
Estado de Goiás
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Coordenação dos Postos Avançados

ROTEIRO PRÁTICO PARA INSTALAÇÃO DOS POSTOS AVANÇADOS

1ª ETAPA:

-  Agendar  reunião  com o  Prefeito  Municipal  para  apresentar  o  projeto,  explicar  como

funciona e qual a importância do Posto Avançado para a população local, bem ainda quais

as atribuições do município e do Poder Judiciário para instalação e manutenção do órgão.

Pode ser mostrada a matéria de inauguração do Posto Avançado de Jaupaci  ao Prefeito

(clique aqui).

- Firmar o Termo de Adesão entre o Município, representado pelo Prefeito Municipal, e pelo

Tribunal de Justiça de Goiás, representado pelo Diretor do Foro. Nesse momento já deve ser

definido o local onde o Posto Avançado será instalado, cabendo à Prefeitura disponibilizá-lo

em  prédio  próprio  ou  alugado.  Usar  modelo  de  Termo  de  Adesão  conforme  a  Res.

143/2021-TJGO.

2ª ETAPA:

-  O  Diretor  do  Foro  deve  publicar  portaria  regulamentando  as  atividades  a  serem

desenvolvidas no Posto Avançado. Pode ser usado o modelo disponibilizado.

- Abrir PROAD1 para comunicar a Presidência do TJGO e a Corregedoria-Geral da Justiça

sobre a instalação do Posto Avançado, remetendo cópia da respectiva portaria e do Termo de

Adesão.

- Definir com a Prefeitura qual o modelo de Posto Avançado será desenvolvido (as plantas

serão  disponibilizadas  pela  coordenação  do  projeto)  que  poderá  ser  uma  sala  simples

1 Abrir PROAD com o assunto “comunicação” e fazer o encaminhamento para a Secretaria Executiva da Presidência.
Pode ser usado o modelo de ofício disponibilizado.

________________________________________________________________________________________________

https://www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/centro-de-comunicacao-social/20-destaque/22048-inaugurado-primeiro-posto-avancado-do-poder-judiciario-goiano


(ambiente  único),  sala  com divisória  (sala  de  atendimento  e  recepção)  ou  sede própria

(recepção, cartório, sala passiva/conciliação e sala multiúso).

- Estabelecer a lista de móveis e equipamentos de informática necessários para montagem

do  Posto  Avançado.  Esses  bens  podem  ser  fornecidos  pela  Prefeitura  ou  solicitados  à

Diretoria-Geral do TJGO2 (art. 9º, p. único, da Res. 143/2021-TJGO). Também poderão ser

destinados recursos advindos de procedimentos judiciais para implementação dos Postos

Avançados (art. 9º, caput, da Res. 143/2021-TJGO).

- Reforma e montagem do local estabelecendo a previsão de data de entrega e inauguração.

A data e hora da cerimônia de inauguração serão definidas conforme a agenda do Presidente

do TJGO.

3º ETAPA:

-  Abrir  PROAD3 direcionado  ao  Cerimonial  do  TJGO  informando  a  previsão  de

inauguração,  bem  como  solicitando  a  confecção  de  placa  de  inauguração  e  placa  de

identificação do Posto Avançado4. Informar os dados de contato para os usuários (telefone,

whatsapp, e-mail e plantão judiciário) para serem inseridos na placa de identificação, assim

como o nome de todas as autoridades que constarão na placa de inauguração.

-  A  cerimônia  de  inauguração  poderá  ser  realizada  no  formato  100%  virtual

(videoconferência) ou semipresencial (parte dos convidados presentes fisicamente no Posto

Avançado), a critério do Diretor do Foro. O roteiro da cerimônia deve ser definido pelo

Diretor do Foro com o Roberto Nascimento (cerimonial) – Telefone: (62) 99901-0447.

-  A confecção do convite para a cerimônia e link para a videoconferência ficam sob a

responsabilidade do cerimonial do TJGO. Ao Diretor do Foro caberá enviar o convite com o

link  para  as  autoridades  locais  e  demais  convidados  a  seu  critério.  O  cerimonial

encaminhará  o  convite  com  link  para  as  autoridades  estaduais  (desembargadores,

governador e presidente da ALEGO).

2 Abrir PROAD com o assunto “solicitação” e fazer o encaminhamento para a Secretaria Executiva da Diretoria
Geral. Pode ser usado o modelo de ofício disponibilizado.

3 Abrir PROAD com o assunto “solicitação” e fazer o encaminhamento para a Secretaria Executiva da Presidência.
Pode ser usado o modelo de ofício disponibilizado.

4 A placa de inauguração é aquela que contém o nome das autoridades envolvidas no projeto. A placa de identificação
é a que deve ser instalada na fachada do prédio com o nome do Posto Avançado e meios de contato (telefone,
whatsapp e e-mail).

________________________________________________________________________________________________
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PROJETO DE ...........:

ARQUITETA...............:

1 : 125

S:\Arquitetura\INTERIOR\MODELO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO\Atendimento Avançado.rvt

Atendimento Avançado
Proposta de Layout

Projetista 03/22/21
Prancha:P01

Proposta 01 sala -  Área 14,70 m²

Proposta 03 salas - Área 49,62 m²

Proposta 02 salas - Área 22,78 m²

Proposta 04 sala/1 WC Acessível -
Área 72,38 m²
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Atendimento Avançado
Proposta de Layout

Luciana Jardim 03/19/21
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Proposta 01 sala

Proposta 03 salas

Proposta 02 salas

Proposta 04 sala/1 WC Acessível
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 1 : 1
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Proposta de Layout
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Multiuso Conciliação
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RECOMENDAÇÃO No 101, DE 12 DE JULHO DE 2021.

Recomenda  aos  tribunais  brasileiros  a
adoção  de  medidas  específicas  para  o
fim  de  garantir  o  acesso  à  Justiça  aos
excluídos digitais. 

 
O  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  NACIONAL  DE

JUSTIÇA(CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais;  

 

CONSIDERANDO a atribuição do Conselho Nacional de Justiça para o

controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, podendo expedir

atos regulamentares, no âmbito de sua competência (art. 103-B, § 4o, da Constituição

Federal);  

 

CONSIDERANDO que  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)

declarou,  em  30  de  janeiro  de  2020,  que  o  surto  da  doença  causada  pelo  novo

Coronavírus  (Covid-19)  constitui  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância

Internacional, posteriormente caracterizada como pandemia, em 11 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO a  aprovação  pela  Câmara  dos  Deputados  da

Mensagem Presidencial no 93/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no

Brasil;

 

CONSIDERANDO a  Lei  no 13.979/2020,  que  dispõe  sobre  medidas

para  enfrentamento  da  situação  de  emergência  em  saúde  pública  de  importância

internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração de Emergência

em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN, veiculada pela Portaria GM/MS no

188/2020;
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CONSIDERANDO os  princípios  do  acesso  à  justiça,  celeridade  e

efetividade processual, previstos no art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição

da República Federativa do Brasil;

 

CONSIDERANDO a natureza essencial  da atividade jurisdicional e a

necessidade  de  se assegurarem condições  para  sua  continuidade,  compatibilizando-a

com a preservação da saúde de magistrados, servidores, agentes públicos e usuários em

geral;

 

CONSIDERANDO o  disposto  na  Resolução  CNJ  no 341/2020,  que

determina  aos tribunais  brasileiros  a disponibilização de salas  para depoimentos  por

sistema de videoconferência, a fim de evitar o contágio pela Covid-19;

 

CONSIDERANDO o  disposto  na  Resolução  CNJ  no 345/2020,  que

dispõe sobre o Juízo 100% Digital;

 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CNJ 372/2021, que institui

o balcão virtual;

 

CONSIDERANDO que o Poder Judiciário, ao trazer novas tecnologias

com o fim de dar  maior  eficiência  ao  sistema,  deve  elaborar  estratégias  inclusivas,

levando  em  conta  também  aqueles  que  não  têm  meios  para  acompanhar  essa

modernização;

 

CONSIDERANDO que os benefícios decorrentes da utilização de novas

plataformas e ferramentas tecnológicas não podem ser usufruídos por uma significativa

parcela  da  sociedade  brasileira,  em  razão  de  sua  dificuldade  no  acesso  aos  meios

digitais; 
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CONSIDERANDO ser imprescindível observar as implicações do uso

da tecnologia no que diz respeito aos direitos fundamentais, essencialmente o direito à

igualdade, à pluralidade e ao acesso à justiça;

 

CONSIDERANDO a  manifestação  da  Associação  dos  Magistrados

Brasileiros  -  AMB no  Observatório  dos  Direitos  Humanos  do  Poder  Judiciário  no

sentido de se assegurar o acesso à justiça aos excluídos digitais;

CONSIDERANDO o deliberado pelo Plenário do CNJ no procedimento

Ato no 0004219-51.2021.2.00.0000, na 89ª Sessão Virtual, realizada em 25 de junho de

2021; 

 
 

RESOLVE: 

Art. 1o Para os fins desta Recomendação, consideram-se:

I – excluído digital:  parte que não detém acesso à internet  e a outros

meios de comunicação digitais e/ou que não tenha possibilidade ou conhecimento para

utilizá-los, inclusive com tecnologia assistiva;

II – audiência mista (semipresencial):  a que ocorre quando, ao menos,

uma  pessoa  comparece  fisicamente  à  unidade  judiciária  para  participar  do  ato

processual; e

III  –  audiência  presencial:  aquela  cujos  participantes  comparecem

fisicamente à unidade judiciária para a prática do ato processual. 

 Art. 2o Recomenda-se aos tribunais brasileiros disponibilizar, em suas

unidades físicas, pelo menos um servidor em regime de trabalho presencial durante o

horário de expediente regimental, ainda que cumulando funções, para atendimento aos

excluídos digitais, a fim de garantir o amplo acesso à justiça, efetuar o encaminhamento

digital dos eventuais requerimentos formulados e auxiliar o jurisdicionado naquilo que

se revelar necessário.  
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§1o Para o atendimento faz-se necessário observar a  legislação vigente

para  atendimento  preferencial  de  idosos,  pessoas  com  deficiência,  gestantes  entre

outros.

§2o O  servidor  responsável  pelo  atendimento  verificará  se  os  dados

cadastrais  de  endereço  e  contato  telefônico  da  parte,  contidos  nos  autos  estão

atualizados,  a  fim  de  garantir  a  máxima  efetividade  quanto  à  ciência  das  futuras

intimações.

Art.  3o Recomenda-se  aos  tribunais  brasileiros  promover  a  contínua

observância das orientações dos órgãos de saúde, com o intuito de se evitar o contágio

pela Covid-19.

§1o As partes devem se identificar para a liberação do acesso à unidade,

com a permanência autorizada apenas àqueles que precisem praticar o ato, pelo tempo

indispensável à sua realização, salvo situação de incapacidade total ou parcial que exija

acompanhamento excepcional de terceiro.

§2o Devem ser priorizados agendamentos de horários para atendimento

ao público, a fim de evitar aglomeração e melhor distribuir o fluxo de pessoas.

Art. 4o A comunicação dos atos processuais às partes não assistidas por

advogado e sem acesso à internet e a outros meios de comunicação digitais se dará por

meio do envio de carta, com aviso de recebimento,  oficial  de justiça ou por ligação

telefônica.

Art.  5o Recomenda-se  aos  tribunais  brasileiros  disponibilizar  aos

excluídos digitais audiências de conciliação e instrução e julgamento nas modalidades

presenciais e mistas, podendo ser facultada às pessoas com deficiência sua participação

virtual, sempre que necessário. 

Art. 6o Recomenda-se promover anotação nos autos quanto à condição de

excluído  digital  da  parte,  mediante  requerimento  para  a  adoção  de  providências

pertinentes. 

Art. 7o Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.

                                                             Ministro LUIZ FUX
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RECOMENDAÇÃO No 130, DE 22 DE JUNHO DE 2022. 

 

 

 

Recomenda aos tribunais a instalação de 

Pontos de Inclusão Digital (PID), para 

maximizar o acesso à Justiça e resguardar 

os excluídos digitais. 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

(CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 5o, inciso XXXV, da CRFB/1988; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 196 da Lei no 13.105/2015, que 

atribui ao CNJ a competência para regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos 

processuais por meio eletrônico, disciplinando a incorporação progressiva de novos 

avanços tecnológicos; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei no 14.129/2021; 

 

CONSIDERANDO as Resoluções CNJ no 345/2020 e 378/2021, que 

dispõem sobre o “Juízo 100% Digital”; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNJ no 354/2020, que dispõe sobre o 

cumprimento digital de ato processual; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNJ no 372/2021, que regulamenta a 

criação de plataforma de videoconferência denominada “Balcão Virtual”; 

 

CONSIDERANDO as Resoluções CNJ no 385/2021 e 398/2021, que 

dispõem sobre a criação dos “Núcleos de Justiça 4.0”; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm


 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNJ no 341/2020, que dispõe sobre a 

utilização de sistemas de videoconferência no Poder Judiciário, e a Recomendação CNJ 

no 101/2021, envolvendo a adoção de medidas específicas para o fim de garantir o acesso 

à Justiça aos excluídos digitais;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de se maximizar o acesso à Justiça com 

a maior eficiência possível, aproximando o cidadão do Poder Judiciário; 

 

CONSIDERANDO as exitosas iniciativas desenvolvidas, entre outros, pelos 

Tribunais de Justiças dos Estados de Roraima (“Postos Avançados de Atendimento”) e 

de Rondônia (“Fóruns Digitais”); 

 

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ no Ato Normativo 

no 0003088-07.2022.2.00.0000, na 62ª Sessão Extraordinária, realizada em 14 de junho 

de 2022;  

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1o Recomendar aos tribunais que envidem esforços para a instalação 

de Pontos de Inclusão Digital (PID), ainda que por meio de acordos de cooperação com 

outras instituições, na área territorial situada dentro dos limites de sua jurisdição, 

especialmente nos municípios que não sejam sede de unidade judiciária.  

§ 1o Considera-se como Ponto de Inclusão Digital (PID) qualquer sala que 

permita, de forma adequada, a realização de atos processuais, principalmente 

depoimentos de partes, testemunhas e outros colaboradores da justiça, por sistema de 

videoconferência, bem como a realização de atendimento por meio do Balcão Virtual, 

instituído pela Resolução CNJ no 372/2021. 

§ 2o Os Pontos de Inclusão Digital (PID) deverão contar, ainda, com mais 

de uma câmera no ambiente ou de câmeras 360 graus, de modo a possibilitar a 



 
visualização integral do espaço, assim permitindo que magistrados, integrantes do 

Ministério Público e partes possam se certificar das condições em que o ato está sendo 

realizado. 

Art. 2o Recomenda-se aos tribunais que celebrem acordos de cooperação 

com os Ministérios Públicos, com as Defensorias Públicas, com as Procuradorias, com as 

Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com as polícias, com os 

municípios e com órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, que se situem na 

área territorial de suas competências, para instalação de Pontos de Inclusão Digital (PID), 

logrando-se maximizar o acesso à Justiça e resguardar os excluídos digitais. 

Art. 3o Recomenda-se aos tribunais que celebrem acordos de cooperação 

entre si, possibilitando que as salas de videoconferência disponibilizadas em seus fóruns, 

nos termos da Resolução CNJ no 341/2020, possam ser utilizadas para realização de 

quaisquer atos processuais e atendimentos pelo Balcão Virtual, independente da origem 

do processo. 

Art. 4o Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Ministro LUIZ FUX 

 

 

mblfilho
Realce


