
 
 

ATO NORMATIVO CONJUNTO Nº 09, DE 27 DE JULHO DE 2021. 

 
REGULAMENTA O RETORNO DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS DO PODER 
JUDICIÁRIO ALAGOANO E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e o 

CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais; 

 
CONSIDERANDO que a Resolução nº 322, de 01 de Junho de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ, autorizou o restabelecimento progressivo das atividades 

presenciais do Poder Judiciário, desde que obedecidas as condições sanitárias e de 

atendimento de saúde pública que viabilizem a medida; 

 

CONSIDERANDO as diretrizes estabelecidas na Resolução TJAL nº 22, de 01 de 

Junho de 2020, que determinou o retorno gradual das atividades presenciais no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Alagoas, observadas as etapas vermelha, laranja, amarela e 

azul nele definidas; 

 

CONSIDERANDO a decisão de redefenir o Estado de Alagoas como incurso na 

Fase Laranja do Protocolo Sanitário de Distanciamento Social Controlado objeto do Decreto 

nº 75.087/2021, editado pelo Governo de Alagoas no último dia 07 de julho; 

 
CONSIDERANDO o progresso da rotina de imunização contra o vírus Sars-Cov-2 

observado em todo o Estado de Alagoas, alcançando resultados amplamente satisfatórios;  

 

CONSIDERANDO  o teor da Resolução/STJ nº 22, de 08 de julho de 2021; 

 

CONSIDERANDO o disciplinado pelo Conselho Nacional de Justiça por ocasião da 

Recomendação/CNJ nº 101/2021, que regula as medidas específicas para garantir acesso à 

Justiça aos excluídos digitais; e 

 
RESOLVEM: 

 

Art. 1º A partir do dia 2 de agosto de 2021, a presença de servidores em cada 

local de trabalho deverá ser, diariamente, no mínimo, de 50% (cinquenta por cento) do 
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total da lotação das respectivas unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário 

Alagoano, devendo ser priorizado o retorno ao trabalho presencial dos servidores que 

tenham tomado duas doses de vacina contra Covid-19 ou vacina ministrada em dose 

única. 

Parágrafo Único. O magistrado e/ou o diretor das unidades administrativas 

poderão estabelecer modelo de revezamento entre trabalho remoto e presencial dos 

servidores lotados em sua respectivas unidades, respeitado o limite inserto no caput. 

 
Art. 2º Em atendimento à Recomendação nº 101/2021 do CNJ, determinar que 

as unidades judiciais e administrativas deverão ter um servidor para que, no horário de 

expediente normal, ainda que cumulando funções, promova o atendimento presencial aos 

excluídos digitais, a fim de garantir o amplo acesso à justiça e efetuar o encaminhamento 

digital dos eventuais requerimentos formulados, auxiliando os cidadãos naquilo que se fizer 

necessário. 

 

Art. 3º Em atendimento à Recomendação nº 101/2021 do CNJ, em seu art. 1º, III, 

deverão ser realizadas audiências presenciais, com comparecimento físico dos participantes 

à unidade judiciária. 

 

Art. 4º Todas as unidades administrativas e judiciais deverão adotar as medidas 

sanitárias necessárias para evitar o contágio pela Covid-19. 

 

Art. 5º Este Ato Normativo entra em vigor na data da sua publicação. 
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