
Ementa: Institui o Diário de Justiça Eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do 
Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

   RESOLUÇÃO nº 260, de 15 de julho de 2009

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de modernização dos meios de 
comunicação oficial dos atos processuais e administrativos no âmbito 
do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO que o Diário de Justiça Eletrônico, além de propiciar 
uma economia para o Poder Judiciário, na seara judicial e 
administrativa, diminuirá o custo efetivo do processo judicial, que, de 
conseguinte, ficará menos oneroso para a parte, o que viabiliza, em 
derradeira análise, o próprio acesso da população à Justiça;

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 154 do Código 
de Processo Civil, que autoriza a comunicação oficial dos atos 
processuais por meio eletrônico, atendidos os requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da 
Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil;

CONSIDERANDO, ainda, a previsão contida no art. 4º c/c o art. 18, 
ambos da Lei Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que 
autoriza a criação e regulamentação do Diário da Justiça Eletrônico 
pelos próprios Tribunais, no âmbito de suas respectivas competências;

CONSIDERANDO, finalmente, que a informatização dos meios de 
comunicação oficial guarda estreita sintonia com o Programa de 
Sustentabilidade Legal, instituído, no âmbito deste Poder, pela Portaria 
nº 13, de 13 de fevereiro de 2009, na medida em que visa, inclusive, à 
defesa e à preservação do meio ambiente, com a eliminação de gasto 
exorbitante de papel;

RESOLVE:

Art. 1o Instituir o Diário da Justiça Eletrônico como instrumento de 
comunicação oficial, divulgação e publicação dos atos processuais e 
administrativos do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, a partir 
de 1o de setembro de 2009.

§ 1º No período de 1o de setembro a 31 de outubro, a edição do Diário 
da Justiça tradicional, em papel, circulará normalmente, de forma 
concomitante com o Diário da Justiça Eletrônico.

§ 2º A partir de 31 de outubro de 2009, cessará a remessa de arquivos à 
Companhia Editora de Pernambuco – CEPE.

§ 3º O Diário da Justiça Eletrônico substituirá integralmente a versão 
impressa a partir de 1o de outubro de 2009, e será veiculado sem custo 
e independentemente de cadastro prévio, no sítio do Tribunal de 
Justiça, endereço http://www.tjpe.jus.br.

§ 4º A publicação eletrônica não substituirá a intimação ou vista 
pessoal nos casos em que a lei assim exigir".

Art. 2º O Diário da Justiça Eletrônico será publicado diariamente, de 
segunda a sexta-feira, a partir das 7 (sete) horas, exceto nos feriados 
nacionais e forenses e nos dias em que, mediante divulgação, não 
houver expediente.

Art. 3º A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, 
integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil.

Parágrafo único. Por delegação do Presidente do Tribunal, caberá à 

Secretaria Judiciária, mediante portaria, designar servidores da 
Diretoria de Documentação Judiciária, órgão que lhe é subordinado, 
para assinar digitalmente, em nome do Tribunal de Justiça de 
Pernambuco, o Diário da Justiça Eletrônico.

Art. 4º Após a publicação do Diário da Justiça Eletrônico, os 
documentos não poderão sofrer modificações ou supressões.

Parágrafo único. Eventuais retificações de documentos deverão 
constar de nova publicação.

Art. 5º Os editais serão veiculados gratuitamente, sem prejuízo da 
publicação pela imprensa local, quando for exigido pela legislação 
processual.

Art. 6º Considera-se a data impressa no Diário da Justiça Eletrônico 
como sendo o dia em que o periódico foi disponibilizado no sítio do 
Tribunal de Justiça.

§ 1º O primeiro dia útil seguinte à data em que o Diário da Justiça 
Eletrônico foi disponibilizado é considerado como data da publicação.

§ 2º Os prazos processuais para o Tribunal de Justiça e todas as 
comarcas terão início no primeiro dia útil que se seguir ao considerado 
como data da publicação.

Art. 7º A responsabilidade pelo conteúdo das matérias remetidas à 
publicação é da unidade que as produziu.

§ 1º Cabe à unidade produtora referida no caput o encaminhamento 
das matérias para publicação no Diário da Justiça Eletrônico, mediante 
utilização de sistema próprio.

§ 2º O encaminhamento das matérias deverá ocorrer até o horário 
limite de 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos), para sua 
disponibilização na página do Tribunal no dia seguinte.

Art. 8º Compete à Diretoria de Informática a manutenção e o pleno 
funcionamento dos sistemas informatizados, bem como a 
responsabilidade pelas cópias de segurança do Diário da Justiça 
Eletrônico.

§ 1º As edições do Diário da Justiça Eletrônico deverão estar 
disponíveis para acesso, aos usuários, por tempo indeterminado.

§ 2º As publicações no Diário da Justiça Eletrônico, para fins de 
arquivamento, serão de guarda permanente.

Art. 9º Ao Poder Judiciário do Estado de Pernambuco se reservam os 
direitos autorais e de publicação do Diário da Justiça Eletrônico, 
ficando autorizada sua impressão, vedada sua comercialização, salvo 
autorização específica do Presidente do Tribunal de Justiça.

Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça.

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

Recife, 15 de Julho de 2009.

Des. JONES FIGUEIRÊDO ALVES
Presidente
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