
julho/2014
Brasília/DF

Coleção Jornada de Estudos Esmaf, 24

I Jornada sobre Teoria e Prática do 
Processo Eletrônico

Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Escola de Magistratura Federal da 1ª Região



Jornada sobre Teoria e Prática do Processo Eletrônico (1.: 2013 : Belo 
Horizonte, MG)

I Jornada sobre teoria e pratica do processo eletrônico / Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, Escola de Magistratura Federal da 1ª Região. -- Brasília: 
ESMAF, 2014.

226 p. – (Coleção Jornada de Estudos ESMAF; 24)

ISBN 978-85-85392-47-5

1. Processo eletrônico. I. Tribunal Regional Federal (Região, 1) II. Escola de 
Magistratura Federal (Região, 1) (Esmaf) III. Título. IV. Série.

Ficha catalográfica elaborada pela Divisão de Biblioteca e Acervo Documental do TRF 1ª Região.

© 2014. Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – Esmaf
Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 21
70200-970   Brasília/DF
(61) 3217-6600, 3217-6646, 3217-6647, 3217-6648
esmaf@trf1.jus.br



Uma análise da Circular Presi/Secju 236/2012, à luz dos 
objetivos do processo eletrônico

Fábio Stief Marmund1

1 Introdução

Nas	últimas	décadas	do	século	XX	e	início	do	século	XXI,	houve	uma	
significativa modificação no substrato e na forma de estabelecimento das 
relações intersubjetivas, causada, entre outros fatores, pelo avanço tecno-
lógico que transformou a sociedade contemporânea em uma verdadeira 
sociedade	da	informação.

Em razão do impacto que essas transformações acarretaram à vida 
social, surgiu a necessidade de adaptação dos meios de solução de conflitos, 
principalmente em relação ao processo judicial, que, ao longo dos últimos 
anos, experimentou sucessivas alterações legislativas destinadas a atender 
às	exigências	que	este	novo	paradigma	de	convivência	impõe.		

Com efeito, a duração do processo judicial está, intrinsecamente, 
ligada à efetividade da prestação jurisdicional, tornando-se ponto fulcral 
na	concretização	de	direitos.	A	morosidade	excessiva	da	justiça	brasileira	
e a procura por meios que imprimam celeridade à prestação da justiça são 
temas importantes, que se tornaram ainda mais evidentes após a inserção 
expressa	na	Constituição	Federal	de	1988	do	princípio	da	razoável	duração	
do processo e dos meios que garantam a celeridade da sua tramitação como 
direito	fundamental.

De outro lado, a garantia constitucional de acesso à Justiça se sobres-
sai como o mais importante entre os direitos fundamentais previstos na 
Carta Magna, porquanto é o meio através do qual os cidadãos reivindicam 
todos	os	demais.	

Por conseguinte, o processo eletrônico nasce como uma ferramenta 
necessária à concretização dos princípios constitucionais do acesso à Justiça 

1	Juiz	federal.
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e da celeridade processual, indispensáveis à coesão do tecido social, uma vez 
que	responsáveis	pela	estabilização	das	relações	jurídicas.			

2 O processo eletrônico no Brasil

Conforme anteriormente exposto, o processo judicial brasileiro sem-
pre foi marcado por excessiva morosidade, o que, por muitas vezes, acabava 
por	inviabilizar	a	efetivação	da	decisão	judicial.	

Em razão disso, foram várias as iniciativas legais de incorporação 
gradativa de novas tecnologias para a prática dos atos processuais, que re-
presentaram verdadeiros marcos no processo de informatização dos serviços 
judiciários.

A	Lei	9.800,	de	26	de	maio	de	1999,	denominada	Lei	do	Fax,	permitiu	
às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens do tipo 
fac-símile ou outro similar para o encaminhamento de petições escritas, 
sem, contudo, afastar a necessidade de apresentação dos originais em juízo 
e	sua	autuação	no	processo	físico,	a	fim	de	comprovar	a	sua	autenticidade.

Já	a	Lei	10.259,	de	12	de	julho	de	2001,	que	tratou	da	instituição	
dos juizados especiais no âmbito da Justiça Federal, permitiu o uso do meio 
eletrônico	no	recebimento	de	petições.

De	forma	mais	ampla	e	abrangente,	a	EC	45/2004	introduziu,	no	título	
“Dos Direitos Fundamentais”, a garantia à razoável duração do processo e 
aos	meios	que	garantam	a	celeridade	de	sua	tramitação.

Esse acréscimo trazido pela Emenda significou a consagração cons-
titucional do princípio da celeridade processual e a sua elevação a direito e 
garantia	fundamental,	fundamentos	de	várias	legislações	posteriores.

Nesse	sentido,	a	Lei	11.280,	de	16	de	fevereiro	de	2006,	trouxe	mo-
dificações	ao	art.	154,	parágrafo	único,	do	CPC,	permitindo	aos	tribunais	a	
comunicação	dos	atos	judiciais	mediante	certificação	digital.

Note-se que se tratava de legislações esparsas, que permitiam o uso 
de recursos tecnológicos e de informática nos tribunais; todavia, como bem 
ressalta Leonardo Greco, até então, não havia ocorrido “mudança radical do 
modus operandi do processo ou do sistema normativo processual” (GRECO, 
2001,	p.	12).

Foi	com	a	Lei	11.419/2006,	originária	do	Projeto	de	Lei	5.828/2001,	
apresentado como anteprojeto pela Associação dos Juízes Federais do Brasil 
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– Ajufe, que se pretendeu dar um grande passo na informatização do processo 
e na positivação do direito constitucional a um processo célere, introduzido 
pela	EC	45/2004.	

3 Do teor da Circular Presi/Secju 236/2012

Amparado	nos	preceitos	normativos	instituídos	na	Lei	11.419/2006	
e	nas	disposições	constantes	na	Resolução	Presi	600-25	de	7	de	dezembro	de	
2009,	o	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região	editou	a	Circular	Presi/Secju	
236	de	3	de	setembro	de	2012,	determinando	que	o	envio	dos	ofícios	por	
juízes	federais	que	suscitam	conflitos	de	competência	fosse	feito	via	e-Proc.

Anteriormente à expedição da referida norma, competia ao diretor 
de secretaria promover os atos necessários ao cumprimento do estabeleci-
do	no	parágrafo	único	do	art.	118	do	CPC,	dada	a	natureza	eminentemente	
administrativa	do	ato. 

 No entanto, a partir da publicação da mencionada Circular, tal in-
cumbência foi transferida para o juiz suscitante, que passou a ter de adotar 
a	seguinte	rotina	eletrônica:	acessar	intranet	do	TRF	1	->	clicar	no	sistema	
Magistrado	->	clicar	no	link Acesso	ao	e-Proc	para	Juízes	Federais	->	informar	
usuário,	senha	e	banco	de	dados	->	selecionar	Petição	->	Prestar	Informa-
ções	->	clicar	Continuar	Peticionando	->	clicar	Selecionar	arquivos	->	clicar	
Anexar	->	clicar	Finalizar	Petição.	Ao	todo,	o	aludido	procedimento	demanda	
do	magistrado,	em	média,	de	5	a	10	minutos	para	cada	conflito	suscitado.

4 Da análise da Circular Presi/Secju 236/2012

Depreende-se, a partir da atenta análise da rotina acima descrita, que 
a	Circular	Presi/Secju	236,	de	3	de	setembro	de	2012,	em	nada	contribui	
para o aperfeiçoamento do modelo de processo eletrônico vigente no âmbito 
do	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região,	pois	desperdiça	o	tempo	útil	do	
juiz	na	realização	de	tarefas,	essencialmente,	cartorais.

De fato, como bem salienta o advogado Alexandre Atheniense (ATHE-
NIENSE,	2013),	

[...]	o	modelo	ideal	de	processo	eletrônico	só	será	alcançado	se	houver	
interesse dos tribunais de criar meios para coletar e reparar os atuais 
sistemas a partir dos erros ou falhas de procedimentos sistêmicos 
apresentados, bem como adotar sugestões de aprimoramento contínuo 
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que	também	possam	advir	de	todos	os	atores	processuais.	Esta	carên-
cia	de	diálogo	construtivo	infelizmente	ainda	prepondera.	Existe	uma	
grande dificuldade dos tribunais em estabelecer um debate perma-
nente que possa disciplinar estas contribuições advindas dos clientes 
da	Justiça.	Estas	medidas	são	necessárias	para	reparar	e	aprimorar	
as soluções sistêmicas, buscando propiciar o conforto e a segurança 
que a tecnologia da informação é capaz de proporcionar no contínuo 
desenvolvimento	do	projeto	de	implantação	do	processo	eletrônico.	

Avulta-se, por conseguinte, a necessidade da constante participação 
dos juízes, principais atores processuais, na elaboração das normas destina-
das ao aperfeiçoamento do processo eletrônico, sob pena de malferimento 
dos	princípios	e	objetivos	que	o	norteiam.
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