PODERJUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTI^A
Tribunal Plena

RESOLUCAO N° 009/2008

"Inslitiu o Diario da Justiqa Eletronico como meio oficial
de conumicagao dos atos do Poder Judiciario do Estado
do Tocantim "

O EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIQA DO ESTADi

DO TOCANTINS, no uso de suas atribuicoes legais, tendo em vista o contido nos
autos ADM-36758 e o que foi decidido na 4a Sessao Extraordinaria Administrativa.
realizada no dia 24 de abril de 2008, e

CONSIDERANDO
a
busca
por
uma
prestacao
jurisdicional mais efetiva, no que concerne a razoavel duracao do processo, o que
justifica a utilizacao de mcios que agilizem os proccdimentos, de conformidade com o
mandamento insculpido no artigo 5°. LXXVIII da Constituicao Federal;
CONSIDERANDO

os

avan^os

proporcionados

pela

tecnologia da inlbrmacao. que possibilitam a divulgacao dos atos processuais com
rapidez e seguranca, por meio da rede mundial dc computadores. em substiluicao ao
meio fisico (papel) tradicionalmenle utilizado;

CONSIDERANDO

a

seguranca

propiciada

pela

tecnologia de Ini'ra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileiras (IPC-Brasil), que garante
a autenticidade.

a integridade e a validade juridica de documentos

em

forma

eletronica; e

•^.

CONSIDERANDO a autorizacao legal para a intimacao

das panes por meio eletronico, na forma da Lei n° 11.419, de 19 de dezembro de 2006.
e o atendimento ao disposto no artigo 154. paragnifb unieo. do Codigo de Processo
Civil, com a redacao dada pela Lei n. 11.280. de 16 de fevcreiro de 2006.

RESOLVE:

Art. 1°. Fica instituido o Diario da Justica Eletronicd com

instrumcnto de comunicacao oficial. publicacao e divulgacao dos atos judiliais t
administrativos do\Poder Judiciario do Estado do Tocantins.
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Art. 2°. O Diario da Justica Eletronico sera publicado rw
rede mundial de computadores. no portal web do Poder Judiciario do Estado do
Tocantins (mvw,tjto.ius.br). possibililando o acesso gratuito a qualquer inleressado.
inclusive para impressao. independentemcnte de previo cadastramento.
Art.
atcndcrao

aos

requisitos

de

3".

As

edicoes

autcnlicidadc,

do

Diario

intcgridade,

da

Justica

validade

Eletronico
juridica

e

interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileiras (IPC Brasil).
Art. 4°.

O Diario da Justica Eletronico sera publicado

diariamente, de segunda a scxta-feira, a partir das doze (12) horas, exceto nos feriados
legais e regimentals, bem como nos dias em que, por ato da Presidencia, nao houver

expedients forense.
Art. 5°. As edicoes do Diario da Justica Eletronico serao
identificadas por numeracao cardinal arabica. acompanhada da indicacao do dia, mes e
ano.

Art. 6°. Ocorrendo a indisponibilidade de acesso ao Diario

da Justica Eietronico por tempo superior a seis (6) horas. proceder-se-a a invalidacao
da respectiva edicao. mediante ato do Diretor-Geral do Tribunal de Justica. com a

publicacao dos documenlos na edicao subsequente.
Art. 7°. Incumbira a Diretoria de Cerimonial e Publicacoes
do Tribunal de Justica a organizacao, formatacao e publicacao do Diario da Justica
Eletronico.

com todos os atos administrativos e judiciais,

do

1° e 2° graus de

da

Presidencia,

jurisdicao, passiveis de publicacao.
Paragrafo

linico.

Mediante

ato

serao

designados servidorcs, tilulares e suplentes. que, por delegacao, assinarao digitalmente
as edicoes do Diario da Justica Elelronico.
Art. 8°. A responsabilidade pelo conteiido do material

remetido a publicacao e da unidade que o produzir. a qual cabera encaminha-lo a
Diretoria de Cerimonial e Publicacoes do Tribunal de Justica, que adotara as cautelas

inerentes ao controle dos atos publicados.
Art. 9°. A Diretoria de Informatica mantera copias de
seguranca de todas as edicoes do Diario da Justica Eletronico para fins de consulta aos
arquivos eletronicos.

Art. 10. Os interessados na publicacSo de materias no
Diario da Justica Eletronico deverao fazer uso do servico de correio eletronico para o
envio dos arquivos a Diretoria de Cerimonial e Publicacoes do Tribunal de
Art. 11. Apos a publicacao do Diario da Justica Eletronicoj

os documentos disponibilizados nao poderao sofrer modificacoes ou supressoes.l
devendo as eventuais retiflcacoes constarem de nova publicacao, sob a forme|lde errata.
em edicao subseqiiente.
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Art.

12.

As

edicoes

do

Diario

da

Justica

Eletronico

permanecerao no portal web do Podcr Judiciario do Estado do Tocantins. em link
proprio, por periodo nao inferior a trinla (30) dias.

Art. 13. O Tribunal de .lustica nao sc rcsponsabiiizara por
erros. incorrecoes e falta de legibilidade decorrentes da imprcssao inadequada do
Diario da Justica Eietronieo.
Art. 14. Ale cento e vinte (120) dias da publicucao desta

rcsolucao, o Diario da Justica Eietronieo sera disponibilizado em carater experimental,

concomitantemente com o Diario da Justice do Estado do Tocantins na versao
impressa.
Paragrafo iinico. Esgotado o prazo experimental, sera
coiisiderada primeira data da publicacao oficial o dia util subseqiienie ao da divulgacao
da

noticia

no

Diario

da

Justica

Eletronico,

ficando

integral

e

definitivamente

substituida a versao impressa (papel-jornal), cuja publicacao sera encerrada.
Art.

15.

Competira

a

Dircioria

de

Informatica

a

manutencao c o pleno funcionamento dos sistemas inibrmatizados inerentes ao Diario

da Justica Eletronico, bem como a responsabilidade pelas copias de seguranca.
Art. 16. Os casos omissos scrao rcsolvidos pelo Presidente
do Tribunal de Justica.

Art. 17. Esta Resolucao cntrara em vigor na data de sua
publicacao. revogadas as disposicoes em contrario.
1'ublique-se. Cumpra-se.
Sala

de

Reunifies

do

Tribunal

Pleno

do

Egregio

Tribunal de Justica do Estado do Tocantins. em Palmas. Capital do Estado do

Tocantins, aos 24 dias do nies abril do ano 2008.

Dcsembargador DANIEL'NEGRY
'residente '

irgadortlBERAT^l'OVOA

Vicc-PrcsidentiK

Descmbaryii^.lOSE NEVES

Corregedor-ikeral da Justica
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Desembarcador LUIZ (3ADOTTI

Desembarsador MARCO VILLAS BOAS
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cm substit 1119110 a Dt'scmbar^adora DALVA MAGALHAES

