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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 

RESOLUÇÃO N. 6 DE 17 DE MAIO DE 1963 
 
 
 
OS MEMBROS DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando das 

atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno e dando cumprimento ao 
decidido em Sessão de 25 de abril de 1963, 

 
 
RESOLVE: 
 
 
a) enquadrar os servidores extranumerários e contratados que contem ou 

venham a contar mais de dois (2) anos de serviço no Tribunal, de acôrdo com a tabela 
anexa, que fica fazendo parte integrante desta Resolução; 

 
b) readaptar os servidores Norma Ferreira, como Oficial Judiciário PJ -3; 

Nelson Ribeiro Guimarães, como Oficial Judiciário PJ-4; Clarindo Custódio Flauzina e 
Arthur Vicente Teixeira Filho, como Auxiliar de Portaria PJ -7; Gilberto Henaut, como 
Auxiliar Judiciário PJ-7; Jorge Monteiro, como Auxiliar de Portaria PJ-8 e declarar 
extintos os cargos e funções que anteriormente cabiam a êsses servidores; 

 
c) enquadrar provisoriamente os servidores Francisco Soares de Moura, 

Maria Mercedes de la Peña Carroll e João Damasceno Borges Netto, o primeiro no 
cargo de Vice- Diretor Geral, símbolo PJ-O e os dois últimos no de Diretor de Serviço, 
símbolo PJ-I, preenchendo-se, provisoriamente, em todas as classes da carreira de 
Oficial Judiciário as duas vagas decorrentes desse enquadramento, até solução 
definitiva do problema do Quadro Suplementar, pelo Congresso, quando então serão 
ratificados os atos; 

 
d) reestruturar provisòriamente a carreira de Oficial Judiciário, na forma 

constante da tabela citada no item a, até solução definitiva do problema do Quadro 
Suplementar, pelo Congresso Nacional, quando então serão ratificados os atos; 

 
e) que os funcionários em serviço fora da Capital Federal deverão 

constituir quadro suplementar a ser criado por lei; 
 
f) nomear o Auxiliar de Conservação José Pinto de Miranda para o cargo 

de Auxiliar de Porteiro, vago em virtude do falecimento de José Crichigno; 
 
g) considerar extintas as funções de extranumerário da Secretaria, que 

ficam enquadrados na forma da relação anexa; 
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h) que a partir desta data os cargos de classe inicial da carreira de Oficial 

Judiciário serão providos pelos Auxiliares Judiciários da classe final, obedecidos os 
critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente; 

 
i) determinar que se providencie o expediente a ser enviado ao Congresso 

Nacional co... as alterações constantes desta Resolução; 
 
j) alterar para Ajudante de Porteiro a denominação dos cargos isolados de 

Auxiliar de Portaria; 
 
k) determinar que caberá. aos Auxiliares de Portaria profissionalmente 

habilitados a prestação de serviços compatíveis com a sua habilitação; 
 
l) que a vigência desta Resolução é a partir desta data. 
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