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RESUMO

Este resumo está inserido no contexto de um projeto mais amplo de iniciação científica, através do qual se pretende compreender os contornos 
empíricos conferidos ao conceito de “interesse público” e as medidas de sua extensão. No caso específico deste resumo, o recorte temático está 
adstrito a problematizar como, na prática forense, os operadores que lidam com processos judiciais de interesse público tratam e manejam este 
conceito e como, no dia-a-dia forense, os advogados públicos lidam com o princípio da indisponibilidade do interesse público. Como cediço, o 
princípio da indisponibilidade do interesse público apresenta-se como medida do princípio da supremacia do interesse público, estando 
representado pela impossibilidade de que o administrador público disponha e transija sobre direitos inscritos na categoria “interesse público”. 
Dito desse modo, o tema é de fácil apreensão, entretanto, a questão é complexa na medida em que, nos casos concretos, apresentados no 
mundo empírico, não se consegue precisar exatamente que tipo de direitos ficam circunscritos à categoria de “interesse público”, inexistindo 
consensos sobre que temas podem, ou não, ser objeto de disponibilidade. Nesse sentido, o objetivo específico da pesquisa, para além de captar o 
conteúdo empírico da categoria “interesse público”, está centrado em mapear exatamente que temáticas e assuntos são considerados 
indisponíveis no trato dos processos judiciais que envolvem a fazenda pública, especialmente nas Varas Fazendárias do Estado do Rio de Janeiro.  
Metodologicamente, para além de entrevistas formais e informais que serão realizadas com magistrados, servidores e advogados públicos que 
atuam em varas fazendárias, pretende-se também contrastar os dados de tais interlocuções com bibliografia e jurisprudência, observando-se 
como cada um desses espaços constrói o conceito e a extensão da categoria “interesse público indisponível”. No campo do discurso, está 
consensualidade a ideia de que a administração pública deve realizar suas condutas de modo a velar pelos interesses da sociedade, não gozando, 
os agentes públicos, de liberdade na disposição desses interesses. O problema está em compreender de que modo, nas práticas judiciárias, os 
agentes públicos representam o seu ônus de lidar com direitos indisponíveis e como eles classificam os interesses de molde a tratá-los como 
passíveis, ou não, de disponibilidade. A pesquisa é incipiente, entretanto, até o momento, é possível identificar no material coletado que os 
advogados públicos entrevistados manifestaram que é muito difícil precisar esse conceito, mas, regularmente, os interesses públicos se 
confundem com interesses “políticos”. Além disso, verificou-se, de modo consensual - ainda que provisoriamente, diante da circunstância de a 
pesquisa estar em estágio inicial – que são tratados como indisponíveis os direitos relacionados ao meio ambiente; à improbidade administrativa; 
à ordem econômica, e aqui referenciando crimes econômicos e que impactam financeiramente no orçamento; e os direitos tratados na lei da 
ação civil pública e da ação coletiva. Além disso, verificou-se que, seguindo uma exegese doutrinária, os entrevistados fizeram referência a um 
sistema classificatório que distingue interesses públicos primários de secundários, constituindo-se, aqueles, como os “verdadeiros” interesses 
públicos, pois alcançariam o interesse da coletividade e estes, visariam apenas a proteção do interesse patrimonial do Estado, sendo “menos 
públicos”, nessa medida.
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