
As novas perspectivas da carreira do servidor
Júlio César Esteves explica as mudanças introduzidas no Sistema de Carreira do Servidor da AL

A elaboração do Projeto de Resolução 2.037/94
contou com a participação dos técnicos da Casa, no
assessoramento à Mesa da Assembléia. O secretário
de Suporte Temático e Processual, Júlio César dos
Santos Esteves,foi um dos que estiveram envolvidos
nesse trabalho, junto com a secretária de Assuntos
Especiais, Fádua Hamdan de Matos Bayão, a secre-
tária de Planejamento e Desenvolvimento Institucio-
nal, Cláudia Sampaio Costa, a Gerente-Geral de
Pessoal, Mara Denise Ribeiro de Morais, a Gerente-
Gera/de Planejamento e Coordenação, Neusa Maria
Pampolini Barbosa, e o diretor da Escola do Legisla-
tivo, José Hipólito de Moura Faria.

Nesta entrevista ao PARCERIA, Júlio César
Esteves faz uma avaliação geral das inovações intro-
duzidas pelo Projeto de Resolução 2.037 no Sistema
de Carreira do Servidor da Assembléia, recuperando
parte da história do desenvolvimento desse sistema e
apontando as novas tendências da carreira do
servidor.

PARCERIA - O que motivou a Mesa da Assembléia
na elaboração deste Projeto de Resolução?
JÚLIO ESTEVES - A motivação principal foi a de
aprimorar o Sistema de Carreira do Servidor da As-
sembléia Legislativa, instituído pela Resolução 5.086/
90. Desde a sua primeira aplicação, a Assembléia tem
buscado aperfeiçoar os mecanismos de desenvolvi-
mento na carreira que, na prática, apresentaram al-
guns problemas. A iniciativa de agora é uma continui-
dade desse trabalho. Neste caso específico, tivemos
ainda um impulso adicional, a partir do Projeto de Lei
2.016194, do Tribunal de Justiça, que está em tramita-
ção na Casa. O projeto trata, da mesma forma, do
aperfeiçoamento do sistema de carreira do Judiciário,
que é muito semelhante ao nosso e nele foi inspirado.
Ele aborda alguns aspectos que, no nosso caso, tam-
bém estavam limitando o crescimento do servidor e
isso nos estimulou a prosseguir no aprimoramento da
nossa própria legislação.

PARCERIA - Quais são estes aspectos?
JE— A Resolução 5.086 estabeleceu três mecanismos
básicos de desenvolvimento na carreira: a Progressão,
a Promoção e a Ascensão. Mas, na prática, vínhamos
adotando apenas a Progressão e a Promoção, pois a
Ascensão, apesar de sempre ter sido adotada dentro do
setor público como instrumento de desenvolvimento
na carreira, ficou engessada com a nova Constituição.
Anteriormente, esta definia que a P investidura em
cargo público se daria através de concurso público. O
novo texto constitucional, no seu artigo 37, omitiu a
expressão"!' investidura", estabelecendo apenas que
o ingresso no serviço público dependerá de concurso
público, abolindo os recursos de provimento deriva-
do. O que isso significou? Significou que os concursos
internos, para provimento de parte de vagas disponí-
veis, deixou de existir e, com isso, inviabilizou a
aplicação do mecanismo da Ascensão.

PARCERIA —E como isso comprometeu o desenvol-
vimento da carreira do servidor da Assembléia?
JE - O nosso Sistema de Carreira estabeleceu três
cargos: Agente, Oficial de Apoio e Técnico. Neles, o
servidor percorre toda a amplitude de padrões, cons-
truindo sua carreira. Mas o que estava acontecendo?
O Agente ou o Oficial, quando chegavam no último
padrão do terceiro nível, previsto para seu cargo,
estava com sua carreira encerrada, pois ele não podia
mudar de cargo, a não ser através de um concurso
público externo. Quem tentou aplicar o mecanismo da
Ascensão teve de voltar atrás, pois o entendimento do
Judiciário era ode que este instrumento era inconsti-
tucional. As decisões judiciais, no entanto, não eram

Júlio: os grandes problemas foram resolvidos

Progressão - É a passagem ao padrão seguinte
dentro do mesmo nível, condicionada ao inters-
tício de dois anos e à avaliação de desempenho
funcional do servidor.
Promoção - É a passagem ao nível subsequen-
te no mesmo cargo, a cada interstício de três
anos, condicionada a alguns requisitos, como
comprovação de escolaridade e bom desempe-
nho na avaliação.
Como Projeto de Resolução 2.037/94,0 Siste-
ma de Carreira passa a contar com dois instru-
mentos diferentes: a Promoção de Nível, que é
semelhante à adotada até hoje e a Promoção de
Classe, que é a passagem do nível especial de
uma classe de cargos para o nível 1 da classe
subseqüente, condicionada à existência de vaga,
à comprovação da escolaridade exigida e a
processo avaliativo específico.
Ascensão— É a passagem do servidor do último
nível de cada grau de escolaridade para o pri-
meiro subseqüente na carreira, também condi-
cionada a alguns requisitos. Até hoje, esse
instrumento não foi utilizado.

absolutas. A mudança de cargo poderia ocorrer, no
caso deste estar incluído dentro da carreira e ter uma
relação de continuidade na linha de complexidade do
cargo anterior.

PARCERIA - O que isso significa?
JE - Significa que se o novo cargo for uma continui-
dade do anterior, no que diz respeito às responsabili-
dades da função, natureza do trabalho, etc, não há
impedimento constitucional. O que não é aceitável é
uma pessoa entrar no serviço público através de um
concurso para preenchimento de vagas para datiló-
grafos, por exemplo, e daí a alguns meses ser alçado
à função de médico, técnico ou outro cargo que não
mantém relação com a função de datilógrafo. E o
Projeto de Lei 2.016, de autoria do Tribunal de Justiça,
equacionou esse entrave de forma bastante adequada,
desdobrando os cargos da sua carreira, equivalentes
aos nossos agentes e oficiais, em duas classes - A e B
- permitindo assim ao servidor prosseguir na sua
carreira.

PARCERIA - E como a Mesa da Assembléia traba-
lhou essa questão no seu Projeto de Resolução?
JE - A partir dos pareceres do Supremo Tribunal
Federal, já vínhamos analisando essa mesma alterna-
tiva, pois era a que se mostrava viável e coerente com
as decisões do STF. O Projeto de Resolução 2.037194
criou, então, entre os nossos mecanismos de carreira,
a possibilidade de mudança de escolaridade para o
agente e o oficial, através da Promoção de Classe. Ou
seja, também desdobramos esses cargos em duas
classes - A e B - sendo que a segunda é uma
continuidade da primeira. Para ter acesso a ela, o
servidor terá que preencher alguns requisitos, como
atender à escolaridade exigida (segundo grau para
Agente e terceiro grau para o Oficial) e passar por um
processo de avaliação específica. Outra condição é,
naturalmente, de que haja disponibilidade de vaga no
cargo B. Com isso, a nossa carreira passa a contar
agora com seis cargos: Agente A e B, Oficial A e B,
Técnico e Procurador.

PARCERIA - Quais as outras mudanças que estão
sendo introduzidas pelo Projeto de Resolução?
JE - O PR 2.037 tenta ainda disciplinar, de forma
mais simples e abrangente, os critérios de aplicação
dos demais mecanismos de desenvolvimento na car-
reira - a Promoção e a Progressão. O que acontece
hoje é que esses critérios não estão bem definidos e,
na prática, se confundem. A partir de agora, então, a
Resolução 5.086 vai estabelecer apenas as grandes
linhas, os requisitos máximos, e a Mesa disciplinará
os demais requisitos. Por exemplo: a Resolução 5.086
estabelece que o tempo de serviço será um critério
para o acesso à Promoção e ainda quantificará esse
período. A Mesa definirá o que se entende por tempo,
ou seja, licença para tratamento de saúde será contada
ou não? O período 4a licença-maternidade estará
incluído nesse tempo ou não? E assim por diante.

PARCERIA - Quais outras mudanças você destaca-
ria?
JE - Está sendo instituída ainda a Função Gratificada
de Assessoramento. A Resolução 5.086 extinguiu
uma série de cargos em comissão e criou as Funções
Gratificadas 1, 2 e 3, mais tarde transformadas em
FGM, FGS e FGG. Nessa mudança, a função de
assessor não foi alterada. Agora, ela passa a integrar
a segunda perna do Y na carreira do servidor, que são
as Funções Gratificadas, sem que, no entanto, a
função de assessor seja extinta. Isso significa que, se
o atual ocupante de uma função de assessor se interes-
sar em prosseguir sua carreira nessa direção, terá de
se inscrever no Banco de Potencial de Gerenciamento
e Assessoramento.

PARCERIA - O que significa esta inovação?
JE— Significa que, se o meu perfil profissional é mais
técnico, ou seja, não tenho habilidades para o geren-
ciamento, agora passo a ter a possibilidade de fazer
uma carreira como assessor. O PR 2.037 extingue
ainda a Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamen-
to Funcional (GIAF), mantendo-a apenas para o
último nível do cargo de Técnico de Apoio.

PARCERIA - Com estas mudanças, o Sistema de
Carreira do Servidor da Assembléia atinge a sua
maturidade?
JE - Sem dúvida, o Projeto de Resolução equaciona
os grandes problemas que enfrentávamos na aplica-
ção da Resolução 5.086, mas não podemos afirmar
com certeza que, na prática, não surjam outros, que
exijam novos aperfeiçoamentos. Esse é um trabalho
permanente, que a Casa continuará a realizar.


