
RETORNO DAS ATIVIDADES LABORAIS
DEVIDO À COVID-19

MACEIÓ, 2020.



Esta apresentação dispõe sobre o retorno gradual das atividades presenciais no âmbito 

do Poder judiciário do Estado de Alagoas. Ressalta-se que as orientações estão emba-

sadas nas melhores evidências científicas e segue recomendações de órgãos regula-

mentadores e norteadores como Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Organização Mun-

dial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS), Agência de vigilância Sanitária (ANVISA), 

Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas.

O Tribunal de Justiça de Alagoas tem como objetivo primordial a segurança e a preser-

vação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos, advogados, prestadores 

de serviços e público em geral. Para tanto, estabelece este documento orientador no 

retorno gradual das atividades presenciais.

Apresentação



Recomendações Gerais
ou prorrogaram os seus prazos.

Início: Previsão para 04 de agosto de 2020.

ETAPA AMARELA:  Retorno presencial limitando-se a 

30% do quadro da unidade judicial ou administrativa, 

podendo ser maior nas unidades com pequeno quanti-

tativo de servidores, por determinação da Presidência e 

Corregedoria-Geral da Justiça de Alagoas (CGJ/AL), a 

depender do caso.

Os atendimentos presenciais ao público externo só 

serão realizados mediante agendamento com hora 

marcada, desde que comprovada a impossibilidade de 

prestação de serviço por via virtual.

O acesso às unidades judiciais e administrativas será 

restrito aos magistrados, servidores, estagiários, tercei-

rizados e colaboradores do Poder Judiciário, somente 

permitida a entrada do público externo para participa-

ção de audiências e atendimentos agendados.

Poderão ser designadas sessões de julgamento, audi-

ências e reuniões integralmente presenciais, justifica-

da a impossibilidade de realização do ato de forma 

virtual, adotando-se as providências necessárias para 

evitar a aglomeração de pessoas nos prédios do Poder 

Judiciário. 

Havendo recursos tecnológicos disponíveis, poderá 

ser determinada a transmissão simultânea na rede 

mundial de computadores do julgamento realizado 

pelo Tribunal do Júri, vedada, em qualquer hipótese a 

divulgação de imagens dos jurados.

Início: será definido em Ato Normativo Conjunto da 

Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça, de 

acordo com a evolução da situação epidemiológica do 

Estado de Alagoas.

O retorno das atividades presenciais do Poder Judiciá

rio de Alagoas será gradual e sistemático, e executar-

-se-á em quatro etapas:

ETAPA VERMELHA:  suspensão das atividades presen-

ciais e funcionamento do Judiciário por meio de plan-

tão extraordinário, definido no Ato Normativo Conjunto 

n.º 04/2020 e nos outros atos que o sucederam ou 

prorrogaram os seus prazos.

Início: Estenderá até o dia 03 de agosto de 2020.

ETAPA LARANJA:   Possibilidade da utilização das salas 

passivas para produção de prova oral, com a manuten-

ção da suspensão das atividades presenciais e funcio-

namento do Poder Judiciário de Alagoas por meio de 

plantão extraordinário, na forma definida no Ato Norma-

tivo Conjunto n.º 04/2020 e naqueles que o sucederam 

ETAPA AZUL:   Retorno das atividades presenciais com 

regular atendimento ao público externo.

As unidades judiciais e administrativas permanecerão 

abertas durante o horário de expediente, com o traba-

lho presencial de, no máximo, 30% (trinta por cento) 

dos seus quadros, podendo o percentual ser majora-

do, por determinação da Corregedoria-Geral da Justi-

ça, nas unidades judiciais.

Os magistrados, servidores, estagiários e colaborado-

res que estejam classificados como pertencentes a 

grupos de risco poderão ser autorizados a exercer 

suas atividades exclusivamente de forma remota, até 

que o controle da pandemia propicie o retorno seguro 

e sem reservas às atividades presenciais.

Início: será definido em Ato Normativo Conjunto da 

Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça, de 

acordo com a evolução da situação epidemiológica do 

Estado de Alagoas.
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Recomendações Gerais

Oficiais de Justiça

Recomendações Gerais

A Presidência e a Corregedoria-Geral da Justiça poderão 

determinar o avanço ou retrocesso nas etapas de retoma-

da da regular atividade do Poder Judiciário, em caso de 

mitigação ou agravamento da curva epidemiológica, bem 

como diante da impossibilidade da garantia da segurança 

sanitária.

A modificação das etapas para retorno do regular funcio-

namento do Poder Judiciário poderá ser restrita a uma ou 

algumas comarcas, de acordo com situação da localidade.

A retomada do trabalho presencial poderá ser determinada 

a qualquer momento ao magistrado, servidor, terceirizado 

ou estagiário que exercer remotamente suas funções, 

especialmente no caso de baixa produtividade e de com-

provação de ausência de risco sanitário.

ETAPAS VERMELHA E LARANJA: os oficiais de justiça 

apenas efetivarão intimações e citações nos processos em 

que existam réus presos ou adolescentes internados, em 

processos urgentes, conforme definido no art. 12, §1º, do 

Ato Normativo Conjunto n.º 04/2020, ou, ainda, de forma 

virtual, nos termos do Ato Normativo Conjunto n.º 11/2020. 

Art. 13.

ETAPAS AMARELA  E AZUL: Não sendo possível a intima-

ção virtual, poderão ser expedidos regularmente os man-

dados de intimação e citação para cumprimento de forma 

presencial, desde que sejam disponibilizados Equipamen-

tos de Proteção Individual aos oficiais de justiça. Parágrafo 

único. Não serão distribuídos mandados de intimação e 

citação para cumprimento presencial para os oficiais de 

justiça incluídos no grupo de risco.



Permanecerão em trabalho remoto, até novas providências, as pessoas com 

maior risco às complicações da COVID-19.

São classificados como grupos de maior risco: idosos (+de 60 anos), gestantes, 

lactantes (por até dois anos do menor), portadores de doenças crônicas, renais, 

diabetes, imunossuprimidos, obesos mórbidos (Índice de Massa Corporal >40), 

tabagistas.

As pessoas do grupo de risco deverão abrir um processo administrativo virtual, 

anexar todos os documentos comprobatórios, e informar por memorando, atra-

vés, exclusivamente, do intrajus, ao seu chefe imediato sobre sua restrição. 

Servidores e Magistrados que convivam na mesma residência das incluídas no 

grupo de risco, ou que possuam filho em idade escolar que necessite de acom-

panhamento podem solicitar autorização para realizar suas funções exclusiva-

mente de forma remota, desde que justifique ao gestor da unidade, no caso dos 

servidores e, em relação aos magistrados em atuação no 1º grau, por meio de 

autorização da Corregedoria-Geral da Justiça de Alagoas.

Grupos de Risco Obesos
IMC acima de 40

em adultos

Gestantes
em qualquer idade

gestacional

Idosos
acima de 60 anos

Diabéticos

Hipertensos Doentes Renais

Fumantes Pessoas com problemas
no coração

Pacientes
oncológicos

Doenças pulmonares
crônicas, bronquite e asma

Pessoas com
baixa imunidade

Lactantes
por até 2 anos do menor



O acesso de todos os frequentadores das unidades do Poder Judiciário de Ala-

goas está condicionado ao uso correto de máscara de proteção, verificação de 

temperatura e higienização das mãos com álcool gel 70%, disponibilizado na 

entrada das unidades.

Em caso de temperatura alterada (>37.2°C), a pessoa deverá permanecer aguar-

dando por 5 minutos para uma nova checagem. Caso permaneça alterado, NÃO 

será permitido o acesso à unidade Jurisdicional, sendo-lhe disponibilizado um 

comprovante. Em posse deste, tratando-se de servidor ou magistrado, deverá 

entrar em contato com seu chefe imediato ou CGJ/AL, conforme o caso, e infor-

mando-os por intrajus. Entrará, ainda, em contato com a equipe do Departamen-

to de Saúde e Qualidade de Vida (DSQV), através do WhatsAPP (82) 99323-6210,

para marcar uma consulta online.

Acesso às Unidades do
Poder Judiciário

ACESSO PERMITIDO

ACESSO NEGADO



Recomenda-se evitar o uso de pulseiras; relógios; 

brincos; colares; cordões, inclusive o do crachá; 

gravata e roupas com bordados e aplicações. 

Recomenda-se manter unhas aparadas, lavar os 

cabelos com maior frequência, usar os cabelos 

curtos ou presos, evitar barba e maquiagem.

Cuidados Pessoais



Lavar as mãos com água e sabão sempre 

que possível. Na impossibilidade usar álcool 

70%. Seguindo os passos corretos.

Cuidados Pessoais

Lembre-se NUNCA tocar boca, olhos e nariz 

com as mãos sujas. Caso seja extremamente 

necessário realize, previamente, a higieniza-

ção das mãos de forma adequada.

COMO HIGIENIZAR AS MÃOS
COM ÁGUA E SABONETE

Molhe as mãos
com água.

Aplique o sabonete
líquido na palma 

da mão.

Ensaboe as palmas
das mãos, friccionando-as

entre si.

Esfregue a palma da mão
direita contra o dorso da

mão esquerda entrelaçando
os dedos e vice-versa.

Esfregue o dorso dos dedos
de uma mão com a palma da

mão oposta, segurando os dedos
com movimento de vai e vem.

Entrelace os dedos e
friccione os espaços

interdigitais.

Esfregue o polegar com
o auxílio da mão oposta
realizando movimento

circular.

Friccione as polpas digitais
e unhas de uma mão contra
a outra usando movimentos

circulares.

Enxague bem as mãos
com água.

Seque as mãos com
papel toalha descartável.

No caso de torneiras com
contato manual para
fechamento, utilize

papel toalha.

Agora suas mãos estão
seguras.

Duração do procedimento: 40 a 60 seg.

UTILIZAÇÃO DO
ÁLCOOL EM GEL

Aplique a solução na 
palma das mãos.

Friccione as palmas das mãos
entre si, entrelace os dedos e 

friccione os dorsos e polegares.

Espere até que as mãos
fiquem completamente

secas.

Duração do
procedimento:
20 seg.



Fica determinada a disponibilização de EPIs (máscaras, pro-

tetor facial, luvas, toucas e aventais), para os servidores e 

magistrados do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, de 

acordo com as atividades exercidas e postos de trabalho.

Uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs)



Às pessoas que exercem suas atividades  nos locais de 

recepção (guarda, recepção e protocolo), deverão ser 

destinados os seguintes EPIs:

I) Em atividade de medição de temperatura:

• Máscara tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3;

• Protetor Facial (Face Shield);

• Luvas descartáveis;

• Touca descartável;

• Avental descartável.

II) Em atividade de atendimento:

• Máscara tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3;

• Protetor Facial (Face Shield).

Uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs)



Aos analistas judiciários – área oficial de justiça avalia-

dor destinar-se-ão:

Quando o mencionado servidor atuar na entrega de 

mandatos:

• Máscara tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3;

• Protetor Facial (Face Shield);

• Luvas descartáveis.

Na recepção e entrega de documentos nas respectivas 

unidades jurisdicionais:

Máscara cirúrgica descartável ou a reutilizável de tecido.

Se no setor não houver proteção de barreira física, utiliza-

rá o Protetor Facial (Face Shield).

Uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs)



Aos servidores lotados no Departamento de Saúde e 

Qualidade de Vida – DSQV, quando em atividade pre-

sencial:

• Máscara tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3;

• Protetor Facial (Face Shield);

• Luvas descartáveis;

• Touca descartável;

• Avental descartável.

Uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs)



Os demais servidores (efetivos, comissionados, cedi-

dos), magistrados e prestadores de serviço que traba-

lhem no Poder Judiciário de Alagoas, quando estiverem 

em qualquer das unidades jurisdicionais, deverão utili-

zar máscara cirúrgica descartável ou reutilizável de 

tecido.

A forma adequa de utilizar cada EPI e os cuidados neces-

sários estarão disponíveis em material disponibilizado no 

site do TJAL.

Uso de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs)



Os resíduos descartáveis potencialmente contaminados (máscaras cirúrgicas, N95, 

N99, N100, PFF2 ou PFF3; luvas; aventais e toucas) devem ser descartados em lixeiras 

e sacos apropriados para materiais infectantes devidamente identificados.

Os locais de instalação da lixeira devem ser de fácil acesso; identificação visual clara 

e legível, utilizando preferencialmente símbolos e possuir dispositivo contendo álcool 

em gel 70%, para higienização das mãos antes e após a retirada dos EPIs.

O saco contendo os resíduos potencialmente contaminados deverá ser substituído 

quando atingir a capacidade de 2/3 da lixeira, ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas.

As máscaras de tecido devem ser trocadas a  cada duas horas de uso, ou sempre que 

estiverem úmidas. As máscara utilizadas devem ser inseridas em sacolas plásticas e 

lavadas no mesmo dia ao chegar em casa. Sua vida útil se restringe a 30 lavagens.

Recomendações para descarte
dos EPIs

RESÍDUO
INFECTANTE



O Ambiente de trabalho será organizado com implanta-

ção,  prioritária,  dos Equipamentos de Proteção Coletiva 

(EPC) e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

quando aqueles não fornecerem proteção completa 

contra todos os riscos.

Fica determinada, sempre que possível, a utilização de 

sistema natural de circulação de ar, abstendo-se da utili-

zação de aparelhos de ar condicionado e ventiladores. 

Em havendo casos de as salas não possuírem janelas, 

deverá ser instalado, sempre que possível, sistema de 

exaustão forçada por dutos ou exaustor de parede, 

sempre com lançamento do ar em área externa de livre 

circulação de ar e que não seja passagem de pedestres.

Ambiente de Trabalho

APROVEITAR: CIRCULAÇÃO NATURAL DE AR

EVITAR: APARELHOS DE AR CONDICIONADO
E VENTILADORES



Sempre que possível, haverá a instalação de barreiras físi-

cas, nos locais que mantenham contato com o público, a 

exemplo de placas de vidro, acrílico ou material equiva-

lente.  

Nas unidades que ainda não possuírem ou não for possí-

vel a instalação das barreiras físicas, os servidores do 

atendimento deverão utilizar, além da máscara de boca e 

nariz, o protetor facial.

As portas devem ser mantidas abertas para diminuir o 

contato com maçanetas, desativando-se, inclusive, as 

portas giratórias sempre que possível, priorizando a entra-

da de pessoas nas unidades judiciárias através de portal 

detector de metal.

Ambiente de Trabalho



O distanciamento social deverá ser respeitado, evitando 

aglomeração e circulação desnecessária em corredores.

Priorizar o uso de escadas ao elevador. Evitar tocar no cor-

rimão, caso seja necessário, realizar a higienização das 

mãos.

Manter o distanciamento mínimo nos elevadores, seguin-

do a sinalização.

 A organização de filas, dentro e fora dos setores, deverá 

respeitar  à distância mínima de 1,5 m (um metro e meio). 

A sinalização do distanciamento social será identificado 

com faixas e adesivos em locais de atendimento, entrada 

das unidades administrativas e jurisdicionais, filas de 

bancos e cash bancários. 

Ambiente de Trabalho



As estações de trabalho deverão ser organizadas com o 

distanciamento mínimo de 2 m (dois metros).

Fica determinada a disponibilização, em todos os postos 

de trabalho, de álcool gel 70%, álcool líquido 70% em bor-

rifador.

Os servidores, magistrados e demais colaboradores 

devem usar copos/garrafas de uso pessoal e individual, 

os quais devem ser higienizados com água e detergente.

Ambiente de Trabalho



Deve-se evitar o compartilhamento de materiais de traba-

lho, como caneta, lápis, computador, chaves, telefone.

Caso seja necessário, deve-se realizar a desinfecção do 

material com álcool 70% antes e após o seu uso.

As estações de trabalho devem ser desinfectadas com 

álcool 70% líquido no início e término da jornada de traba-

lho, e sempre que necessário. Cada professional será res-

ponsável pela limpeza da sua estação de trabalho.

Lembre-se sempre de higienizar as mãos antes e após 

esse procedimento.

Ambiente de Trabalho



Os equipamentos eletrônicos devem ser envolvidos com 

papel filme, a fim de evitar danos aos mesmo e higieniza-

dos com álcool 70% líquido (teclado, mouse, mouse pad, 

celular etc).

Lembre-se sempre de higienizar as mãos antes e após 

esse procedimento.

Ambiente de Trabalho

Considera-se sala passiva o espaço destinado exclusi-

vamente ao comparecimento do depoente que não 

possa, sem o deslocamento para o fórum, ser ouvido 

por meio virtual, não sendo permitido o compartilha-

mento do ambiente com os demais participantes do 

ato processual, com exceção do advogado da pessoa 

a ser ouvida, cuja presença é facultativa, e de um ser-

vidor da unidade judiciária.

 

Nos prédios com mais de uma unidade judicial, as 

salas passivas serão utilizadas exclusivamente para 

realização de audiências em processos criminais ou 

de adolescentes em conflito com a lei, até que haja 

autorização da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça para que sejam disponi-

bilizadas para os feitos de natureza cível.

Ao designar as audiências com utilização da sala 

passiva, será respeitado o intervalo mínimo de 1 

(uma) hora entre os depoimentos para higieniza-

ção adequada da sala.

As Salas passivas serão organizadas seguindo os 

critérios de segurança sanitária.

Deve-se manter as janelas das salas sempre aber-

tas e, no caso de necessidade de sigilo extremo, 

serão fechadas e imediatamente reabertas, após 

depoimento.

Deve-se manter a porta de acesso do depoente 

sempre aberta, fechando-a durante o depoimen-

to, com imediata reabertura após término das 

declarações.

Manter porta de acesso do servidor à sala de audiên-

cia sempre fechada, abrindo somente para entrada e 

saída dos servidores de operação dos equipamentos e 

de higienização.

Manter a porta de acesso à vara sempre fechada, 

abrindo somente para entrada e saída dos servidores.

Higienizar com álcool 70% as maçanetas das portas da 

sala de audiência a cada entrada e saída do depoente.

Higienizar com álcool 70% todo espaço destinado ao 

depoente antes e depois do procedimento.

Solicitar ao depoente que higienize as mãos com 

álcool 70%, disponível no dispenser, antes de se posi-

cionar na cadeira.

Solicitar ao depoente que sente na cadeira indicada e 

não toque em nada do computador.

Solicitar ao depoente que somente retire a máscara 

após orientação do juiz, e que recoloque assim que 

solicitado, higienizando as mãos antes e após retirar e 

colocar a máscara.

A máscara deverá permanecer sobre as pernas do 

depoente.

Informar ao depoente que, ao sair da sala também 

existe no banheiro público material para higienização 

das mãos.

O servidor que fizer o atendimento e higienização dos 

equipamentos deverá utilizar, imediatamente o WC 

indicado para sua higienização.



A higienização de todos os ambientes, realizado pelos funcionários 

de empresa terceirizada, deverá ser, preferencialmente, com varre-

dura úmida, com atenção para desinfecção de maçanetas, interrup-

tores, corrimão, banheiros.

Os profissionais deverão estar devidamente paramentados com os 

EPI necessários, fornecido pela empresa contratada.

A limpeza e desinfecção dos locais deverão ser realizadas em uma 

maior frequência.

Deverá ser realizado a reposição de sabonete líquido, álcool gel e 

líquido 70% uma vez ao dia ou sempre que necessário.

A limpeza do piso deve ser realizada com água e sabão, solução de 

hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação desinfetante, 

germicida ou sanitizante.

Ambiente de Trabalho

Considera-se sala passiva o espaço destinado exclusi-

vamente ao comparecimento do depoente que não 

possa, sem o deslocamento para o fórum, ser ouvido 

por meio virtual, não sendo permitido o compartilha-

mento do ambiente com os demais participantes do 

ato processual, com exceção do advogado da pessoa 

a ser ouvida, cuja presença é facultativa, e de um ser-

vidor da unidade judiciária.

 

Nos prédios com mais de uma unidade judicial, as 

salas passivas serão utilizadas exclusivamente para 

realização de audiências em processos criminais ou 

de adolescentes em conflito com a lei, até que haja 

autorização da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça para que sejam disponi-

bilizadas para os feitos de natureza cível.

Ao designar as audiências com utilização da sala 

passiva, será respeitado o intervalo mínimo de 1 

(uma) hora entre os depoimentos para higieniza-

ção adequada da sala.

As Salas passivas serão organizadas seguindo os 

critérios de segurança sanitária.

Deve-se manter as janelas das salas sempre aber-

tas e, no caso de necessidade de sigilo extremo, 

serão fechadas e imediatamente reabertas, após 

depoimento.

Deve-se manter a porta de acesso do depoente 

sempre aberta, fechando-a durante o depoimen-

to, com imediata reabertura após término das 

declarações.

Manter porta de acesso do servidor à sala de audiên-

cia sempre fechada, abrindo somente para entrada e 

saída dos servidores de operação dos equipamentos e 

de higienização.

Manter a porta de acesso à vara sempre fechada, 

abrindo somente para entrada e saída dos servidores.

Higienizar com álcool 70% as maçanetas das portas da 

sala de audiência a cada entrada e saída do depoente.

Higienizar com álcool 70% todo espaço destinado ao 

depoente antes e depois do procedimento.

Solicitar ao depoente que higienize as mãos com 

álcool 70%, disponível no dispenser, antes de se posi-

cionar na cadeira.

Solicitar ao depoente que sente na cadeira indicada e 

não toque em nada do computador.

Solicitar ao depoente que somente retire a máscara 

após orientação do juiz, e que recoloque assim que 

solicitado, higienizando as mãos antes e após retirar e 

colocar a máscara.

A máscara deverá permanecer sobre as pernas do 

depoente.

Informar ao depoente que, ao sair da sala também 

existe no banheiro público material para higienização 

das mãos.

O servidor que fizer o atendimento e higienização dos 

equipamentos deverá utilizar, imediatamente o WC 

indicado para sua higienização.



Nos sanitários devem ser  disponibilizados sabonete líqui-

do e álcool gel 70% junto ao lavatório de mãos.

Deve ser realizado a desinfecção da porta, maçaneta, 

interruptores, friccionando com pano embebido em 

álcool 70%.

Deve ser intensificado a limpeza do piso, vaso sanitário, 

torneira, pia e assento com água e sabão, solução de 

hipoclorito ou produto próprio para limpeza com ação 

desinfetante, germicida ou sanitizante.

Ambiente de Trabalho

Considera-se sala passiva o espaço destinado exclusi-

vamente ao comparecimento do depoente que não 

possa, sem o deslocamento para o fórum, ser ouvido 

por meio virtual, não sendo permitido o compartilha-

mento do ambiente com os demais participantes do 

ato processual, com exceção do advogado da pessoa 

a ser ouvida, cuja presença é facultativa, e de um ser-

vidor da unidade judiciária.

 

Nos prédios com mais de uma unidade judicial, as 

salas passivas serão utilizadas exclusivamente para 

realização de audiências em processos criminais ou 

de adolescentes em conflito com a lei, até que haja 

autorização da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça para que sejam disponi-

bilizadas para os feitos de natureza cível.

Ao designar as audiências com utilização da sala 

passiva, será respeitado o intervalo mínimo de 1 

(uma) hora entre os depoimentos para higieniza-

ção adequada da sala.

As Salas passivas serão organizadas seguindo os 

critérios de segurança sanitária.

Deve-se manter as janelas das salas sempre aber-

tas e, no caso de necessidade de sigilo extremo, 

serão fechadas e imediatamente reabertas, após 

depoimento.

Deve-se manter a porta de acesso do depoente 

sempre aberta, fechando-a durante o depoimen-

to, com imediata reabertura após término das 

declarações.

Manter porta de acesso do servidor à sala de audiên-

cia sempre fechada, abrindo somente para entrada e 

saída dos servidores de operação dos equipamentos e 

de higienização.

Manter a porta de acesso à vara sempre fechada, 

abrindo somente para entrada e saída dos servidores.

Higienizar com álcool 70% as maçanetas das portas da 

sala de audiência a cada entrada e saída do depoente.

Higienizar com álcool 70% todo espaço destinado ao 

depoente antes e depois do procedimento.

Solicitar ao depoente que higienize as mãos com 

álcool 70%, disponível no dispenser, antes de se posi-

cionar na cadeira.

Solicitar ao depoente que sente na cadeira indicada e 

não toque em nada do computador.

Solicitar ao depoente que somente retire a máscara 

após orientação do juiz, e que recoloque assim que 

solicitado, higienizando as mãos antes e após retirar e 

colocar a máscara.

A máscara deverá permanecer sobre as pernas do 

depoente.

Informar ao depoente que, ao sair da sala também 

existe no banheiro público material para higienização 

das mãos.

O servidor que fizer o atendimento e higienização dos 

equipamentos deverá utilizar, imediatamente o WC 

indicado para sua higienização.



Médico clínico e psiquiátrico

Os atendimentos serão realizados preferencialmente por 

teleconsulta, com agendamento prévio através do What-

sAPP (82) 99323-6210. Deve, ainda, baixar e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de uso 

exclusivo da telemediciana, através do link:

www.tjal.jus.br/arquivos_downloads/TELEMED.TERMO.

CONSENTIMENTO.LIVRE.E.ESCLARECIDO.docx

E enviá-lo para o e-mail do DSQV:

setormedico@tjal.jus.br. 

Neste momento, serão priorizados os atendimentos refe-

rentes às necessidades relacionadas a COVID-19.

Quando não for possível a teleconsulta, a consulta clínica 

deverá ser agendada com atendimento sem fila de 

espera, salvo em situações de urgência e emergência.

Atendimento em Saúde

Considera-se sala passiva o espaço destinado exclusi-

vamente ao comparecimento do depoente que não 

possa, sem o deslocamento para o fórum, ser ouvido 

por meio virtual, não sendo permitido o compartilha-

mento do ambiente com os demais participantes do 

ato processual, com exceção do advogado da pessoa 

a ser ouvida, cuja presença é facultativa, e de um ser-

vidor da unidade judiciária.

 

Nos prédios com mais de uma unidade judicial, as 

salas passivas serão utilizadas exclusivamente para 

realização de audiências em processos criminais ou 

de adolescentes em conflito com a lei, até que haja 

autorização da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça para que sejam disponi-

bilizadas para os feitos de natureza cível.

Ao designar as audiências com utilização da sala 

passiva, será respeitado o intervalo mínimo de 1 

(uma) hora entre os depoimentos para higieniza-

ção adequada da sala.

As Salas passivas serão organizadas seguindo os 

critérios de segurança sanitária.

Deve-se manter as janelas das salas sempre aber-

tas e, no caso de necessidade de sigilo extremo, 

serão fechadas e imediatamente reabertas, após 

depoimento.

Deve-se manter a porta de acesso do depoente 

sempre aberta, fechando-a durante o depoimen-

to, com imediata reabertura após término das 

declarações.

Manter porta de acesso do servidor à sala de audiên-

cia sempre fechada, abrindo somente para entrada e 

saída dos servidores de operação dos equipamentos e 

de higienização.

Manter a porta de acesso à vara sempre fechada, 

abrindo somente para entrada e saída dos servidores.

Higienizar com álcool 70% as maçanetas das portas da 

sala de audiência a cada entrada e saída do depoente.

Higienizar com álcool 70% todo espaço destinado ao 

depoente antes e depois do procedimento.

Solicitar ao depoente que higienize as mãos com 

álcool 70%, disponível no dispenser, antes de se posi-

cionar na cadeira.

Solicitar ao depoente que sente na cadeira indicada e 

não toque em nada do computador.

Solicitar ao depoente que somente retire a máscara 

após orientação do juiz, e que recoloque assim que 

solicitado, higienizando as mãos antes e após retirar e 

colocar a máscara.

A máscara deverá permanecer sobre as pernas do 

depoente.

Informar ao depoente que, ao sair da sala também 

existe no banheiro público material para higienização 

das mãos.

O servidor que fizer o atendimento e higienização dos 

equipamentos deverá utilizar, imediatamente o WC 

indicado para sua higienização.

Será restrito a entrada de acompanhantes nas consultas 

e atendimentos, salvo nas condições em que seja 

imprescindível a sua presença.

Será realizado a higienização e desinfecção de cadeiras, 

equipamentos e macas, previamente e posteriormente a 

utilização por um paciente, bem como os objetos com 

que teve contato.

Estará disponível álcool gel 70% em locais fixos de fácil 

visualização e acesso.



Médico clínico e psiquiátrico

Os atendimentos serão realizados preferencialmente por 

teleconsulta, com agendamento prévio através do What-

sAPP (82) 99323-6210. Deve, ainda, baixar e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de uso 

exclusivo da telemediciana, através do link:

www.tjal.jus.br/arquivos_downloads/TELEMED.TERMO.

CONSENTIMENTO.LIVRE.E.ESCLARECIDO.docx

E enviá-lo para o e-mail do DSQV:

setormedico@tjal.jus.br. 

Neste momento, serão priorizados os atendimentos refe-

rentes às necessidades relacionadas a COVID-19.

Quando não for possível a teleconsulta, a consulta clínica 

deverá ser agendada com atendimento sem fila de 

espera, salvo em situações de urgência e emergência.

Considera-se sala passiva o espaço destinado exclusi-

vamente ao comparecimento do depoente que não 

possa, sem o deslocamento para o fórum, ser ouvido 

por meio virtual, não sendo permitido o compartilha-

mento do ambiente com os demais participantes do 

ato processual, com exceção do advogado da pessoa 

a ser ouvida, cuja presença é facultativa, e de um ser-

vidor da unidade judiciária.

 

Nos prédios com mais de uma unidade judicial, as 

salas passivas serão utilizadas exclusivamente para 

realização de audiências em processos criminais ou 

de adolescentes em conflito com a lei, até que haja 

autorização da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça para que sejam disponi-

bilizadas para os feitos de natureza cível.

Ao designar as audiências com utilização da sala 

passiva, será respeitado o intervalo mínimo de 1 

(uma) hora entre os depoimentos para higieniza-

ção adequada da sala.

As Salas passivas serão organizadas seguindo os 

critérios de segurança sanitária.

Deve-se manter as janelas das salas sempre aber-

tas e, no caso de necessidade de sigilo extremo, 

serão fechadas e imediatamente reabertas, após 

depoimento.

Deve-se manter a porta de acesso do depoente 

sempre aberta, fechando-a durante o depoimen-

to, com imediata reabertura após término das 

declarações.

Manter porta de acesso do servidor à sala de audiên-

cia sempre fechada, abrindo somente para entrada e 

saída dos servidores de operação dos equipamentos e 

de higienização.

Manter a porta de acesso à vara sempre fechada, 

abrindo somente para entrada e saída dos servidores.

Higienizar com álcool 70% as maçanetas das portas da 

sala de audiência a cada entrada e saída do depoente.

Higienizar com álcool 70% todo espaço destinado ao 

depoente antes e depois do procedimento.

Solicitar ao depoente que higienize as mãos com 

álcool 70%, disponível no dispenser, antes de se posi-

cionar na cadeira.

Solicitar ao depoente que sente na cadeira indicada e 

não toque em nada do computador.

Solicitar ao depoente que somente retire a máscara 

após orientação do juiz, e que recoloque assim que 

solicitado, higienizando as mãos antes e após retirar e 

colocar a máscara.

A máscara deverá permanecer sobre as pernas do 

depoente.

Informar ao depoente que, ao sair da sala também 

existe no banheiro público material para higienização 

das mãos.

O servidor que fizer o atendimento e higienização dos 

equipamentos deverá utilizar, imediatamente o WC 

indicado para sua higienização.

Será restrito a entrada de acompanhantes nas consultas 

e atendimentos, salvo nas condições em que seja 

imprescindível a sua presença.

Será realizado a higienização e desinfecção de cadeiras, 

equipamentos e macas, previamente e posteriormente a 

utilização por um paciente, bem como os objetos com 

que teve contato.

Estará disponível álcool gel 70% em locais fixos de fácil 

visualização e acesso.

Odontológico

Os atendimentos presenciais do setor odontológico do 

DSQV estarão suspensos. No entanto, seus profissionais 

permanecerão disponíveis para teleorientações, confor-

me estabelece a Resolução 226 do Conselho Federal de 

Odontologia.

As teleorientações odontológicas tem como objetivo 

esclarecer dúvidas relativas ao tratamento de saúde 

bucal e orientar se a queixa principal e o quadro sintoma-

tológico apresentados constituem uma condição/enfer-

midade que necessite ser referenciada a um atendimen-

to de urgência.

Para agendamento com um odontólogo, os magistrados 

e servidores deverão realizar o agendamento prévio atra-

vés do WhatsAPP (82) 99323-6210. Deve, ainda, baixar e 

Atendimento em Saúde

assinar o Termo de Consentimento  Livre e Esclarecido, 

de uso exclusivo do setor odontológico, através do link:

https://www.tjal.jus.br/arquivos_downloads/TERMO

CONSENTIMENTOODONTOLOGIA.docx

E enviá-lo para o e-mail do DSQV:

setormedico@tjal.jus.br.



A fim de evitar contaminação dos funcionários, os magistrados e servi-

dores contaminados pelo Coronavírus só deverão retornar às atividades 

presenciais após avaliação médica da equipe do DSQV.

Se, a critério médico, houver a necessidade de exames laboratoriais e, 

quando o magistrado ou o servidor não dispuser de plano de saúde que 

contemple os correspondentes exames, o exame deverá ser realizado 

em laboratório conveniado com Poder Judiciário de Alagoas.

Será emitido um voucher ao funcionário, através da consulta online com 

médico do DSQV.

O magistrado ou o servidor deverá comparecer ao laboratório, realizar o 

exame e em posse do resultado, agendar nova consulta médica através 

do WhatsAPP (82) 99323-6210, informando que se trata de avaliação 

para retorno das atividades.

Ao ser consultado, o médico avaliará a possibilidade de retorno das 

atividades laborais presencial.

Retorno das Atividades após
contaminação pela COVID-19

Considera-se sala passiva o espaço destinado exclusi-

vamente ao comparecimento do depoente que não 

possa, sem o deslocamento para o fórum, ser ouvido 

por meio virtual, não sendo permitido o compartilha-

mento do ambiente com os demais participantes do 

ato processual, com exceção do advogado da pessoa 

a ser ouvida, cuja presença é facultativa, e de um ser-

vidor da unidade judiciária.

 

Nos prédios com mais de uma unidade judicial, as 

salas passivas serão utilizadas exclusivamente para 

realização de audiências em processos criminais ou 

de adolescentes em conflito com a lei, até que haja 

autorização da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça para que sejam disponi-

bilizadas para os feitos de natureza cível.

Ao designar as audiências com utilização da sala 

passiva, será respeitado o intervalo mínimo de 1 

(uma) hora entre os depoimentos para higieniza-

ção adequada da sala.

As Salas passivas serão organizadas seguindo os 

critérios de segurança sanitária.

Deve-se manter as janelas das salas sempre aber-

tas e, no caso de necessidade de sigilo extremo, 

serão fechadas e imediatamente reabertas, após 

depoimento.

Deve-se manter a porta de acesso do depoente 

sempre aberta, fechando-a durante o depoimen-

to, com imediata reabertura após término das 

declarações.

Manter porta de acesso do servidor à sala de audiên-

cia sempre fechada, abrindo somente para entrada e 

saída dos servidores de operação dos equipamentos e 

de higienização.

Manter a porta de acesso à vara sempre fechada, 

abrindo somente para entrada e saída dos servidores.

Higienizar com álcool 70% as maçanetas das portas da 

sala de audiência a cada entrada e saída do depoente.

Higienizar com álcool 70% todo espaço destinado ao 

depoente antes e depois do procedimento.

Solicitar ao depoente que higienize as mãos com 

álcool 70%, disponível no dispenser, antes de se posi-

cionar na cadeira.

Solicitar ao depoente que sente na cadeira indicada e 

não toque em nada do computador.

Solicitar ao depoente que somente retire a máscara 

após orientação do juiz, e que recoloque assim que 

solicitado, higienizando as mãos antes e após retirar e 

colocar a máscara.

A máscara deverá permanecer sobre as pernas do 

depoente.

Informar ao depoente que, ao sair da sala também 

existe no banheiro público material para higienização 

das mãos.

O servidor que fizer o atendimento e higienização dos 

equipamentos deverá utilizar, imediatamente o WC 

indicado para sua higienização.



Considera-se sala passiva o espaço destinado exclusi-

vamente ao comparecimento do depoente que não 

possa, sem o deslocamento para o fórum, ser ouvido 

por meio virtual, não sendo permitido o compartilha-

mento do ambiente com os demais participantes do 

ato processual, com exceção do advogado da pessoa 

a ser ouvida, cuja presença é facultativa, e de um ser-

vidor da unidade judiciária.

 

Nos prédios com mais de uma unidade judicial, as 

salas passivas serão utilizadas exclusivamente para 

realização de audiências em processos criminais ou 

de adolescentes em conflito com a lei, até que haja 

autorização da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça para que sejam disponi-

bilizadas para os feitos de natureza cível.

Salas Passivas

Ao designar as audiências com utilização da sala 

passiva, será respeitado o intervalo mínimo de 1 

(uma) hora entre os depoimentos para higieniza-

ção adequada da sala.

As Salas passivas serão organizadas seguindo os 

critérios de segurança sanitária.

Deve-se manter as janelas das salas sempre aber-

tas e, no caso de necessidade de sigilo extremo, 

serão fechadas e imediatamente reabertas, após 

depoimento.

Deve-se manter a porta de acesso do depoente 

sempre aberta, fechando-a durante o depoimen-

to, com imediata reabertura após término das 

declarações.

Manter porta de acesso do servidor à sala de audiên-

cia sempre fechada, abrindo somente para entrada e 

saída dos servidores de operação dos equipamentos e 

de higienização.

Manter a porta de acesso à vara sempre fechada, 

abrindo somente para entrada e saída dos servidores.

Higienizar com álcool 70% as maçanetas das portas da 

sala de audiência a cada entrada e saída do depoente.

Higienizar com álcool 70% todo espaço destinado ao 

depoente antes e depois do procedimento.

Solicitar ao depoente que higienize as mãos com 

álcool 70%, disponível no dispenser, antes de se posi-

cionar na cadeira.

Solicitar ao depoente que sente na cadeira indicada e 

não toque em nada do computador.

Solicitar ao depoente que somente retire a máscara 

após orientação do juiz, e que recoloque assim que 

solicitado, higienizando as mãos antes e após retirar e 

colocar a máscara.

A máscara deverá permanecer sobre as pernas do 

depoente.

Informar ao depoente que, ao sair da sala também 

existe no banheiro público material para higienização 

das mãos.

O servidor que fizer o atendimento e higienização dos 

equipamentos deverá utilizar, imediatamente o WC 

indicado para sua higienização.



Considera-se sala passiva o espaço destinado exclusi-

vamente ao comparecimento do depoente que não 

possa, sem o deslocamento para o fórum, ser ouvido 

por meio virtual, não sendo permitido o compartilha-

mento do ambiente com os demais participantes do 

ato processual, com exceção do advogado da pessoa 

a ser ouvida, cuja presença é facultativa, e de um ser-

vidor da unidade judiciária.

 

Nos prédios com mais de uma unidade judicial, as 

salas passivas serão utilizadas exclusivamente para 

realização de audiências em processos criminais ou 

de adolescentes em conflito com a lei, até que haja 

autorização da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça para que sejam disponi-

bilizadas para os feitos de natureza cível.

Ao designar as audiências com utilização da sala 

passiva, será respeitado o intervalo mínimo de 1 

(uma) hora entre os depoimentos para higieniza-

ção adequada da sala.

As Salas passivas serão organizadas seguindo os 

critérios de segurança sanitária.

Deve-se manter as janelas das salas sempre aber-

tas e, no caso de necessidade de sigilo extremo, 

serão fechadas e imediatamente reabertas, após 

depoimento.

Deve-se manter a porta de acesso do depoente 

sempre aberta, fechando-a durante o depoimen-

to, com imediata reabertura após término das 

declarações.

Salas Passivas

Manter porta de acesso do servidor à sala de audiên-

cia sempre fechada, abrindo somente para entrada e 

saída dos servidores de operação dos equipamentos e 

de higienização.

Manter a porta de acesso à vara sempre fechada, 

abrindo somente para entrada e saída dos servidores.

Higienizar com álcool 70% as maçanetas das portas da 

sala de audiência a cada entrada e saída do depoente.

Higienizar com álcool 70% todo espaço destinado ao 

depoente antes e depois do procedimento.

Solicitar ao depoente que higienize as mãos com 

álcool 70%, disponível no dispenser, antes de se posi-

cionar na cadeira.

Solicitar ao depoente que sente na cadeira indicada e 

não toque em nada do computador.

Solicitar ao depoente que somente retire a máscara 

após orientação do juiz, e que recoloque assim que 

solicitado, higienizando as mãos antes e após retirar e 

colocar a máscara.

A máscara deverá permanecer sobre as pernas do 

depoente.

Informar ao depoente que, ao sair da sala também 

existe no banheiro público material para higienização 

das mãos.

O servidor que fizer o atendimento e higienização dos 

equipamentos deverá utilizar, imediatamente o WC 

indicado para sua higienização.



Considera-se sala passiva o espaço destinado exclusi-

vamente ao comparecimento do depoente que não 

possa, sem o deslocamento para o fórum, ser ouvido 

por meio virtual, não sendo permitido o compartilha-

mento do ambiente com os demais participantes do 

ato processual, com exceção do advogado da pessoa 

a ser ouvida, cuja presença é facultativa, e de um ser-

vidor da unidade judiciária.

 

Nos prédios com mais de uma unidade judicial, as 

salas passivas serão utilizadas exclusivamente para 

realização de audiências em processos criminais ou 

de adolescentes em conflito com a lei, até que haja 

autorização da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça para que sejam disponi-

bilizadas para os feitos de natureza cível.

Ao designar as audiências com utilização da sala 

passiva, será respeitado o intervalo mínimo de 1 

(uma) hora entre os depoimentos para higieniza-

ção adequada da sala.

As Salas passivas serão organizadas seguindo os 

critérios de segurança sanitária.

Deve-se manter as janelas das salas sempre aber-

tas e, no caso de necessidade de sigilo extremo, 

serão fechadas e imediatamente reabertas, após 

depoimento.

Deve-se manter a porta de acesso do depoente 

sempre aberta, fechando-a durante o depoimen-

to, com imediata reabertura após término das 

declarações.

Manter porta de acesso do servidor à sala de audiên-

cia sempre fechada, abrindo somente para entrada e 

saída dos servidores de operação dos equipamentos e 

de higienização.

Manter a porta de acesso à vara sempre fechada, 

abrindo somente para entrada e saída dos servidores.

Higienizar com álcool 70% as maçanetas das portas da 

sala de audiência a cada entrada e saída do depoente.

Higienizar com álcool 70% todo espaço destinado ao 

depoente antes e depois do procedimento.

Solicitar ao depoente que higienize as mãos com 

álcool 70%, disponível no dispenser, antes de se posi-

cionar na cadeira.

Solicitar ao depoente que sente na cadeira indicada e 

não toque em nada do computador.

Solicitar ao depoente que somente retire a máscara 

após orientação do juiz, e que recoloque assim que 

solicitado, higienizando as mãos antes e após retirar e 

colocar a máscara.

A máscara deverá permanecer sobre as pernas do 

depoente.

Informar ao depoente que, ao sair da sala também 

existe no banheiro público material para higienização 

das mãos.

O servidor que fizer o atendimento e higienização dos 

equipamentos deverá utilizar, imediatamente o WC 

indicado para sua higienização.

Modelo: Vara da capital com adaptações ao 

retorno das atividades presenciais.

Salas Passivas



A fim de evitar contaminação dos funcionários, os magistrados e servi-

dores contaminados pelo Coronavírus só deverão retornar às atividades 

presenciais após avaliação médica da equipe do DSQV.

Se, a critério médico, houver a necessidade de exames laboratoriais e, 

quando o magistrado ou o servidor não dispuser de plano de saúde que 

contemple os correspondentes exames, o exame deverá ser realizado 

em laboratório conveniado com Poder Judiciário de Alagoas.

Será emitido um voucher ao funcionário, através da consulta online com 

médico do DSQV.

O magistrado ou o servidor deverá comparecer ao laboratório, realizar o 

exame e em posse do resultado, agendar nova consulta médica através 

do WhatsAPP (82) 99323-6210, informando que se trata de avaliação 

para retorno das atividades.

Ao ser consultado, o médico avaliará a possibilidade de retorno das 

atividades laborais presencial.

Considera-se sala passiva o espaço destinado exclusi-

vamente ao comparecimento do depoente que não 

possa, sem o deslocamento para o fórum, ser ouvido 

por meio virtual, não sendo permitido o compartilha-

mento do ambiente com os demais participantes do 

ato processual, com exceção do advogado da pessoa 

a ser ouvida, cuja presença é facultativa, e de um ser-

vidor da unidade judiciária.

 

Nos prédios com mais de uma unidade judicial, as 

salas passivas serão utilizadas exclusivamente para 

realização de audiências em processos criminais ou 

de adolescentes em conflito com a lei, até que haja 

autorização da Presidência do Tribunal de Justiça e da 

Corregedoria-Geral da Justiça para que sejam disponi-

bilizadas para os feitos de natureza cível.

Ao designar as audiências com utilização da sala 

passiva, será respeitado o intervalo mínimo de 1 

(uma) hora entre os depoimentos para higieniza-

ção adequada da sala.

As Salas passivas serão organizadas seguindo os 

critérios de segurança sanitária.

Deve-se manter as janelas das salas sempre aber-

tas e, no caso de necessidade de sigilo extremo, 

serão fechadas e imediatamente reabertas, após 

depoimento.

Deve-se manter a porta de acesso do depoente 

sempre aberta, fechando-a durante o depoimen-

to, com imediata reabertura após término das 

declarações.

Manter porta de acesso do servidor à sala de audiên-

cia sempre fechada, abrindo somente para entrada e 

saída dos servidores de operação dos equipamentos e 

de higienização.

Manter a porta de acesso à vara sempre fechada, 

abrindo somente para entrada e saída dos servidores.

Higienizar com álcool 70% as maçanetas das portas da 

sala de audiência a cada entrada e saída do depoente.

Higienizar com álcool 70% todo espaço destinado ao 

depoente antes e depois do procedimento.

Solicitar ao depoente que higienize as mãos com 

álcool 70%, disponível no dispenser, antes de se posi-

cionar na cadeira.

Solicitar ao depoente que sente na cadeira indicada e 

não toque em nada do computador.

Solicitar ao depoente que somente retire a máscara 

após orientação do juiz, e que recoloque assim que 

solicitado, higienizando as mãos antes e após retirar e 

colocar a máscara.

A máscara deverá permanecer sobre as pernas do 

depoente.

Informar ao depoente que, ao sair da sala também 

existe no banheiro público material para higienização 

das mãos.

O servidor que fizer o atendimento e higienização dos 

equipamentos deverá utilizar, imediatamente o WC 

indicado para sua higienização.

Equipe de Trabalho

Somos todos responsáveis pela não disseminação do Coronavírus.

Fazer sua parte contribui com a saúde do próximo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS

Presidência

Vice-Presidência

Corregedoria-Geral da Justiça

Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde
de Magistrados e Servidores

Gabinete de Crise

Departamento de Saúde e Qualidade de Vida - DSQV

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e Medicina do Trabalho - SESMT

Diretoria de Comunicação – DICOM

www.tjal.jus.br


