
 

                                                                                    
                               Fernanda Marinela             fernandamarinela         @FerMarinela 

 

                                             www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

ROTEIRO DE AULA 

 

REGIME JURÍDICO – PARTE III 

 

 REGIME JURÍDICO – CONTINUAÇÃO 

 

 PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 

O princípio da razoabilidade representa um limite para a 

discricionariedade do administrador, exigindo uma relação de pertinência 

entre oportunidade e conveniência, de um lado, e finalidade legal de outro. 

Agir discricionariamente não significa agir desarrazoadamente, de maneira 

ilógica, incongruente. A lei não protege, não encampa condutas 

insensatas, portanto, terá o administrador que obedecer a critérios 

aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal. Tal 

princípio proíbe a atuação do administrador de forma despropositada ou 

tresloucada, quando, com a desculpa de cumprir a lei, age de forma 

arbitrária e sem qualquer bom-senso. Trata-se do princípio da proibição 

de excessos. A razoabilidade é princípio implícito no texto 

constitucional e expresso na lei ordinária, especificamente no art. 2o 

da Lei no 9.784/99, que define as regras sobre processos administrativos. 

O princípio da proporcionalidade exige equilíbrio entre os meios 

de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que 

alcançar, segundo padrões comuns da sociedade em que se vive, 

analisando sempre cada caso concreto. A atuação proporcional da 

autoridade pública exige também uma relação equilibrada entre o sacrifício 

imposto ao interesse de alguns e a vantagem geral obtida, de modo a não 

tornar a prestação excessivamente onerosa para uma parte. Por fim, o 

foco está nas medidas tomadas pelo Poder Público, não podendo o agente 

público tomar providências mais intensas e mais extensas do que as 

requeridas para os casos concretos, sob pena de invalidação, por violar a 

finalidade legal e, consequentemente, a própria lei. 

Portanto, sendo a decisão manifestamente inadequada para 

alcançar a finalidade legal, a Administração terá exorbitado os limites da 

discricionariedade, violando assim o princípio da proporcionalidade, 

devendo o Poder Judiciário corrigir essa ilegalidade1 com a anulação do 

                                                           
1 Nesse sentido: (...) Embora o Judiciário não possa substituir-se à Administração na punição do servidor, pode determinar a esta, 
em homenagem ao princípio da proporcionalidade, a aplicação de pena menos severa, compatível com a falta cometida e a 
previsão legal. Este, porém, não é o caso dos autos, em que a autoridade competente, baseada no relatório do processo disciplinar, 
concluiu pela prática de ato de improbidade e, em consequência, aplicou ao seu autor a pena de demissão, na forma dos arts. 132, 
inciso IV, da Lei no 8.112/90, e 11, inciso VI, da Lei no 8.429/92. Conclusão diversa demandaria exame e reavaliação de todas as provas 
integrantes do feito administrativo, procedimento incomportável na via estreita do writ, conforme assentou o acórdão recorrido. 
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ato, sendo impossível anular somente o excesso. Diante desse contexto, 

também é possível a responsabilização do administrador público, inclusive 

pelo abuso de poder, o que pode ser configurado com o reconhecimento 

do excesso de poder ou do desvio de finalidade. 

Esse princípio não está expresso no texto da Constituição, 

entretanto, alguns dispositivos podem ser utilizados como fundamento 

para o seu reconhecimento, como, por exemplo, o art. 37 c/c com art. 5o, 

inciso II, e art. 84, inciso IV, todos da Constituição Federal. Encontra-se, 

ainda, previsão na Lei no 9.784/99, que dispõe sobre processo 

administrativo e estabelece, em seu art. 2o, parágrafo único, incisos VI, 

VIII, IX e art. 29, § 2o, o princípio da razoabilidade com a feição de 

proporcionalidade. 

 

 o princípio da continuidade, que exerce um papel 
importantíssimo no dever estatal de prestação dos serviços públicos. Esse 
princípio depende de um tratamento especial, porque é objeto de muitas 

discussões na doutrina e na jurisprudência em relação à proteção dos 
usuários do serviço, às questões de inadimplemento e às regras do Código 

de Defesa do Consumidor. 
 

 ATENÇÃO: A lei autoriza a interrupção do serviço, não se 

caracterizando a sua descontinuidade, quando tipificada situação 
de emergência ou com prévia comunicação ao usuário, quando 

este for inadimplente ou não oferecer as condições técnicas 
necessárias para que a concessionária possa prestar o seu 

serviço. Quanto às condições técnicas, o corte está autorizado 
desde que motivado por razões de ordem técnica ou de 
segurança das instalações, devendo a empresa comunicar 

previamente ao usuário, não constituindo, nesse caso, violação 
ao princípio da continuidade (art. 6o, § 3o, I, da citada lei). No 

que tange ao inadimplemento, para proteger os interesses da 
coletividade, também é possível a interrupção do serviço, 
conforme previsão do inciso II do § 3o do dito art. 6o. A 

aplicação dessa disposição legal gera muita divergência na 
doutrina e na jurisprudência. Para os defensores de sua 

aplicação, a interrupção do serviço decorre da aplicação do 
princípio da supremacia do interesse público, considerando que, 
se a empresa continuar prestando o serviço para os usuários 

inadimplentes, se tornará incapaz financeiramente para manter 
a prestação à coletividade adimplente, gerando, assim, o 

benefício da minoria em prejuízo da maioria. Tampouco seria 
razoável esperar que a empresa prestadora do serviço 

                                                                                                                                                                          
Recurso ordinário a que se nega provimento (RMS 24901/DF, STF – Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ: 11.02.2005, p.13) 
(grifos da autora). 
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continuasse ofertando o mesmo, tendo que, mês a mês, buscar 

no Judiciário, via ação própria, o valor correspondente ao gasto 
do devedor. Admite-se também, como fundamento desse 

dispositivo, o princípio da isonomia, não sendo possível o 
tratamento igual (manutenção do serviço) aos usuários 

desiguais (adimplentes e inadimplentes). Essa hipótese também 
exige prévia comunicação, sob pena de indenização.2 

 

 Princípio da autotutela: a Administração tem a possibilidade de 
rever os seus próprios atos, sejam quando eivados de vícios, utilizando-se 

da anulação, ou em razão de inconveniência e inoportunidade, via 
revogação de atos. Tais hipóteses estão consolidadas nas Súmulas nos 346 e 
473, ambas do STF. 

 

 Presunção de legitimidade, legalidade e de veracidade: 

decorre do princípio da legalidade que informa toda atividade da 
Administração Pública. Segundo esse atributo, os atos administrativos 
presumem-se: legais, isto é, compatíveis com a lei, legítimos, porque 

coadunam com as regras da moral, e verdadeiros, considerando que os 
fatos alegados estão condizentes com a realidade posta. Essa presunção 

permite que o ato produza todos os seus efeitos até qualquer prova em 
contrário, sendo uma presunção relativa e o ônus cabe a quem alega a 
ilegitimidade ou ilegalidade do ato. 

 

 princípio da especialidade3 : quando da criação dessas 

pessoas jurídicas, a lei de instituição também define a sua finalidade 
específica, estando ela vinculada ao fim que a instituiu,  

 

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO  

 

                                                           
2 Ressalte-se que a possibilidade de interrupção por falta de pagamento deve ser avaliada em cada caso concreto, sopesando os 
interesses e o direito aplicável. Avaliando algumas situações, é importante lembrar que esse corte em caso de inadimplemento tem 

como objetivo maior proteger os interesses da coletividade, portanto, quando a interrupção prejudicar esses interesses, ela não deve 

ser realizada. Nesse raciocínio, os nossos Tribunais impedem o corte quando a ausência do serviço causar um prejuízo irreparável, 
como ocorre na prestação de energia elétrica a hospitais, logradouros, repartições públicas e outros. Para maiores detalhes acerca do 

tema sugerimos pesquisa no site do Superior Tribunal de Justiça (www.stj.jus.br) em “Jurisprudência em Tese” em que são 

apresentadas decisões selecionadas e recentes sobre o diversos aspectos que envolvem a interrupção no fornecimento dos serviços 

públicos. 
3 Para que a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal criem as pessoas jurídicas da Administração Indireta (autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista), como forma de descentralizar a prestação de serviços 
públicos, com vistas à especialização de função, a Constituição, em seu art. 37, XIX, exige autorização legislativa, devendo essa lei 

estabelecer com precisão as finalidades que lhe incumbe atender. Definida por lei a finalidade específica de cada pessoa jurídica, 

não cabe a seus administradores afastar-se desses objetivos. Sendo assim, essas pessoas jurídicas ficam vinculadas às finalidades 
para as quais foram criadas. 
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A Organização da Administração é a estruturação das pessoas, 

entidades e órgãos que irão desempenhar as funções administrativas; é 
definir o modelo do aparelho administrativo do Estado. Essa organização 

se dá normalmente por leis e, excepcionalmente, por decreto e normas 
inferiores. 

O Decreto no 200/67, que, apesar de inúmeras alterações 
legislativas posteriores continua em vigor, foi o responsável pela divisão 
da Administração Pública em Direta e Indireta, estabelecendo em seu 

art. 4o que a Administração Direta se constitui dos serviços integrados na 
estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios e 

que a Administração Indireta compreende as seguintes entidades, dotadas 
de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações públicas. Essa mesma 

organização prevista expressamente para a ordem federal é observada 
para os demais âmbitos políticos, logo, as esferas estaduais, municipais e 

distritais guardam com a estrutura federal certo grau de simetria. 

Esse modelo, essa organização administrativa dividida em 
Administração Direta e Indireta, será analisado a seguir. Importante 

ressaltar ainda que a atividade administrativa hoje também pode ser 
prestada por pessoas que estão fora dessa estrutura da Administração 

Pública. São pessoas jurídicas sujeitas a regime privado, que prestam 
serviços públicos  
(ex.: concessionárias ou permissionárias de serviços públicos) ou que 

cooperam com o Estado na realização de seus fins (ex.: entes de 
cooperação) em razão de diversos vínculos jurídicos, o que também será 

estudado em momento oportuno 

 

 FORMAS DE PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA: 

Para compreender a dinâmica constituída na Administração Direta e 
na Indireta, além da presença dos particulares na prestação das funções 

administrativas do Estado, entendendo como essa atividade se distribui e 
quais os instrumentos possíveis para essa formalização, é preciso verificar 
as diversas formas de prestação da atividade administrativa, lembrando 

especialmente os institutos de desconcentração e descentralização. 

 Forma Centralizada: Quando essa atividade é exercida pelo próprio 

Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe compõe a intimidade, 
pelos seus órgãos. Nessa hipótese, a prestação é feita pela própria 

Administração Direta que é composta pelas pessoas políticas: União, 
Estados, Municípios e Distrito Federal. Dessa forma, na Administração 
Centralizada, o exercício da competência administrativa está 

unicamente no ente federativo, observando que esse ente político, 
apesar de estar sujeito à descentralização política, em razão da 

distribuição constitucional de competências, atua de forma 
centralizada na prestação da atividade administrativa. 

http://www.marinela.ma/
mailto:contato@marinela.ma


                                                                                                                                                       

                                                                                    
                               Fernanda Marinela                fermarinela                 @FerMarinela 

 

                                                     www.marinela.ma – contato@marinela.ma  

 

 

 Forma Descentralizada : Quando essa atividade é exercida 
indiretamente, atuando por intermédio de outras pessoas, seres 

juridicamente distintos. As pessoas jurídicas auxiliares criadas pelo 
Estado compõem a Administração Indireta, podendo ser: autarquia, 

fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista. 

 

 ATENÇÃO: DESCENTRALIZAÇÃO ≠ DESCONCENTRAÇÃO 

 

a descentralização realiza-se por pessoas diversas, físicas ou 

jurídicas, e não há vínculo hierárquico entre a Administração Central e 
a pessoa estatal descentralizada, existindo apenas um poder de controle, 
de fiscalização. Já a desconcentração se refere a uma só pessoa, pois 

cogita-se sobre a distribuição de responsabilidades e competências 
na intimidade dela, mantendo-se o liame unificador da hierarquia. para 

que não reste qualquer dúvida, deve-se ter em mente o que significa 
hierarquia e controle. Hierarquia é o vínculo de autoridade que une 
órgãos e agentes, por meio de escalões sucessivos, relação de autoridade 

superior a inferior. Consiste no poder de comando (expedir 
determinações), de fiscalização, de revisão (rever atos inferiores), de 

punir, de delegar e de avocar competências. De outro lado, o controle 
representa o poder que a Administração Central exerce sobre a pessoa 
descentralizada, sendo o oposto à hierarquia, visto que, nesse caso, não 

há qualquer relação de subordinação; há somente uma relação de 
fiscalização quanto ao cumprimento da lei, obediência às suas finalidades 

preestabelecidas e a busca do interesse público. Depende de previsão 
legal, logo, diferentemente da hierarquia, não se presume e se manifesta 
tão só nos aspectos autorizados pela lei. 

É necessário, ainda, fixar a distinção entre descentralização política 
e descentralização administrativa. A descentralização política ocorre 

sempre que pessoas jurídicas de direito público concorram com 
competências políticas, com soberania ou autonomia para legislar, ditar 
seus propósitos e governar, havendo deslocamento e distribuição entre 

entes políticos, o que é feito pela Constituição Federal. Em contrapartida, a 
descentralização administrativa ocorre quando as atribuições que os 

entes descentralizados exercem têm o valor jurídico que lhes empresta o 
ente central; suas atribuições decorrem desse ente, não advindo de força 

própria da Constituição. Nessa situação, o que existe é a criação de entes 
personalizados, com poder de autoadministração, capacidade de gerir os 
próprios negócios, mas com subordinação a leis e a regras impostas pelo 
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ente central4. Nada impede que ocorram, ao mesmo tempo, a 

descentralização política e a administrativa.  

 

Tendo em vista o direito comparado, a descentralização 
administrativa admite as seguintes formas: descentralização territorial ou 

geográfica, descentralização por serviços, funcional ou técnica e a 
descentralização por colaboração. 

Esse assunto não é pacífico no que tange à transferência para as 

pessoas da Administração Indireta regidas pelo direito privado. Muitos 
doutrinadores defendem que a transferência da titularidade dos serviços e 

atividades, a qual se denomina outorga, só seria possível para as pessoas 
jurídicas da Administração Indireta regidas pelo direito público, como é o 
caso das autarquias e das fundações públicas de direito público. Sendo 

assim, para as empresas públicas e sociedades de economia mista, que são 
também pessoas que compõem a Administração Indireta – porém regidas 

pelo direito privado – a descentralização seria somente da execução dos 
serviços, feita mediante delegação formalizada por lei, conforme estabelece 
o art. 37, XIX, da Constituição Federal. 

 

 ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

 Teorias sobre as relações do Estado com os agentes: 

 

 teoria do mandato: segundo a qual o agente público é um 

mandatário da pessoa jurídica, relação constituída em razão de um 
contrato de mandato5. Tal corrente sofreu inúmeras críticas e não 

prosperou no ordenamento brasileiro. Não se admite que o Estado, que 
não tem vontade própria e não tem como exteriorizá-la, possa assinar 
um contrato, instrumento esse que depende impreterivelmente da 

autonomia da vontade. Logo, ele não pode outorgar mandato, 
desconstituindo a orientação. 

 

 teoria da representação: admitia o agente público como 
representante do Estado por força de lei, equiparando o agente ao tutor ou 

                                                           
4 Para falar em descentralização administrativa, utiliza-se como fundamento o Decreto-Lei no 200/67 que, apesar das inúmeras 
impropriedades terminológicas, define alguns planos de transferência, como: a descentralização da União em relação às Unidades 
da Federação (Estados, Municípios ou Distrito Federal); a descentralização dentro dos próprios quadros da Administração, a qual 
se traduz na transferência que se faz da Administração Direta para a Administração Indireta; ou ainda, a descentralização da 
Administração para a órbita privada, que normalmente se efetiva mediante um contrato. O primeiro plano de transferência 
apresentado, que ocorre entre entes políticos, apesar de previsto no diploma legal, não pode ser incluído no conceito de 
descentralização administrativa, porque se trata de deslocamento de competência política (descentralização política), 
caracterizando uma falha do legislador à época 
 
5 Contrato de mandato: é o contrato pelo qual alguém (mandatário) recebe de outrem (mandante) poderes para, em seu nome, 
praticar atos ou administrar interesses. É o mesmo celebrado entre um advogado e seu cliente. 
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curador representando os incapazes. O primeiro problema dessa teoria é 

que a representação pressupõe duas figuras perfeitamente independentes, 
com suas vontades, o que, na verdade, não acontece nesse caso, 

considerando que a vontade do Estado e a do agente se confundem.E 
ainda, segundo essa teoria, a pessoa jurídica fica equiparada a um 

incapaz, não tendo como explicar a absurda ideia de que esse incapaz 
confere representante a si mesmo.    

 

 teoria do órgão: a pessoa jurídica opera por si mesma, 
sendo o órgão parte dela e não ente autônomo, apresenta-se como uma 

unidade no mundo jurídico, significando que o órgão é parte do corpo da 
entidade e por isso as suas manifestações de vontade são consideradas 
como sendo da respectiva entidade6.Portanto, a vontade do agente 

público, manifestada nessa qualidade, e a vontade do Estado se 
confundem, formam um todo único, e esse “poder” dado à pessoa física 

decorre de determinação da lei, de imputação legal, por isso é denominada 
teoria do órgão ou teoria da imputação. Teoria acolhida no ordenamento 
brasileiro. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA 

 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito 
administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. 
Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. 
Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. 
Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. 
Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi 
examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da 
Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da 
ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação 
jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de 
normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à 
Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame 
dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das 
Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato 
                                                           
6 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo, 1a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 136. 
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administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da 
separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes 
à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não 
provido. (ARE 848401 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 
julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 25-05-2015) 

 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O CONTROLE 
DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 
1. O direito subjetivo do exercente da função de Promotor de Justiça de 
permanecer na comarca elevada de entrância não pode ser analisado sob o 
prisma da constitucionalidade da lei local que previu a ascensão, máxime se a 
questão restou judicializada no Egrégio STF. 2. O Conselho Nacional do 
Ministério Público não ostenta competência para efetuar controle de 
constitucionalidade de lei, posto consabido tratar-se de órgão de natureza 
administrativa, cuja atribuição adstringe-se ao controle da legitimidade dos 
atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério 
Público federal e estadual (art. 130-A, § 2º, da CF/88). Precedentes (MS 
28.872 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno; AC 2.390 
MC-REF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; MS 32.582 MC, Rel. Min. 
Celso de Mello; ADI 3.367/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno). 3. In 
casu, o CNMP, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 141, in fine, da Lei 
Orgânica do MP/SC, exorbitou de suas funções, que se limitam, como 
referido, ao controle de legitimidade dos atos administrativos praticados por 
membros ou órgãos do Parquet. 4. Segurança concedida para cassar o ato 
impugnado. (MS 27744, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 
em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 08-06-2015) 

 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS CIVIS. DISSÍDIO 
COLETIVO DE GREVE. SERVIÇOS OU ATIVIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. 
COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR O DISSÍDIO. ARTIGO 114, INCISO I, 
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIREITO DE GREVE. ARTIGO 37, INCISO VII, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LEI N. 7.783/89. INAPLICABILIDADE AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO DO 
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DIREITO DE GREVE EM RAZÃO DA ÍNDOLE DE DETERMINADAS ATIVIDADES 
PÚBLICAS. AMPLITUDE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO 
MANDADO DE INJUNÇÃO N. 712. ART. 142, § 3º, INCISO IV, DA 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA 
AO DECIDIDO NA ADI 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
PARA DIRIMIR CONFLITOS ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E ENTES DA 
ADMINISTRAÇÃO ÀS QUAIS ESTÃO VINCULADOS. RECLAMAÇÃO JULGADA 
PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI n. 712, afirmou 
entendimento no sentido de que a Lei n. 7.783/89, que dispõe sobre o 
exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, é ato normativo de 
início inaplicável aos servidores públicos civis, mas ao Poder Judiciário dar 
concreção ao artigo 37, inciso VII, da Constituição do Brasil, suprindo 
omissões do Poder Legislativo. 2. Servidores públicos que exercem atividades 
relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à 
administração da Justiça --- aí os integrados nas chamadas carreiras de 
Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação 
tributária --- e à saúde pública. A conservação do bem comum exige que 
certas categorias de servidores públicos sejam privadas do exercício do 
direito de greve. Defesa dessa conservação e efetiva proteção de outros 
direitos igualmente salvaguardados pela Constituição do Brasil. 3. Doutrina 
do duplo efeito, segundo Tomás de Aquino, na Suma Teológica (II Seção da II 
Parte, Questão 64, Artigo 7). Não há dúvida quanto a serem, os servidores 
públicos, titulares do direito de greve. Porém, tal e qual é lícito matar a 
outrem em vista do bem comum, não será ilícita a recusa do direito de greve 
a tais e quais servidores públicos em benefício do bem comum. Não há 
mesmo dúvida quanto a serem eles titulares do direito de greve. A 
Constituição é, contudo, uma totalidade. Não um conjunto de enunciados 
que se possa ler palavra por palavra, em experiência de leitura bem 
comportada ou esteticamente ordenada. Dela são extraídos, pelo intérprete, 
sentidos normativos, outras coisas que não somente textos. A força 
normativa da Constituição é desprendida da totalidade, totalidade 
normativa, que a Constituição é. Os servidores públicos são, seguramente, 
titulares do direito de greve. Essa é a regra. Ocorre, contudo, que entre os 
serviços públicos há alguns que a coesão social impõe sejam prestados 
plenamente, em sua totalidade. Atividades das quais dependam a 
manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da 
Justiça --- onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades 
indelegáveis, inclusive as de exação tributária --- e a saúde pública não estão 
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inseridos no elenco dos servidores alcançados por esse direito. Serviços 
públicos desenvolvidos por grupos armados: as atividades desenvolvidas pela 
polícia civil são análogas, para esse efeito, às dos militares, em relação aos 
quais a Constituição expressamente proíbe a greve [art. 142, § 3º, IV]. 4. No 
julgamento da ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal, dando interpretação 
conforme ao artigo 114, inciso I, da Constituição do Brasil, na redação a ele 
conferida pela EC 45/04, afastou a competência da Justiça do Trabalho para 
dirimir os conflitos decorrentes das relações travadas entre servidores 
públicos e entes da Administração à qual estão vinculados. Pedido julgado 
procedente.(Rcl 6568, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado 
em 21/05/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT 
VOL-02375-02 PP-00736) 

 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE PROVAS 

 

 

1. CESPE - 2014 - TJ-DF - Titular de Serviços de Notas e de 
Registros - adaptada 

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, que impõe aos 

particulares o ônus de provar eventuais vícios existentes em tais 
atos, decorre do regime jurídico- administrativo aplicável à 

administração pública.  

CORRETA 
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2. IADES - 2014 - SEAP-DF - Analista 

A autotutela administrativa exige a atuação administrativa no aspecto 
da legalidade, não incidindo sobre o mérito, em face da separação 

dos Poderes. 

ERRADA 

 

3. FCC - PGE-RR - Procurador do Estado - adaptada 

Autotutela abrange a faculdade que possui a Administração Pública 

de rever seus próprios atos. 

CORRETA 

 

4. CESGRANRIO -  Petrobras – Advogado 

"A Administração Pública pode declarar a nulidade de seus próprios 

atos." (Súmula no 346 do Supremo Tribunal Federal). Que princípio 
da Administração Pública reflete a súmula acima transcrita? 

a) Supremacia do interesse público 

b) Auto-executoriedade 

c) Impessoalidade 

d) Razoabilidade 

e) Autotutela 

LETRA E  

 

5. MPDFT - Promotor de Justiça  

 O princípio da proporcionalidade é princípio implícito na Constituição 
Federal de 1988 a nortear a atividade administrativa. 

CORRETA 

 

6. CESPE -  ANAC - Analista Administrativo 

O princípio da razoabilidade impõe à administração pública a 
adequação entre meios e fins, não permitindo a imposição de 

obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas 
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. 

CORRETA 

 

7. FGV - 2014 - TJ-RJ - Analista Judiciário  
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O povo brasileiro, nos últimos anos, demonstrou sua insatisfação com 

a qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado. Atento a 
essa nova demanda e com o escopo de melhorar a qualidade da 

educação e cultura em âmbito estadual, o Governador de 
determinado Estado da Federação subdividiu a então Secretaria de 

Educação e Cultura em dois novos órgãos: Secretaria de Educação e 
Secretaria de Cultura. De acordo com a doutrina clássica de Direito 
Administrativo, trata-se da seguinte providência:  

 a) desmembramento; 

 b) descentralização; 

 c) desconcentração; 

 d) desdobramento; 

 e) delegação. 

LETRA C 

 

 

8. PC-TO - Escrivão de Polícia Civil /) 

Suponha-se que determinado Estado da Federação, no intuito de 

conferir maior autonomia à Secretaria de Execuções Penais, resolva 
transformá-la em uma autarquia com competência para gestão da 

política de execução penal. Nesse caso, configurar-se-á o fenômeno 
da 

a) desconcentração. 

b) descentralização. 

c) dispersão. 

d) fragmentação. 

LETRA B 

 

9. CESPE - 2014 - Câmara dos Deputados  

A criação de uma nova pessoa jurídica, mediante a transferência de 

hierarquia e a manutenção do controle por quem gerou a nova 
pessoa jurídica, caracteriza a técnica administrativa denominada de 
desconcentração. 

ERRADA 

  

10. FGV - 2014 - CGE-MA - Auditor  
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O Estado, ao desconcentrar-se, especializa determinadas funções e 

atividades administrativas, por meio da criação de órgãos dedicados 
a atuar de forma específica.  Para explicar a delineação jurídica dessa 

desconcentração, a doutrina criou a teoria do órgão. A esse respeito, 
assinale a afirmativa correta 

a) Esta teoria, também chamada de teoria da imputação, estabelece 
que a vontade manifestada pelo agente público não é a vontade do 
órgão, mas a sua própria. 

b) O Estado é a pessoa jurídica de direito público, e, dentro de seu 
organismo, cria órgãos despersonalizados, dedicados a determinadas 

atividades administrativas. 

c) A vontade do agente se imputa ao órgão ao qual pertence, mas 
não se imputa ao Estado. 

d) Tecnicamente, o agente representa o órgão, pois a vontade que 
ali manifesta é a sua própria, em seu nome, e não em nome do 

Estado. 

e) Os órgãos estatais são divisões internas com personalidade 
jurídica própria. 

LETRA B 
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