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ATO NORMATIVO N° 9, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019. 

Dispõe sobre o recadastramento de 
magistrados e servidores, ativos e inativos, 
efetivos, estáveis, comissionados, cedidos ou 
adidos ao Poder Judiciário de Alagoas. 

A PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, 
usando de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de atualizar os dados cadastrais dos 
magistrados e servidores ocupantes de cargos efetivos e estáveis, ativos e inativos, bem 
como os comissionados, os cedidos e em cessão, com ou sem ônus, ao Poder Judiciário 
do Estado de Alagoas; 

CONSIDERANDO que o último recadastramento ocorreu em 2010, sendo 
absolutamente necessária uma nova captação e atualização de informações; 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de dados fieis à realidade, com a 
atualização do atual sistema de gestão de Recursos Humanos, gerenciado pela Diretoria 
Adjunta de Gestão de Pessoas; 

CONSIDERANDO o que consta nas Resoluções TJ/AL n° 6/2007 e TJ/AL n° 
2/2010 deste Tribunal de Justiça; 

RESOLVE: 

Art. 1° O recadastramento de magistrados e servidores, ativos e inativos, efetivos, 
estáveis, comissionados, cedidos ou adidos ao Poder Judiciário de Alagoas, regulado 
por meio das Resoluções TJ/AL n° 6/2007 e 2/2010, ocorrerá entre os dias 20 de 
fevereiro de 2019 e 15 de junho de 2019. 

§ 1° Ficam dispensados do recadastramento apenas os servidores que ingressaram 
no Poder a partir de 1 de julho de 2018, independentemente do vínculo, ou seja, 
magistrados, efetivos, comissionados, cedidos, requisitados, adidos ou comissionados. 

§ 2° Entende-se por data de ingresso no órgão a respectiva data de posse. 

Art. 2° Os magistrados e servidores, ativos ou inativos, deverão, obrigatoriamente, 
preencher formulário de recadastramento disponibilizado no endereço eletrônico do 
Portal dos Servidores, no sítio do Tribunal de Justiça de Alagoas, anexando todos os 
documentos comprobatórios solicitados (www.tjal.jus.br  > Acesso Rápido > Acesso ao 
Portal do Servidor > utilizar matrícula para login e senha que inicialmente está prevista 
para ser o CPF do interessado, sem pontos e caracteres). 

Parágrafo único. Aqueles que, eventualmente, necessitem de atualização de senha 
de acesso ou login deverão entrar em contato com o suporte técnico da Diretoria 
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Art. 3° Preenchido o formulário, deverão ser apresentados os documentos já 
enviados via sistema, em original e mediante comparecimento pessoal do servidor 
interessado na Sala de Recadastramento instalada na Diretoria Adjunta de Gestão de 
Pessoas, na sede do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, conforme o seguinte 
cronograma: 

I — Inativos (aposentados): magistrados e servidores, entre os dias 20 de fevereiro 
de 2019 e 15 de março de 2019, inclusive; 

II — Ativos (em exercício do cargo ou de licença): 

a) servidores com vínculo efetivo, com estabilidade excepcional ou em situação 
precária por decisão judicial: entre 16 de março de 2019 e 15 de abril de 2019, 
inclusive; 

b) magistrados (desembargadores e juízes de direito): entre 16 de abril de 2019 e 
15 de maio de 2019, inclusive; 

c) servidores ocupantes exclusivamente de cargos comissionados, além dos 
servidores cedidos, requisitados e adidos de outros órgãos: entre 16 de maio de 2019 e 
15 de junho de 2019, inclusive. 

§ 1° A conclusão do recadastramento, com o comparecimento na sede da Diretoria 
Adjunta de Gestão de Pessoas, será realizado mediante agendamento de dia e horário 
em calendário disponibilizado no site do Tribunal de Justiça de Alagoas e desenvolvido 
pela Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação. 

§ 2° No momento do comparecimento pessoal será feita a coleta da biometria para 
confirmação eletrônica do recadastramento, inclusive para inativos. 

§ 3° Fica dispensado o comparecimento pessoal de magistrados (juízes e 
desembargadores) ativos do quadro de pessoal do Poder Judiciário de Alagoas, sendo 
necessário apenas o recadastramento realizado no sistema Portal do Servidor, mediante 
login e senha de acesso. 

§ 4° Na impossibilidade de comparecimento pessoal por questões de saúde, 
residência fora do Estado ou outra impossibilidade de locomoção deverá ser preenchido 
o formulário disposto no anexo único deste normativo e enviado para o e-mail 
recaclastramento 'atj ai. jus. br, aguardando orientação da DAGP que será encaminhada 
por e-mail ou contato telefônico com o interessado. 

Parágrafo único. O deferimento ou indeferimento quanto à justificativa de 
impossibilidade de comparecimento ao recadastramento, formulado nos moldes do § 4° 
do art. 3° caberá ao Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas, cabendo eventual recurso à 
Presidência do Tribunal de Justiça. 
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Art. 4° O comparecimento para entrega dos documentos, no local indicado no 
artigo anterior, deverá ser pessoal, sendo vedada a remessa dos documentos por 
portador, salvo nas hipóteses previstas neste normativo. 

Art. 5° Todos os documentos anexados ao sistema no momento do preenchimento 
do formulário eletrônico deverão, obrigatoriamente, ser apresentados em original, 
quando do comparecimento pessoal para conclusão do recadastramento, além dos 
seguintes documentos originais: 

I — documento oficial de identificação pessoal: RG, CNH ou registro profissional; 
II - CPF; 
II — certidão de nascimento, se solteiro, ou certidão de casamento ou sentença 

declaratória de união estável, se houver; 
III — comprovante de endereço emitido em até 3 meses anteriores à data do 

recadastramento; 
III — título de eleitor e prova de quitação eleitoral ou certidão de quitação eleitoral 

atualizada; 
IV — certidão de nascimento dos dependentes, se houver; 
V — CPF e registro de nascimento ou sentença declaratória com trânsito em 

julgado dos dependentes financeiros para fins de dedução de imposto de renda; 
VI — comprovação da escolaridade (diploma ou certificado de conclusão de 

curso); 
VII — comprovação de cursos e treinamentos realizados por entidade reconhecidas 

pelo Ministério da Educação; 
VIII — comprovação e certificação de idiomas, se houver; 
IX — original ou cópia do ato de aposentadoria (apenas para os inativos). 

Art. 6° O não comparecimento, no prazo definido neste normativo, para realização 
do recadastramento, implicará na imediata suspensão de pagamento dos vencimentos, 
subsídios ou proventos, a contar do mês subsequente ao término do recadastramento, 
nos termos do que dispõe o art. 8° da Resolução TJ/AL n° 6/2007 e art. 6° da Resolução 
TJ/AL n° 2/2010, independentemente de outras punições administrativas previstas em 
lei. 

Parágrafo único. Entende-se por prazo do recadastramento aquele definido para 
cada grupo de servidores, na forma dos incisos I, II e II do art. 3° deste ato normativo. 

Art. 7° Caberá ao servidor ou magistrado interessado acompanhar o deferimento 
de seu pedido de recadastramento pela Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas, devendo 
apresentar imediatamente novos documentos, caso solicitado ou quando ilegível aquele 
digitalizado no sistema. 

Parágrafo único. A decisão pelo acolhimento ou não do recadastramento será 
proferida pelo Diretor Adjunto de Gestão de Pessoas, cabendo eventual recurso à 
Presidência do Tribunal de Justiça. 
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JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSSIBILIDADE DE CO PARECIMENTO 
LIdentificação do Servidor 
Eu, 

matrícula n° 	 , 
E-mail: Telefones: 

com vínculo 	( 	) 
Efetivo ( 	) Estável art. 19 ADCT ( 	) Precário por decisão judicial 
Cedido ou Adido ( 	) Magistrado ( 	) Aposentado ( 

residente e domiciliado na 

( 	) Comissionado ( 	) 
) Outro: 

RG n° 
e CPF n° , informo que me encontro 

impossibilitado de comparecimento pela seguinte razão: 

(juntar documentação comprobatória da alegação). 

Assinatura do Magistrado/Servidor: 
Data 	/ 	/ 

2.Reservado para decisão da DAGP 

Assinatura Servidor da DAGP: 
Data: 

Advertência: 
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