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REMESSA  NECESSÁRIA.  MANDADO  DE
SEGURANÇA PREVENTIVO.  GREVE  NO SERVIÇO
PÚBLICO.  ABSTENÇÃO  DO  DESCONTO  NOS
SALÁRIOS.  DEMONSTRAÇÃO  DE  CAUSA
JUSTIFICADORA  DO  MOVIMENTO.  EXCEÇÃO
CONTEMPLADA  NA  TESE  FIRMADA  EM
REPERCUSSÃO  GERAL  PELO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  PRECEDENTE
VINCULANTE.  INCIDÊNCIA  CONCOMITANTE  DA
TEORIA  DO  FATO  CONSUMADO.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO
DA IRRESIGNAÇÃO OFICIAL. 

-  "A administração pública deve proceder ao desconto dos
dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de
greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do
vínculo  funcional  que  dela  decorre,  permitida  a
compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo,
incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada
por conduta ilícita do Poder Público”.
(STF  –  Repercussão  Geral  -  Tema  531  –  Julgado  em
27.10.2016) (GRIFEI)

- Verificado que a greve se deu em 2014, com obrigação de
não  fazer  determinada  através  de  liminar  satisfativa,
confirmada  por  sentença,  passando  estes  autos  concluso  a
este gabinete apenas neste mês de agosto de 2017 (três anos
após), quando há muito se encerrou o movimento paredista,
aplica-se, diante da excepcionalidade fática, a teoria do fato
consumado. 

V I S T O S. 

Cuida-se de Remessa Necessária em face da sentença de fls. 43/48, que
concedeu  a  ordem  requerida  em  Mandado  de  Segurança  impetrado  pelo  Sindicato  dos
Trabalhadores do Município de Bayeux  em face do  Prefeito Constitucional, Secretário



de  Administração  e  do Município  de  Bayeux,  para  confirmar  a  liminar  anteriormente
deferida,  a  fim  de  compelir  os  demandados  a  se  absterem  de  realizar  descontos  nos
vencimentos dos servidores grevistas do ente público. 

Por força do art.  14,  §1º,  da Lei  12.016/2009, vieram os autos a  esta
instância para ao duplo grau obrigatório.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do recurso oficial. (fls. 64/68).

É o relatório.

DECIDO.

A  questão  posta  nos  autos  se  refere  a  um  Mandado  de  Segurança
objetivando  que  as  autoridades  coatoras  se  abstenham de  realizar  descontos  salariais  em
decorrência de movimento grevista. 

Dispõe o art. 37, VII, da Constituição Federal que “o direito de greve
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica”.

O fato da lei específica para os servidores públicos não ter sido ainda
editada  não  permite  suprimir  o  direito  de  greve  já  assegurado  como  direito  e  garantia
fundamental, podendo tão somente se estabelecer as balizas dentro das quais ele poderá ser
exercido.

O tema, inclusive, foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que
decidiu, por unanimidade, declarar a omissão legislativa quanto ao dever constitucional em
editar lei que regulamente o exercício do direito de greve na área pública. E, por maioria,
aplicar ao setor, no que couber, o normativo de greve vigente na iniciativa privada (Lei n.º
7.783/89). 

O caput, do Art. 7º, da legislação acima citada, assevera que:

“Art.  7º  Observadas  as  condições  previstas  nesta  Lei,  a
participação  em  greve  suspende  o  contrato  de  trabalho,
devendo as  relações  obrigacionais,  durante o período,  ser
regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão
da  Justiça  do  Trabalho.” (Caput,  do  art.  7º,  da  Lei  nº
7.783/89). Grifei.

Portanto, a ausência da prestação dos serviços em virtude de participação
do movimento paredista, acarreta a suspensão do próprio contrato de trabalho, motivo pelo
qual, a princípio, seria lícito a dedução salarial dos dias parados.

No entanto,  há algumas exceções,  conforme recente tese firmada pelo
STF, em repercussão geral:

"A  administração  pública  deve  proceder  ao  desconto  dos
dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de
greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do
vínculo  funcional  que  dela  decorre,  permitida  a
compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo,



incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada
por conduta ilícita do Poder Público”.
(STF  –  Repercussão  Geral  -  Tema  531  –  Julgado  em
27.10.2016)

Referida  decisão,  devido  à  repercussão  e  importância,  foi  objeto  de
notícia no site da Corte Máxima, in verbis: 

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu
na sessão desta quinta-feira (27) o julgamento do Recurso
Extraordinário  (RE)  693456,  com  repercussão  geral
reconhecida, que discute a constitucionalidade do desconto
dos dias paradas em razão de greve de servidor. Por 6 votos
a 4,  o Plenário decidiu que a administração pública deve
fazer  o  corte  do  ponto  dos  grevistas,  mas  admitiu  a
possibilidade  de  compensação  dos  dias  parados  mediante
acordo. Também foi decidido que o desconto não poderá ser
feito  caso  o  movimento  grevista  tenha  sido  motivado  por
conduta ilícita do próprio Poder Público.
Ao  final  do  julgamento  foi  aprovada  a  seguinte  tese  de
repercussão geral: "A administração pública deve proceder
ao  desconto  dos  dias  de  paralisação  decorrentes  do
exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em
virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre,
permitida  a compensação em caso de acordo.  O desconto
será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi
provocada por conduta ilícita do Poder Público".  Há pelo
menos 126 processos sobrestados (suspensos) à espera dessa
decisão.
O julgamento foi retomado com o voto-vista do ministro Luís
Roberto Barroso. Antes do pedido de vista, haviam votado o
relator,  ministro  Dias  Toffoli,  admitindo  o  desconto,  e  o
ministro  Edson  Fachin,  que  entende  que  apenas  ordem
judicial pode determinar o corte no pagamento. Em seu voto,
o ministro Barroso afirmou que o administrador público não
só pode,  mas tem o dever de cortar o ponto.  “O corte de
ponto é necessário para a adequada distribuição dos ônus
inerentes à instauração da greve e para que a paralisação,
que  gera  sacrifício  à  população,  não  seja  adotada  pelos
servidores sem maiores consequências”, afirmou Barroso.
Em  seu  voto,  o  ministro  endossou  a  jurisprudência  do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) que, em caso de greve
prolongada, admite uma decisão intermediária que minimize
o desconto incidente sobre os salários de forma a não onerar
excessivamente o trabalhador pela paralisação e o desconto
a não prejudicar a sua subsistência. Assim como Barroso, os
ministros  Teori  Zavascki,  Luiz  Fux,  Gilmar  Mendes  e  a
ministra  Cármen Lúcia  acompanharam o  voto  do  relator,
ministro  Dias  Toffoli,  pela  possibilidade  do  desconto  dos
dias parados.
O ministro Teori assinalou que a Constituição Federal não
assegura o direito  de greve com pagamento de salário.  O
ministro Fux lembrou que tramita no Congresso Nacional o



Projeto de Lei (PL) 710/2011, que regula o direito de greve
no  serviço  público,  lembrando  que  a  proposta  impõe  a
suspensão  do  pagamento  dos  dias  não  trabalhados  como
uma das consequências imediatas da greve. Fux enfatizou a
importância da decisão do STF no momento de crise pelo
qual atravessa o país, em que se avizinham deflagrações de
movimentos grevistas.
Ao afirmar a possibilidade de desconto dos dias parados, o
ministro Gilmar Mendes citou as greves praticamente anuais
nas universidades públicas que duram meses a fio sem que
haja desconto.  “É razoável  a greve subsidiada? Alguém é
capaz de dizer que isso é licito? Há greves no mundo todo e
envolvem a suspensão do contrato de trabalho de imediato,
tanto é que são constituídos fundos de greve”, asseverou.”
(STF  –  disponível  em
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=328294 – acesso em 08/08/2017)

Com efeito, cumpre destacar que  os salários dos dias de paralisação
não  deverão  ser  descontados  quando  a  greve  tenha  sido  provocada  por  atraso  no
pagamento  dos  vencimentos ou  por  outras  situações  excepcionais  que  justifiquem o
afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho.

 
Na hipótese, verifico que o feito tramitou sem a municipalidade oferecer

resistência, revelia esta que perdura até o presente momento. Destaque-se, também, que não
há notícia nos autos sobre a declaração de ilegalidade da greve, motivo pelo qual concebo que
a verdade dos  autos  é a  prática  ilegal  da administração,  uma vez que esta  se  omitiu,  até
mesmo  perante  o  judiciário,  em  esclarecer  a  conduta  lhe  imputada  –  necessidade  de
melhorias nas condições de trabalho dos substituídos (servidores) do município.

Ademais,  a  greve  se  deu  em  2014,  com  obrigação  de  não  fazer
determinada através de liminar, confirmada por sentença, passando estes autos concluso a este
gabinete apenas neste mês de agosto de 2017 (três anos depois), quando há muito encerrou-se
o movimento paredista, motivo pelo qual aplico, diante da excepcionalidade fática, a teoria do
fato consumado, haja vista que o decurso do tempo consolidou uma situação amparada por
decisão judicial, sendo desaconselhável a sua desconstituição, neste contexto processual. 

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  ENSINO  SUPERIOR.  COLAÇÃO  DE
GRAU  ANTECIPADA.  PARTICIPAÇÃO.  ATRASO  NA
CONCLUSÃO  DO  CURSO  EM  VIRTUDE  DE  GREVE.
SITUAÇÃO  DE  FATO  CONSOLIDADA.  1.  Assegurado  à
parte autora, por força de liminar deferida, confirmada por
sentença, o direito de colar grau antecipado em virtude de
greve  que ocasionou o atraso na conclusão de seu curso,
impedindo-a de fazer seu mestrado, impõe-se a aplicação da
teoria do fato consumado, haja vista que o decurso do tempo
consolidou  uma  situação  fática  amparada  por  decisão
judicial,  cuja  desconstituição  não  se  mostra  viável.  2.
Sentença confirmada. 3. Remessa oficial desprovida. 
(TRF 1ª R.; RN 0005308-26.2013.4.01.4000; Sexta Turma; Rel. Des.
Fed. Daniel Paes Ribeiro; DJF1 24/02/2017)

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=328294
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=328294


ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
ENSINO  SUPERIOR.  APRESENTAÇÃO  DO
CERTIFICADO  DE  CONCLUSÃO  DO  CURSO  DE
GRADUAÇÃO EM MEDICINA. EMISSÃO DE DIPLOMA.
REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA.
FATO ALHEIO À VONTADE DA IMPETRANTE. ASSUMIR
POSTO DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA  RAZOABILIDADE.  SITUAÇÃO  DE  FATO
CONSOLIDADA.  MANUTENÇÃO  DO  JULGADO
SINGULAR.  I.  Na  espécie  dos  autos,  tendo  a  impetrante
integralizado  o  currículo  do  curso  de  graduação  em
Medicina,  não se afigura razoável que se veja privada do
diploma, documento obrigatório para o registro no Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais, necessário para que
a  impetrante  assuma  posto  de  trabalho  para  o  qual  foi
aprovada  em  processo  seletivo,  mormente  quando
demonstrado  nos  autos  que  o  referido  documento  não  foi
apresentado  no  tempo  oportuno  em  virtude  de  greve
ocorrida na instituição de ensino impetrada, responsável por
sua emissão. II. Ademais, diante do lapso temporal decorrido
desde a prolação da decisão que concedeu liminarmente a
tutela mandamental pleiteada, objeto do presente feito, deve-
se  reconhecer  a  aplicação,  na  espécie,  da  teoria  do  fato
consumado, haja vista que o decurso do tempo consolidou
uma  situação  fática  de  há  muito  amparada  por  decisão
judicial, sendo desaconselhável a sua desconstituição, neste
contexto processual. III. Remessa oficial desprovida. 
(TRF  1ª  R.;  RN  0001839-71.2015.4.01.3815;  Quinta
Turma; Rel. Des. Fed. Souza Prudente; DJF1 02/12/2016)

Por todo o exposto, monocraticamente, com fundamento na tese fixada
pelo STF em Repercussão Geral (Tema nº  531), bem como na teoria do fato consumado,
NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário, em harmonia com o parecer do Ministério
Público.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Des. José Ricardo Porto
          RELATOR                                                              J/11 - (R) J/05
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