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í 27 MAR 1987 A lei morreu 
As burlas diárias praticadas contra a 

Constituição, pelas próprias autoridades que 
tomaram posse jurando respeitá-la, fazem 
qualquer brasileiro perder o entusiasmo com 
a reforma constitucional em curso, tanto 
mais quando se sabe que este trabalho está 
entregue a uma instituição useira e vezeira 
nas artes de embalar como legais conteúdos 
absolutamente imorais. 

Existem cerca de dezesseis mil pessoas, 
em Minas, que são funcionários públicos sem 
terem conseguido, por concurso, o direito de 
sê-los. Trabalham na administração direta e 
têm seus vínculos trabalhistas com entida
des de indireta, as quais prestam serviços à 
primeira, mediante convénios. Pelo que se 
informa aqui, ganham frequentemente mais 
que os concursados, pois não estão presos à 
tabela de vencimentos do quadro permanen
te. Ê o duplo "jeitinho" para enganar a lei 
na hora de admitir e na hora de pagar. 

Quando já limpava as gavetas, o ex-gover-
nador Hélio Garcia ainda teve fôlego para 
enviar à Assembleia um projeto determi
nando, para o dia seguinte à transmissão do 
cargo, que o Estado absorvesse todos esses 
contratos do pessoal celetista. Não se sabe a 
motivação do ex-governador, mas se descon
fia. Por via das dúvidas, os deputados 
entenderam que seria melhor aprovar o 
projeto e acrescentar-lhe uma emenda 
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estendendo seu alcance sobre os celetistas da 
Assembleia, que a rigor também não 
poderiam existir. Garcia não gostou da 
carona e só sancionou a sua parte, afinal 
impedida de ir à prática por uma recente 
decisão jurídica. Fica-se apenas na anomalia 
já institucionalizada. 

Na Assembleia, onde um deputado acha 
que ganhar Cz$ 180 mil por mês é pouco, os 
"trens da alegria" têm inchado o aparato 
burocrático com empregados não concursa
dos —vale dizer, indicados pelos padrinhos 
celetistas, como se sabe, não está preso à 
tabela do funcionalismo. Mas na Assembleia 
de Minas, ninguém está. Trabalhar ali 
significa exercer uma "função auxiliar de 
atividade parlamentar", razão suficiente 
para o salário crescer 70%. Se o funcionário 
estiver convocado para "encargo extraordi
nário", são mais 60%. Só aí já temos 172%. 

A letra morta exige, em nome da morali
dade do serviço, que funcionário seja 
admitido por concurso. Estabelece, para 
todos, um mesmo quadro de vencimentos. 
Proíbe, por motivos evidentes, contratações 
em época eleitoral. Mas está morta, coitada, 
e o mundo é dos vivos. Gutemberg de Souza 


