
FILIAÇÃO À ASSOJAF-RJ: 
 
 

 
PASSO A  PASSO NECESSÁRIO SOMENTE PARA OS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO TRT/RJ 

 
Para os oficiais de justiça trabalhistas se filiarem à ASSOJAF-RJ é necessário que o façam 
acessando a plataforma E-Consig (Sistema Digital de Consignação).  
 
Antes, porém, a sugestão é que selecionem, copiem, colem e imprimam esse passo a passo 
para facilitar o acompanhamento junto ao e-Consig que será aberto. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Clique no link  https://www.econsig.com.br/trt1 
  
1- Digite sua matrícula seguida de 01 caso o seu cargo represente o 1º vínculo com o Tribunal 
ou se você for aposentado. Será seguida de 02 se for o 2º vínculo. Será seguida de 0101 se for 
pensionista etc. Não coloque traços separando os algorismos. Exemplo: se sua matrícula é 5432-1, 
deverá preencher 5432101, no caso de primeiro vínculo.  Clique em “Entrar” 

 
2- Digite sua senha do e-Consig, o Código de segurança que aparece e clique em “Entrar”. 

 

(Se você não se enquadra em nenhuma das hipóteses a seguir, passe para o item 3) 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 Se esta é a 1ª vez que você está acessando o E-Consig ou se a sua senha já estiver 
expirada, surgirá uma mensagem; se você esqueceu sua senha, deverá criar uma senha 
com até 8 caracteres.  

 Como criar uma senha: logo abaixo do campo para digitar a senha, clique em “Solicitar ou 
reinicializar senha”.   

 Na página seguinte, digite sua matrícula (seguindo a regra do item 2), seu CPF, o Código 
de segurança que aparece e clique em “Concluir”. 

  Na página seguinte você receberá uma mensagem informando que um link foi enviado 
para o seu e-mail funcional, onde você poderá redefinir sua senha. Minimize essa página 
do e-Consig (você voltará a ela). 

 Abra seu e-mail funcional, siga as orientações e defina sua senha. 
 Retorne à última página do e-Consig que você estava;  clique em “Voltar” e siga o passo a 

passo a partir do item 2 acima. 
 ___________________________________________________________________________________________ 

 
3- Confirme a leitura de cada mensagem da página e clique no botão “Confirmar”. 
 
4- Clique em “SOLICITAR ASSOCIAÇÃO ASSOJAF” 
 
5- Clique no ícone “Selecionar” correspondente à ASSOJAF-RJ 
 
6- Ao final, o E-Consig gera a “Autorização de Desconto” contendo um nº ADE. Digitalize 

esse documento. 
 

7- Preencha e assine a “Proposta de Filiação” disponível no site (http://assojaf-
rj.org.br/area-restrita/meus-dados/)  

 
8- Envie esses 2 documentos para o e-mail da ASSOJAF-RJ:  assojaf.rj@uol.com.br    
 

Em caso de dúvida, ligue para a ASSOJAF-RJ : (21) 25321431 ou envie um e-mail. 
 

 


