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ATO NORMATIVO CONJUNTO nº 81/2015 
 

Resolve disponibilizar para os órgãos jurisdicionais do Tribunal de Justiça, delegatários de competência da Justiça 
Federal, o acesso ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita - AJG, com o fim de possibilitar o gerenciamento de 
escolha, nomeação e pagamento, dos profissionais prestadores de serviços de assistência judiciária gratuita, e dá 
outras providências. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE 
CARVALHO e a CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargadora MARIA AUGUSTA VAZ 
MONTEIRO DE FIGUEIREDO, no uso de suas atribuições legais; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal (CJF), que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 
profissionais e o pagamento de advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em caso de assistência judiciária 
gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da Jurisdição Federal delegada; 
 
CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região, com interveniência da Justiça Federal de 1º grau no Rio de Janeiro, para implantação do Sistema 
Assistência Judiciária Gratuita (AJG), nos Órgãos Jurisdicionais da Justiça Estadual, delegatários de competência da Justiça Federal; 
 
CONSIDERANDO o que restou decidido nos Autos do Processo Administrativo 2013-234996;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar procedimentos que propiciem reduzir ou eliminar o trânsito de documentos em papel; 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º. Fica disponibilizado para os órgãos jurisdicionais do Tribunal de Justiça, delegatários de competência da Justiça Federal, o 
acesso ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita - AJG, com o fim de possibilitar o gerenciamento de escolha, nomeação e 
pagamento, dos profissionais prestadores de serviços de assistência judiciária gratuita.  
 
§ 1º. A utilização do sistema será restrita aos processos em que o Juízo estiver investido da competência delegada federal.  
 
§ 2º. O Sistema será empregado para a realização das seguintes operações: 
 
I. seleção e nomeação de profissionais prestadores de serviço; 
II. solicitação de pagamento dos profissionais; 
III. validação da solicitação de pagamento; 
IV. bloqueio dos profissionais no sistema; 
V. envio de email a profissionais através do sistema; 
 
§ 3º. Serão disponibilizados os seguintes perfis de acesso ao sistema:  
 
I. Perfil OPERADOR – com permissão para a realização dos atos descritos nos incisos I e II do parágrafo anterior; 
II. Perfil VALIDADOR – com permissão para a realização dos atos I, II, III, IV e V, do parágrafo anterior; 
 
§ 4º. Além do Magistrado, cada órgão jurisdicional poderá cadastrar até 05 (cinco) servidores como usuários do AJG, sendo que: 
 
I. Magistrados serão cadastrados no perfil VALIDADOR; 
II. No cadastro de servidores, a concessão do perfil VALIDADOR será reservada às funções de Chefe de Serventia e seu Substituto, 
Secretário do Juiz e Auxiliares de Gabinete; 
III. Cada órgão deverá incluir ao menos 01 (um) usuário para cada perfil; 
 
§ 5º. Os órgãos jurisdicionais delegatários de competência da Justiça Federal deverão, obrigatoriamente, cadastrar-se no Sistema e 
utilizá-lo continuadamente. 
 
Art. 2º. O acesso ao AJG deverá ser precedido das seguintes providências: 
 
I. A observância rigorosa do disposto na Resolução nº 305/14 do Conselho da Justiça Federal; 
II. Consulta ao Manual de utilização do sistema que estará disponibilizado na Intranet; 
III. As solicitações de cadastramento de usuário, bem como os cancelamentos de sua permissão de acesso ao AJG serão formulados 
exclusivamente pelo Magistrado ao Serviço de Informações e Apoio a Convênios com intercambio de dados - SEIAC, do 
Departamento de Suporte Operacional, da Corregedoria Geral da Justiça, através de malote digital ou de email institucional a ser 
enviado para o endereço eletrônico cgjseiac@tjrj.jus.br; 
IV. Das solicitações de cadastramento deverão constar os seguintes dados dos usuários: 
 
a. Nome Completo; 
b. CPF; 
c. Órgão Judiciário 
d.Cargo/função; 
e. Matrícula; 
f. Email funcional; 
g. Email individual (institucional ou particular); 
h. Telefone de contato; 
i. Nome Completo; 
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V. O Serviço de Informações e Apoio a Convênios com Intercâmbio de Dados se encarregará do cadastramento dos usuários, bem 
como de encaminhar os avisos de liberação de acesso através do endereço eletrônico do Magistrado; 
Parágrafo único. Ocorrendo, por qualquer razão, a extinção do vínculo do servidor com o órgão jurisdicional, ou outra causa que 
possa comprometer o critério de confiança, tal fato deverá ser imediatamente comunicado à Corregedoria Geral da Justiça através 
do endereço eletrônico cgjseiac@tjrj.jus.br, para exclusão do usuário no sistema AJG. 
 
Art. 3º. Para que seja possível a realização dos procedimentos relativos à nomeação e pagamento de auxiliares do Juízo através do 
AJG, será imprescindível que os profissionais prestadores de serviço possuam cadastro ativo no sistema; 
 
Parágrafo único. Os órgãos jurisdicionais delegatários de competência da Justiça Federal deverão orientar os profissionais 
interessados em atuar como auxiliares do Juízo a realizarem o cadastro no sistema e providenciarem a validação do cadastro, junto 
a qualquer vara federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, seguindo as normas estabelecidas pela Resolução nº 305/14 do 
Conselho da Justiça Federal e as instruções disponíveis no site (Internet) do Tribunal de Justiça, pelo caminho “CONVÊNIOS 
PJERJ/AJG”; 
 
Art. 4º. O Magistrado poderá realizar ou determinar o bloqueio de determinado profissional no sistema, impedindo assim, que este 
seja selecionado em qualquer nomeação realizada através do AJG. 
Parágrafo único. A qualquer tempo, o Magistrado poderá reconsiderar a decisão e proceder ao desbloqueio do profissional, que 
voltará a figurar no rol de prestadores de serviço do sistema AJG. 
 
Art. 5º. O Magistrado poderá realizar ou determinar o envio de mensagens a diversos profissionais, de forma simultânea, através de 
recurso específico do sistema AJG. 
 
Art. 6º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2015. 
 
 

Desembargador LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO 
Presidente 

 
 

Desembargadora MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO 
Corregedora-Geral da Justiça 
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ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/ CGJ nº 82/2015 
 

 
Implanta o processo eletrônico nas Varas Cíveis da Comarca de Volta Redonda tornando as mesmas híbridas, e dá outras 
providências. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador LUIZ FERNANDO RIBEIRO 
DE CARVALHO e A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargadora MARIA 
AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, no uso de suas atribuições legais; 
CONSIDERANDO que a Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006 instituiu regras para a informatização do processo judicial e 
outorgou aos Tribunais de Justiça, no âmbito de suas atribuições, disciplinarem o acesso para prática de atos nos mesmos; 
 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 16/2009 e Resolução nº 35/2012, ambas do Órgão Especial, bem como o Ato 
Normativo TJRJ nº 30/2009, alterado pelos Atos Normativos TJRJ nº 11/2011 e nº 03/2012; 
 
CONSIDERANDO o contido nas Resoluções nº 16/2009 e 35/2012, ambas do Órgão Especial, que dispõem sobre a implantação do 
Processo Judicial Eletrônico no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e estabelecem normas para seu funcionamento; 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de fixar normas e orientações voltadas aos serventuários, Magistrados, Advogados, membros do 
Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias dos entes estatais, jurisdicionados e usuários em geral, em face da 
concomitância de procedimentos distintos aplicáveis ao processo físico e ao processo eletrônico. 
 
RESOLVEM:  
Art. 1º Implantar o processo eletrônico nas Varas Cíveis da Comarca de Volta Redonda a partir de 24 de novembro de 2015, 
tornando-as híbridas a partir desta data, nos seguintes termos: 
 
I. Os processos cuja inicial tenha sido distribuída fisicamente durante o período indicado no inciso I do art. 3º deste Ato, 
permanecerão tramitando por meio físico, salvo se a Administração determinar ou autorizar a sua digitalização; 
 
II. No caso de autorização de digitalização do acervo físico, caberá a própria serventia esse procedimento, utilizando, para 
identificação das peças processuais, o padrão de indexação mínimo relacionado no Aviso TJ nº 26 de 10 de abril de 2015. 
 
III. Os processos cuja inicial venha a ser distribuída eletronicamente para qualquer vara abrangida por este ato, a partir da data da 
sua publicação, passarão a tramitar, obrigatoriamente, por meio eletrônico; 
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