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ROTEIRO DE AULA 

 

REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO - 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 9.784/1999, 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 8.112/1990, e 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992. 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. Recurso ordinário a que se nega provimento (RMS 24.901/DF, STF – Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ: 11.02.2005, 
p. 13). 
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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 9.784/1999, 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. 

Comentaremos os princípios da continuidade do serviço público, da 

autotutela, da motivação, da especialidade nos tópicos respectivos de cada 

assunto pertinente aos mesmos. 

 

PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE 

Exerce um papel importantíssimo no dever estatal de prestação dos 

serviços públicos. Este 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, 

este 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 desta 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 
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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 continuasse a oferecê-lo, 

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. 

 

PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA:  

Este princípio estabelece que a Administração pode controlar os seus 

próprios atos seja para anulá-los, quando ilegais, ou revogá-los, quando 

inconvenientes ou inoportunos, independentemente de revisão pelo Poder 
Judiciário. – Súmulas ns. 346 e 473 do STF e art. 53 da Lei n. 9.784/99. 

Serve também para designar o poder que tem a Administração 

Pública de zelar pelos bens que integram o seu patrimônio, através do 

exercício do poder de polícia e independentemente de título do Poder 
Judiciário. 

 

PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 

Quando o Estado institui pessoas jurídicas administrativas, como forma de 

descentralizar a prestação de serviços públicos, depende de lei para criar 

ou autorizar a sua criação, instrumento que também irá determinar as 

suas finalidades específicas. Essas pessoas jurídicas estão vinculadas à 
citada finalidade, caracterizando assim o princípio da especialidade, não 

podendo o administrador furtar-se de cumpri-la. 

 

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE:  

Todo ato administrativo é presumidamente legal (obediência à lei), 

legítimo (obediência às regras da moral) e verdadeiro, até que se prove o 
contrário; trata-se de presunção relativa (juris tantum), e o ônus da prova 

cabe a quem alega. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PARTE I 
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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. 
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 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 central2. 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 mandato3. 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 

                                                             
2
 Para falar em descentralização administrativa, utiliza-se como fundamento o Decreto-Lei n

o
 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 
 
3
 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 entidade4.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 

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. 

NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE 
ILEGALIDADE.NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

ESPECÍFICO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA).1. A despeito de se tratar de servidor efetivo e estável, o 
seu desligamento do cargo se deu em razão de anulação, em 1998, pela 

própria Administração Pública municipal, do seu ato administrativo de 

nomeação ao cargo editado em 1992.2. A anulação decorreu sem prévio 

processo administrativo específico, sem a possibilidade de defesa pelo 
servidor, desatendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 

corolários do postulado do devido processo legal, todos encartados 

expressamente na Constituição Federal de 1988.3. Conquanto se trate de 
ato administrativo eivado de nulidade, o que justificaria uma atuação da 

Administração Pública de oficio, em face do princípio da autotutela, a 

anulação atingiu esfera jurídica do servidor de forma arrasadora, excluindo-
o dos quadros funcionais.4. A conduta da Administração Pública deve ser 

pautada pela atenção aos princípios constitucionais, especialmente da 

                                                             
4
 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo, 1

a
 ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 136. 
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razoabilidade e da boa-fé objetiva; torna-se, portanto, imperiosa a 

instauração de processo administrativo específico para anulação do ato de 

nomeação do professor, ora autor, sob pena de caracterizar uma atuação 
pública arbitrária.5. Em julgamento que analisou caso semelhante ao ora 

discutido, a Primeira Seção desta Corte Superior decidiu que ato que tornou 

sem efeito a nomeação do impetrante deveria ser precedido de 
procedimento administrativo em que lhe fosse assegurado o direito ao 

contraditório e ampla defesa, pois, para "a anulação de atos administrativos 

que produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se 

necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a 
ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição 

Federal e 2º da Lei 9.784/99" (MS 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ 

Acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 24/05/2011) - MS 
n. 15.472/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 

30/3/2012.6. Ação rescisória procedente.(AR 3.732/SP, Rel. Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 
02/02/2015) 

 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL DO CONCURSO. ENUNCIADO DE 
QUESTÃO QUE VEICULA CONTEÚDO NÃO PREVISTO. ATUAÇÃO 

JURISDICIONAL LIMITADA À VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE QUE, IN 

CASU, FAZ-SE PRESENTE.PRECEDENTES.1. Firmou-se no Superior Tribunal 
de Justiça o entendimento de que, havendo flagrante ilegalidade de questão 

objetiva de prova de concurso público, bem como ausência de observância 

às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário 

por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital.2. Não há 
que se falar em revisão de questão de prova, a análise promovida pelo 

Tribunal cuidou de examinar, tão somente, se o objeto perquirido pela 

banca estava contido na lei regente do concurso público.3. In casu, o 
Tribunal de origem, ao analisar as questões objetivas impugnadas, 

entendeu ter havido ilegalidade na sua elaboração. De modo que, para 

realizar nova observação sobre a efetiva violação do edital, será imperioso o 
reexame do acervo fático-probatório.Agravo Regimental improvido.(AgRg 

no AREsp 778.597/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015) 

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GREVE. 

REMUNERAÇÃO. DESCONTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência mais recente desta Corte 
Superior de Justiça, é possível o desconto remuneratório dos dias de 

paralisação de servidores que aderiram à greve, mesmo que reconhecida a 

legalidade do movimento paredista, salvo quando há acordo prevendo a 
possibilidade de compensação, hipótese que não se faz presente nos 
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autos.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1266583/RS, Rel. 

Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª 

REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 24/11/2015) 

 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. 

MOVIMENTO GREVISTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO 
PROFERIDA NO MI 712. ATO RECLAMADO QUE ANALISOU A LEGALIDADE 

DA GREVE NOS MOLDES DA LEI 7.783/1989. AUSÊNCIA DE AFRONTA À 

AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.(Rcl 20957 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 30-09-2015) 

 

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, 
INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, 

ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA 

JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM 

OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO 
JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE 

O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO 

PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL 
LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA 

DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. 

SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE 

INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 
1.1. No julgamento do MI no 107/DF, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 

21.9.1990, o Plenário do STF consolidou entendimento que conferiu ao 

mandado de injunção os seguintes elementos operacionais: i) os direitos 
constitucionalmente garantidos por meio de mandado de injunção 

apresentam-se como direitos à expedição de um ato normativo, os quais, 

via de regra, não poderiam ser diretamente satisfeitos por meio de 
provimento jurisdicional do STF; ii) a decisão judicial que declara a 

existência de uma omissão inconstitucional constata, igualmente, a mora do 

órgão ou poder legiferante, insta-o a editar a norma requerida; iii) a 

omissão inconstitucional tanto pode referir-se a uma omissão total do 
legislador quanto a uma omissão parcial; iv) a decisão proferida em sede do 

controle abstrato de normas acerca da existência, ou não, de omissão é 

dotada de eficácia erga omnes, e não apresenta diferença significativa em 
relação a atos decisórios proferidos no contexto de mandado de injunção; 

iv) o STF possui competência constitucional para, na ação de mandado de 

injunção, determinar a suspensão de processos administrativos ou judiciais, 
com o intuito de assegurar ao interessado a possibilidade de ser 

contemplado por norma mais benéfica, ou que lhe assegure o direito 
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constitucional invocado; v) por fim, esse plexo de poderes institucionais 

legitima que o STF determine a edição de outras medidas que garantam a 

posição do impetrante até a oportuna expedição de normas pelo legislador. 
1.2. Apesar dos avanços proporcionados por essa construção jurisprudencial 

inicial, o STF flexibilizou a interpretação constitucional primeiramente fixada 

para conferir uma compreensão mais abrangente à garantia fundamental do 
mandado de injunção. A partir de uma série de precedentes, o Tribunal 

passou a admitir soluções "normativas" para a decisão judicial como 

alternativa legítima de tornar a proteção judicial efetiva (CF, art. 5o, XXXV). 

Precedentes: MI no 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.11.1991; MI 
no 232/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 27.3.1992; MI nº 284, Rel. Min. 

Marco Aurélio, Red. para o acórdão Min. Celso de Mello, DJ 26.6.1992; MI 

no 543/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 24.5.2002; MI no 679/DF, Rel. 
Min. Celso de Mello, DJ 17.12.2002; e MI no 562/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, 

DJ 20.6.2003. 2. O MANDADO DE INJUNÇÃO E O DIREITO DE GREVE DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 2.1. O tema 
da existência, ou não, de omissão legislativa quanto à definição das 

possibilidades, condições e limites para o exercício do direito de greve por 

servidores públicos civis já foi, por diversas vezes, apreciado pelo STF. Em 

todas as oportunidades, esta Corte firmou o entendimento de que o objeto 
do mandado de injunção cingir-se-ia à declaração da existência, ou não, de 

mora legislativa para a edição de norma regulamentadora específica. 

Precedentes: MI no 20/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 22.11.1996; MI no 
585/TO, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002; e MI no 485/MT, Rel. Min. 

Maurício Corrêa, DJ 23.8.2002. 2.2. Em alguns precedentes(em especial, no 

voto do Min. Carlos Velloso, proferido no julgamento do MI no 631/MS, Rel. 

Min. Ilmar Galvão, DJ 2.8.2002), aventou-se a possibilidade de aplicação 
aos servidores públicos civis da lei que disciplina os movimentos grevistas 

no âmbito do setor privado (Lei no 7.783/1989). 3. DIREITO DE GREVE 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA 
INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA 

PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO 

JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. 
LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E 

INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO. 3.1. A 

permanência da situação de não-regulamentação do direito de greve dos 

servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das 
instituições de um Estado democrático de Direito (CF, art. 1o). Além de o 

tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias 

diretamente relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros 
jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo 

específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de 

direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira "lei da selva". 3.2. 
Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional no 

19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a 

de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de 

greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento 
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legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa 

prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. 3.3. Tendo 

em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a 
concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode 

se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir 

sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue 
também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. 3.4. A mora 

legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem 

constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de 

ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos 
civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica 

omissão judicial. 3.5. Na experiência do direito comparado (em especial, na 

Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote medidas 
normativas como alternativa legítima de superação de omissões 

inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos 

fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes 
(CF, art. 2o). 4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. 

REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL 

(LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL 

DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR 
INFRACONSTITUCIONAL. 4.1. A disciplina do direito de greve para os 

trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é 

especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Na 
hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de 

greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito 

existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do 

direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, 
VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de 

forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9o, §1o), de outro. 

Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer poder 
discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de 

greve. O legislador poderia adotar um modelo mais ou menos rígido, mais 

ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público, mas 
não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo texto da 

Constituição. Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante o 

STF, em sede do mandado de injunção, não se pode atribuir amplamente ao 

legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve 
dos servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental 

positivado. Tal premissa, contudo, não impede que, futuramente, o 

legislador infraconstitucional confira novos contornos acerca da adequada 
configuração da disciplina desse direito constitucional. 4.2 Considerada a 

omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a 

pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 
enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica 

para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). 4.3 Em razão dos 

imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode 

afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e 
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mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao 

tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em 

razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do 
regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque 

não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de 

que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a 
esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina 

dispensada aos serviços privados ditos "essenciais". 4.4. O sistema de 

judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto 

para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela 
complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas 

típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está 

contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins 
desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 

7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus). 5. O 

PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DE EVENTUAIS DISSÍDIOS DE GREVE 
QUE ENVOLVAM SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DEVEM OBEDECER AO 

MODELO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES APLICÁVEL AOS 

TRABALHADORES EM GERAL (CELETISTAS), NOS TERMOS DA 

REGULAMENTAÇÃO DA LEI No 7.783/1989. A APLICAÇÃO COMPLEMENTAR 
DA LEI No 7.701/1988 VISA À JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS QUE 

ENVOLVAM OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NO CONTEXTO DO 

ATENDIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A NECESSIDADES 
INADIÁVEIS DA COMUNIDADE QUE, SE NÃO ATENDIDAS, COLOQUEM "EM 

PERIGO IMINENTE A SOBREVIVÊNCIA, A SAÚDE OU A SEGURANÇA DA 

POPULAÇÃO" (LEI No 7.783/1989, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 11). 5.1. 

Pendência do julgamento de mérito da ADI no 3.395/DF, Rel. Min. Cezar 
Peluso, na qual se discute a competência constitucional para a apreciação 

das "ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 

público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios" (CF, art. 114, I, na redação 

conferida pela EC no 45/2004). 5.2. Diante da singularidade do debate 

constitucional do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de 
injustificada e inadmissível negativa de prestação jurisdicional nos âmbitos 

federal, estadual e municipal, devem-se fixar também os parâmetros 

institucionais e constitucionais de definição de competência, provisória e 

ampliativa, para a apreciação de dissídios de greve instaurados entre o 
Poder Público e os servidores públicos civis. 5.3. No plano procedimental, 

afigura-se recomendável aplicar ao caso concreto a disciplina da Lei no 

7.701/1988 (que versa sobre especialização das turmas dos Tribunais do 
Trabalho em processos coletivos), no que tange à competência para 

apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de 

servidores públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação 
legislativa específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do 

art. 37 da CF. 5.4. A adequação e a necessidade da definição dessas 

questões de organização e procedimento dizem respeito a elementos de 

fixação de competência constitucional de modo a assegurar, a um só 
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tempo, a possibilidade e, sobretudo, os limites ao exercício do direito 

constitucional de greve dos servidores públicos, e a continuidade na 

prestação dos serviços públicos. Ao adotar essa medida, este Tribunal passa 
a assegurar o direito de greve constitucionalmente garantido no art. 37, 

VII, da Constituição Federal, sem desconsiderar a garantia da continuidade 

de prestação de serviços públicos - um elemento fundamental para a 
preservação do interesse público em áreas que são extremamente 

demandadas pela sociedade. 6. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE 

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO DO TEMA NO ÂMBITO 

DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA 

CF. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO 

NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO 
DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 

7.783/1989. 6.1. Aplicabilidade aos servidores públicos civis da Lei no 

7.783/1989, sem prejuízo de que, diante do caso concreto e mediante 
solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao juízo 

competente a fixação de regime de greve mais severo, em razão de 

tratarem de "serviços ou atividades essenciais" (Lei no 7.783/1989, arts. 9o 

a 11). 6.2. Nessa extensão do deferimento do mandado de injunção, 
aplicação da Lei no 7.701/1988, no que tange à competência para apreciar 

e julgar eventuais conflitos judiciais referentes à greve de servidores 

públicos que sejam suscitados até o momento de colmatação legislativa 
específica da lacuna ora declarada, nos termos do inciso VII do art. 37 da 

CF. 6.3. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações 

provisórias de competência constitucional para a apreciação desses dissídios 

no contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições 
acima especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger 

mais de uma região da justiça federal, ou ainda, compreender mais de uma 

unidade da federação, a competência para o dissídio de greve será do 
Superior Tribunal de Justiça (por aplicação analógica do art. 2o, I, "a", da 

Lei no 7.701/1988). Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver 

adstrita a uma única região da justiça federal, a competência será dos 
Tribunais Regionais Federais (aplicação analógica do art. 6o da Lei no 

7.701/1988). Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, 

se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da federação, a 

competência será do respectivo Tribunal de Justiça (também por aplicação 
analógica do art. 6o da Lei no 7.701/1988). As greves de âmbito local ou 

municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional 

Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de 
greve de servidores municipais, estaduais ou federais. 6.4. Considerados os 

parâmetros acima delineados, a par da competência para o dissídio de 

greve em si, no qual se discuta a abusividade, ou não, da greve, os 
referidos tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição, serão competentes para 

decidir acerca do mérito do pagamento, ou não, dos dias de paralisação em 

consonância com a excepcionalidade de que esse juízo se reveste. Nesse 

contexto, nos termos do art. 7o da Lei no 7.783/1989, a deflagração da 
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greve, em princípio, corresponde à suspensão do contrato de trabalho. 

Como regra geral, portanto, os salários dos dias de paralisação não deverão 

ser pagos, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente 
por atraso no pagamento aos servidores públicos civis, ou por outras 

situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da 

suspensão do contrato de trabalho (art. 7o da Lei no 7.783/1989, in fine). 
6.5. Os tribunais mencionados também serão competentes para apreciar e 

julgar medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao 

exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, tais como: i) 

aquelas nas quais se postule a preservação do objeto da querela judicial, 
qual seja, o percentual mínimo de servidores públicos que deve continuar 

trabalhando durante o movimento paredista, ou mesmo a proibição de 

qualquer tipo de paralisação; ii) os interditos possessórios para a 
desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados 

por grevistas; e iii) as demais medidas cautelares que apresentem conexão 

direta com o dissídio coletivo de greve. 6.6. Em razão da evolução 
jurisprudencial sobre o tema da interpretação da omissão legislativa do 

direito de greve dos servidores públicos civis e em respeito aos ditames de 

segurança jurídica, fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que o 

Congresso Nacional legisle sobre a matéria. 6.7. Mandado de injunção 
conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, 

determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos 

e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos 
servidores públicos civis. 

(MI 708, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 

25/10/2007, DJe- 31-10-2008) 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 

1. MPE-BA - Promotor de Justiça 

Com referência aos princípios administrativos, é CORRETO afirmar: 

a) O princípio da proporcionalidade, expressamente previsto na Constituição 

Federal de 1988, significa que as competências administrativas só podem 

ser validamente exercidas na extensão e intensidade correspondentes ao 
que seja realmente demandado para o cumprimento da finalidade de 

interesse público a que estão atreladas. 

b) Como decorrência do princípio da motivação, todos os atos 

administrativos devem ser escritos. 

c) O princípio da reserva legal prescreve que a Administração Pública pode 

fazer tudo aquilo que não é legalmente proibido. 

d) A publicidade dos atos da Administração Pública é excepcionada apenas 
pela necessidade de proteção da intimidade dos cidadãos. 
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e) A Emenda Constitucional nº 19/1998, conhecida por implementar a 

“Reforma Administrativa”, acrescentou o princípio da eficiência ao texto 

constitucional. 

LETRA E 

 

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

Autotutela abrange a faculdade que possui a Administração Pública de rever 

seus próprios atos. 

CORRETA 

 

3.MPDFT - Promotor de Justiça  

 O princípio da proporcionalidade é princípio implícito na Constituição 

Federal de 1988 a nortear a atividade administrativa. 

CORRETA 

 

4. TRT 16ª Região (MA) – Juiz do Trabalho 

Na descentralização administrativa há distribuição interna de atividades 

administrativas, mantendo-se o vínculo hierárquico; na desconcentração há 

transferência do plexo de competências para pessoa jurídica distinta, sem 

liame de subordinação direta. 

ERRADA 

 

5.MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - Procurador do Trabalho 

 

I. A ideia de administração pública direta e indireta equivale aos conceitos 

de administração pública concentrada e desconcentrada.  

ERRADA 

 

II. A transferência de atribuições no âmbito da administração pública do 

centro para setores periféricos dentro da mesma pessoa jurídica elimina a 
vinculação hierárquica.   

ERRADA 
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