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Ofício nº169 /2021/SINDJUS/ DF/DIRETORIA 
 

Brasília/DF, 24 de junho de 2021. 
 
A Sua Excelência a Senhora 
Cristina Peduzzi 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
Brasília/DF 
 
 

Assunto: Reestruturação da Justiça do Trabalho 

 

 

    Excelentíssima Senhora 

 

      O Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério 

Público da União no Distrito Federal – SINDJUS/DF, representada por seu 

Coordenador-Geral, José Rodrigues Costa Neto e por seu Coordenador de 

Assuntos Jurídicos, Trabalhistas e Parlamentares, Cledo de Oliveira Vieira, vem, 

mui respeitosamente, solicitar o adiamento da inclusão em pauta da sessão do 

dia 25.06.21, da alteração da Resolução n° 63/2010, que visa estabelecer nova 

padronização da estrutura organizacional e pessoal, além da distribuição da 

força de trabalho na Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 

                Assevera-se, como fundamento norteador do referido pleito, que a 

crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19 e seus desdobramentos, 

dificultou sobremaneira a efetiva discussão que a temática exige, prejudicando 

a avaliação precisa e segura de seus impactos no tocante à prestação dos 

serviços públicos correlatos, bem como aspectos referentes ao exercício das 

atividades por parte dos servidores afetados. 

               Oportunamente, ratificamos as razões expostas no Ofício nº 

162/2021/SINDJUS/DF, que delineiam, de forma pormenorizada, as temáticas 

centrais cuja avaliação é imprescindível para a melhor condução do 

procedimento. 

              Não obstante, reiteramos a necessidade de nomeação imediata dos 

700 servidores aprovados no último concurso da instituição, sem 
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condicionamento referente ao reajuste da resolução supracitada, uma vez que 

já existe previsão orçamentária específica para a medida, que não possui 

vinculação aos termos da Resolução n° 63/10. 

 

 
             Certos de Vossa atenção, agradecemos.  

             Respeitosamente,   

 

                                                        

 

           
                   

 José Rodrigues Costa Neto                                 Cledo de Oliveira Vieira 

Coordenador-Geral do Sindjus/DF                 Coordenador de Assuntos Jurídicos,  

                                                               Trabalhistas e Parlamentares do Sindjus/DF 

                                                    


