
RESOLUÇÃO PRESI/SECJU 14 DE 19/07/2013

Dispõe sobre o desapensamento e a baixa de processos, incidentes e exceções processuais, físicos e digitais, no âmbito do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, na forma do disposto no art. 21, 
IX, do RITRF 1ª Região, tendo em vista a decisão do Conselho de Administração nos autos do Processo Administrativo 3.683/2013, em sessão 
realizada em 04/07/2013, e 

CONSIDERANDO:
a) a necessidade de modernizar as rotinas relacionadas à certificação do trânsito em julgado e da baixa de processos, incidentes e 

exceções processuais definitivamente julgados, a fim de permitir melhor controle dos processos que tramitam no Tribunal;
b) as rotinas atualmente adotadas, que têm contribuído para elevar o número de processos em tramitação neste Tribunal, uma vez que 

os processos, os incidentes e as exceções processuais, mesmo definitivamente decididos, permanecem apensados ao processo principal, sem a 
devida movimentação, falseando os dados estatísticos,

RESOLVE:
Art. 1º Determinar o desapensamento e a baixa de processos, incidentes e exceções processuais, físicos e digitais, nos quais haja o 

trânsito em julgado em data anterior ao do seu apenso.
Art. 2º As Coordenadorias de Turmas, a Corte Especial e a Coordenadoria de Recursos, após certificarem o trânsito em julgado em 

processo apensado a outro ainda pendente de decisão final, deverão desapensar os autos e certificar a providência em ambos os feitos.
Parágrafo único. Os autos de incidentes e exceções serão desapensados do processo principal, no qual será certificada a providência e 

ao qual será juntada cópia da decisão proferida no incidente desapensado.
Art. 3º Efetivado o desapensamento, incumbe à coordenadoria processante em que estiver tramitando os autos proceder à baixa do 

processo, da exceção ou do incidente definitivamente julgado.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

•	 Resolução assinada pelo Presidente, Desembargador Federal Mário César Ribeiro.

•	 Publicada no Boletim de Serviço n. 142 de 31/07/2013.


