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Resumo: A noção acerca do conteúdo da expressão “interesse público” não é exata e vem 
evoluindo desde a dicotomia entre interesse público primário e secundário até a crítica à 
supremacia do interesse público sobre o particular, com implicações sobre a interpretação 
de institutos jurídicos como a posse. Por meio da pesquisa bibliográfica e da exposição dos 
recentes avanços da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da legislação federal a 
respeito é possível enxergar a posse sobre bem público como possibilidade de realização do 
direito a moradia, por meio da pesquisa bibliográfica e da exposição dos recentes avanços 
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da legislação federal a respeito. 
Percebe-se assim que interesse público e interesse particular estão cada vez mais 
relacionados, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento de deveres estatais relativos a 
prestação de direitos sociais como a moradia, resultando em novas soluções jurídicas e 
legais, que contemplam simultaneamente o interesse público e a função social da 
propriedade pública.  
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Abstract: The notion about the content of the term "public interest" is not accurate and has 
evolved from the dichotomy between primary and secondary public interest to criticism of the 
supremacy of public interest over the particular, with implications for the interpretation of 
legal institutes such as tenure. It is possible to see ownership of the public good as a 
possibility of realization of the right to housing through bibliographic research and the 
presentation of recent advances in the jurisprudence of the Superior Court of Justice and 
federal legislation in this regard. Public interest and private interest are increasingly related, 
especially with respect to the fulfillment of state duties related to the provision of social rights 
such as housing, resulting in new legal and legal solutions, which simultaneously 
contemplate the public interest and the social function of the public property. 
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INTRODUÇÃO 

As ocupações irregulares de bens públicos ocasionadas em parte pelo déficit habitacional 

são uma realidade em muitas cidades brasileiras. A insuficiência de programas habitacionais 

capazes de atender às necessidades de pessoas de baixa renda contribui para este cenário 

de precariedade e insegurança, inclusive jurídica, em que por muito tempo a inércia estatal 

foi considerada pela doutrina e pela jurisprudência como ato de mera tolerância do Poder 

Público, incapaz de gerar direitos.  

Este trabalho pretende abordar o interesse público relacionando-o à satisfação de direitos 

sociais, especialmente do direito a moradia. Para tanto objetiva-se a identificação e 

compreensão da base normativa que fundamenta, instrumentos capazes de realizar o direito 

a moradia de ocupantes de bens públicos. 

Parte-se da breve exposição acerca do Direito Administrativo a fim de coadunar sua 

interpretação com dispositivos constitucionais sobre direitos fundamentais como a função 

social da propriedade, inclusive pertencente ao Poder Público, para melhor compreender 

recentes diplomas normativos permitindo que se possa extrair deles a máxima efetividade. 

Outrossim, o método adotado é o da pesquisa doutrinária em cotejo com jurisprudência e 

alterações legislativas recentes para trazer a lume breve histórico capaz de proporcionar 

melhor conhecimento dos instrumentos escolhidos pelo legislador para enfrentar a questão 

do direito a moradia de forma menos traumática e mais eficaz. 

1 INTERESSE PÚBLICO  

Interesse público é matéria objeto de estudo do Direito Administrativo, pois estreitamente 

relacionado ao sentido de sua existência.  

Conforme aduz Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 46-48) o Direito Administrativo 

constitui em limites aos poderes do Estado. O autor confere maior ênfase aos deveres 

impostos aos administradores do que aos poderes conferidos à Administração afastando  

uma concepção autoritária e distorcida do Direito Administrativo, e em prol de uma noção 

protetiva contra abusos no exercício do poder. Deste modo os poderes assumem caráter 

instrumental porque destinados ao cumprimento, pela Administração, dos deveres atrelados 

à finalidade legal.  

No mesmo sentido Humberto Ávila (2001) assevera o dever da Administração de dar 

cumprimento à finalidade pública enunciada por normas jurídicas, isto é, a submissão à lei e 

a ausência de autonomia de vontade estatal. 
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Assim, o próprio surgimento do Direito Administrativo está atrelado à necessidade de 

proteção dos indivíduos, sem excluir, contudo, o interesse da comunidade expresso na lei 

como resultado do exercício democrático e do próprio processo histórico de uma sociedade. 

Neste contexto, diversos direitos sociais foram consagrados em diversos textos 

constitucionais a exemplo da precursora Constituição do México (1.917), da Constituição de 

Weimar (1.919) e, entre nós da Constituição vigente, promulgada em 1.988, considerada por 

Ávila (2001): “A Constituição brasileira, muito mais do que qualquer outra, é uma 

Constituição cidadã, justamente pela particular insistência com que protege a esfera 

individual e pela minúcia com que define as regras de competência da atividade estatal.” 

Destarte, interesse público é o que for delineado como tal por um ordenamento jurídico em 

uma determinada época e para uma determinada sociedade. Somado a isto, segundo Mello 

(2010, p. 55 ss.) a disciplina normativa do regime de direito público é traçada pelos 

princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade dos 

interesses públicos pela Administração, sobre os quais se erige o sistema de Direito 

Administrativo.  

Embora o interesse público consiste em interesse de uma coletividade, não representa a 

simples soma dos interesses individuais de seus integrantes. Ou seja, embora relacionado 

aos interesses dos vários indivíduos de uma sociedade representa mais do que mera 

reunião destes interesses, que muitas vezes são conflitantes entre si. Deste modo, o 

interesse público representa um interesse geral do grupo de indivíduos, podendo ou não 

coincidir com interesses destes.  

É que, na verdade, o interesse público, o interesse do todo, do conjunto 

social, nada mais é que a dimensão pública dos interesses individuais, ou 

seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto partícipe da Sociedade 

(identificada juridicamente no Estado), nisto se abrigando também o 

depósito intertemporal destes mesmos interesses, vale dizer, já agora, 

encarados eles em sua continuidade histórica, tendo em vista a 

sucessividade das gerações de seus nacionais. (MELLO, 2010, p. 60)  

Outrossim, os interesses dos indivíduos integrantes de uma sociedade são a matéria prima 

de formação do interesse público, razão pela qual, para Mello (2010, p. 61): “(...) deve ser 

conceituado como o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos 

pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e 

pelo simples fato de o serem.”  
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Acerca da relevância do interesse privado na composição do interesse público Mello (2010, 

p. 69) ressalta que a supremacia do interesse público sobre o privado vigora também nos 

casos em que o interesse público contém em si o amparo de direitos individuais, consistindo, 

nestes casos em verdadeira supremacia do interesse privado. Para o autor exemplo disto é 

a indenização prévia e justa em razão de desapropriação, pois protege interesse privado e 

é, ao mesmo tempo, de interesse público. 

Ávila (2001), mais incisivo, conclui pela indissociabilidade entre interesse público e interesse 

privado:  

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).  

Diante disto Mello (2010, p. 62 ss.) defende o direito subjetivo público à defesa dos 

interesses públicos inobservados, seja por ação ou omissão estatal, tendo em vista que os 

prejuízos pelo descumprimento da norma jurídica que os qualifica como tal podem ser 

sentidos também individualmente.  

Ademais, haja vista que o interesse público é próprio do Direito Administrativo surgido junto 

com a ideia de Estado de Direito no qual todos, inclusive o próprio Estado, estão submetidos 

à lei, é certo que deve estar representado no Ordenamento Jurídico vigente, seja em texto 

constitucional e/ou legal, cabendo à Administração, por meio da atividade administrativa que 

lhe é preponderante, buscar sua plena realização.  

Vale dizer: não é de interesse público a norma, medida ou providência que 

tal ou qual pessoa ou grupo de pessoas estimem que deva sê-lo (...), mas 

aquele interesse que como tal haja sido qualificado em dado sistema 

normativo. Com efeito, dita qualificação quem faz é a Constituição e, a partir 

dela, o Estado, primeiramente através dos órgãos legislativos, e depois por 

via dos órgãos administrativos, nos casos e limites da discricionariedade 

que a lei lhes haja conferido. (MELLO, 2010, p. 68)  

Destarte, o que legitima o interesse público é o fato de que decorre da vontade geral de uma 

coletividade positivada por meio de um processo democrático de produção da Constituição e 

das leis por meio de representantes eleitos. Por esta razão Mello (2010, p. 62) reconhece o 

direito subjetivo de defesa individual face o descumprimento de direitos coletivos 

qualificados como interesse público, cujos efeitos negativos recaiam sobre o indivíduo. 
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Contudo, permanece em aberto a possibilidade de efetivação de direitos pertencentes ao 

interesse público ante a inércia do legislativo em promover regulamentação e 

instrumentalização voltada à realização do interesse público já consagrado na Constituição.  

Segundo Alessi, citado por Mello (2010, p. 66), o interesse público distingue-se, na doutrina 

italiana, em interesse público primário do Estado, ou interesse público propriamente dito, e 

interesse secundário. 

Tais interesses, primário e secundário, possuem entre si uma relação de instrumentalidade, 

pois, sendo o interesse secundário próprio do Estado enquanto pessoa jurídica, coincidente 

com interesses do aparelho estatal, só poderá ser defendido quando não conflitar com o 

interesse público propriamente dito, que consiste na dimensão pública dos interesses 

individuais, tal como conceituado acima.  

Esta subdivisão sofre críticas uma vez que só é interesse verdadeiramente público o 

denominado de interesse primário, pois o dito interesse secundário deve sempre voltar-se à 

realização do primeiro sob pena de incorrer-se em desvio de poder. 

2 SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR  

Para Mello (2010, p. 70) a supremacia do interesse público sobre o privado é axioma 

segundo o qual o interesse da coletividade deve prevalecer sobre o interesse individual de 

particular; “É pressuposto de uma ordem social estável, em que todos e cada um possam 

sentir-se garantidos e resguardados.” Nesta passagem, conforme entendimento de Ávila 

(2001), Mello estaria se referindo “(...) ao interesse público como uma necessidade racional 

para a comunidade política, cuja validade precede a qualquer positivação.” 
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Ainda segundo Mello (2010, p. 96) é também:  

“(...) princípio geral do Direito inerente a qualquer sociedade. É a própria 

condição de sua existência. Assim não se radica em dispositivo específico 

algum da Constituição, ainda que inúmeros aludam ou impliquem 

manifestações concretas dele, como, por exemplo, os princípios da função 

social da propriedade (...)”  

Assim, a supremacia do interesse público pressupõe o atendimento do interesse primário do 

Estado de modo que o atendimento do interesse secundário estará adstrito às situações em 

que este coincidir com aquele. Além disto, não se confunde com as prerrogativas conferidas 

pelo Direito à Administração (Ávila, 2001) e que são de caráter instrumental à realização dos 

fins de interesse público. 

Contudo, Ávila (2001) rejeita a noção de que a supremacia do interesse público sobre o 

particular compõe um princípio-jurídico a priori, isto é, um axioma, assim como rejeita a ideia 

de tratar-se de um princípio relacional à medida que se refere à relação entre Estado e 

particulares. Para este autor, nem é princípio inequivocamente extraído de análise 

sistemática do Ordenamento Jurídico, nem a solução em abstrato para o conflito com 

interesse privado é compatível com a ideia de princípio. Ademais, princípio pressupõe a 

ponderação (em lugar de supremacia), o estabelecimento de regras após a verificação 

concreta do conflito (em lugar de regra de prevalência abstrata), e a concretização gradual 

voltada à máxima efetivação das normas e interesses em conflito. 

Ensina Ávila (2001) que uma supremacia tal seria incompatível com o interesse privado 

precisamente entre nós cuja Constituição confere especial proteção aos indivíduos e ampla 

fixação de competências estatais, bem como igualmente incompatível com postulados 

constitucionais como o da proporcionalidade voltado à “(...) máxima realização dos 

interesses envolvidos.”, inconciliável com qualquer regra de prevalência. In verbis: “A 

instituição simultânea de direitos e garantias individuais e de normas de competência implica 

(logicamente) o dever de ponderação, cuja exata medida só é obtida mediante a obediência 

à proporcionalidade.” 

Assim, Ávila (2001) conclui que apesar da importância do interesse público, em lugar de 

supremacia deve vigorar a máxima efetivação dos direitos envolvidos em conflito por meio 

do critério da ponderação, determinante em relação à atuação administrativa.  

Por fim, tratando-se o interesse público de interesse de uma coletividade, e, 

simultaneamente, dever da Administração, esta não tem sobre ele qualquer faculdade de 
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disposição, restrita que está às disposições da lei que assim o qualificam (Mello, 2010, p. 

74), inclusive no tocante à realização do direito a moradia enquanto interesse público de 

natureza social. 

3 DIREITO SOCIAL A MORADIA  

O processo histórico, especialmente de industrialização, desencadeou novas formas de 

relações sociais marcadas pela dominação da burguesia sobre o proletariado (SILVA, 2013, 

p. 176-177). Este cenário provocou o surgimento dos direitos sociais, espécie de direitos 

fundamentais constantemente relacionados aos direitos individuais previstos na Constituição 

(SILVA, 2013, p. 186-187).  

Dentre estes direitos destaca-se o direito à moradia, que engloba a ideia de habitar, de 

residir em uma localidade de forma permanente, independentemente da condição de 

proprietário. Nas palavras de José Afonso da Silva (2013, p. 317): 

O direito à moradia significa ocupar um lugar como residência; ocupar uma 

casa, apartamento, etc., para nele habitar. No “morar” encontramos a ideia 

básica da habitualidade no permanecer ocupando uma edificação, o que 

sobressai em sua correlação com o residir e o habitar, com a mesma 

conotação de permanecer ocupando um lugar permanentemente. O direito à 

moradia não é necessariamente direito à casa própria. Quer-se que se 

garanta a todos um teto onde se abrigue com a família de modo 

permanente, segundo a própria etimologia do verbo morar, do latim “morari”, 

que significava demorar, ficar. Mas é evidente que a obtenção da casa 

própria pode ser um complemento indispensável para a efetivação do direito 

à moradia. 

O direito à moradia é daqueles que engloba uma dimensão negativa, que implica em 

ausência de impedimento ou obstáculo, por quem quer que seja e inclusive pelo Estado, a 

que o indivíduo exerça tal direito, e uma dimensão positiva, consistente no dever estatal de 

atuar no sentido da efetivação deste direito (SILVA, 2013, p. 318). 

Verifica-se assim que o direito a moradia é direito fundamental permeado de elementos 

privados, que integra os fins do Estado. 
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4 FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE PÚBLICA  

Uma vez que a Administração Pública está atrelada ao interesse público, consistente nos 

deveres estatais impostos pela Constituição constitui dever do Estado garantir que os bens 

públicos sejam utilizados com atenção à função social da propriedade.  

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006) o princípio da função social da propriedade 

pública, não explicitado com nitidez no texto constitucional, decorre do objetivo da política de 

desenvolvimento urbano expressa na Constituição, a saber, a busca pelo desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantia de bem-estar aos seus habitantes.  

Referido princípio, conforme Di Pietro (2006): “(...) impõe um dever ao poder público e cria 

para os cidadãos direito de natureza coletiva, no sentido de exigir a observância da norma 

constitucional.” 

Neste sentido, o direito a cidades sustentáveis (que segundo o Estatuto da Cidade engloba 

o direito à terra urbana e à moradia) consiste em direito fundamental da população urbana 

de grande relevância social, exige planejamento voltado para o presente e também para o 

futuro e depende de atuação coordenada de todos os entes da Federação (CARVALHO 

FILHO, 2006, p. 35 ss.) 

Portanto, está-se diante de um interesse público, haja vista sua previsão normativa, de 

caráter social, cujo conflito de interesses deve ser resolvido por critério de ponderação. 

Deve-se buscar a máxima efetividade dos direitos sociais envolvidos mesmo quando sua 

defesa tenha amparo em atuação individual, ou de pequeno grupo integrante da coletividade 

cujos interesses hajam sido negativamente afetados, seja por conduta comissiva ou 

omissiva do Estado.  

A função social da propriedade, seja esta particular ou pública, será aquela definida como tal 

pelo Plano Diretor Municipal, consoante determina a Constituiçao. 

Ao tratar da função social dos denominados bens de uso comum e de uso especial,  

definidos pelo Código Civil, Di Pietro (2006) explica que a ampliação ou restrição às 

diferentes formas de uso da propriedade pública ocorrerá na mesma intensidade em que 

atendam mais ou menos ao interesse público, sendo que a utilização mais ampla conforme 

o interesse coletivo será a que melhor atenda à função social. De outro lado, a utilização que 

prejudique o fim principal do bem não deve ser tolerada pela Administração a exemplo de 

favelas que restrinjam a circulação de pessoas 
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De outra sorte, os bens dominicais são bens públicos disponíveis, embora haja derrogação 

parcial de seu regime jurídico por normas de direito público. “No entanto, não há dúvida de 

que aos bens dominicais pode e deve ser dada finalidade pública, seja para aplicação do 

princípio da função social da propriedade, seja para observância do princípio da função 

social da cidade.” (DI PIETRO, 2006) 

Outrossim, a realização da função social da propriedade, privada ou pública, inclusive em 

sua dimensão mais ampla (função social da cidade), é integrante do interesse público 

objetivado pelo Estado, o qual tem o dever de persegui-la. 

5 INSTRUMENTOS LEGAIS DE REGULARIZAÇÃO DA POSSE DE BEM PÚBLICO  

A concessão de uso especial para fins de moradia prevista como instrumento de Política 

Urbana no Estatuto da Cidade, em razão de veto a este diploma legal teve tratamento 

pormenorizado na Medida Provisória 2.220/2001, da qual Carvalho Filho (2006, p. 369 ss.) 

extrai os seguintes requisitos cumulativos: temporal, que inclui duração mínima de cinco 

anos de posse ininterrupta e pacífica, completados até 30 de junho de 2001; territorial, que 

impõe limite do terreno ocupado em até duzentos e cinquenta metros quadrados, inclusive 

parte ideal em ocupação coletiva; finalístico, atrelado à finalidade de proporcionar moradia 

própria ou da família em atenção à finalidade social do instrumento; e, patrimonial, que 

impede o locupletamento do beneficiário à custa do patrimônio público. 

Ainda segundo Carvalho Filho (2006, p. 371) esta modalidade de concessão por sua 

peculiaridade de estar destinada a fim urbanístico de caráter social, embora conserve sua 

relação com o Direito Administrativo, não se imbui do mesmo tratamento dispensado às 

demais concessões de uso de imóvel público, isto porque, a concessão especial para fins de 

moradia não possui natureza jurídica de contrato administrativo, mas de ato administrativo 

vinculado, razão pela qual preenchidos os requisitos enumerados na Medida Provisória 

2.220 não resta à Administração outra alternativa a não ser reconhecer o direito subjetivo do 

possuidor e outorgar-lhe gratuitamente a concessão, assim como deve negá-la se ausente 

qualquer dos requisitos já referidos. 

Embora a concessão especial para fins de moradia deva ser outorgada pela Administração 

pela via administrativa, a Medida Provisória, assegura ao possuidor a opção pela via judicial 

em caso de inércia ou omissão da Administração. A previsão do requisito temporal atinente 

à necessidade de preenchimento dos requisitos até 30 de junho de 2001 somado ao veto à 

regulamentação do instituto no Estatuto da Cidade deixou desamparados aqueles que 
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exerçam ou tenham exercido posse com finalidade de moradia em imóveis públicos desde 

aquela data.  

Note-se, porém, que, embora não beneficiados pela MP, nada impede 

possam vir a sê-lo por força de novo diploma normativo; na verdade, 

inexiste na Constituição qualquer elemento que indique, como parâmetro, a 

data fixada na MP 2.220. Enquanto não surge a nova lei, tem-se que essa 

data é o limite para aferir a existência do direito à concessão. (CARVALHO 

FILHO, 2006, P. 369) 

A vedação à usucapião de imóvel público deixou seus ocupantes à mercê da atuação 

política, por vezes tendente a inércia, ou a enquadrá-los em programas sociais e 

habitacionais nem sempre capazes de atender à urgência dos seus interesses. 

Neste ponto destaca-se a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento 

do Recurso Especial 1.296.964-DF, proferida em dezembro de 2016. Esta decisão 

representa, conforme esclarecido pelo relator Ministro Luis Felipe Salomão, a mudança no 

posicionamento do tribunal ao permitir a tutela da posse exercida sobre bem público 

dominical, privilegiando a função da propriedade pública. 

Assim, o ocupante de imóvel público continuou sendo considerado mero detentor em 

relação ao Poder Público, posto que a posse exercida sobre bem público não resulta em 

usucapião em razão da indisponibilidade do bem público, entretanto, passou a poder  

manejar instrumentos para proteção da sua posse em face de outro particular. 

Portanto, referida decisão considerou a supremacia do interesse público sobre o interesse 

particular sob a ótica da função social que o imóvel público dominical desafetado adquiriu 

por meio de ocupação irregular. 

Se o Poder Público pode dispor de um bem porque desafetado, é recomendado que em 

casos ocupação, mesmo irregular, que lhe deem uma função social, deve-se caminhar para 

a regularização da posse pelo particular em atendimento a interesse público social, ou seja, 

em cumprimento do dever estatal de propiciar moradia. 

A carência de instrumentos jurídicos à disposição dos particulares desprovidos de moradia 

face a inércia do Estado os deixava a mercê do empenho do administrador público. 

Apenas a título exemplificativo pode-se mencionar dados do CENSO 2010 divulgado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acerca dos denominados aglomerados 
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subnormais1. Segundo este estudo o número de domicílios particulares em áreas de 

margem de córregos, rios ou lagos/lagoas no Brasil alcançou 403.246, em faixas de domínio 

de rodovias chegou a 46.102, e em aterros sanitários, lixões e outras áreas contaminadas a 

11.149 domicílios. 

Contemplando esta realidade, em dezembro de 2016 foi editada a Medida Provisória 759, 

que complementou e trouxe alterações à legislação de caráter ambiental, dispondo, entre 

outras matérias, sobre regularização fundiária urbana. 

Referido diploma visa garantir o direito social a moradia priorizando a permanência dos 

ocupantes no que denomina de núcleos urbanos informais, isto é, clandestinos ou 

irregulares, situados em áreas públicas pertencentes à União, mesmo destinadas a 

preservação ambiental e a depender de estudos técnicos e avaliação de risco, bem como a 

solução consensual e extrajudicial dos conflitos. 

Deste modo, a transferência de propriedade do imóvel público a seus ocupantes de baixa 

renda dependerá de procedimento administrativo destinado à legitimação fundiária, é 

aplicável a imóveis urbanos pertencentes ao Poder Público, e está prevista como forma de 

aquisição originária da propriedade.  

Os instrumentos de regularização fundiária de ocupações situadas em bens público 

independem de requisitos formais como o decurso do tempo, pois privilegiam a finalidade e 

a efetivação do interesse público por meio da manutenção e da melhoria das condições da 

posse faticamente exercida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após um período de carência de instrumentos destinados a regularizar situações de posse 

sobre bens públicos (mesmo ante a inércia do Poder Público, que, munido de princípios 

administrativos como o da Supremacia do Interesse Público, ou da inalienabilidade de bem 

público, relegava a diversos indivíduos de baixa renda não atendidos por outros programas 

habitacionais à precariedade e insegurança) a evolução do Direito Administrativo, a 

mudança na interpretação de seus institutos e a modernização da legislação representam  

uma nova fase do Direito Administrativo, tendente a promover aproximação do Estado com 

os indivíduos e a cooperação com a sociedade em prol da realização de direitos 

fundamentais, a dimensão mais relevante do interesse público. 

                                                 
1  Segundo o IBGE aglomerados subnormais é “(...) nomenclatura que engloba os diversos 
tipos de assentamentos irregulares existentes no País, como favelas, invasões, grotas, baixadas, 
comunidades, vilas, ressacas, mocambos, palafitas, entre outros.”  
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A observação das recentes alterações legislativas e da mudança de tratamento jurídico 

acerca de ocupações em imóveis públicos, bem como a compreensão da doutrina 

administrativista relativa ao interesse público que lhe deu serviu de base, revelam verdadeira 

transformação não apenas do Direito, mas do próprio Estado. Além disto permite a melhor 

compreensão destes instrumentos, necessária a promover sua aplicação com a máxima 

efetividade e tendo em vistas os diversos interesses, sociais e ambientais, envolvidos. 
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