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Sobre a Lei Complementar Estadual 215/2020

A LC 215/2020 dispõe sobre as medidas para a contenção de gastos públicos dos 

poderes Executivo e Legislativo, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública 

do Estado, durante o período emergencial e de calamidade pública decorrente da 

pandemia provocada pelo novo coronavírus. Ou seja, trata-se de uma política de 

contingenciamento de gastos, com vistas à situação pandêmica.
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1. Cabe ação judicial coletiva?

Não cabe ação judicial coletiva, pois o Mandado de Segurança coletivo exige uma 

série de requisitos que não é constatada no caso dos professores. Muito embora 

o MS coletivo se destine a proteger direito líquido e certo de natureza coletiva, 

de um grupo determinado de pessoas, no caso dos professores não há uma 

homogeneidade nas situações dos processos de ascensão e progressão funcionais, 

bem como de estágios probatórios. 

A lei diz que deve existir uma homogeneidade a ser defendida coletivamente, 

ou seja, decorrentes de origem comum ou de uma situação muito específica da 

totalidade ou parte dos associados. No caso dos processos dos professores, estes 

tiveram datas de início diferentes, encontram-se em diferentes setores, paralisados 

por situações distintas, e, via de consequência, terão pedidos diferentes no âmbito 

do MS, o que impossibilita o manejo da ação coletiva pela SINDUECE.
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2. Então, qual é a ação cabível?

A ação cabível é o Mandado de Segurança individual, pois nesse tipo de demanda 

se consegue averiguar a situação particular do processo de cada professor, pois é 

necessário que se analise de maneira pormenorizada o processo administrativo, 

verificar a sua tramitação e descrever o que ocorreu particularmente em 

cada caso.

O mandado de segurança é previsto constitucionalmente, sendo recomendado 

sempre que há a transgressão de algum direito líquido e certo não amparado 

por nenhum outro meio. Por isso, se presta a controlar os atos da administração 

pública, como é o caso da presente situação.
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3. Qual o procedimento para ingressar com o mandado 

de segurança individual?

É necessário que o professor agende uma conversa/atendimento com a assessoria 

jurídica da SINDUECE para que exponha sobre o tipo do processo, período de 

início, paralisações, análise de documentação, e outras informações que julgar 

importante para que a assessoria proceda da melhor maneira e dê seguimento 

àquele caso em particular com a demanda judicial.
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4. Quais documentos preciso reunir para o mandado 

de segurança individual?

É bem importante que a peça inicial (o próprio mandado de segurança) reúna 

todos os documentos imprescindíveis e comprobatórios do direito líquido e 

certo defendido, então, além de documentos pessoais, é importante que o autor 

reúna fichas e históricos funcionais com a instituição, documento que comprove 

titulações e outras formações relevantes, cópia do processo administrativo (que 

pode ser verificada pela própria assessoria com acesso ao portal em que tramita), 

bem como outros documentos pertinentes que a assessoria jurídica julgar 

importante para o caso em específico.
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5. A decisão do MS individual pode garantir que sejam implantados 

os efeitos constitucionais e financeiros previstos?

Não. A decisão nesse MS em específico não pode garantir a imediata implantação 

dos efeitos previstos, isso porque o Poder Judiciário vai se pronunciar apenas no 

sentido da demora da tramitação dos processos, exigindo que haja uma celeridade 

nos processos e, consequentemente, uma resposta.

Quanto a tal resposta, esta pode ser tanto positiva quanto negativa para os 

professores, ou seja, a ordem de segurança será para um resultado, e não uma 

obrigatoriedade para a implantação de efeitos, haja vista que tal decisão é de 

competência do Executivo e o Poder Judiciário não pode adentrar em tal esfera.
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6. O exercício financeiro do ano de 2020 será pago?

O texto da Lei Complementar Estadual 215/2020 afirma que restarão postergados 

para o exercício de 2021 “a implantação em folha e dos consequentes efeitos 

financeiros de quaisquer ascensões funcionais, promoção ou progressão, 

referentes ao exercício de 2020”, ou seja, a LC limita a suspensão apenas ao 

exercício de 2020, não havendo nenhum óbice quanto ao exercício de 2021.

Dessa forma, ao professor que tem direito adquirido até o ano de 2020, leia-se, antes 

de 2020, deve ser assegurado o direito referente a todo o período, com exceção 

do ano de 2020, que não será pago em razão da política de contingenciamento de 

gastos do poder público.
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7. E com relação aos processos de estágio probatório que sequer tem 

efeitos financeiros?

Conforme falado, o texto da LC 215/2020 apenas posterga a implantação sobre 

processos que gerem, de alguma forma, efeitos financeiros, de modo que os 

processos de estágio probatório, que sequer tem efeitos financeiros e apenas se 

prestam a comprovações internas/acadêmicas/funcionais, não deveriam ser 

atingidos pela demora em sua tramitação/processamento, tanto no ano de 2020 

como no ano de 2021.

Dessa forma, se a LC não traz nenhuma vedação quanto a implantações que gerem 

efeitos puramente acadêmicos, a Administração Pública não poderia embasar-

se em tal instrumento normativo para suspender processos dessa natureza, ou 

seja, tais processos que versem unicamente sobre essas implantações sem fins 

financeiros, deve ter seu prosseguimento imediato.
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8. Existe possibilidade de pedido de dano material em razão da 

demora dos processos?

Depende. Se o processo paralisado está gerando alguma perda patrimonial 

particular, é possível o pedido de dano material.

Para tanto, é importante que o professor guarde comprovantes que servirão 

como prova documental no processo judicial, capazes de comprovar a efetiva 

lesão patrimonial ou em casos em que se deixou de ganhar determinada quantia 

em razão da mora do Poder Público. Isso porque o pedido de dano material no 

judiciário depende de provas concretas, preferencialmente documentais, como 

as mencionadas.
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Por outro lado, não cabe pedido de dano material apenas em razão da demora de 

processos de ascensão e progressão funcionais, pois, conforme dito anteriormente, 

é necessário que haja uma efetiva lesão ao patrimônio do indivíduo (dano material 

emergente) ou aquilo que se deixou de ganhar (dano material à título de lucros 

cessantes) de uma situação já estabelecida, o que não é o caso dos processos de 

ascensão e progressão funcionais.



Explicações finais

A Diretoria do SINDUECE está disponível para assessorar os trabalhadores que 

desejem mais informações ou direcionamento específico para ingressar com ação 

individual e sanar quaisquer outras dúvidas.

Fortaleza/CE, 15 de junho de 2021.
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