
 

LOTAÇÃO: Deverá ser preenchido com o nome da serventia da lotação 

atual do servidor, por extenso, obrigatoriamente. Não é permitido 

abreviações. OBS: Não pode ser preenchido com “Núcleo de Secretário 

de Juiz, Gabinete, etc. 

CARGO: 

- Técnico de Atividade Judiciária 

- Analista Judiciário 

- Juiz de Direito / Desembargador 

OBS: Não preencha com “Assessor de Órgão Julgador, 

Substituto, Chefe de Serventia, etc. 

ÓRGÃO: 

Tribunal de Justiça 

RJ  

RG obrigatório do 

IIFP ou Detran-RJ 

 

Nome completo e legível do usuário 

Local de Trabalho: 

preenchido com o 

endereço da 

serventia 

CPF:  

Preenchimento 

obrigatório 

Assinatura de 

quem está 

solicitando o 

acesso. Se for 

acesso do 

magistrado , deve 

vir acompanhada 

do carimbo do 

mesmo. 

 

CHEFE IMEDIATO: 

Só é preenchido 

quando a 

solicitação de 

acesso é para 

servidor. Neste 

caso o magistrado 

preenche com os 

dados: 

- Nome Completo 

- Data 

- Número do RG 

- Assinatura: Neste 

campo, além da 

assinatura, o 

magistrado deve 

apor o seu 

carimbo. 

Os campos “DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE” e “RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO” ficam 

sem preenchimento, já que são destinados ao órgão externo responsável pelo cadastro. 

ATENÇÃO!!!! O formulário só deve ser utilizado quando se tratar de primeiro acesso (cadastramento). Após o 

preenchimento, o formulário deve ser encaminhado pelo Malote “Físico” – Siscoma – para o código 2086. 

Nos casos de recadastramento, conforme Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 10/2017, a solicitação deve 

partir do email do magistrado ou do email da serventia, neste caso com cópia para o magistrado, enviada 

para cgjseiac@tjrj.jus.br, contendo os seguintes dados do usuário: Nome, RG, Cargo e Lotação. 

Usuário Externo:  

- Usuários do TJRJ lotados em Juízos com 

competência na área da  Infância e Juventude 

(Matéria Infracional) devem marcar a opção “Poder 

Judiciário Oper. Pauta Online” 

- Os demais usuários do TJRJ devem marcar a opção 

“Poder Judiciário” 

ATENÇÃO: O presente modelo de preenchimento de formulário de solicitação de fornecimento de 

senha de acesso ao sistema SIIAD pode ser obtido no site do Tribunal de Justiça, no seguinte 

caminho: 

- Na página inicial do TJRJ, clique em “Convênio PJERJ”; 

- Em seguida clique em “Informações”, abaixo do Logotipo do SIIAD; 

- Em seguida, clicar em “Como preencher o formulário de solicitação de fornecimento de senha de 

acesso ao SIIAD (Clique Aqui) 


