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RESPOSTA À CONSULTA 
 

 
 

 
 

 
 

SINASEFE. Movimento Grevista. Determinação de corte de 

ponto por alguns reitores. Decisão do STF no RE 693.456. 
Não publicação do acórdão. Repercussão Geral vinculativa 

de processos judiciais. Não vinculação do Poder Executivo. 
Autonomia dos Institutos Federais.  

 

Trata-se de análise solicitada pelo Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE 

acerca da determinação de corte de ponto realizada por alguns Reitores de Institutos 
Federais, face o movimento grevista que ocorre em âmbito nacional.  

 

Primeiramente, para fins de responder ao questionamento 
formulado, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso 

Extraordinário nº 693.456, com repercussão geral, decidindo pela  constitucionalidade 
do desconto dos dias parados dos servidores públicos em greve. A decisão, tomada 
por 6 votos, foi dos Ministros Dias Toffoli (Relator), Gilmar Mendes, Teori Zavascki, 

Carmen Lúcia, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux. Votaram contra o desconto dos dias 
parados os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio Melo e Ricardo 

Lewandowski. 
 
Ao final do julgamento foi aprovada a seguinte tese, com 

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". 

 
Ocorre que, o instituto da repercussão geral, repercute 

diretamente sobre os processos judiciais sobre o tema. Assim, é vinculativa tão 
somente para o Poder Judiciário, não vinculando outros Poderes, como o Executivo e 
Legislativo. Em nem poderia atingir outros poderes, em razão da previsão 

constitucional elencada no artigo 2º da Carta Magna: 
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 Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 
 

Assim, uma decisão do STF em repercussão geral não 
vincula os demais Poderes. No próprio site do Supremo Tribunal consta o conceito de 

Repercussão Geral:  
 
A Repercussão Geral é um instrumento processual inserido 

na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda 
Constitucional 45, conhecida como a “Reforma do 

Judiciário”. O objetivo desta ferramenta é possibilitar que o 
Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos 
Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de 

relevância jurídica, política, social ou econômica. O uso 
desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de 
processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez 
constatada a existência de repercussão geral, o STF 
analisa o mérito da questão e a decisão proveniente 

dessa análise será aplicada posteriormente pelas 
instâncias inferiores, em casos idênticos. A preliminar de 

Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do STF, 
através de um sistema informatizado, com votação 
eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião física dos 

membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE são 
necessários pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema 

deverá ser julgado pela Corte. Após o relator do recurso 
lançar no sistema sua manifestação sobre a relevância do 
tema, os demais ministros têm 20 dias para votar. As 

abstenções nessa votação são consideradas como 
favoráveis à ocorrência de repercussão geral na matéria.  
 
Resta inequívoco que a repercussão geral é instrumento 

para diminuição de processos com recursos sejam encaminhados a Suprema Corte e o 

julgamento de mérito será aplicado após pelas instâncias inferiores em processos 
iguais.  

 
Em nenhum momento, repita-se, a decisão proferida em 

repercussão geral vincula os demais órgãos da Administração Pública do Poder 

Executivo.  
 

Ademais, o acórdão do Recurso Extraordinário nº 693.456 
sequer foi publicado. Somente após publicação e não havendo nenhum recurso, como 
o transito em julgado é que passará a gerar efeitos perante as instâncias inferiores do 
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Poder Judiciário. Sem a intimação e transito em julgado da decisão não está a gerar 

efeitos.  
 
O artigo 269 do Código de Processo Civil erige que 

“Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do 
processo”. Ora, sem intimação da decisão do STF então as partes e interessados não 

estão cientes, configurando mera notícia até então.  
 
No atinente ao tema também é esclarecedora a decisão do 

Ministro Celso de Mello, em 14 de março de 2012, conforme segue:  
 

Com efeito, a simples notícia do julgamento, além de não 
dar início à fluência do prazo recursal, também não legitima 
a interposição de recurso, por absoluta falta de objeto, 

conforme tem advertido o magistério jurisprudencial firmado 
pelo Supremo Tribunal Federal     (RTJ 187/498, Rel. Min. 

CELSO DE MELLO – AI 152.091-AgR/SP, Rel. Min. 
MOREIRA ALVES – AI 286.562/DF, Rel. Min. MAURÍCIO    
CORRÊA – AI 406.483-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES 

–               HC 81.675-ED/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES 
– RE 194.090-ED/RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 

232.115-ED-AgR/CE, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 
320.440-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.): 
 

“O termo inicial do prazo para recorrer extraordinariamente 
pressupõe que o acórdão tenha sido lavrado, assinado e 

publicadas as suas conclusões, não bastando a simples 
publicação da notícia do julgamento, ainda que em 
minuciosa súmula do decidido.” 
(RTJ 88/1012, Rel. Min. CORDEIRO GUERRA – grifei) 
 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA – ACÓRDÃO NÃO PUBLICADO – 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...). 
A interposição de recurso que se antecipe à própria 
publicação formal do acórdão revela-se comportamento 

processual extemporâneo e destituído de objeto. O prazo 
para interposição de recurso contra decisão colegiada só 
começa a fluir, ordinariamente, da publicação da súmula do 

acórdão no órgão oficial. Por isso mesmo, os pressupostos 
de cabimento dos embargos de declaração - obscuridade 

(...), contradição ou omissão - hão de ser aferidos em face 
do inteiro teor do acórdão a que se referem. A simples 
notícia do julgamento efetivado não dá início ao prazo 
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recursal.” 
(RTJ 143/718-719, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO CONTRA 

ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE IDÊNTICO 
RECURSO, PORQUANTO INTERPOSTO ANTES DE 

PUBLICADO O ACÓRDÃO QUE SE PRETENDIA 
IMPUGNAR. 
O acórdão embargado não conheceu dos embargos de 

declaração, por haverem se antecipado à publicação da 
decisão impugnada.” 
(RE 204.378-ED-ED/RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei) 
 
“O prazo para interposição de recurso se conta a partir da 

publicação do acórdão. Não serve como termo inicial a mera 
notícia do julgamento.” 
(Pet 1.320-AgR-AgR/DF, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei) 
 
Os fundamentos que dão suporte a essa orientação 

jurisprudencial põem em evidência a circunstância de que a 
publicação do acórdão gera efeitos processuais específicos, 

pois, além de formalizar a integração dessa peça essencial 
ao processo, confere-lhe existência jurídica e fixa-lhe o 
próprio conteúdo material. É mediante a efetiva ocorrência 

dessa publicação formal que se viabiliza, processualmente, 
a intimação das partes, inclusive para efeito de interposição, 

“opportuno tempore”, dos recursos pertinentes. 
 
Daí a advertência feita por MOACYR AMARAL SANTOS 

(“Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, vol. 3/26, 21ª 
ed., 2003, Saraiva), cuja lição, na matéria ora em exame, 

ressalta que “É da publicação que se conta o prazo para 
interposição do recurso” (grifei). 
 

Esse mesmo entendimento é perfilhado por JOSÉ 
FREDERICO MARQUES (“Manual de Direito Processual 

Civil”, vol. 3/29, item n. 528,  9ª ed., 1987, Saraiva), que, em 
magistério irrepreensível, acentua ser, a publicação do 
pronunciamento jurisdicional do Estado, o fato relevante 

“que lhe dá qualidade de ato do processo”, passível, então, a 
partir dessa formal divulgação no órgão oficial, de todas as 

conseqüências autorizadas pelo ordenamento positivo, 
notadamente aquelas de natureza recursal. 
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Igual percepção do tema é revelada por JOSÉ CARLOS 

BARBOSA MOREIRA (“Comentários ao Código de Processo 

Civil”, vol. V/681,  item n. 377, 2001, 9ª ed., Forense), cujo 

comentário, a respeito da indispensabilidade da publicação 

do acórdão, enfatiza, considerado o que dispõe o art. 506, 

III, do Código de Processo Civil, que é somente com a 

publicação do acórdão que “começa a correr o prazo de 

interposição de qualquer recurso porventura cabível”. 
 

Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço dos 

embargos de declaração de fls. 253/270. 
 
Ainda, referente a decisão somente gerar eficácia após o 

trânsito em julgado, temos os artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil:  

Art. 502.  Denomina-se coisa julgada material a autoridade 
que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não 
mais sujeita a recurso. 

Art. 503.  A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito 
tem força de lei nos limites da questão principal 
expressamente decidida. 

É inconteste que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 

693.456, atinente ao corte de ponto durante greve, é específica para os processos 
judiciais sobre o assunto, não vincula os órgãos do Poder Executivo, e nem aconteceu 

intimação do acórdão e muito menos transito em julgado.  
 
Outrossim, os Institutos Federais são dotados de autonomia, 

nos termos do artigo 207 da Constituição Federal e artigos 1º, 2º da Lei nº 11.892, de 
2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e 

criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  
 
Art. 207 da CF:  

Art. 207. As universidades gozam de autonomia 
didático-científica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, 
técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.  
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§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de 

pesquisa científica e tecnológica. 

Arts. 1º e 2º da Lei 11.892/08: 

Art. 1o  Fica instituída, no âmbito do sistema federal de 

ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e 
constituída pelas seguintes instituições: 

I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - 
Institutos Federais; 

II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; 

III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca - CEFET-RJ e de Minas Gerais - 
CEFET-MG; 

IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 

Federais; e  

V - Colégio Pedro II.   

Parágrafo único.  As instituições mencionadas nos 
incisos I, II, III e V do caput possuem natureza jurídica de 

autarquia, detentoras de autonomia administrativa, 
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 
disciplinar.   

Art. 2o  Os Institutos Federais são instituições de educação 
superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, 
especializados na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base 
na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei. 

§ 1o  Para efeito da incidência das disposições que regem a 
regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos 
cursos de educação superior, os Institutos Federais são 

equiparados às universidades federais. 
(...) 
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Consiste a autonomia administrativa das Instituições 
Federais de Ensino no poder de autodeterminação e autonormação relativos à 
organização e funcionamento de seus serviços e patrimônio próprios, inclusive no que 
diz respeito ao pessoal que deva prestá-los, e à prática de todos os atos de natureza 

administrativa inerentes a tais atribuições e necessários à sua própria vida e 
desenvolvimento.  

Tais poderes deverão ser exercidos sem ingerência de 

poderes estranhos às Universidades e Institutos Federais ou subordinação 
hierárquica a outros entes políticos ou administrativos. Trata-se, pois, na autonomia 
de meios para que as Instituições Federais de Ensino possam cumprir sua autonomia 

de fins. 

 

O Ministro Celso de Mello, quando do julgamento da ADI 
51/RJ, consignou no atinente à autonomia universitária, conforme segue o seguinte 

trecho: 

A autonomia de que gozam as universidades projeta-se, no 
que concerne ao seu conteúdo material, em três dimensões, 

a saber:  

a) autonomia didático-científica, de caráter principal, que 

confere à universidade, sob a égide do pluralismo de idéias, 

o direito à liberdade de ensino e de comunicação do 
pensamento. Essa expressão de autonomia universitária 
transforma a universidade no locus, no espaço social 

privilegiado da liberdade e é, em torno dela, que se 
desenvolvem os demais aspectos. As autonomias de 

natureza administrativa e financeira ostentam caráter 
acessório ou instrumental, em face daquela ordem didático-

científica, que apenas buscam complementar. (...) 

b) autonomia administrativa, de caráter acessório, que 

assegura à universidade, sempre em função de seu tríplice 

objetivo institucional, capacidade decisória para, de um lado, 
administrar os seus serviços, agindo e resolvendo interna 

corporis os assuntos de sua própria competência e, de 

outro lado, disciplinar as suas relações com os corpos 
docente, discente e administrativo que a integram.  

(...) 

 

A relação de acessoriedade – que torna ancilares, da 
autonomia didático-científica, as de caráter administrativo e 
financeiro – foi enfatizada pelo Egrégio Supremo Tribunal 
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Federal, quando reconheceu que são estas, na realidade, 

inerentes e imprescindíveis à plena realização daquela, que 
se assenta no princípio assecuratório da liberdade de 
cátedra (v. Revista Forense, vol 186/149) 

 
Ainda, sobre a autonomia universitária o ilustre doutrinador 

Pinto Ferreira1 leciona: 
 
A autonomia pode ser exercida em diversas esferas: no 

plano político, com o direito de as universidades e 
faculdades elegerem a sua lista sêxtupla de reitores ou 

diretores; no plano administrativo, dentro dos limites do seu 
peculiar interesse; no plano financeiro, com as suas verbas e 
o seu patrimônio próprio; no plano didático, estabelecendo 

os seus currículos; no plano disciplinar, a fim de manter a 
estrutura da sua ordem. A autonomia pode ser plena ou 

limitada, segundo a sua extensão, e será exercida tanto pela 
universidade como pelas unidades que a integram 
(faculdades, escolas e institutos). A autonomia plena não 

significa, entretanto, que a Universidade, que dela desfruta, 
possa esmagar e anular a autonomia limitada de que gozam 

as unidades integrantes da universidade.  

(...) 
Tudo se resume, pois, em uma questão de competências, de 

atribuição e exercício de competência. 

Nesses termos, os Institutos Federais possuem autonomia 
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar não estando 

vinculados a decisão de repercussão geral do STF.  

Noutro giro, a noticia da decisão do STF ressalva que os 
dias de greve não poderão ser descontados se ficar demonstrado que a greve foi 
provocada por conduta ilícita do Poder Público. Nesse sentido, por exemplo, é 

inequestionável que a Administração Pública não cumpre revisão geral e anual, não 
paga valores alimentares de exercícios anteriores, como retroativos de 

Reconhecimebnto de Saberes e Compentências – RSC, bem como descumprimento 
dos acordos firmados, até hoje não atendendo a determinação de racionalização de 
cargos, dentre outras cláusulas.  

 
O informe do julgamento do STF (eis que não publicado o 

acórdão) afirma, ainda, que é permitida a compensação em caso de acordo. No que diz 
respeito a esta, observa-se que é praxe, por exemplo, nas greves dos servidores das 

                                        
1  Comentários à Constituição Brasileira, 7° volume, Editora Saraiva, São Paulo, 1995, pág, 207 
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Instituições Federais de Ensino, possibilitando reposição de aulas a fim de não se 

comprometer o calendário acadêmico, que poderá ser anulado se não cumprido o 
número legal de aulas. 

 

Não há nenhuma determinação do Presidente da República, 
Ministério da Educação ou Ministério do Planejamento para fins de proceder ao corte 

de ponto e remuneração dos servidores que participam da greve, o que reforça que a 
tal iniciativa não deve partir dos Reitores. Nâo se pode ignorar que alguns 
Procuradores emitiram pareceres recomendando que os Reitores adotem a providencia 

extremas, mas evidentes que são recomendações, opinativos que não obrigam o 
gestor.  

 
Por fim, cumpre demonstrar que o Superior Tribunal de 

Justiça reconheceu que o servidor não pode ter descontos remuneratórios se participou 

de greve e realiza a reposição do trabalho e, mesmo que não aconteça a 
compensação, os descontos não podem incidir na totalidade dos vencimentos. 

Vejamos o seguinte aresto: 
 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GREVE. 

DESCONTO DOS DIAS PARADOS. POSSIBILIDADE. 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAR O DESCONTO. 
DESNECESSIDADE. PARCELAMENTO DA REPOSIÇÃO. 
ART. 46, § 1º, LEI N. 8.112/90. PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. PEDIDO DO INTERESSADO. 
POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  
 
1. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade do desconto 
dos dias parados e não compensados, provenientes do 

exercício do direito de greve, em parcela única sobre a 
remuneração do servidor público.  
 
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no 
sentido de que é licito o desconto dos dias não trabalhados 

em decorrência de movimento paredista. Precedentes: AgInt 
no AREsp 780.209/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/06/2016; EDcl 
no AgRg no AgRg no REsp 1497127/SC, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, 

DJe 25/5/2016; AgRg no REsp 1377047/RN, Rel. Ministra 
Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª 

REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 
31/3/2016.  
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3. Prescinde de prévio processo administrativo o desconto 

realizado no salário de servidores públicos referente a dias 
não trabalhados em decorrência de greve. Precedentes.  
 

4. Não há que se falar em necessidade de intimação pessoal 
para realizar a reposição dos dias parados por conta do 

exercício do direito de greve, quando há comprovação de 
que o próprio servidor público faz a opção pela 
compensação dos referidos dias em regime de mutirão.  
5. Falta razoabilidade e é contra legem normativo 
administrativo que impede o parcelamento em conformidade 

com a lei, por aplicação analógica do art 46, caput e § 1º, da 
Lei n. 8.112/90, a pedido do interessado, dos valores a 
serem restituídos à Administração Pública relativos ao 

desconto dos dias parados em razão do movimento 
paredista. 6. Recurso em mandado de segurança 

parcialmente provido. (STJ, RMS 49.339/SP, 2ª Turma, 
Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 06.10.2016).  

 

Esses são os fundamentos que motivam que os Reitores 
dos Institutos Federais não determinem o corte de ponto dos servidores que 

participam do movimento de greve por justas reivindicações.  

Brasília, 21 de novembro de 2016. 

 

 

Valmir Floriano Vieira de Andrade 


