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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade abordar o 

papel das súmulas administrativas que autorizam os 

procuradores públicos a não contestarem ou não 

recorrerem em determinadas ações judiciais, sendo esta 

criação uma importante ferramenta de realização do 

interesse público, na medida que é capaz de minimizar, 

eficazmente, a elevada litigiosidade do Estado, 

priorizando a qualidade em detrimento da quantidade, ao 

submeter seus conflitos ao Poder Judiciário. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estado. Interesse público. Direitos 

fundamentais. Acesso à justiça. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A ideia presente em torno do princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado apresenta hoje 

contornos mais amplos, se confrontado com a 

conceituação clássica, por se respaldar a novel doutrina 

nos princípios constitucionais, nos direitos fundamentais e 

o papel a ser exercido pelo Estado sob tal ótica. 
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2.  O CONCEITO DE INTERESSE PÚBLICO REPENSADO 

Convém mencionar que o Direito Administrativo foi um 

ramo originariamente criado pelo Estado de Direito em 

suas bases liberais, em que era fundamental delimitar a 

atuação estatal pela lei, mormente para prevenir 

eventuais abusos na atuação política. 

A este respeito, Norberto Bobbio assinalou o 

aprimoramento do Estado moderno, que transpôs a esfera 

da legitimidade do poder do monarca para a esfera da 

legalidade, através do Estado de Direito, marcado pela 

liberdade política e igualdade de participação dos 

cidadãos, mediante os instrumentos científicos fornecidos 

pelo Direito.1 

No entanto, o grau de complexidade das demandas 

reclamadas a este Estado de Direito, que culminou no 

advento do Estado de bem-estar social (welfare state), 

contribuiu para que o mesmo adotasse uma postura mais 

intervencionista, com o escopo de promover a satisfação 

dos interesses coletivos2, tendo como corolário deste 

paradigma não somente a lei, mas também o regime 

jurídico administrativo, caracterizado pelo princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado e sua 

correlata indisponibilidade. 

Assim, ao longo desta trajetória, passou a ser a ideia de 

interesse público a legitimação da atuação estatal, que se 

dá em caráter vertical, marcada pela supremacia e por um 

                                                           
1 BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política / Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino; trad. Carmen C. 

Varriale et al; coord. Trad. João Ferreira; rev. Geral João Ferreira e Luís Guerreiro Pinto Casais – Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 13ª ed., 2007, vol. I, p.p. 428-430 

2 BAPTISTA, Isabelle de. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado: uma análise à luz dos 
direitos fundamentais e do Estado Democrático de Direito. Revista TCEMG / jan/ fev/ mar/ 2013. Disponível em 
revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1768.pdf. Acesso em 09 de dezembro de 2014 
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conjunto de prerrogativas sobre o particular. Mas o que 

vem a ser, essencialmente, o interesse público? Resumir-

se-ia ao interesse de todos, formalmente iguais perante a 

lei? Ou seria o interesse da maioria? 

A resposta atualmente defendida por alguns juristas é a 

de que o interesse público consiste no objetivo a ser 

alcançado pelo Estado, em sua unidade constitucional, 

cujos destinatários são todos aqueles contemplados por 

esta norma. 

Neste sentido é que Iuri Mattos de Carvalho pontifica a 

redefinição do conceito de interesse público, esclarecida a 

partir do compromisso assumido pela Administração 

Pública em realizar direitos fundamentais3.  

Marçal Justen Filho, por sua vez, esclarece que um 

Estado democrático caracteriza-se pela supremacia da 

vontade do todo social, qualitativamente definida pela 

Carta Política, sendo o conceito de interesse público algo 

muito mais amplo que um conceito técnico, ainda que 

vago. Tal ideia remonta a imposições éticas, porque 

respaldadas neste texto, configurando o sentido da 

própria existência do Estado.4 

Desta forma, com lastro neste entendimento, e ao situar o 

acesso à justiça no rol dos direitos fundamentais, resta 

indubitável que a atuação do Poder Público também deve 

priorizar o aspecto qualitativo na resolução dos conflitos 

submetidos à apreciação do Poder Judiciário. 

                                                           
3 CARVALHO, Iuri Mattos de. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado: parâmetros para uma 

reconstrução. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n° 16, maio-junho-julho-agosto, 2007. Disponível em: 

<http//www.direitopublico.com.br>. Acesso em 09 de dezembro de 2014. 

4 FILHO, Marçal Justen. Conceito de interesse público e a “personalização” do Direito Administrativo. Texto publicado 

in Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, n. 26, 1999, p. 115-136. Todos os direitos reservados ao autor. 

Texto extraído do site http://www.justenfilho.com.br. 

http://www.justenfilho.com.br/
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Não se revela condizente com a axiologia constitucional, 

tampouco com o preceito esculpido no artigo 2° do seu 

texto5, a atuação da Fazenda Pública perante o Judiciário 

em desacordo com a sua finalidade precípua, que é a de 

solucionar razoável e objetivamente os conflitos 

sociais. 

 

3. AS SÚMULAS ADMNISTRATIVAS E A REALIZAÇÃO DO 

INTERESSE PÚBLICO NOS MOLDES CONSTITUCIONAIS 

 

Ancorando-se equivocamente no interesse público, os 

entes públicos, por vezes, adotam comportamentos em 

juízo que não condizem com a efetividade processual, 

mormente através de interposição de recursos 

protelatórios, muitos destes tendentes a impugnar 

decisões judiciais que já foram objeto de súmula, ou, 

ainda, submetidas ao regime previsto pelo artigo 543-C do 

Código de Processo Civil, caracterizando um “recorrer por 

recorrer”. 

Ora, se a Administração Pública possui o compromisso 

constitucional de promover o interesse público, calcado na 

efetivação dos direitos fundamentais, este mesmo 

raciocínio pode ser aplicado ao se pensar o 

comportamento esperado constitucionalmente entre os 

poderes. 

Com efeito, Wilson Alves de Souza concebe o acesso à 

justiça como princípio relevante no ordenamento 

brasileiro, e preleciona ser visível e clara a relação deste 

                                                           
5 “Art. 2° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

(BRASIL, Constituição 1988) 
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com o princípio do Estado de Direito6 – ou seja, sem a 

garantia do acesso efetivo à justiça, o poder converte-se 

em arbítrio, porque sem possibilidade de controle. 

 Ressalte-se, ainda, que o artigo 2° da Constituição 

qualifica a separação dos poderes como harmônica, a 

qual não se resume à teoria dos freios e contrapesos, 

mas também, e em conformidade com o posicionamento 

doutrinário atual, à noção de que aos poderes da União 

foi atribuída uma atuação integrada e solidária, 

comprometida com a efetividade processual e, 

consequentemente, com a garantia do acesso à justiça. 

Por esta razão é que as Procuradorias do país, incluindo 

o Município de Aracaju, tem elaborado enunciados 

administrativos que autorizam seus procuradores a não 

contestar e /ou recorrer em determinadas ações judiciais, 

dada a irreversibilidade jurídica destes quadros, 

assumindo a Fazenda Pública, ao atuar em juízo, um 

perfil comprometido com a qualidade do debate 

processual e com a efetividade da prestação jurisdicional, 

tão cara ao Estado de Direito e tão íntima aos ditames da 

realização do interesse público. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vislumbrar o princípio da supremacia do interesse público, nos 

moldes axiológicos traçados pela Constituição, conduz a um 

entendimento mais amplo acerca do compromisso a ser assumido 

pelos entes públicos, abarcando a atuação extrajudicial e o 

comportamento adotado em juízo, na esfera processual.  

                                                           
6 SOUZA, Wilson Alves de. Acesso à Justiça. Salvador: Dois de Julho, 2011, p. 92. 
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Neste sentido, um importante mecanismo adotado pelas 

Procuradorias é a elaboração de súmulas administrativas, capazes 

de filtrar o aspecto qualitativo de suas demandas e, 

consequentemente, harmonizar a atuação da Administração Pública 

com o Poder Judiciário. 

A razão de ser do Estado, pela ótica constitucional, é o cidadão, 

agindo em prol das suas necessidades e viabilizar a efetivação dos 

seus direitos fundamentais, que inclui a garantia de acesso à justiça. 
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