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Sisejufe convoca

ASSEMBLÉIA
DIA 18 DE ABRIL

O Sisejufe-RJ solidariza-se
com todos e todas
servidores(as) do Judiciário
que têm como pressuposto a
ética e a responsabilidade no
desenvolvimento de suas
funções. Sabedores dos seus
direitos e deveres com o
serviço público. Uma das lutas
desta gestão é pela
democratização do Poder
Judiciário, justamente para
coibir ações autoritárias e
muitas vezes despóticas de
seus dirigentes.
As cenas que vimos, dias
atrás, na Operação Furacão
que deteve desembargadores,
membros do Judiciário e da
própria Polícia Federal,
supostamente envolvidos com
uma grande rede de lavagem
de dinheiro, serve de exemplo
de como integrantes do
Judiciário podem estar ao lado
do crime, ao invés de
combatê-lo. O Poder

Judiciário não está imune ao
poder da corrupção e do
crime. A democratização do
Judiciário não pode apenas e
tão somente viabilizar o acesso
a Justiça para um número
maior de cidadãos, embora
isto seja importante. Esta
democratização é bem mais
profunda do que isto. Não
adianta termos um poder que
atenda um número maior de
pessoas, se as leis e as
decisões proferidas por esta
Justiça forem injustas e
favorecerem uma minoria

privilegiada. Não pode ser
democrático um Judiciário que
se coloca como inimigo da
Reforma Agrária, devolvendo
terras à latifundiários
inadimplentes e criminalizando
os movimentos sociais.
Democratizar o Judiciário é
rediscutir suas leis e a justiça
de suas
decisões, é buscar a JUSTIÇA
acima do Jurídico, é
transformá-lo em arma dos
oprimidos e despossuídos
contra os opressores e
exploradores.

O SISEJUFE, neste momento grave e
lamentável, convoca a categoria para uma
Assembléia Geral com a seguinte pauta:
1) Avaliação do 6° Congrejufe e a Democratização do Judiciário;
2) Imóveis da Senador Dantas;
Dia: 18 de abril de 2007, quarta-feira
Horário: 19h
Local: Auditório do Sisejufe-RJ (Presidente Vargas 509 – 11º andar)

MAIS NOTÍCIAS? Portal Sisejufe: http://sisejuferj.org.br

