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RESUMO

Este trabalho decorre de pesquisa em andamento cujo tema envolve a ponderação da supremacia do interesse público sobre o particular e sua 
delimitação está adstrita na falta de uma compreensão clara quanto à utilização dos privilégios e garantias da Administração Pública em situações 
que não sejam essencialmente de interesse público, evidenciando um excessivo desequilíbrio para o particular e uma patente assimetria entre a 
relação de supremacia como garantia à consecução do interesse público e o movimento de revalorização do direito constitucional.  O problema 
da pesquisa busca responder a seguinte pergunta: as prerrogativas utilizadas pela Administração Pública, quando em juízo, podem ser 
aproveitadas na defesa de um interesse que não seja de finalidade pública?  A investigação possui o seguinte objetivo geral: a partir da 
Constituição de 1988, busca-se analisar o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular com foco na atividade administrativa 
onde os privilégios e garantias são utilizados ainda que não exista interesse público a fundamentar sua atuação. Apresenta, ainda, os seguintes 
objetivos específicos: (1) analisar a atuação da soberania do interesse público sobre o particular de acordo com o movimento de revalorização do 
direito constitucional; (2) investigar a viabilidade de um controle externo à atividade administrativa discricionária; (3) analisar a razoabilidade da 
manutenção dos privilégios processuais da Administração Pública quando o interesse processual não versar sobre interesse público sobre o 
particular, mas de fins exclusivamente econômico. A metodologia a ser adotada pode ser sintetizada em pesquisa documental e pesquisa 
bibliográfica. No que se refere à pesquisa documental, o foco estará voltado ao exame de leis nacionais e estrangeiras, assim como a coleta de 
dados jurisprudenciais acerca da supremacia do interesse público sobre o particular, utilizando-se como categorias em exame neste projeto, tais 
como: “discricionariedade”, “proporcionalidade”, “privilégios”, “interesse público”, “direito fundamental”, “isonomia”. No que diz respeito à 
pesquisa bibliográfica, esta se evidencia a partir do momento que a discussão sobre a matéria se encontra delimitada no campo doutrinário, 
sendo a pesquisa amparada através de artigos científicos, teses e obras. Em relação aos resultados esperados, parcialmente já se conclui que a 
afetação de um interesse como público pela Administração deverá ser aquele obtido com a ponderação dos interesses conflitantes (público 
versus privado), fruto da incidência e desenvolvimento da técnica da proporcionalidade, que visa racionalizar os critérios ensejadores do 
“interesse público prevalente” a um juízo aceito como justo e razoável.
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