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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 

ATO N.º 365 DE 03 DE NOVEMBRO DE 1983. 
 

Dispõe sobre a competência de órgãos 
mencionados na Resolução nº 19, de 1983, 
e de dá outras providências.  

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso 

de suas atribuições legais, tendo em vista o decidido em Sessão Administrativa de 
26 de outubro de 1983,  

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º O Gabinete mencionado no artigo 1º, inciso I, letra C, bem como 

as Subsecretarias a que se refere o inciso II, letra B, nº 4 e 5, e C, nº 1 e 2, do 
mesmo artigo da Resolução nº 19, de 03 de novembro de 1983, têm as seguintes 
competências: 

I - Gabinete ou Ministro Diretor da Revista: assessorar o Ministro em 
assuntos relacionados com a coleta, seleção, preparação, indexação e revisão da 
matéria destinada à edição da Revista do Tribunal, do Ementário da Jurisprudência 
e de seus Boletins, bem como executar as seguintes atividades: 

1 - receber os acórdãos selecionados pelo Ministro Diretor da Revista, 
para efeito de publicação na Revista do Tribunal, nos termos do art. 124, do 
Regimento Interno, bem assim os que lhe sejam remetidos pelos Gabinetes: 

2- coletar os acórdãos a serem publicados na Revista, atendido o 
disposto no item 1; 

3 - selecionar os acórdãos que devam ser publicados no Ementário da 
Jurisprudência do Tribunal; 

4 - acompanhar os Julgamentos proferidos pelo Plenário, pelas Seções 
e Turmas, visando a selecionar as decisões que, pela importância, devam ser objeto 
de imediata divulgação; 

5 - receber, para efeito de publicação, os atos normativos expedidos 
pelos órgãos do Tribunal, inclusive do Conselho da Justiça Federal (art. 126, do 
R.I.); 
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6 - promover, por intermédio da Revista, o registro dos fatos mais 
relevantes do Tribunal (art. 126, do R.I.); 

7 - classificar a matéria a ser publicada, de acordo com o ramo do 
direito; 

8 - elaborar índices, alfabético e numérico, dos acórdãos a serem 
publicados; 

9 - analisar e promover a verbetação das ementas dos julgados; 
10 - velar pela correta linguagem dos textos a serem publicados; 
11 - preparar o material original a ser remetido à publicação; 
12 - remeter ao Departamento de Imprensa Nacional o material 

destinado às publicações oficiais do Tribunal, acompanhado dos índices respectivos; 
13 - acompanhar as fases de composição, revisão e edição das 

publicações do Tribunal; 
14 - promover a revisão das provas encaminhadas pelo Departamento 

de Imprensa Nacional; 
15 - confeccionar o Boletim do Tribunal Federal de Recursos destinado 

à divulgação da matéria mencionada no item 4; 
16 - elaborar o Boletim de Serviço do Tribunal destinado à publicação 

da matéria administrativa do Tribunal; 
17 - providenciar a edição do Boletim Bibliográfico do Tribunal, de 

acordo com os elementos fornecidos pela Subsecretaria de Documentação; 
18 - processar os pedidos dos órgãos de divulgação, especializados 

em matéria jurídica, para serem repositórios oficiais da jurisprudência do Tribunal, 
mantendo atualizado o cadastro de entidades autorizadas a divulgar a jurisprudência 
do Tribunal (art. 123, R.I.); 

19 - manter atualizado o cadastro das autoridades, personalidades e 
dos órgãos que recebem regularmente as publicações editadas pelo Tribunal; 

20 - promover a distribuição da Revista do Tribunal, do Ementário e 
dos Boletins editados pelo Tribunal; 

21 - desempenhar outras atividades que lhe sejam cometidas pelo 
Ministro Diretor da Revista do Tribunal; 

II - Subsecretaria de Segurança e Transporte: orientar, coordenar e 
controlar as atividades referentes à segurança, vigilância e ao transporte; zelar pela 
guarda, manutenção e conservação das viaturas do TFR e acompanhar a execução 
dos contratos relativos à prestação de serviços, por parte de terceiros, no âmbito de 
sua área de atuação; 

III - Subsecretaria de Comunicação e Administração de Edifícios: 
orientar, coordenar e controlar as atividades referentes aos trabalhos de portaria, 
limpeza e conservação de móveis e imóveis, à operação e manutenção dos serviços 
de áudio e telefonia, bem como à manutenção de máquinas, equipamentos e 
instalações; e acompanhar a execução dos contratos relativos à prestação de 
serviços, por parte de terceiros, no âmbito de sua área de atuação; 
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IV - Subsecretaria de Análise de Jurisprudência: dirigir e executar os 
trabalhos de análise dos acórdãos do Tribunal, bem como os relativos à indexação e 
catalogação de jurisprudência, com vista à manutenção o e atualização do sistema 
de armazenamento em Banco de Dados e sua recuperação; 

V - Subsecretaria de Processamento de Dados: orientar, coordenar e 
controlar a execução dos trabalhos referentes à automação dos serviços do TFR e 
do CJF, ao desenvolvimento de projetos de sistemas nas áreas administrativa e 
judiciária, definindo rotinas de análise, programação e procedimentos operacionais 
compatíveis com os recursos dos equipamentos disponíveis, bem como à operação 
de computadores e periféricos; acompanhar e controlar a execução dos contratos e 
convênios relativos à prestação de serviços, por parte de terceiros, no âmbito de sua 
área de atuação. 

Parágrafo único. As atribuições das unidades integradas na estrutura 
dos órgãos mencionados no artigo, assim como dos seus diretores, chefes, 
servidores serão especificadas posteriormente, de acordo com o artigo 4º da 
Resolução nº19, de 03 de novembro de 1983. 

Art. 2º Dos atuais cargos vagos de Assessor Judiciário, Código TFR-
DAS-102.3, um (1) será destinado ao assessoramento na área de Revista do TFR.  

Parágrafo único. Um dos três cargos de Assessor Judiciário, hoje 
servindo ao assessoramento da Corregedoria-Geral, vincular-se-á, a partir da 
vigência deste Ato, à Assessoria Técnica da Presidência, da qual será reservado um 
dos titulares de cargo de assessoramento, para atuar em assuntos pertinentes ã 
Secretaria do Conselho da Justiça Federal, tudo conforme for definido em Portaria 
da Presidência. 

Art. 3º Os cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, 
Código TFR-DAS-100, do Quadro de Pessoal das Secretarias do Tribunal Federal 
de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, a que se refere o artigo 2º da 
Resolução nº 19, de 3 de novembro de 1983, ficam distribuídos pela respectiva 
escala de nível, segundo o Anexo 1. 

Art. 4º Considerar-se-ão extintas as Subsecretarias relacionadas no 
Anexo II, na data em que os respectivos titulares forem exonerados ou empossados 
em outro cargo ou função, devendo ser obedecido o disposto no artigo 3º da 
Resolução nº 19, de 03 de novembro de 1983. 

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, este Ato entrara em 
vigor na data de sua publicação. 

 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  

 
MINISTRO JOSÉ FERNANDES DANTAS 

 
PRESIDENTE 
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(Artigo 3º do Ato nº 365, de 03/11/83) 
SECRETARIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO CONSELHO DA 

JUSTIÇA FEDERAL  
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores  

Código TFR-DAS-100 
 

NÍVEL DIREÇÃO Superior Tribunal de Justiça  
TFR-DAS-101 

ASSESSORAMENTO 
SUPERIOR  

TFR-DAS-102 

6   

5 Diretor-Geral da Secretaria do TFR 
Diretor-Geral da Secretaria do CJF 
Secretário-Geral da Presidência da TFR e 
CJF 

 

4 Diretor da Secretaria Judiciária  
Diretor da Secretaria Administrativa do TFR 
Diretor da Secretaria de Informática e 
Documentação  
Diretor da Secretaria Administrativa do CJF 

Assessor do Ministro 
Presidente (3) 
Assessor do Ministro Diretor 
da Revista  
Assessor do Ministro (55)  

3 Diretor de Subsecretaria  

 de Registros e Informações 
Processuais  

 de Plenário 

 da Primeira Seção 

 da Segunda Seção  

 de Coordenação de Julgamentos 

 de Taquigrafia 

 de Pessoal do TFR 

 de Orçamento e Finanças do TFR 

 de Material e Patrimônio  

 de Segurança e Transporte  

 de Comunicação e Administração de 
Edifícios 

 de Análise de Jurisprudência  

 de Documentação  

 de Processamento de Dados  

Assessor Judiciário (26)  
Auditor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assessor do Direito-Geral do 
TFR 
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 de Pessoal do CJF 

 de Orçamento e Finanças do CJF 

 de Material, Patrimônio e Serviços 
Gerais  

Diretor do Serviço de Controle Interno 
Diretor de Serviço de Saúde  
Diretor do Serviço de Contabilidade e 
Auditoria  

Assessor do Diretor-geral do 
CJF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Diretor de Divisão de  

 Informações Processuais  

 Análise e Classificação de Feitos 

 Registros e Autuações  

 Processamento de Apelação Cível (2) 

 Processamento Criminal  

 Processamento de Mandado de 
Segurança 

 Processamento de Recursos Diversos 
e Intimações 

 Processamento de Mandado de 
Segurança e Ação Rescisória 

 Processamento de Recursos Diversos  

 Procedimento Diversos  

 Apanhamento Taquigráfico  

 Revisão  

 Legislação de Pessoal  

 Cadastro e Classificação de Cargos  

 Seleção e Treinamento  

 Orçamento e Programação Financeira  

 Processamento e Controle de Folha de 
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Pagamento  

 Execução Financeira 

 Precatórios 

 Compras  

 Patrimônio  

 Armazenamento e Distribuição de 
Material  

 Segurança e Vigilância  

 Oficina Mecânica  

 Comunicação e Portaria 

 Manutenção e Conservação  

 Doutrina e Legislação  

 Acórdãos 

 Análise e Programação  

 Operações  

 Transmissão de Dados e Controles  

 Contabilidade 

 Auditoria  

 Legislação de Pessoal (CJF) 

 Provimento e Vacância 

 Assuntos da Magistratura 

 Orçamento e Programação Financeira 
(CJF) 

 Custos e Análise de Projetos  

 Material e Patrimônio  

 Serviços Gerais 
Diretor da Coordenadoria da 1ª Seção 
Diretor da Coordenadoria da 2ª Seção 
Diretor da Coordenadoria da 1ª Turma 
Diretor da Coordenadoria da 2ª Turma  
Diretor da Coordenadoria da 3ª Turma 
Diretor da Coordenadoria da 4ª Turma  
Diretor da Coordenadoria da 5ª Turma  
Diretor da Coordenadoria da 6ª Turma 
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Diretor da Coordenadoria de Publicação de 
Acórdãos 
Diretor de Serviço de Contabilidade e 
Auditoria 

 
(Art. 4º do Ato nº 365, de 03/11/83) 

SECRETARIAS DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO CONSELHO DA 
JUSTIÇA FEDERAL 

CÓDIGO TFR-DAS-100 
EXTINÇÃO 

 

DENOMINAÇÃO CÓDIGO 

Subsecretaria de Serviços Gerais  
Subsecretaria de Divulgação  

Subsecretaria de Contabilidade e Auditoria  
Subsecretaria da Corregedoria-Geral 

TFR-DAS-101.3 
TRF-DAS-101.3 
TRF-DAS-101.3 
TRF-DAS-101.3 
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