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É um absurdo, podemos dizer sem receio de erro, a lei que especifica a contagem de pontos 
para concurso do serventuário em exercício de cargo eletivo. A lei em referência somente 
conta pontos para aposentadoria, não o fazendo para concurso de remoção e promoção. 

 

Estará isto certo? Lógico que não. Os pontos deverão valer em todo o sentido, na sua 
plenitude, isto é, para aposentadoria, promoção e remoção. Devem ser considerados como 
outros quaisquer, e não devem ter ou deixar de ter valor para determinadas circunstâncias. 

 

Por um princípio de igualdade ser-nos-á difícil concordar com o espírito estabelecido na lei em 
causa, e temos certeza de que os nossos colegas também estarão conosco, neste momento, 
protestando contra esse mandamento, que não corresponde à realidade dos fatos. 

 

Se no Judiciário, o Serventuário luta em benefício da sociedade, mais ainda estará lutando em 
outro setor para o engrandecimento da Pátria, como no Legislativo ou Executivo. Se assim é, 
não há razão plausível para contar pontos em determinado ângulo. Valem ou não valem os 
pontos? Nós achamos que sim e neste caso, deverão ser computados com seu valor exato e 
não condicional como se procede. 

 

Se o nosso Estado é líder de federação, se é o que tem a mais bem organizada lei dos 
Serventuários (embora com falhas), desejamos que estas falhas sejam sanadas, que não 
perdurem eternamente, em detrimento de interesses de milhares de funcionários, para 
podermos gozar plenamente dos direitos e sermos o melhor entre os melhores, pois, como 
está, não é possível continuar, senhores. 

 

Em tudo, o que se verifica, é uma discriminação ilógica, sem o espírito geral próprio da lei. Por 
acaso, o Serventuário, que exerce cargo eletivo, não presta também um serviço público 
relevante, como o faz à testa de uma serventia de Justiça? 

Se o povo o escolhe para uma Casa Legislativa, não é essa escolha um reflexo concreto de seus 
serviços prestados ao público como Serventuário? Aí não se poderá negar a verdade. Porque 
então os pontos só são acolhidos em caso de aposentadoria e não de promoção ou remoção? 
Esse critério não nos parece legal, para não dize-lo, injusto. 

 



As leis precisam ser revisionadas e adaptadas à realidade. 

 

Se a lei é a fonte da justiça, não devem os funcionários da Justiça ser os mais prejudicados. 

 

Além do mais, convém ressaltar, que na maioria dos municípios, os vereadores não são 
remunerados, exercendo um "munus" público gratuitamente, defendendo os direitos de uma 
comunidade, com sacrifício, muita vez, de seus próprios interesses. 

 

Certas leis clamam por reformas. E esta é uma delas. 

 

Que os pontos sejam pontos para todos os efeitos, ou então não o sejam para coisa alguma. 

 

Discriminações incoerentes é que não podem existir. Daqui fazemos um apelo veemente aos 
Poderes competentes, para o que acabamos de expor. 

 

Justiça para os da Justiça. 


