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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

 

Ofício nº 135 / 2022 - TRE-AL/PRE/AEP
Maceió, 18 de janeiro de 2022.

 
 
A Sua Senhoria o Senhor
AMÉRICO ALBUQUERQUE SAMPAIO
Coordenador-Geral do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Alagoas –
SINDJUS
NESTA

 

 

Assunto: Ofício Circular nº 01/2020-SINDJUS/AL. Medidas institucionais. Recrudescimento. Infecção.
Vírus Sars-Cov-2 e Influenza.

 
 
 
 
Senhor Coordenador-Geral,
 
 
Em pronta atenção ao que suscitou Vossa Senhoria quanto à adoção de

medidas protetivas destinadas ao resguardo dos servidores da Justiça Eleitoral em Alagoas,
considerado o aumento dos casos de transmissão dos vírus Sars-Cov-2 e Influenza, noticio
que esta Presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral editaram a Portaria Conjunta nº
1/2022 – reprodução em apenso -, que regula a adoção de medidas temporárias com relação
ao atendimento ao público, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para
assegurar a continuidade das atividades da Justiça Eleitoral e o adequado enfrentamento à
emergência de saúde pública de relevância internacional reconhecida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).

Referido ato considera o quadro de propagação viral observado na presente
quadra, realidade que impôs a prorrogação do eficiente regime de trabalho remoto ora
adotado até pelo menos o próximo dia 31 de janeiro.

A preocupação com a preservação da incolumidade pessoal dos que
integram a Justiça Eleitoral de Alagoas e com o público em geral data dos primeiros
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instantes do surto pandêmico ora observado, sendo da rotina da gestão deste Regional o
alinhamento com todas as providências reputadas como essenciais à preservação da saúde
humana veiculadas pelos órgãos médicos e sanitários.

Saliento, ademais, que este Tribunal segue também as orientações
veiculadas pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação/CNJ nº
101/2021, que regulou o acesso à dos excluídos digitais aos serviços judiciais, de forma a
garantir o amplo acesso à justiça, efetuar o encaminhamento digital dos eventuais
requerimentos formulados e auxiliar o jurisdicionado naquilo que se revelar necessário.

Por fim, esta Corte trabalha com rigorosas necessárias análises diárias
objetivando adequar o regime de trabalho às demandas de reguardo da integridade pessoal
das magistradas, dos magistrados, das servidoras, dos servidores, das estagiárias, dos
estagiários, das colaboradoras e dos colaboradores e do público em geral, sendo, por isso,
previsto a veiculação de um novo ato objetivando regular o tema com mais percuciência,
considerada a atualização das estatísticas e do panorama de propagação viral, a ser
observado até o final do mês ora em curso.

 
 
Atenciosamente,
 

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
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