
Delegados do 8º Congresso 
do Sindjus-DF comentam 
desfiliação da Fenajufe

Nos dias 03 e 04 de outubro, o Sindjus-DF realizou 
seu 8º Congresso, em ambiente virtual, voltado à dis-
cussão de estratégias para o enfrentamento da Refor-
ma Administrativa e defesa dos serviços e servidores 
públicos, bem como mudanças estatutárias.

Dentre as propostas de teses e resoluções apre-
sentadas, estava a de desfiliação da Fenajufe, que foi 
aprovada no primeiro dia de congresso por mais de 
95% dos delegados presentes. Durante a votação, 

no chat do evento os delegados se manifestavam em 
massa pela desfiliação. Após a proclamação do re-
sultado, houve muita celebração nos comentários por 
parte dos participantes, demonstrando a importância 
dessa votação para a nossa categoria.

Neste informativo, o Sindjus-DF traz depoimen-
tos de delegados do 8º Congresso de vários ór-
gãos do Poder Judiciário e MPU sobre o congres-
so e a desfiliação.

Foram feitas três perguntas 

aos delegados:

1) Em uma frase, avalie o 8º Congresso

    do Sindjus-DF.

2) Você votou a favor da desfiliação 

    da Fenajufe, sim ou não?

3) Justifique o seu voto sobre 

    a questão anterior.

O resultado desse levantamento você confere a seguir em um trabalho que ilustra o sentimento da categoria diante de uma decisão histórica.
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Com a palavra,  a categoria: 

Confira as opiniões dos 
delegados do 8º Congresso do 
Sindjus-DF sobre a importância 
desse evento que aprovou a 
desfiliação da Fenajufe.

STJ
Leslie Leite

 TRF1
Silvanildo Faria 

Para a delegada do STJ Leslie Leite, o 8º Congresso do Sindjus-DF foi um evento 
muito bem organizado, cumpriu todos os requisitos de convocação, deu oportunidades 
e prazos para apresentação de propostas. Foi um evento respeitoso e histórico onde 
reinou a democracia e no qual se realizou os anseios e vontade da Base de filiados. 

Leslie votou pela desfiliação da Fenajufe. “Meu voto na desfiliação está fundamen-
tado na proposta de desfiliação da qual sou autora, mas resumindo a Federação não 
tem representado bem os filiados prefere promover pautas político-partidárias, está 
aparelhada por partidos políticos que impedem o bom andamento da Federação. Além 
disso não possui o devido Registro Sindical, apesar de existir a quase três décadas. Re-
gistro Sindical esse que segundo farta legislação e jurisprudência do STF é considerado 
essencial para que possa representar seus filiados”, explicou.

Segundo o delegado do TRF1 Silvanildo Faria, o 8º Congresso do Sindjus-DF 
foi “Simplesmente “SENSACIONAL”, um dia que irá ficar marcado na história de 
luta do Sindjus-DF como uma das maiores conquistas dos sindicalizados”.

Justificando seu voto a favor da desfiliação da Fenajufe, Silvanildo afirmou: 
“Deixo claro aqui que não sou contra o sistema de Federação, mas em particu-
lar sou contra a Fenajufe, pois ela como federação não cumpre o seu papel em 
defesa dos trabalhadores do Poder Judiciário, hoje a Fenajufe está totalmente 
contaminada por oportunistas políticos com fins totalmente partidários e desvir-
tuados dos objetivos da categoria”.



TRT10
Lindomar Oliveira

TREDF
Jorge Borges

MPF
Osmaldo Ferreira 

O delegado do TRT10, Lindomar Oliveira, classificou o 8º Congresso do 
Sindjus-DF como ótimo. “Votei sim pela desfiliação da FENAJUFE, e vota-
ria novamente. A FENAJUFE só defende interesses de partidos políticos, 
deixando de lado as necessidades da categoria a quem realmente deveria 
defender. Por exemplo: a AGEPOLJUS e SINDJUS-DF lutaram pela criação 
da Polícia Judicial, quando conseguimos a FENAJUFE se manifesta como 
sendo conquista dela”, argumentou.

De acordo com Osmaldo Ferreira, 
delegado do MPF, o 8º Congresso do 
Sindjus-DF foi necessário e esclarecedor. 
“Votei a favor da desfiliação da Fenajufe 
porque não concordo com uma federação 
politicamente partidária. Que não atende 
as necessidades e anseios dos servidores 
públicos”, destacou Osmaldo. 

Para o delegado do TREDF Jorge 
Borges o 8º Congresso do Sindjus-DF 
foi produtivo e histórico.

Segundo ele, seu voto a favor da 
desfiliação da Fenajufe foi porque 
“uma federação que não atende aos 
anseios legítimos de seus filiados, se-
quer tem razão para existir”.

Para o delegado do STJ Tércyo Dutra o 8º Congresso do Sindjus-
-DF foi um momento de maturidade e renovação do sindicalismo do 
judiciário brasiliense. Votou pela desfiliação da Fenajufe, explicando 
que: “a federação já não atende aos interesses do Sindjus-DF, que é 
o filiado, mas funciona como uma máquina de trampolim eleitoral e 
realização de agendas partidárias”.

STJ
Tércyo Dutra

STF
Ingrid Hendges

Segundo a delegada do STF 
Ingrid Maria, o 8º Congresso do 
Sindjus-DF foi excelente! “Mui-
to organizado, deu voz ativa a 
todos!”, esclareceu a delegada, 
que votou a favor da desfiliação 
da Federação. “A Fenajufe é uma 
federação partidária, sem regis-
tro sindical, e não prima pelos 
direitos da categoria!”, pontuou.



TST
Antonieta  Silveira

TJDFT
Vicente

MPDFT
Maria Ilene Bispo

TSE
Paulo Monteiro

Para o delegado Paulo Monteiro, representante do TSE, o 8º Congresso do 
Sindjus-DF teve objetivos democráticos bem votados e definidos. “Parabéns a 
todos!!!!!”, declarou expressando seu contentamento com o evento. Paulo ex-
plicou seu voto pela desfiliação da Fenajufe: “já perguntei a vários servidores e 
eu também não vejo uma aproximação para ser representado pela federação, já 
temos associação e o sindicato”.

Para Antonieta Alves Sil-
veira, delegada do TST, o 8° 
Congresso do Sindjus-DF foi 
muito bom e produtivo. Votou 
a favor da desfiliação da Fe-
najufe e esclareceu: a meu ver 
a desfiliação da fenajufe era 
bastante necessária em vários 
aspectos”.

 De acordo com Vicente 
Izel, delegado do TJDFT, o de-
bate proporcionado pelo 8º 
Congresso do Sindjus-DF foi 
muito bom. “Votei pela des-
filiação da Fenajufe porque 
não concordo com o repasse 
todo mês à Federação para 
bancar os seus diretores em 
viagens e não defender os 
interesses dos servidores do 
Judiciário e MPU”.

Para a delegada do MP-
DFT Maria Ilene Bispo, que 
votou pela desfiliação da Fe-
najufe, “o sindicato não tem 
que ficar vinculado a uma 
federação que não faz nada 
pelos filiados”.


