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• Carreira na Assembléia

o procurador da Casa afirma que só refonna constitucional de outubro pode abrir perspectivas para ascensões
Ministério Público, da Procuradoria, onde
é fácil visualizar a integração de funções
que existem entre os diversos cargos que
a compõem. Em outras, já é mais difícil
estabelecer um fio condutor que sinalize
as possíveis semelhanças que existem en-
tre eles. Um servidor, por exemplo, que
entrou para a Assembléia através de um
concurso para datilógrafo e, ao longo dos
anos, formou-se em Medicina, como
promovê-lo? Como justificar a sua
ascenção ao Departamento de Saúde e
Assistência, se não existe um vínculo en-
tre sua função originária e a de um médico
que atue no Departamento? Assim, apesar
de termos um Sistema de Carreira do
Servidor implantado é dificil viabilizar
essa mudança de cargo, por concurso in-
terno ou outro instrumento, sem correr o
risco de estar usando um recurso
inconsti tucional.

O artigo 37 da Constituição de 88 veio.
então. restringir o acesso do servidor a
sua carreira?

Na minha avaliação, sim. A nova
Constituição eliminou a possibilidade de
realização da seleção competitiva interna
e de outras figuras de provimento deriva-
do, porque os constituintes acreditavam
que esse instrumentos favoreciam algu-
mas pessoas. Mas não é bem assim. É o
mal uso desses instrumentos que promo-
veu algumas distorções, o que, a rigor,
nem mesmo o concurso externo está livre.
No caso da Assembléia Legislativa, a
nossa experiência com os concursos inter-
nos sempre foi muito positiva. Os testes de
seleção eram muito rigorosos e já tivemos
casos de um candidato ser aprovado no
concurso externo e eliminado na prova
interna. Então, a Constituição poderia, ao
invés de eliminar esse recurso, ter discipli-
nado a seleção competitiva interna. Para
mim, mudar a legislação foi um retroces-
so.

Existem vários casos defimcionários da
Assembléia que estão com suas carreiras
bloqueadas em fimção dessa decisão. O
que eles podem esperar?

Não utilizamos até hoje, o recurso da
Ascenção para promover funcionários por
uma questão de cautela e, agora, será mais
dificil ainda adotarmos esse instrumento,
em função da decisão do Supremo Tribu-
nal Federal. Assim, a única possibilidade
que vislumbro é a reforma constitucional
de outubro. Antes disso, qualquer coisa
que fizermos será apenas um atenuante.
Aqueles funcionários, por exemplo, que
estão se submetendo ao concurso externo
para mudança de cargo, se aprovados,
entram se perder os pontos acumulados
anteriormente, mantendo o seu mesmo
padrão, se este for superior ao cargo,
objeto do concurso.

AAssembléia Legislati-
vajá tem um sistema de
carreira do servidor im-
plantado. Quais são os
instrumentos que ele
oferece para o funcio-
nário ascender na sua
carreira?

De fato, a Assem-
bléia Legislativa foi o
primeiro órgão no Esta-
do a adotar um plano de
carreira, aprovado em
agosto de 1990 e deta-
lhado na Resolução
5.086. A sua elaboração

demandou mais de um ano e meio de estudos
técnicos préyios, até sua aprovação final. Na
Subseção II do Capítulo I estão os artigos que
estabelecem o desenvolvimento do servidor
na carreira, que se processará por progressão,
promoção e ascensão.

O senhor poderia detalhar essas três possi-
bilidades?

A Progressão é a passagem ao padrão
seguinte dentro de um mesmo nível, condici-
onada ao interstício de dois anos e à avaliação
de desempenho funcional do servidor. Assim,
um Agente de Apoio às Atividades da Secre-
taria que estiver no padrão AL-2, por exem-
plo, se responder a essas condições, ascender
ao AL-3. A Promoção é a passagem ao nível
subseqüente no mesmo cargo, a cada interstí-
cio de três anos, atendendo também a alguns
condicionantes. E, finalmente, a Ascenção,
que é a passagem do servidor do último nível
de cada grau de escolaridade para o primeiro
subseqüente na carreira. E é nesse ponto que
temos enfrentado dificuldades.

Essa travessia implica numa mudança de
cargo que. pela Constituição de 88. só deve-
rá ocorrer através de concurso público. não
. ?e.
Exatamente. Essa é a nossa leitura e, por

isso, apesar de estar prevista na Resolução
5.086, ainda não utilizamos esse recurso. O
que acontece é que o artigo 37, inciso II da
nova Carta Magna diz apenas -que "a
investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso
público" e, ao eliminar a palavra "primeira"
antes de "investidura", conforme a Constitui-
ção de 69, tornou.sem valor qualquer instru-
mento de promoção interna que resulte em
mudança de cargo, mantendo apenas o con-
curso externo eomo meio de ascenção.

Mas existem leituras diferentes. A Procura-
doria da República emMinas Gerais enten-
de. por exemplo. que se existe uma carreira
organizada e se adotada para efeito de pro-
moção. é possível. através de concurso in-
terno. promover essa mudança de cargo.

Concordo, em parte, com essa interpreta-
ção. Existem algumas carreira que são clás-
sicas, como aqueles do Poder Judiciário, do

o procurador Júlio Esteves não vê
como a Assembléia possa desbloquear
algumas carreiras

Uma funcionária entrou como
faxineira no TRT e, em menos de
um mês, já era técnica judiciária,
com vencimento bem mais alto

que o seu de origem

Os obstáculos da nova constituição

A Assembléia foi o primeiro
órgão do Estado a dotar um plano
de carreira, mas a Constituição
de 88 inviabiliza as promoções
através de concursos internos

"Não é a seleção interna que
pode prejudicar os servidores,
mas o mal uso dela. E a
experiência da Assembléia com
os concursos internos sempre foi
muito positiva.
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