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A lei que prevê o processo
eletrônico é de 2006. 



Mas Minas Gerais iniciou 
a implantação do sistema 
somente seis anos depois.



Com 90 mil profissionais, Minas Gerais 
estava entre os últimos lugares no ranking nacional 

de compra de certificados digitais.



2014 aE
m

assumiu a missão 
de
ampliar a 
Certificação
Digital no Estado.



A Gestão 
Compartilhada
entre a OAB e a CAA
amplia as possibilidades 
de atuação das duas
entidades. 



DESAFIO

Certifica
r50mil
advogado
saté o final de 
2015

?!



A NOVA CAA cria então o projeto Minas Digital
para desenvolver as ações necessárias para
a inclusão abrangente dos advogados.

!



Para cumprir a meta de
50 mil advogados e 
estagiários
certificados até o final de
2015, a NOVA CAA
implementou três ações
fundamentais para o
sucesso do programa. 



O primeiro passo 
foi
negociar com um
parceiro para 
conseguir
reduzir os custos da
Certificação Digital 
para
os advogados e 
estagiários mineiros. 



Em parceria com a 
VALID,
a NOVA CAA oferece
hoje a Certificação
Digital mais barata
do país, apenas R$ 
98,00
com token gratuito
(subsidiado pela 
CAA/MG)



Para reforçar a 
importância
do projeto e aproximar a
CAA/MG dos advogados,
foi elaborada uma
identidade visual
exclusiva para as 
peças
do Minas Digital.



Com uma equipe qualificada para atender o 
advogado
mineiro, a Caixa de Assistência dos Advogados de 
Minas Gerais tornou-se um agente certificador.

Apenas em 2014, com quatro meses de atuação do projeto, 
a CAA/MG realizou:
Participação em 11 eventos institucionais para divulgação do 

projetos369 cursos para treinamento sobre o PJe

150 aulões para qualificação dos advogados e estagiários

+ de 500 funcionários do Minas Digital e do sistema OAB e CAA 

treinados



Todas as ações do Programa
Minas Digital 
possibilitaram que 
em 2015, Minas Gerais
desse um salto nos
 resultados. 

Em agosto, o número de certificados 
vendidos pelo Minas Digital atinge mais 
de 21 mil advogados e estagiários.
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Em agosto de 2015 o Minas Digital chega ao maior número de emissão 
de certificações, com 2.347 no total, sendo 845 apenas das cidades do 
interior.
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Minas Gerais possui
853 municípios, 211 subseções 
da OAB e mais de 90 mil 
advogados e 7 mil 
estagiários ativos.

Por isso, a CAA/MG lançou o 
Minas Digital Itinerante, 
levando a Certificação Digital 
às subseções mineiras.



Mais de 110 
subseções 
atendidas.

6 postos fixos de 
atendimento



Inovando mais uma vez, no 
mês de setembro foi 
inaugurada em Belo 
Horizonte a Certificação 
Delivery.

Levamos a certificação
onde o advogado está, sem 
precisar sair de seu 
escritório.



Do 20º lugar no ranking nacional saltamos 
para o 2º lugar em emissões de certificados 
no país, no mês de agosto, atrás apenas de São 
Paulo. 

Desde o início do programa Minas Digital já 
emitimos mais de 22.000 certificações.

No início do projeto, Minas Gerais tinha 17,42% 
de advogados e estagiários certificados, hoje 
temos 47,60%. 



Seccion
al Advogad

o
2013 2014

2015
TOTAL 
2015

Estado
jan fev mar abr mai jun jul ago

SP 265.021 67.038 30.741 1.860 2.643 3.366 3.117 3.355 3205 3356 3181 24.083

MG 91.464 9.602 14.551 1.072 1.475 2.641 2.288 2.534 2692 3017 2861 18.580

RJ 130.536 24.494 20.795 1.308 1.219 2.074 1.628 2.012 2011 2435 2148 14.835

PR 51.075 14.380 12.852 730 801 1.788 1.540 1.327 1239 1506 1342 10.273



Ao lado da ampliação, avançamos para 
a segunda fase do programa: 

a qualificação e capacitação dos advogados e estagiários.
Para isso realizamos cursos, palestras e aulões na capital e no 

interior.



Noções de Informática 
para o Pje

Processo Judicial 
Eletrônico - teoria e 
prática

Navegação nos sites 
dos Tribunais



Parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais

acompanhando a implantação do Pje nas comarcas



Além disso, lançamos o Portal do Conhecimento, um ambiente 
educacional, privado e exclusivo dos advogados e estagiários 

mineiros.



Com características semelhantes a uma rede social, no Portal do 
Conhecimento

 cada advogado cria o seu perfil e pode participar de debates e fóruns.
O grande diferencial é que o ambiente é 100% voltado para a 

educação.



Biblioteca virtual



Mensagens 
diretas e 

segmentadas



Galeria de
fotos e vídeos



Feed de
Notícias



Agenda



O Portal do Conhecimento é multiplaforma. 
O acesso a informações técnicas, tutoriais e videoaulas 

pode ser feito do computador, tablet ou smartphone.



Assim, o advogado 
pode estudar e 
acompanhar as 
mudanças do PJe 
em casa ou no 
trabalho, a qualquer 
momento. E, desta 
forma, podemos 
alcançar os 90 mil 
advogados e 
estagiários 
mineiros.



A terceira fase do 
Programa: 

Centrais de Apoio 
ao Advogado para 
o Pje.

Juiz de Fora
Sala da OAB no Fórum
DAAC
DAAT
DAATRI
Espaço Minas Digital.



Certificação Digital mais barata do país.

Visitas semanais às subseções para certificação itinerante – mais de 110 subseções 

visitadas.

Portal do Conhecimento para qualificação à distância de todos os advogados e 

estagiários mineiros.

Cursos e treinamentos presenciais.

Participação em congressos com a certificação e palestras.

Cursos de informática básica, navegação nos sites dos Tribunais e PJe.

Centrais fixas de apoio ao advogado em Juiz de Fora, em BH: salas da OAB no Fórum, 

DAAC, DAAT, DAATRI e Espaço Minas Digital.

Postos fixos de atendimento Certificação na sede da CAA/MG, DAAT, DAATRI, DAAC, 

Espaço Minas Digital e Juiz de Fora . 



Conselho Federal da OAB

VALID

Virgulinas

AdmDeveloper

Colaboradores e equipe do Minas Digital
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https://www.facebook.com/caaminas/video
s/vb.178552838887328/628299657245975/?
type=2&theater 

https://www.facebook.com/caaminas/videos/vb.178552838887328/628299657245975/?type=2&theater
https://www.facebook.com/caaminas/videos/vb.178552838887328/628299657245975/?type=2&theater
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