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RESUMO

Esta pesquisa, resultado de um projeto de iniciação científica, trata da problemática referente à ausência de consensos sobre a extensão dos 
significados atribuídos à categoria “interesse público”, especialmente em ações de improbidade administrativa. Através de abordagem empírica, 
pretende-se contrastar, de modo geral, a percepção dos representantes da administração pública acerca do conceito de interesse público com os 
significados atribuídos pela doutrina pátria, além de análise jurisprudencial, a fim de tentar entender quais interesses podem se enquadrar na 
categoria interesse público, bem como, a partir de qual norte eles se tornam absolutamente indisponíveis e, portanto, impermeáveis a qualquer 
tipo de transação.  A metodologia, de base qualitativa, prioriza a abordagem empírica, associando o discurso da doutrina às falas dos 
entrevistados e aos casos concretos observados mediante análise jurisprudencial em Tribunais Federais. As entrevistas estão sendo realizadas 
com operadores do direito, notadamente, procuradores, advogados públicos e magistrados. Nessa linha, a pesquisa tem como objetivo geral 
tentar entender como a prática forense internaliza e operacionaliza o princípio da indisponibilidade do interesse público e como os operadores 
jurídicos, que dão voz à administração, baseiam sua seleção nos interesses que permeiam a ordem pública para descrevê-los como passíveis de 
acordo ou não. De modo específico, traçando um recorte do tema, busca-se compreender como, no trato das ações de improbidade 
administrativa, a categoria interesse público é absorvida pelos operadores. Pretende-se analisar casos que tratem da Lei 8.429/92, Lei de 
Improbidade Administrativa, cuja matéria sempre foi absorvida, indubitavelmente, como sendo de interesse público indisponível, na forma do 
p.u. do art. 17, que veda, expressamente, qualquer possibilidade de transação nesses casos. Apesar disso, em paralelo, a partir da Medida 
Provisória 703/2015, este dispositivo específico da lei de improbidade foi revogado, instituindo-se, de modo inovador, a possibilidade de acordo 
de leniência nas hipóteses tratadas na referida lei, modificando-se, com isso, a perspectiva do conceito de interesse público indisponível. Essa 
“virada de chave” conceitual traz certa perplexidade, na medida em que, surpreendentemente, a mera edição de uma MP retirou os casos de 
improbidade administrativa de um lugar de indisponibilidade absoluta e os deslocou para um espaço de disponibilidade, o que, até então, seria 
impensável. Questiona-se, portanto, como contrastar essa inovação legislativa com o que preconiza a doutrina, acerca da indisponibilidade, e, ao 
mesmo tempo, se esta legislação será, de fato, incorporada nas práticas dos representantes da administração, tendo em vista a cultura até então 
vigente, da intransigibilidade do interesse público, sobretudo em matérias que tratam da atuação punitiva do Estado, como os casos de 
improbidade. Os resultados obtidos até o momento, através de entrevistas realizadas com procuradores federais e do Estado, evidenciam certa 
resistência e “boicote” à internalização da MP nas práticas judiciárias, assim como uma tentativa de classificar e hierarquizar os interesses 
públicos em “clássicos e intransigíveis”, diferenciando-os de interesses “secundários”, que poderiam ser debatidos de maneira flexível. As 
entrevistas sugerem certo desprestígio à edição da MP no trato dos casos concretos relacionados à improbidade administrativa, que continuam, 
na prática, sendo tratados como indisponíveis e impassíveis de transação, embora, na legislação, tenham passado de uma perspectiva de 
indisponibilidade para um lugar de disponibilidade, deslocando-se, no sistema classificatório, da categoria de “interesses primários” para 
“interesses secundários”. Outros dados, especialmente relacionados à análise de jurisprudência, certamente complementarão a reflexão deste 
tema, permitindo uma compreensão mais abrangente da problemática.
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