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Sisejufe 
disponibiliza 
conta bancária 
para nova 
caravana que 
levará servidores 
a Brasília. Vamos 
todos contribuir!

Veto ao PLC 28 está na pauta 
da próxima quarta-feira, 2. 
Vamos aumentar a pressão 

pela derrubada do veto.

Banco do Brasil
Sisejufe

Agência: 3099-6 – C/C: 25.270-0

CNPJ: 35792035/0001-95

Informações: Amauri Pinheiro
22ª Vara do Trabalho Lavradio, 3º andar

Vamos contribuir com 
depósitos de qualquer valor

Esta semana, a caravana 
dos servidores do Rio de Ja-
neiro conseguiu fazer impor-
tantes articulações políticas 
para reforçar o apoio à derru-
bada do veto ao PLC 28/15. 
A análise do veto foi incluída 
na pauta da próxima convo-
cação da sessão conjunta do 
Congresso Nacional, marcada 
para quarta-feira (2/9).  

O esforço agora será para 
organizar uma nova caravana. 
O Sisejufe continua disponibili-
zando uma conta corrente para 
contribuições para a ida desses 
servidores a Brasília de avião. 
Essa luta é de todos nós! 



Ao vetar o PLC 28 (antigo PL 6613/09 e 
PL 7920/15) o executivo rasga o artigo 2º da 
Constituição. 

Foi divulgado pela própria presidenta Dilma, em 
Portugal, que “o Presidente do STF pleiteia que 
não haja veto ao PLC28”. Com o veto, o Executivo 
condenou o Judiciário ao sucateamento.

A pretensa independência e harmonia entre os 
Poderes da República é letra morta.

O Judiciário é “poder de passagem”: não fixa seus 
servidores, com o que jamais conseguirá eficiência.

A rotatividade já atinge 25% da mão de obra. 
Os jovens ingressam, mas continuam dedicados a 

Executivo sucateia o Judiciário
Despenca um dos pilares da Democracia

outros concursos de melhor remuneração, quer no 
Legislativo quer no Executivo (quadros abaixo).

Isto se dá com os analistas e também com os 
técnicos.

Dentre os técnicos, 80% são pós-graduados. 
No concurso são exigidas matérias de Direito 
(Constitucional, Administrativo, Trabalho, 
Eleitoral, Processual) que não são ministradas em 
nenhum colégio de nível médio.

Assim, analistas e técnicos do Poder Judiciário 
têm por meta passar para o Legislativo ou Executivo. 
O Judiciário definha.

A Democracia desmorona.

Veja abaixo como Executivo e Legislativo aliciam o Judiciário e o sucateiam.
Os números abaixos são de 2014, agora, em 2015, as diferenças são maiores.


