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Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2019, às 09h00, na sala de reunião dos Juízes Auxiliares 

da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, onde se encontravam presentes todos 

os integrantes da comissão supramencionada e que abaixo subscrevem, sob a presidência do 

magistrado Ygor Vieira de Figueirêdo, Juiz Auxiliar da Presidência, deu-se início à reunião da 

Comissão de Teletrabalho do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 1) Abertos os trabalhos, 
passou-se, inicialmente, à deliberação acerca da formatação que será adotada para tramitação dos 

processos junto ao Sistema Administrativo Integrado – SAI, restando deliberado os ajustes 

necessários nos fluxos de trabalho. Nessa linha, foi determinado, de forma unânime, que os autos 

tramitarão apenas nos fluxos inerentes a presente comissão de teletrabalho, devendo, para tanto, 

ser oficiada a Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação a fim de que adote as providências 

necessárias; 2) Na sequência, foi colocado em deliberação a distribuição - entre os integrantes - 

dos processos que aportarem nesta comissão. Por unanimidade, foi decidido que os autos serão 

alocados correlacionando a ordem de chegada no fluxo e a sequência dos servidores apontados na 

ordem dos incisos constante no art. 1º da Portaria TJAL nº 464/2019, observando-se essa 

sistemática nos 07 (sete) processos já encaminhados e disponíveis para esta comissão, inclusive; 

3) Dando continuidade, foi colocado em deliberação, a observância integral aos requisitos 

necessários para a concessão do regime de teletrabalho, em conformidade com a Resolução TJAL 

nº 34, de 19 de dezembro de 2018, destacando que caberá ao gestor, juntamente com o servidor 

interessado, a elaboração de plano de trabalho adequado ao disposto no art. 13, §2º da resolução; 

4) Em seguida, foi deliberado que, quanto aos pedidos de concessão do regime de teletrabalho 

que por ventura a parte não tenham apresentado os documentos de comprovação atinentes a 

existência ou não de Procedimentos Administrativo Disciplinar – PAD, restando deliberado, por 

unanimidade, que deverá ser efetivada a intimação da parte, via intrajus, para sanar a pendência 

em referência; 5) Na sequência, foi colocado que caberá a unidade a qual a parte interessada for 

vinculada, apresentar o que efetivamente vai ser cumprido pelo servidor em caso de concessão do 

regime de teletrabalho; 6) Por fim, não havendo nada mais a deliberar, o magistrado Ygor 
Vieira de Figueirêdo, após agradecer à presença de todos, encerrou os trabalhos, ressaltando que 

a próxima reunião será realizada no próximo dia 12 de abril do corrente, às 09 horas, na sala de 

reunião dos Juízes Auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ficando 

os presentes cientes, tendo           eu,           , Secretário da Comissão, lavrado à presente ata, a qual 

lida e achada nos conformes, segue devidamente assinada pelos presentes. 
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