
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RESOLUÇÃO PRESI - 7528050

Altera a Resolução Presi 44/2017, que dispõe sobre a delegação de
competência aos desembargadores federais do TRF 1ª Região para
administrar e organizar a estrutura de funções comissionadas do
respectivo gabinete e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no
uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista decisão do Conselho de Administração, em
sessão realizada em 17 de janeiro de 2019, proferida autos do PAe/SEI 0023992-51.2018.4.01.8000,

CONSIDERANDO:
a ) Resolução Presi 44 de 20 de outubro de 2017, que dispõe sobre a delegação de

competência aos desembargadores federais do TRF 1ª Região para administrar e organizar a estrutura de
funções comissionadas do respectivo gabinete e dá outras providências;

b) a necessidade de  definir claramente que o realinhamento na estrutura dos gabinetes
será realizado uma única vez a cada gestão administrativa, no decorrer do primeiro ano do mandato,

RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR o artigo 3º da Resolução Presi 44/2017, que passa a vigorar com a

seguinte redação:
[...]
Art. 3º O realinhamento na estrutura organizacional das funções comissionadas
poderá ser realizado uma única vez a cada gestão administrativa, no decorrer do
primeiro ano do mandato, ocasião em que a proposta será encaminhada à
Diretoria-Geral da Secretaria do Tribunal para análise da área técnica.
[...]

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, alterando-se a
Resolução Presi 44/2017.

 
Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª
Região, em 28/01/2019, às 17:58 (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 7528050 e o código CRC 6C10D55E.
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