
Ementa: Altera a Resolução nº 260, de 15 de julho de 2009 (DOPJ de 31.7.2009), que 
instituiu, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, o Diário da Justiça 
eletrônico e dá outras providências.

   RESOLUÇÃO nº 279, de 23 de dezembro de 2009

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO , no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO 
que a Administração Pública, na prática de atos administrativos, 
nos termos do disposto no 37, da Constituição da República, c/c o 
art. 14, do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, deve 
observar os princípios da racionalidade e da economicidade;

CONSIDERANDO a necessidade de se conferir maior eficiência 
operacional à execução do Diário da Justiça eletrônico, ajustando 
seu desenvolvimento e rotina a demandas de gestão e 
gerenciamento estratégicos;

CONSIDERANDO que o modelo regulamentar atual e vigente se 
ressente, de fato, de algumas imprecisões terminológicas ou 
conceituais, reclamando sua imediata corrigenda, em ordem a 
favorecer a promoção da efetividade do sistema;

RESOLVE:

Art. 1º A Resolução nº 260, de 15 de julho de 2009 (DOPJ de 
31.7.2009), que instituiu, no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
de Pernambuco, a partir de 1º de setembro de 2009, o Diário da 
Justiça eletrônico, como instrumento de comunicação oficial, 
publicação e divulgação dos atos judiciais e administrativos, 
passa a viger com a seguinte redação:

"Art.1º Instituir o Diário da Justiça eletrônico como instrumento de 
comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais 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 2 de novembro, a edição 
impressa do Diário da Justiça circulará regularmente, de forma 
concomitante com o Diário da Justiça eletrônico.

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

....................................................................................(NR)

Art. 2º O Diário da Justiça eletrônico será disponibilizado 
diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 16 (dezesseis) 
horas, exceto nos feriados nacionais e forenses e nos dias em 
que, mediante prévia divulgação, não houver expediente.

Art.3º...................................................................................

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 disponibilização do Diário da Justiça eletrônico, os 

documentos não poderão sofrer modificações ou supressões. 
(NR)

.........................................................................................

Art. 6º O Diário da Justiça eletrônico indicará no topo da página de 
abertura, diariamente, a data da disponibilização e a data da 
publicação a que se refere aquele periódico para efeito de 
contagem de prazos.

§ 1º O primeiro dia útil seguinte à data em que o Diário da Justiça 
eletrônico for disponibilizado será considerado como data da 
publicação.

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

Art. 7º................................................................................

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

§ 2º O encaminhamento das matérias deverá ocorrer até o horário 
limite de 15 (quinze) horas para que a sua disponibilização na 
página do Tribunal de Justiça ocorra no mesmo dia.

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.

....................................................................................." (NR)

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3ºRevogam-se as disposições em contrário.

Recife, 23 de dezembro de 2009.

Des. Jones Figueirêdo Alves
Presidente
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