
  

 

PARECER 

 

À DIRETORIA DO SINDIUECE 

 

Tema: Prorrogação excepcional dos contratos até 31 de outubro de 2021 

em face da alteração promovida à Emenda Constitucional n. 110. 

 

O art. 154 da Constituição Estadual, em seu inciso XVI e §10°, 

autoriza a contratação de servidores públicos por tempo determinado, desde que 

observada a excepcionalidade emanada do interesse público. 

Tais contratos, de acordo com a norma constitucional, podem ter 

prazo de até doze meses, prorrogáveis por até mais doze meses, desde que 

remanesça a necessidade que ensejou a contratação temporária. 

O §10° do mesmo dispositivo permite que no caso dos 

professores estaduais os contratos prorrogados possam ser prorrogados em 

razão de força maior, no limite necessário à reposição das aulas. 

A Emenda Constitucional n. 110/2021, aprovada em maio do 

corrente ano pela ALCE e sancionada pelo governador Camilo Santana, no 

mesmo caminho das emendas anteriores, autorizou a prorrogação de contratos 

temporários, mantendo as alterações no citado §10°, em face do estado de 

calamidade pública consignado no Decreto Legislativo n. 543/2020, em 

decorrência da pandemia advinda da Covid-19. 

Esta emenda constitucional tornou possível a prorrogação, até 

31 de outubro de 2021, dos contratos temporários que teriam o prazo decorrido 

até 31 de maio. Restou votada e sancionada a seguinte redação da Emenda 

Constitucional n. 110, in verbis: 

 
Art. 1° Fica autorizada a prorrogação excepcional, até o dia 31 de 

outubro de 2021, dos contratos de professores temporários 

celebrados pelas instituições de ensino superior do Estado, nos 



  

 

termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, que estejam 

vigentes por ocasião da publicação desta Emenda. 

 

Parece evidente que a prorrogação, caso necessária para o 

atendimento da necessidade do serviço público, como efetivamente o é, deverá 

ser materializada até o dia 31 de outubro de 2021, para todos os professores em 

atividade por ocasião da publicação da referida emenda. 

Sabe-se que uma norma de natureza constitucional, quando 

escrita e direcionada a uma excepcionalidade, não inclui ou deixa de incluir 

expressões sem um objetivo, resta claro que o intento do Constituinte 

Reformador, ao editar a EC 110, foi permitir a prorrogação até 31 de outubro de 

2021. Destarte, o prazo de prorrogação excepcional em decorrência do período 

de crise sanitária não foi um teto, mas uma alternativa. Não pode, portanto, o 

administrator escolher período menor ou mais estrito. 

De modo que, o professor que tem seu contrato temporário 

vigente na data da publicação da Emenda Constitucional 110/2021, de forma 

excepcional, tem garantida extensão contratual até 31 de outubro de 2021, não 

havendo alternativa, faculdade, opção ou arbítrio da IES em definir até quando 

ocorrerá a prorrogação. 

Mencionada intelecção adotada pelo legislativo estadual 

remonta às raízes do Estado Democrático de Direito, impedindo posturas 

discriminatórias e perseguidoras por parte dos Entes e Agentes Públicos, em 

atenção não apenas ao princípio da isonomia, mas, sobretudo, ao dever de 

observância ao princípio da legalidade administrativa, que, diferentemente do 

que traduz a legalidade civil comum, permite ao agente público fazer apenas 

aquilo que a lei expressamente autoriza. 

A lógica de respeito aos princípios da isonomia e da legalidade 

administrativa foi mais uma vez privilegiada, de forma expressa, na recente 

alteração promovida à EC n. 110, que traz em seu texto os seguintes dizeres: 

“(...) que estejam vigentes por ocasião da publicação desta Emenda”. 



  

 

Por mais basilar que pareça esta explanação, em momento de 

dúvida acerca da aplicação de determinada norma, necessário se faz recorrer 

às mais simples regras de hermenêutica da norma constitucional. A 

excepcionalidade deve ter interpretação absolutamente vinculada ao texto 

normativo.     

A referida expressão encontra-se não com o intuito de 

estabelecer um marco temporal limite para a prorrogação dentro de uma 

discricionariedade do Agente Público que em nenhum momento foi garantida, 

mas como indicação de que todos os que estejam em atividade terão seus 

contratos temporários prorrogados até 31 de outubro. 

Quanto à necessidade do serviço e forma de organização do 

trabalho docente, parecem viáveis e necessárias, a partir das proposições das 

respectivas coordenações dos cursos, que se estabeleça inclusão de disciplinas 

na oferta do semestre de 2020.2 para ministração em 100 dias letivos, 

garantindo-se melhores condições de ensino-aprendizagem, conforme nota da 

SINDUECE enviada em anexo; e respeitando-se a demanda apresentada pelas 

coordenações de cursos e o interesse na prorrogação de contratos de 

professoras/es substitutas/os e temporários. 
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