
 Este texto não substitui o publicado no DJ 
Fonte: Publicado no Diário de Justiça, p. 2104,10 jul. 1963. 

 
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 

 
 
 

PORTARIA N. 69, DE 8 DE JULHO DE 1963 
 
 
 

O MINISTRO JOSÉ THOMAZ DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO, 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e tendo em vista o decidido em Sessão 
Administrativa realizada em 8 de julho de 1963: 

 
CONSIDERANDO que os serviços federais de infra-instrutura continuam 

em sua maioria sediados no Estado da Guanabara; 
 
CONSIDERANDO que vários dos interesses e assuntos de ordem 

administrativa do Tribunal Federal de Recursos estão ligados àqueles serviços e em 
grande parte deles são dependentes, notadamente no que diz respeito ao Ministério 
da Fazenda; 

CONSIDERANDO, ainda, a contingência de obter soluções menos 
tardas em assunto administrativos não só junto aquêle Ministério, como aos demais; 

 
CONSIDERANDO que, a par da movimentação e promoção dos 

interesses diretos da administração do Tribunal, convém à própria justiça e aos 
jurisdicionados do referido Estado, uma divulgação âmpla das decisões do Tribunal e 
de sua própria jurisprudência; 

 
 
RESOLVE: 
 
 
1) - fica mantido, a título precário, no Estado da Guanabara um grupo de 

trabalho deste Tribunal, constituído de cinco (5) funcionários, três (3) oficiais 
judiciários e um (1) auxiliar de portaria, todos designados pela Presidência do 
Tribunal; 

 
2) - a esse grupo de trabalho compete na conformidade das instruções 

que receber, atender aqueles interesses referidos no n. 1 e diligenciar na realização 
das demais finalidades, além de prestar assistência e dar colaboração aos Ministros 
em transitos pelo referido Estado e funcionários que necessitarem o seu auxilio, bem 
como na execução das ordens que lhe forem transmitidas. 
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PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
 

MINISTRO JOSÉ THOMAZ DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO 
 

PRESIDENTE 
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