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Regulamentação no Tribunal de Justiça ocorreu em abril
Funcionários temem não-implementação devido às limitações da

Lei de Responsabilidade Fiscal

Tribuna] dejusdça, a regulamentação da Lei
LI n° 13.467, de janeiro de 2000, ocorreu em
abril de 2001 A lei altera o plano de carreira dos
servidores efetivos do Poderjudiciário. Entre as mu-
danças trazidas pela nova norma, está o estabeleci-
mento de pontuações diferentes para cursos, se-
minários e congressos, atribuindo peso diferencia-
do para aqueles que têm relação direta com o Iraba-
lho do servidor. A promoção horizontal (elevação
de um padrão, no índice de 3,26%), segundo o
Sindicato dos Servidores dejustiça de l a instância
(Serjusmig), depende, entre outros fatores, dos cur-
sos feitos, da avaliação de desempenho e do efeti-
vo exercício. Já a promoção vertical, de acordo com
a entidade, depende da abertura de vagas para de-
terminado cargo ou função.

Segundo a presidente do Serjusmig, Sandra
Margareth Silvestrini de Souza, algumas mudan-
ças causaram apreensão nos funcionários. Os
servidores de 1 a instância são aqueles que atuam
no âmbito dos fóruns, como escrivães, escre-
ventes, oficiais de Justiça, comissários de meno-
res e assistentes sociais. "Estamos preocupados
com o futuro, pois a Lei de Responsabilidade Eis-
cal já influenciou a regulamentação da lei". Segun-
do Sandra, a partir de agora, a progressão e a

f7!	ma das piindipais reivindicações do Sindicato
dos Servidores do Tribunal de Contas do

Estado diz respeito à implementação da carreira na-
quele órgão - que foi objeto de projeto transfor-
mado na Lei n° 13.770, de 2000, que alterou o
plano de carreirados servidores efetivos. "Entra pia-
no, sai plano, e a carreira não é implementada. Há,
ainda, uma grande disparidade dos vencimentos de
princípio e final de carreira, com aumento de venci-
mentos dos cargos comissionados, que são, na sua
maioria, de recrutamento limitado, mas ocupados
por indicação política", afirma a coordenadora-gera]
do Sindicato, StelIa Pacheco Pimenta, ao analisar a
nova norma. "Somos também o único órgão do
Estado que não teve os 10% de reajuste aplicados
ao funcionalismo público de Minas", acrescenta, co-
brando mais informações da direção do órgão.

A regulamentação da Lei n° 13.770, de 2000,
está em suspenso por causa da análise, ainda em
curso, da sua repercussão financeira à luz da LRE A
informação é do diretor-geral. Wallace Oliveira Cha-

promoção dependerão de disponibilidade orça-
mentária; a tarefa de expedição dos atos passou a
ser do presidente do TJ e não mais do diretor-
geral, como ocorria antes; e a promoção hori-
zontal, cujo intervalo, antes, era obrigatoriamente
de dois anos, passou a ser de, no mínimo, dois
anos. "Temos o direito, mas não a garantia da
implementação das regras da carreira", diz a pre-
sidente.
Resposta - Segundo o diretor-geral do Tribunal,
Luiz Carlos Gonçalo Bói, do ponto de 'vista prático,
sempre foi observada a disponibilidade orçamentá-
ria na concessão dos benefícios da carreira. Antes,
os atos de concessão de progressão e promoção
horizontal cabiam ao diretor-geral e os de promo-
ção vertical, ao presidente. Agora, houve uma unifi-
cação, que, para Elói, não comprometerá a agilidade
do processo. "O plano de carreira do Tribunal evo-
luiu e se adaptou à realidade do Estado e do Poder.
Ao mesmo tempo em que explicitamos as regras,
houve o acerto da repercussão financeira", diz. Ele
acrescenta ainda que o Tribunal está desistindo de
criar cargos em comissão, seja de recrutamento am-
PIO ou limitado, pois a própria carreira está preven-
do atribuições mais complexas, não sendo neces-
sário um "organograma pesado".

ves, que conversou com o Parceria, tendo em vista
que o diretor administrativo, Guilherme Costa, está
de licença médica. "Não podemos disparara regula-
mentação e incorrer em faltas", alega, usando o
mesmo raciocínio com relação ao reajuste de 10%.
afirmando que o órgão está fazendo projeções da
despesa até 2002 e analisando a expectativa de cres-
cimento da receita. Com relação ao valor do salário
inicial - entre R$ 940,00 e R$ 1,1 mil para o
técnico com curso superior—, Chaves pondera
que ele é fixado em lei. Acrescenta que houve
uma recomposição dos salários dos coordena-
dores para estimular o técnico de meio de carrei-
ra em diante a ocupar os cargos de recrutamento
limitado.

O presidente da Associação dos Servidores do
TCE, Misael Santana, opina que a lei contribuiu para
valorizar o funcionário que investe em sua
profissionalização. Ele não acredita em não-regula-
mentação, apesar da LRL ponderando que há esfor-
ços de economia sendo empreeendidos.

E O EXECUTIVO?
No Executivo, que conta com 450

mi? servidores, a reivindicação

principaldas entidades de classe

diz respeito à elevação do nível

salarial, hoje muito baixo. A

indefinição da situação dos

servidores do quadro de função

pública é uma queixa. Segundo a

superintendente central de Cargos,

Carreiras e Vencimentos da

Secretaria de Estado de Recursos

manos eAdministração, Mana

Tha Is da Costa Oliveira Santos, a

instituição da Parcela

Remur,eratória Complementar

(PCR), emjúnho de 2000, veio

recompor os salán'os dos
servidores. No caso do nível
elementar, servidores que, segundo

ela, ganhavam R$ 150, 00, com a
PCR, conseguiram fazer o salário
chegara R$400,00. Ela defende,

ainda, que o desenvolvünento da

carreira do servidor fique atrelado

ao treinamento, à educação

continuada e àperspectíva de

crescimento salarial, mas lembra

que o Executivo 'padece como um

todo 'no Brasil. Ressalta, por outro

lado, a perspectiva de instituição

da avaliação de desempenho

sistemática para o quadro geralde

servidores, até o final deste ano,

como prevê decreto do Executivo

de 1994.

No Tribunal de Contas, ainda
não há definição
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