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Emerson Gabardo é Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e 
Diretor Geral do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar. É também Editor da A&C - Revista de Direito 
Administrativo & Constitucional (IPDA/IDRFB) e um dos Coordenadores dos Congressos Paranaense 
e Ibero-americano de Direito Administrativo. É Professor de Direito Administrativo e de Teoria do 
Estado dos cursos de graduação e mestrado em Direito Constitucional da UniBrasil. Além das suas obras 
anteriores intituladas Princípio constitucional da eficiência administrativa (Ed. Dialética) e Eficiência 
e legitimidade do Estado (Ed. Manole), também é Co-autor de importantes livros, como Elementos de 
direito internacional público (Ed. Manole), Direito público moderno (Ed. Del Rey), Cenários do 
direito administrativo (Ed. Fórum) e Repensando a teoria do Estado (Ed. Fórum). Ministra disciplinas 
como professor efetivo dos cursos de pós-graduação da Escola Superior de Polícia Civil do Paraná e do 
Instituto Goiano de Direito Administrativo. É, ainda, advogado sócio do escritório Guilherme Gonçalves 
e Advogados Associados, em Curitiba.

“Em mais uma de suas ousadas e bem sucedidas investidas, o autor, em momento de rara inspiração, 
embrenha-se por temas de inobjetável complexidade, como o interesse público e a subsidiariedade, lançando luzes 
que permitirão ao leitor posicionar-se de uma forma mais confortável entre as diversas opiniões até aqui expendidas 
pela doutrina. O Estado e a sociedade civil, para além do bem e do mal, não serão os mesmos após a divulgação 
dos pensamentos contidos nesta importante obra.”

Romeu Felipe Bacellar Filho
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PARte I

O eStADO e A SOcIeDADe cIVIL nA eSfeRA DAS MentALIDADeS

I AS IMAgenS DO eStADO e DA SOcIeDADe cIVIL nA cOnteMPORAneIDADe
1.  A tentativa de análise da política por um aspecto não-institucional
2.  A normalização do mal na mentalidade pós-moderna
3.  Sobre uma sociedade que possa ser chamada de civil
4.  A esfera política entre o bem e o mal

II A ReLAçãO De tROcAS entRe O eStADO e A SOcIeDADe cIVIL
1.  Idéias publicistas e mentalidade privatista na cultura jurídico-política brasileira
2.  A instituição do Estado de Direito no Brasil na ausência de um “espírito público”
3.  Uma história das idéias sobre o Estado e seus fins
4.  A vinculação política e cultural entre o Estado e a sociedade civil

III OS PROceSSOS AtUAIS De DeScentRALIzAçãO nO BRASIL e SeUS POntOS fRÁgeIS
1.  A reforma gerencial no Brasil e as políticas de descentralização
2.  A construção de um espaço público, mas nem tanto
3.  Os serviços públicos e os serviços sociais como 
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1.  Ascensão e queda da imagem do Estado social
2.  O bem-estar social como espírito do Estado e a essência constitucional
3.  Os fundamentos econômicos e éticos do Estado social contemporâneo
4.  A solidariedade e a tolerância como aspectos centrais do Estado social
5.  O pragmatismo como mentalidade oposta à ética social do Estado

Tenho a honra de apresentar o livro do jovem Professor Emerson Gabardo, modelo valiosíssimo de uma nova 
geração de juristas, que estudam o Direito Público com paixão e por profissão. 

Parabéns Emerson, sua obra será de excepcional valia para a comunidade jurídica.

Regina Maria Macedo Nery Ferrari

De volta a Barthes este pergunta: O que é uma idéia (...) senão um rubor de prazer? Creia o leitor, que será 
esta a sua sensação diante do texto que ora se publica pelas idéias que traz e pela forma com que as defende.

Vera Karam de Chueiri



V O chAMADO “PRIncíPIO DA SUBSIDIARIeDADe”: UMA neceSSÁRIA ReVISãO teMÁtIcA
1.  Uma identificação instrumental da categoria “princípio jurídico”
2.  Os sentidos da subsidiariedade e sua expressão como princípio liberal e católico
3.  A subsidiariedade como critério determinante dos fins sociais e econômicos do Estado
4.  O princípio da subsidiariedade na realidade européia contemporânea
5.  O desenvolvimento como fundamento interventivo e não a subsidiariedade

VI O PRIncíPIO DA SUPReMAcIA DO InteReSSe PúBLIcO SOBRe O InteReSSe PRIVADO
1.  Crítica à idéia de uma “gênese autoritária” do Direito administrativo
2.  Por uma história não-anacrônica da jurisdição administrativa e do princípio da separação dos poderes
3.  Refutação às críticas ao princípio da supremacia do interesse público
4.  Reafirmação da supremacia do interesse público como princípio
5.  O princípio da supremacia do interesse público: entre direitos e interesses
6.  A impossibilidade de o interesse privado ser critério prioritário do Estado social
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2.  O princípio da dignidade como ponto de partida do constitucionalismo social
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4.  A felicidade como fim característico do Estado social contemporâneo
5.  O ideal republicano e o humanismo constitucional
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