aos direitos fundamentais relativos a “atos negativos” e aos direitos fundamentais a

“ações positivas”. Para esse autor, há direitos fundamentais que dizem respeito à

“atuação  negativa”  do  Estado,  ou  seja,  direitos  a  não  interferência  estatal  em

determinados atos dos indivíduos (cita, como exemplo, o direito à livre expressão do

pensamento). Outros direitos fundamentais, porém, atrelam-se ao reconhecimento

do dever estatal em praticar determinada ação de natureza fática (como exemplo,

aponta o direito à segurança pública) ou normativa (em seu exemplo, o direito à

proteção da vida através da legislação penal).

Tais direitos a prestações positivas por parte do Estado são denominados

por  Ingo  Sarlet  (2005,  p.  281-282)  como  direitos  fundamentais  sociais  ou

prestacionais,  os  quais,  diversamente  dos  direitos  de  defesa,  “pressupõem  seja

criada  ou  colada  à  disposição  a  prestação  que  constitui  seu  objeto”.  Segundo

Andreas Krell (2000, p. 27), esse leque de direitos não seriam dirigidos exatamente

contra o Poder Público, mas demandam uma tomada de postura do Estado pois só

podem ser exercidos por ações empreendidas por este:

Os direitos fundamentais sociais não são direitos contra o Estado,
mas através do Estado, exigindo do Poder Público certas prestações
materiais. O Estado, através de leis, atos administrativos e da criação
real  de  instalações  de  serviços  públicos,  deve  definir,  executar  e
implementar,  conforme  as  circunstâncias,  as  chamadas  políticas
sociais  (de  educação,  saúde,  assistência,  previdência,  trabalho,
habitação)  que  facultem  o  gozo  efetivo  dos  direitos
constitucionalmente protegidos.
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A outra situação diz respeito a bens comunitários juridicamente tutelados

pela Constituição. Como afirma J. J. Gomes Canotilho (2003, p. 1271-1272), não se

trata de qualquer valor, interesse, exigência ou imperativo da comunidade, mas sim

de um bem jurídico considerado digno de proteção pela Constituição, a exemplo da

saúde pública, do patrimônio cultural e do meio ambiente equilibrado.

Na  hipótese  oposta,  a  atuação  estatal  não  se  encontra  vinculada  a

qualquer imperativo constitucional imediato, seja porque não diz respeito à tutela de

nenhum bem jurídico  coletivo  constitucionalmente  protegido,  seja  porque  não se

afeta diretamente à concretização de direitos fundamentais sociais, o que se verifica,

por  exemplo,  nos  ajustes  de  mera  conveniência  do  administrador  público  na

prestação do serviço público (por exemplo, a fixação do horário de atendimento ao

público de determinada repartição). 

Nesse  contexto,  é  pertinente  trazer  à  discussão  a  distinção  realizada

entre o interesse público primário e o interesse público secundário. Embora ambos

possam ser promovidos pelo Estado, o primeiro é caracterizado como sendo aquele

voltado para a defesa da deontologia  do direito  e  dos  princípios constitucionais,

diferenciando-se do segundo, que, por sua vez, diz respeito às atividades estatais,

às políticas de governo e à alocação de recursos financeiros pelo próprio Estado3.

Enquanto o interesse público primário encontra respaldo imediato dos princípios e

normas  constitucionais,  o  interesse  público  secundário  não  possui  a  mesma

vinculação à Constituição.

É certo, todavia, que mesmo nos casos em que a Administração Pública

promove  um  interesse  que  não  encontra  guarida  direta  na  Constituição,  toda

atividade  estatal  deve  buscar  respaldo  não  somente  na  legislação  (princípio  da

estrita  legalidade  administrativa),  mas  a  todo  o  bloco  normativo  formado  pelos

demais princípios e valores constitucionais (isto é, ao ordenamento jurídico como um

todo, no que vem sendo denominado de princípio da juridicidade) (BINENBOJM,

2008,  p.  26).  Assim,  não  é  exagero  afirmar  que  toda  ação  do  Estado  tem  de

encontrar  fundamento direto  ou  indireto  na  Constituição,  independentemente  até

mesmo da existência de legislação específica (SARMENTO, 2007, p. 114).

3 A esse respeito, o voto da Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi do Tribunal Superior do Trabalho,
no acórdão do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 128940-47.2001.5.15.0020, julgado
em 19.09.2006 e publicado no Diário da Justiça de 07.12.2006, é profícuo no aprofundamento da
distinção entre interesse público primário e secundário.
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4.3. A utilização da técnica da ponderação de intere sses como contraponto à

teoria da supremacia do interesse público sobre o p articular para solução

dos conflitos de interesses

Uma  vez  estando  diante  de  uma  situação  em  que  não  exista  uma

resposta  fácil,  extraída de regras  claras  do direito,  tem-se  um caso difícil,  no já

mencionado  conceito  de  hard case  trazido  por  Ronald  Dworkin  (2002,  p.  128).

Nesses termos, pode-se afirmar que um caso difícil tem lugar, por exemplo, quando

não se  verifica  a  existência  de um juízo  de preponderância  prévio,  expresso  na

Constituição ou nas leis4,  em favor de algum interesse potencialmente conflitante

com outros.

Como visto, há casos em que, ponderando valores de forma abstrata, o

constituinte  ou o  legislador  se antecipa e  estabeleceu rumos para a  solução de

conflitos  de  interesses,  mormente  entre  interesses  coletivos,  promovidos  pelo

Estado, e interesses notadamente privados. São exemplos, entre tantos outros, o da

desapropriação,  permitida apenas mediante pagamento de indenização; do sigilo

telefônico e  de dados,  cuja  violação  é  admitida no curso  de investigação ou de

processo criminal; e do direito de livre reunião, o qual exige, contudo, prévio aviso à

autoridade competente.

Situação  totalmente  diversa  ocorre  quando não  existe  regra  clara  –  é

dizer,  norma  legal  ou  constitucional  expressa  –  para  solução  dos  conflitos,

remetendo o intérprete  à  dúvida sobre qual  o  interesse deve  ser  protegido  pelo

direito.

É que, da mesma forma que a invocação da fórmula da “supremacia do

interesse público” carece de força principiológica e produz efeitos deletérios para o

discurso democrático (conforme mencionado no capítulo anterior), não pode ela ser

substituída  por  outras  fórmulas,  igualmente  prejudiciais  à  hermenêutica  jurídica,

como de uma eventual “supremacia do interesse coletivo” ou mesmo da “supremacia

dos interesses privados”. 

Para se evitar  a criação de outros métodos ainda mais problemáticos,

propõe-se a resolução dos mencionados “casos difíceis” com a utilização do critério

4 Faz-se referência, aqui,  a leis compatíveis com a Constituição. É certo que eventual ponderação feita pelo legislador  in
abstrato  em prol deste ou daquele interesse deve também atentar para as regras de restrições de direitos, especialmente o
critério da proporcionalidade, sob pena de as leis dela resultante serem declaradas inconstitucionais (SCHIER, 2007, p. 238).
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da ponderação de interesses, orientado, quando da sua aplicação, pela necessidade

de  valorização  e  de  proteção  dos  direitos  fundamentais  e  dos  demais  valores

constitucionalmente  garantidos.  Vale  ressaltar  que  sua  aplicação  pressupõe  a

inexistência de regras abstratas de prevalência (CANOTILHO, 2003, p. 1240), na

medida  em  que,  nesse  caso,  como  já  afirmado,  o  conflito  é  resolvido  pelo

balanceamento previamente realizado pela norma constitucional ou legal.

A  ponderação  de  interesses  desponta,  assim,  como  um método  para

solucionar  os  casos  em  que  não  existam  regras  claras,  momento  em  que  os

princípios agem de forma ampla no sentido de orientar o intérprete para solucionar a

questão.

Como já oportunamente comentado5, os princípios jurídicos funcionam de

modo que a aplicação de um deles, em determinada situação, não exclui a aplicação

de outros, de forma oposta às regras,  que ou possuem validade e se prestam a

resolver  a questão, ou não tem validade, e por isso não trazem nenhuma carga

decisória para o caso concreto (DWORKIN, 2002, p. 41-43).

Assim,  quando  se  têm  vários  princípios  dirigidos  à  solução  de

determinado conflito de interesses, a ponderação de interesses encontra espaço de

aplicação, ao possibilitar ao intérprete equacionar a força dos princípios envolvidos e

eventualmente conflitantes, a fim de descobrir qual deles possui mais peso no caso

concreto,  representando,  assim,  a  verdadeira  face  do  interesse  público

(BINENBOJM, 2007, 167). 

No caso da promoção do interesse público pelo Estado, constata-se que

em alguns casos é impossível atender a todos os interesses que se colocam diante

do agente público apto a tomar decisões. Deve ele, então, buscar uma fórmula de

equilíbrio  para  satisfazer  o  quanto  possível  todos  os  legítimos  interesses

convergentes para a situação posta. Da mesma forma, há também ocasiões em que

algum interesse será totalmente desprezado em prol de outro, e essa escolha não é

adequadamente  tomada  sem  que  se  leve  em  consideração  os  argumentos

eventualmente favoráveis àquele interesse que deixou de ser atendido. 

5 Embora a distinção entre regras e princípios aqui trazida seja de autoria de Ronald Dworkin, deve-se registrar que esse autor
não admite a técnica da ponderação de interesses para a resolução de conflitos entre princípios, tendo em vista que, segundo
ele, só há uma única resposta correta para as questões jurídicas, que deve ser encontrada pelo intérprete mediante uma
análise histórica do Direito, o qual deve ser visto como um romance cujos capítulos são escritos por todos os operadores
jurídicos  no  decorrer  do  tempo,  mas ainda  assim  deve  fazer  sentido  (teoria  do  romance  em cadeia  e  do  direito  como
integridade).
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Não obstante,  esse  juízo  de  ponderação  utilizado  pelo  intérprete  para

alcançar a melhor formatação do interesse público no caso concreto deve perpassar,

como afirmado, pela análise dos princípios e valores constitucionais incidentes para

a solução do caso difícil que lhe foi colocado para enfrentamento. 

Portanto, o primeiro passo proposto para a aplicação da ponderação diz

respeito  à  necessária  avaliação  dos  direitos  correspondentes  aos  interesses  em

jogo. Não se trata de afirmar que há direitos melhores que outros, mas sim de que

há  direitos  cuja  proteção,  segundo  as  escolhas  constitucionais,  torna-se  mais

premente, de forma que seu sacrifício deve ser evitado o tanto quanto possível. 

Assim, quando o conflito se estabelece entre um interesse protegido pela

Constituição e um interesse não protegido, impõe-se a adoção de uma solução que

privilegia o apreço à unidade da Constituição,  mantendo a coerência do sistema

jurídico  por  ela  instituído  (CANOTILHO,  2003,  p.  1184),  bem  como  sua

preponderância  em  face  das  demais  normas  jurídicas,  mormente  os  direitos

fundamentais nela consignados.

Na segunda situação possível, quando ambas as pretensões conflitantes

são respaldadas por princípios e valores constitucionalmente garantidos, ocorre a

chamada  colisão  de  direitos  fundamentais6,  que  encontra  solução  mediante  a

aplicação da técnica da ponderação de interesses (CANOTILHO, 2003, p. 1270), na

medida em que o mero socorro às regras jurídicas e, portanto,  à subsunção, se

mostra insuficiente para solucionar o caso.

Nesse ponto, revela-se importante a lição de Gustavo Binenbojm (2007,

p.  164),  segundo  o  qual  a  solução  a  ser  dada  para  apaziguar  os  interesses

conflitantes  deve  sempre  ser  a  fixação  de um ponto  de  equilíbrio,  com vistas  a

reduzir  ao  máximo  o  gravame  aposto  aos  direitos  e  bens  constitucionalmente

protegidos.

Por fim, quando ocorrer  um conflito  entre  dois interesses,  um coletivo,

promovido pelo Estado, e outro privado, que não encontram respaldo imediato na

Constituição,  a  ponderação  de  interesses  deve  também ter  lugar,  propiciando  a

6 Deve-se atentar para o fato de que não se defende um direito fundamental titularizado pelo Estado, mas sim um direito
fundamental titularizado ou ao menos dirigido à coletividade beneficiada pela atuação estatal  no caso concreto,  como na
situação em que a Constituição estabelece um direito fundamental social ou uma tutela especial de determinado bem jurídico
da coletividade.
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análise da existência de racionalidade e de moderação no trato do Poder Público

com o cidadão (SARMENTO, 2007, p. 111). 

Vale destacar o fato de que, diante da natureza fluida dos princípios, pode

ocorrer que, em determinada situação, a técnica da ponderação de interesse leve à

conclusão de que o interesse privado cede ao interesse dito coletivo, e vice-versa,

na medida em que, nos casos concretos, os princípios podem assumir diferentes

pesos (SCHIER, 2007, p. 240).

Em razão disso, e a fim de se evitar eventual alegação de que houve a

substituição de um critério supostamente claro de decisão (o conhecido “princípio da

supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado”)  por  um  método  obscuro  e

subjetivo,  que  seria  o  da  ponderação  de  interesses,  o  intérprete,  em  razão  da

necessária ausência de critérios prévios e claros para solução, deve sempre levar

em consideração os elementos favoráveis e desfavoráveis para o atendimento dos

interesses  em disputa,  construindo  sua  decisão  com apoio  nos  argumentos  das

partes e tornando públicas as razões que o levaram a decidir, a fim de atribuir a

devida legitimidade à solução por ele encontrada. 

Vê-se,  pelo  exposto,  que  a  ponderação  de  interesses  presta-se  para

solucionar  conflitos  entre  os  interesses  promovidos  pelo  Estado  e  os  interesses

privados, especialmente quando não há regra clara, extraída da Constituição ou das

leis, a respeito de qual dos dois interesses merece maior proteção. 

Utilizando-se  da  ponderação,  pode  se  encontrar  uma  solução  menos

traumática  para  as  partes  envolvidas  e,  ao  mesmo  tempo,  portadora  de  maior

legitimidade, na medida em envolve a necessária consideração dos argumentos e

pontos de vista dos interessados, bem como as peculiaridades do caso concreto,

averiguando,  assim,  quais  valores  e  princípios  incidem com maior  força  para  a

tomada de decisão em favor de um ou de outro interesse conflitante.

Além disso, a utilização da técnica da ponderação de interesses evita a

utilização da fórmula da supremacia do interesse público sobre o privado como uma

resposta pronta para a solução dos conflitos de interesses. Com efeito, a exigência

democrática da fundamentação dos atos estatais se coaduna com a utilização de um

método que explicite as premissas do raciocínio jurídico, tornando as decisões mais

seguras e controláveis pelos administrados. 
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CONCLUSÃO

O paradigma do Estado Democrático de Direito é caracterizado pelo fim

da dicotomia entre público e privado, existente à época dos paradigmas do Estado

Liberal e do Estado Social. De fato, referido paradigma modela um Estado que não

se pretende totalmente inerte em relação à vontade dos indivíduos, nem tampouco

paternalista e visionário, a ponto de podar a liberdade de agir das pessoas. O direito

no Estado Democrático se caracteriza por ser construído por meio da participação

dos interessados e por  ser  alentado por  um ideal  de justiça material,  afastando,

assim, a antiga dicotomia entre as noções de público e privado, que passam a ser

não mais opostas, mas sim complementares.

Nesse contexto, contesta-se a noção de que há um princípio de Direito

Administrativo que impõe a supremacia do interesse público sobre o privado, tido até

bem pouco tempo como ponto pacífico na doutrina brasileira e elevado ao status de

fundamento do regime jurídico-administrativo. 

De fato, em que pese o surgimento de um movimento de crítica à noção

de supremacia do interesse público sobre o privado, vários autores de renome do

direito  administrativo,  a  exemplo  de Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  apontam,

ainda hoje, para a existência, no ordenamento jurídico brasileiro, de um princípio da

supremacia do interesse público sobre o privado de natureza axiomática, isto é, que

prescinde  de  comprovação,  constituindo  um  fundamento  do  regime  jurídico-

administrativo  e  que  deve  sempre  orientar  a  atuação  dos  poderes  públicos

(Executivo, Legislativo e Judiciário).

De  acordo  com  essa  linha  de  pensamento  tradicional,  o  tratamento

desigual conferido por certos dispositivos constitucionais e legais ao Poder Público

em  desfavor  dos  particulares  decorre  do  referido  princípio  da  supremacia  do

interesse público,  a  exemplo  dos  institutos da  desapropriação,  das prerrogativas

processuais  (ampliação  de  prazos  no  processo  civil),  do  exercício  do  poder  de

polícia, das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, dentre outros.

Os reflexos  dessa  noção  de supremacia  do  interesse público  sobre  o

particular no campo da prática jurídica podem ser vistos em decisões judiciais que

utilizam referido princípio em suas razões de decidir, a exemplo do julgamento, pelo
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Supremo  Tribunal  Federal,  do  Recurso  ordinário  em mandado  de  segurança  nº

22.665,  no qual  ficou assente  o acolhimento da tese de que o referido princípio

possui natureza axiomática e que deve necessariamente ser aplicado no trato do

Poder Público com os particulares.

Todavia, essa ideia de supremacia do interesse público sobre o particular

traz consigo várias perplexidades.

De  fato,  do  ponto  de  vista  teórico,  ao  se  aceitar  a  existência  de  um

princípio ou de uma regra que aponte para a supremacia do interesse público sobre

o privado, afasta-se por completo o análise dos pormenores do caso concreto, o que

impossibilita que outros princípios possam também atuar para solucionar o conflito

em questão. O próprio conteúdo de um princípio da supremacia do interesse público

sobre o privado acaba por solucionar todo e qualquer conflito de interesses em favor

do interesse considerado pelo aplicador do direito como sendo o público, afastando

por completo a ideia de ponderação, inerente a uma análise do direito feita sob uma

ótica principiológica. 

Ademais,  observa-se  que  a  existência  de  prerrogativas  em  favor  da

Administração  Pública  nas  leis  e  na  Constituição  Federal  não  comprovam  a

existência de um princípio da supremacia do interesse público sobre o particular.

Com  efeito,  em  várias  outras  passagens  da  Constituição  Federal  há  situação

inversa, qual seja, o estabelecimento de privilégios em favor dos interesses privados

em detrimento de eventuais interesses do Poder Público, a exemplo da proteção à

intimidade, da livre iniciativa, da inviolabilidade do domicílio, etc. Na realidade, o que

ocorre  é  que  o  constituinte  ou  o  legislador  ponderaram  de  forma  prévia  e  em

abstrato qual interesse deve prevalecer em um hipotético conflito, se o público ou se

o privado. No entanto, referido exercício prévio da ponderação de interesses não

autoriza a extração de um princípio geral que indique a supremacia de um interesse

em face de outro. 

Além disso, na prática jurídica, a utilização da supremacia do interesse

público  propicia  a  produção  de  decisões  do  Poder  Público  obscuras,  pouco  ou

indevidamente  fundamentadas,  carentes,  portanto,  da  legitimação  democrática

inerente ao dever de exposição das razões que conduzem a atuação dos agentes

públicos. 
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Por  fim,  ao  se  compreender  que  o  interesse  público,  no  Estado

Democrático de Direito, muitas vezes se confunde com a satisfação de interesses

privados, a exemplo da proteção de interesses difusos e dos direitos fundamentais,

surge a  necessidade de se analisar  de outra forma os conflitos  entre interesses

públicos  e  interesses  privados,  buscando  novas  técnicas  para  solucioná-los  de

forma condizente com o paradigma do Estado Democrático de Direito. 

Nessa linha, propõe-se o dever do intérprete de, antes de tudo, identificar

qual é a real natureza dos interesses em disputa no caso concreto. De fato, como o

interesse público constitui um conceito jurídico indeterminado, é importante que o

intérprete saiba qual é o verdadeiro interesse que está em jogo na disputa com os

interesses privados. Importa, assim, que se busque relacionar referidos interesses

com os direitos fundamentais e com os bens coletivos tutelados pela Constituição

Federal de 1988, a fim de se fazer corretamente um juízo de ponderação, apontando

quais princípios devem conduzir a decisão para a preponderância de um ou de outro

interesse. 

Dessa forma, entende-se que a ponderação de interesses, realizada com

atenção  aos  princípios  constitucionais  e  com apreço  às  singularidades  do  caso

concreto,  presta-se  para  solucionar  de  forma  adequada  os  conflitos  entre  os

interesses promovidos pelo Estado e interesses privados, sem que seja necessário

se utilizar de fórmulas genéricas que apontem para a necessária preponderância de

uns interesses sobre outros.
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