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APRESENTAÇÃO:

 A CAA/MG é o braço assistencial dos advogados e advogadas mineiras. Na 
atual gestão compartilhada com a OAB/MG assumiu o desafio de promover 
o acesso de todos os seus inscritos ao processo judicial eletrônico.

 Hoje a OAB/MG possui:

 218 subseções 

 88.824 advogados ativos

 6.646 estagiárioS ativos
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APRESENTAÇÃO

 Para dar concretude a essa missão foi idealizado o Projeto Minas Digital.
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HISTÓRICO CAPACITAÇÃO

 Em 2013 a ESA/MG capacitou cerca de 2000 advogados e 
estagiários atendendo capital e interior, sendo que ainda não havia 
implantação do sistema PJe nos Tribunais mineiros.

 Assim, após visita à Central de Peticionamento Eletrônico da OAB/RJ, e 
juntamente com a equipe técnica local e sob a orientação do 
Superintendente de Projetos Especiais e a Diretora de Inclusão 
Digital, Dra. Ana Amélia Menna Barreto, elaboramos o Projeto para Minas 
Gerais.
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 A partir da parceria com a Valid, desde setembro de 2014, chegamos a 
mais de 14 mil certificações. 

 Com a pretensão de dobrar este número até o final de 2015, percorremos 
mais de 92 cidades, atingindo todas as regiões do estado, com previsão de 
mais 21 até o final deste mês, com a Certificação Itinerante, além dos 
postos fixos.

HISTÓRICO CERTIFICAÇÃO
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Objetivo Geral

 A partir das diretrizes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, apresentamos proposta com o objetivo de posicionar Minas Gerais, 

tendo em vista que em janeiro/2014 a Seccional estava em último 

lugar em percentual de certificados emitidos, apesar de ser o 

terceiro estado em número de inscritos.
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Objetivo Específico

Possibilitar a transição da forma de advogar do 
meio analógico para o meio digital capacitando 
os advogados.
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 Promover cursos de capacitação dos funcionários da OAB/MG

 Qualificação dos advogados e advogadas quanto ao manuseio do sistema

 Centrais de Apoio ao Advogado 

 Comunicação Institucional – site e Portal do Conhecimento

 Implementar o acesso à Certificação Digital

Eixos do Projeto
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Metas

 Capacitar no mínimo 50% dos inscritos; 

 Capacitar equipe de funcionários em todas as subseções onde já 
esteja implantado o PJe;

 Estimular os inscritos em todo o estado a adquirir os certificados 
digitais através de parcerias com as certificadoras;

 Formar multiplicadores locais para certificação digital e peticionamento 
eletrônico;

 Operacionalizar o centro de referência instalado na ESA/MG ;

 Manter o alinhamento da política da Seccional com a estratégia do 
Conselho Federal quanto ao processo eletrônico.
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Implantação do PJe nos Tribunais

 TRT: a partir de 2012, o PJe foi implantado em mais de 50 cidades

 TJMG: a partir de novembro de 2012 na grande BH e em algumas classes 
de ações.

 Foi deliberado pelo Comitê Gestor do PJe que somente as comarcas de 
entrância especial implantariam o PJe até 2016, tendo em vista suas 
melhores condições de infraestrutura.
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Metodologia

 Promover cursos de capacitação dos funcionários da OAB/MG

 Mais de 500 funcionários capacitados em 2014 e 2015
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Metodologia

 Qualificação dos advogados e advogadas quanto ao manuseio do 
sistema

 Percorremos mais de 57 subseções.

 Mais de 7.000 funcionários, advogados e estagiários capacitados

 Cursos de informática básica

 Navegação nos sites dos Tribunais

 Peticionamento Eletrônico
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Metodologia

 Centrais de Apoio ao Advogado 

 Piloto em Juiz de Fora 10/04/2014, que possui 4.763 advogados ativos e 
253 estagiários ativos.

 Salas da OAB no DAAC, DAAT e ESA
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Metodologia

 Comunicação Institucional – SITE

Andréa Vasconcellos



Metodologia

 Comunicação Institucional – Portal do Conhecimento

 Ambiente virtual repleto de informações, com conteúdos desde a 
instalação de programas exigidos pelos tribunais até a rotina processual 
dos advogados

Andréa Vasconcellos



Andréa Vasconcellos



Da Certificação

 Implementar o acesso à Certificação Digital
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Certificação Digital 

 Postos fixos de atendimento:   

 Sede da CAA/MG

 DAAT

 Juiz de Fora

 DAAC (em breve)
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Certificação Digital
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Certificação Digital Itinerante
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Indicadores
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Indicadores
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Indicadores
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Considerações finais:

Expectativa quanto aos resultados deste Projeto:

  capacitação de advogados, estagiários e funcionários em todo o estado 
de Minas Gerais

 formação de multiplicadores em cada subseção para dar sequência à 
capacitação em razão das constantes mudanças quanto aos 
procedimentos

 equipar as salas da OAB/MG possibilitando ao advogado o exercício do 
seu mister a partir do peticionamento eletrônico

 certificar até dezembro de 2015 o total de 50mil advogados
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 Gestores do projeto :

 OAB/MG: Pres. Luís Cláudio da Silva Chaves

 CAA/MG: Pres. Sérgio Murilo Diniz Braga

 ESA: Diretora Silvana Lourenço Lobo

 COORDENAÇÃO GERAL: Andréa de Campos Vasconcellos

 COORDENAÇÃO TÉCNICA: Camila Gomes

 REPRESENTANTES DA OAB NOS TRIBUNAIS: Bernardo Menicucci Grossi e 
Carlos Schirmer Cardoso

                                       

Gestor do Projeto 
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Agradecimentos

 Conselho Federal da OAB

 Valid

 Virgulinas

 AdmDeveloper

 Colaboradores e toda equipe do Minas Digital
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O Advogado sem fronteiras

Andréa de Campos Vasconcellos
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