
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI - 6648019

Altera a data de produção dos efeitos da Resolução Presi 6535439, de
02/08/2018, que   dispõe sobre a especialização de varas federais para
processar e julgar crimes contra o sistema financeiro nacional e de
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, e os
praticados por organizações criminosas, no âmbito da 1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista a deliberação da Corte Especial Administrativa,
proferida em questão de ordem suscitada na sessão do dia 09/08/2018, nos autos do PAe 0023933-
34.2016.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a) as solicitações da Procuradoria da República para suspensão temporária dos efeitos da

Resolução Presi  6535439, a fim de que haja tempo hábil para a reorganização interna daquele órgão no 
Estado de Mato Grosso para atender a nova demanda;

b) que foi suscitada questão de ordem na sessão da Corte Especial Administrativa que
deliberou pela prorrogação dos efeitos da Resolução Presi  6535439, de 02/08/2018,

RESOLVE:
Art. 1º PRORROGAR para o dia 15 de outubro de 2018 a produção dos efeitos da

Resolução Presi  6535439, de 02/08/2018, previsto inicialmente para o dia 13 de agosto de 2018.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente

 
 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves , Presidente do TRF - 1ª
Região, em 17/08/2018, às 17:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
6648019 e o código CRC FD469DF8.
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