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1. Certificação digital 

O que é: confere autenticidade a documento digitalizado ou feito em meio 
digital, bem como para autorizar e realizar operações realizadas em meio 
digital. 
 

 

CERTIFICADO DIGITAL 

TOKEN CARTEIRA OAB 



Lei 11.419/2006 



Certificadora 

Físico: Tabelião reconhece firma Digital: Autoridade Certificadora Credenciada 

Reconhecimento de assinatura no mundo digital 
 
• Senha 
• PIN – PUK (3 tentativas) 

Reconhecimento de assinatura no mundo físico 
 
• Assinatura 

 



Características do Certificado Digital 

Garante que assinatura é sua INTEGRIDADE 
Íntegro – não pode ser alterado 

NÃO REPÚDIO 
Não pode negar que enviou info. 

VALIDADE JURÍDICA 



Valores 

Valor: R$130,00 
Validade: 3 anos 

Valor OAB: R$ 37,55 
Validade: não tem 

Valor: R$ 135,17 
Validade: não tem 
(Necessário carteira após 06/2011) 

Valor médio: R$ 90,00 
(não vendido pela OAB) 

Homologados pelo Tribunal 

Valor Certsign: R$ 225,00 
Validade: não tem 



Comparativo 



Comparativo 

Chip exposto  

Mídia mais protegida 

Praticidade 

Não necessita de leitora Necessita compra TOKEN 

Necessita de leitora Comodidade 



Procedimento 

http://www.oab-sc.org.br/central-inclusao-digital 

Comprar certificado digital em:  
<https://www.acoab.com.br> 

 

2. Comprar TOKEN ou carteira 
<http://www.oab-sc.org.br/processo-

eletronico/certificado-digital/3> 
(caso seja anterior a 2011 e seja optado pelo 

certificado digital na carteira)  

3. Aguardar 48 horas do pagamento do 
certificado digital, e com o 

TOKEN/Carteira agendar no site um 
horário 

<http://www.identidade 
digital.com.br/acoab/site/agendamento

> 



Instalação no computador - https://www.acoab.com.br/ 



Instalação no computador - https://www.acoab.com.br/ 



Dicas e Contatos 

DICAS 

Número de certificados máximo: não há 

Guardar PUC e PIN em local seguro 

Não repassar e nem assinar digitalmente em 

nome de um colega 

 
 

  

CERTISIGN - Empresa que vende e emite o certificado 

digital 

Responsável pelo desbloqueio, senha, renovação 

Telefone: 0300-789-2378  das 8h – 20h / seg/sex 

Site: www.certisign.com.br 

Inclusão Digital OAB 
Segunda – Sexta das 08hs às 19hs 
48-3239-3660/3661/3662/3658 
0800-323-9350 
E-mail: inclusaodigital@oab-sc.org.br 
Plantão na OAB/SC 
Segunda à Sexta das 20hs às 23hs  
48-99191-7618 
 
 

mailto:inclusaodigital@oab-sc.org.br
mailto:inclusaodigital@oab-sc.org.br
mailto:inclusaodigital@oab-sc.org.br


2. Sistema de peticionamento 

Estimativa de 40 sistemas no Brasil 

Em Santa Catarina: 

1) Justiça do Trabalho: Pje 

2) Justiça Comum: e-SAJ 

3) Justiça Federal: EPROC 

 

 

 



2.1 TRT - PJe 

• Acesso ao sistema: 
1) certificado digital: shodô ou pjeoffice  2) login e senha 

            Necessária a instalação    
 

• Peticionamento: exclusivamente pelo portal 
           Editor próprio de texto no portal 

 
• Consulta processuais: portal e aplicativo para celular 
 
• Intimações: portal e serviço de intimações 
                              CAASC Intimações: gratuito 



Intimações - http://caascintimacoes.com.br/ 



2.1 TRT - PJe 



2.1 TRT - PJe 



2.1 TRT - PJe 

 Download do processo 



2.1 TRT - PJe 



2.1 TRT - PJe 

Não protocolada 

Protocolada 



2.1 TRT - PJe 



2.2 JC - e-SAJ 

• Acesso ao sistema: 
1) certificado digital   2) login e senha 

                   Feito diretamente no site 

 

• Peticionamento: portal – PDF 
 

• Consulta processuais: portal 
 

• Intimações: serviço de intimação 



2.2 JC - e-SAJ 



2.2 JC - e-SAJ 



2.2 JC - e-SAJ 



2.2 JC - e-SAJ 

• Comprovante de protocolo 
A) Disponibilizado recibo ao final da inserção do PIN 
B) Avisado sobre o protocolo no e-mail cadastrado 
C) Recuperado  

 



2.3 JF - EPROC 

• Acesso ao sistema: 
1) certificado digital   2) login e senha 

               Confirmar cadastro na unidade judiciária 

 

• Peticionamento: portal ou aplicativo 
           Editor próprio de texto 

 
• Consulta processuais: portal e aplicativo para celular 
 
• Intimações: portal – 10 dias para abrir 



2.1 JF - EPROC 



2.3 JF - EPROC 

Evento 19 – prazo de 5 dias 
28/03/2016: data que a ordem foi 
inserida no sistema 
 

10 dias para abrir a intimação. Abertura 
automática em 08/04/2016 
 

08/04/2016: prazo aberto 
11/05/2017: prazo final 
 

Status: fechado – petição evento 23 
 

 

Evento 18 – prazo de 5 dias 
28/03/2016: data que a ordem foi 
inserida no sistema 
 

10 dias para abrir a intimação. Abertura 
automática em 08/04/2016 
 

05/04/2016: prazo aberto 
11/05/2017: prazo final 
 

Status: fechado – petição evento 21 
 
 

 



2.3 JF - EPROC 



2.3 JF - EPROC 



2.4 Quadro comparativo 

 

 

 

PJe e-SAJ EPROC 

Abrangência Vara, 12ª TRT e TST Vara e TJSC Vara e 4ª Região 

Acesso ao sistema Portal 
Aplicativo 

Portal Portal 
Aplicativo 

Petição Editor próprio  
PDF 

PDF 
Numeração dos arquivos 
para anexar de uma só vez 

Editor próprio  
PDF 
Celular 

Tipo de petição/anexo Categorias próprias Categorias próprias Categorias próprias 

Anexo PDF PDF PDF 

Protocolo Direto no sistema – 
cadeado/validação 
Certificado digital 

Recibo no sistema e 
posterior juntada 
Certificado Digital 

Direto no sistema  

Certificado Indispensável Indispensável Dispensável – login e senha 

Intimação Portal e serviço de 
intimação 

Serviço de intimação Portal e serviço de intimação – 
10 dias para abrir 



2.5 Questionamentos 

1) É necessário imprimir a petição para assinar e depois 
digitalizar para peticionar? 
 

2) Precisa juntar duas vias da inicial para ser feita a citação do 
réu? 
 

3) É obrigatório colocar a data e nome na petição? 
 

4) Como faz para anexar vídeo ou áudio? 
 

 
 



2.6 Sugestões 

 Junte cada documento na sua respectiva categoria 

 Evite um arquivo para vários documentos 

 Junte os anexos em ordem lógica e cronológica 

 Faça um índice dos anexos 

 Relacione o fato com a prova documental juntada 

 Nitidez de todo documento 

 Dê preferência para digitalização a fotografia 

 
 

 
 



2.6 Sugestões 

 Sucinto, ressalvado quando houver controvérsia legal, 

jurisprudencial e/ou jurisprudencial 

 Menos é mais 

 Tópicos 

 Informações preliminares para depois discorrer sobre os 

fatos 

 Para melhor compreensão dos fatos use no corpo do texto 

imagens, gráficos, tabelas, setas e outros 

 Deixe nota de rodapé para meios de contato 

 
 

 
 

 
 



2.7 Petição 

 Dê ênfase ao direito do cliente e não a si/escritório 

 Conheça o programa que você usa para digitar as petições 

 Padronize suas petições 

 Crie arquivo modelo – agiliza no momento da elaboração 

 

 

 
 

 
 



2.7 Petição 

 

 

 
 

 
 



2.7 Petição 



2.7 Petição 



3. Programas e sites úteis 

1) Sites para Cálculos Judiciais; 
2) Sites para Gestão de escritórios; 
3) Sites específicos para PDF 

 



3.1 Sites para cálculo Judicial 

a) Corregedoria do TJSC - http://cgjweb.tjsc.jus.br/         
(advogado  atualização monetária  cálculo) 

 

http://cgjweb.tjsc.jus.br/


Sites para cálculo Judicial 



Sites para cálculo Judicial 

 Juros compensatórios 

 Juros moratórios 

 Índices 

 Data atualização 

 Multa  Honorários 

 Inclusão de valores 

b) Dr. Calc - http://www.drcalc.net/         
(cálculos planilha de débito judicial) 

 

http://cgjweb.tjsc.jus.br/


Sites para cálculo Judicial 

 
 

Outros Sites:  
c) Justiça Federal do Rio Grande do Sul  

http://www.jfrs.jus.br/projefweb/ 
d) Cálculo Exato 

http://calculoexato.com.br 
 

http://www.jfrs.jus.br/projefweb/
http://calculoexato.com.br/


3.2 Sites para Gestão de Escritórios 

https://www.aurum.com.br 
Valor mensal: R$97,00 a R$227,00 
Período de teste: 15 dias 
 

https://www.sajadv.com.br 
Valor mensal: R$99,00 a R$ 500,00 
Período de teste: 15 dias 

https://advbox.com.br 
Valor mensal: grátis a R$99,00 por mês 
Período de teste: 15 dias PRO 

http://www.datajuri.com.br/ 
Valor mensal: R$ 62,00 a 287,00 
Período de teste: 10 dias 
 

https://www.promad.adv.br 
Valor mensal: 99,90 
Período de teste: 3 anos para jovem advogado 

https://www.projuris.com.br  
Valor mensal: 49,90 
Período de teste: 7 dias 

https://www.aurum.com.br/
https://www.sajadv.com.br/
https://advbox.com.br/
http://www.datajuri.com.br/
https://www.promad.adv.br/
https://www.projuris.com.br/


3.3 Sites Específicos para PDF 

A) ILovePDF - http://www.ilovepdf.com/pt 

http://www.ilovepdf.com/pt


Obrigado! 



 COMO VENCER OS DESAFIOS NA 
ABERTURA DE SEU ESCRITÓRIO DE 

ADVOCACIA 

Guilherme Silva Araujo 



A DECISÃO DE ABRIR UM 
ESCRITÓRIO 

• Vale a pena sair do escritório em que você
trabalha para arriscar em um negócio que
pode não dar certo?

• Saí da faculdade, abro um escritório ou
procuro um para trabalhar como Associado
ou Empregado?



ESCOLHA O SEU TIME: TER SÓCIOS 
OU ADVOGAR SOZINHO? 

• Você tem todas as características necessárias
para administrar uma empresa?

• Você necessita de alguém que traga clientes!

• Você necessita de alguém faça o trabalho
jurídico!

• Você necessita de alguém que administre o
escritório, cuide do financeiro, das rotinas
administrativas e da gestão em geral!



DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO 
ESCRITÓRIO 

• Como é o mercado da sua localidade?

• Quais são suas habilidades e características?

• No que você era bom na faculdade?

• Busque atuar em uma área que te faça bem e não
apenas busque dinheiro! 



ESTRUTURAÇÃO DO ESCRITÓRIO 

• Tenha um escritório apresentável!

• Invista o seu capital inicial em prioridades!

• Pense em ter uma equipe assim que
possível! 

• Separe a pessoa física da jurídica!

• Estabeleça critérios de remuneração
inteligentes! 



CRIAR AUTORIDADE EM UMA ÁREA 

• Seja bom em algo;

• Se venda como especialista mas seja generalista;

• Busque uma especialização;

• Busque integrar comissões da OAB e se aproxime de instituições
de classe; 

• Publique em jornais, sites, revistas, anais de eventos;

• Crie e valorize sua marca!



CRIAR CANAIS DE PROSPECÇÃO 
 • Esteja presente nas redes sociais;

• Crie relacionamentos - tratar todos como potenciais clientes;

• Fale sobre sua advocacia – palestras – eventos – seminários –
torne-se referência; 

• Postura – Seja o advogado que as pessoas querem contratar,
cuide da sua vida pessoal; 

• Saia para fazer negócios e construa relacionamentos com outros
profissionais da sua área e mantenha estes relacionamentos. 



OBRIGADO PELA ATENÇÃO! 


