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Regulamentação:
● Resolução/CNJ n. 194, de 26/05/2014

– Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição

● Recomendação/CNJ n. 101, de 12/07/2021
– Acesso à Justiça aos excluídos digitais

● Recomendação/CNJ n. 130, de 22/06/2022
– Recomenda a instalação de “Pontos de Inclusão Digital” para maximizar o acesso à Justiça e 

resguardar os excluídos digitais

● Resolução/TJGO n. 143, de 10/03/2021
– Regulamenta os Postos Avançados
– Regulamenta a disponibilização de profissionais multidisciplinares pelos municípios

● Nova Lei de Organização Judiciária de Goiás (Lei n. 21.268/22):
– Art. 9º: os PAVANs serão instalados nas comarcas desinstaladas e nos municípios que não forem 

sede de comarcas, desde que possível a parceria com o ente público ou cartório extrajudicial



  

O que é um Posto Avançado?

● Unidades físicas descentralizadas, integrantes 
da comarca sede, instalados em regime de 
parceria com os municípios ou cartórios 
extrajudiciais (art. 1º, §1º, Res. n. 143/2021)

● Estruturas físicas e tecnológicas para o 
exercício pleno da atividade jurisdicional 
visando a realização de atos processuais (art. 
1º, §2º, Res. n. 143/2021)



  

O que é um Ponto de Inclusão 
Digital?

● De acordo com a Recomendação/CNJ n. 
130/2022, é “qualquer sala que permita, de 
forma adequada, a realização de atos 
processuais, principalmente depoimento de 
partes, testemunhas e outros colaboradores da 
Justiça, por sistema de videoconferência, bem 
como a realização de atendimento por meio de 
Balcão Virtual” (art. 1º, §2º).



  

Finalidades e Objetivos

● Ampliar e facilitar o acesso ao Poder Judiciário
● Maior celeridade e eficiência
● Disponibilização de salas passivas
● Atendimentos presenciais ou virtuais
● Realização de perícias, estudos, depoimento 

especial e outros atos processuais na área da 
infância e juventude (equipe interprofissional do 
TJGO ou do município) 



  

Espécies de Postos Avançados

● Instalados em Distritos Judiciários ou Municipais
– Jaupaci (Iporá)
– Chapadão do Céu (Serranópolis)
– Perolândia (Jataí)
– Planalmira (Abadiânia) – em fase de instalação 

● Instalados em comarcas desinstaladas
– Ivolândia (São Luís de Montes Belos)
– Israelândia (Iporá)
– Panamá (Goiatuba)

Obs: ainda não há postos instalados em cartórios



  

Como fazer?

● Roteiro prático para instalação do PAVAN em 
Distrito Judiciário:
– Reunião com o Prefeito para apresentação do projeto 

e atribuições do município e do PJ
– Termo de Adesão (Prefeito e Diretor do Foro)
– Definição do modelo de PAVAN e do local
– Portaria de regulamentação do PAVAN
– Montagem do Posto Avançado
– Inauguração



  

Como fazer?

● Instalação do PAVAN em comarcas desinstaladas: 
– Verificar interesse da Prefeitura na cessão do prédio do 

fórum
– Celebração de termo de cessão (Presidência e Prefeito 

Municipal)
– Inexistindo interesse da Prefeitura, basta o Diretor do 

Foro publicar portaria instalando e regulamentando o 
Posto Avançado

– Comunicar a portaria, via PROAD, à Presidência e à 
Corregedoria-Geral



  

Recursos e Manutenção

● Municípios: disponibilizar o local, um 
colaborador (pode ser comissionado) e arcar 
com as despesas de manutenção;

● Poder Judiciário: disponibilizar móveis e 
equipamentos de informática, treinamento do 
colaborador

● Recursos advindos de procedimentos judiciais, 
mediante decisão judicial após parecer do MP



  

O que deve ter no PAVAN?

● Sala de atendimento ao público
● Sala passiva para videoconferências
● Sala multiúso
● CEJUSC (facultativo)
● Banheiro e copa (facultativos)

Obs: pode ser feito em ambiente único 



  

Utilização por outros órgãos

● É facultada a utilização do PAVAN ao Ministério 
Público, à Defensoria Pública ou outros órgãos

● Devem firmar em conjunto o Termo de Adesão 
ou, posteriormente, ser firmado Termo Aditivo 
pelo Diretor do Foro e o representante do 
órgão



  

Postos Avançados já instalados:



  



  

Modelos de Plantas:



  

Contatos:

● Dr. Eduardo Perez Oliveira
– epoliveira@tjgo.jus.br 
– (62) 98215-7772 (Whatsapp)

● Dr. Marcos Boechat Lopes Filho
– mblfilho@tjgo.jus.br
– (62) 98310-8485 (Whatsapp)

mailto:epoliveira@tjgo.jus.br
mailto:mblfilho@tjgo.jus.br


  

Agradecemos pela 
atenção e

ficamos à disposição
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