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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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