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Se o servidor
estiver cônscio do
nexo existente
entre sua remu-
neração e a recoita
do Estado, ele
poderá ser poten-
cialmente . um
agente fiscal. Por
outro lado, poderá
ser também um
agente raciona-
lizador de gastos,
revendo sua pos-
tura e a dos colegas
com relação ao
desperdício de re-
cursos públicos.

Finalmente, deve-se assinalar que seria míope
a abordagem que não considera'sse a satisfação
do usuário do serviço público. É preciso, pois,
que criem mecanismos de aferição, pela
sociedade, da qualidade do serviço oferecido, o
que, sem dúvida, teria refiexos nos ganhos do
servidor.
A manutenção de um quadro de pessoal

qualitativa e quantitativamente adequ~do,
mediante política que assegure remuneração
justa e valorização dos recursos humanos, é
condição da eficiência e da eficácia dos serviços
prestados ao contribuinte. Nesse aspecto, cumpre
ressaltar que a ALEMG vem perseguindo, há
mais de seis anos, esse objetivo, que se traduziu
nos projetos de modernização administrativa e
de profissionalização do servidor, com o
conseqüente enxugamento da máquina,
racionalização do trabalho, priorização do
instituto do mérito, combinados com o controle
da produtividade e aconquista de taxas crescentes
de eficiência.

inflação. Por outro lado, é imperiosa a
observância da limitação dos recursos do Estado,
da qualidade do serviço público prestado à
coletividade e da autonomia constitucional de
cada Poder.
Um outro aspecto que merece destaque é a

necessidade de qüe o servidor seja parceiro na
gestão da coisa pública, sendo treinado e
capacitado para ser, inclusive, um agente de
mudança.
Qualquer proposta de isonomia ou política

salarial esbarra na receita do Estado. Este poderia
aumentllf relativamente sua capacidade
extrativa, •.~m, necessariamente, penalizar a
população com aumento de alíquotas ou novos
tributos.

Isonomia, como igualdade de vencimentos
dos servidores públicos, é assunto antigo. Em
nome do chamado princípio da paridade,
estabelecido pela legislação revolucionária (Ato
Institucional n°2, de 27/10/65 -art. 25) e acolhido
pela Carta de 1967, no art. 106, já se cuidava de
assegurar a aplicação, aos funcionários dos
.Poderes Legislativo e Judiciário, dos sistemas de
classificação e níveis de vencimentos dos cargos
do Poder Executivo.
O balizamento atual da isonomia encontra-se

nos arts. 37, XI, e 39, S l°, da Constituição
Federal de 1988, regulamentados pela Lei n°
8.448, de 2In/92.
Não se desconhece a crise do setor público

brasileiro, cujos efeitos repercutem diretamente
na situação do
servidor público.
Esse quadro é

determinado,
sobretudo, pelo
clientelismo,
responsável pelo
"inchaço"
administrativo;
pelo paternalismo,
que gera distorções
no serviço público;
pelo arrocho sàla-
rial, de que se vale
o Governo para
equilibrar suas
contas.
A sociedade reclama, m mais, ética na

política. Do agente público se espera, além da
probidade administrativa, o discernimento
necessário a uma administração competente.
Isonomia, na verdade, tem o significado de

regras únicas para todos, e não de salários iguais
para todos. Não é inviável, porém, estabelecer
parâmetros gerais para as diversas categorias,
re~ervando-se a cada Poder liberdade para
exercer sua política de pessoal.
No âmbito do Estado, a matéri:. obedece às

diretrizes traçadas pelo~ arts. 24, ~~ 1°e 2°, e 32
da Constituição de Minas e pelo art. 34 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
A isonomia vem sendo discutida de forma

passional, como solução paraa revisãode salários,
hoje extremamente corroídos, por força,
inclusive, da intlação.
Mas uma análise conseqüente deve considerar

variáveis complexas: se, por um lado, a isonomia
deve estar associada à política salarial, esta, por
~ma vez. deve estar compatibilizada com a
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