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1. DEMANDAS RECEBIDAS PELA CAPE/OABMG: 

 

As solicitações1 de suporte pelo setor têm aumentado significativamente, 

principalmente em razão das medidas de isolamento social, além das inconsistências 

nos sistemas dos tribunais. Basta observar os resultados entre agosto a dezembro de 

2020 que totalizaram 2.013 atendimentos, comparados com os 2.041 atendimentos 

em apenas três primeiros meses do presente ano.  

 

Contabilizamos os seguintes números: 

 

TABELA 1 – Total de demandas recebidas no primeiro trimestre de 2021. 

 

TIPO DE ATENDIMENTO 

 

QUANTIDADE 

Acesso Remoto2 18 

Presencial 30 

E-mail 81 

Telefone Fixo 174 

WhatsApp Institucional 1.738 

                            

                    Total das demandas recebidas:                  2.041 

 
1 A obtenção do número de solicitações e demais dados inseridos no presente relatório foram extraídos das 

planilhas de atendimento (presencial, remoto, telefone fixo, whatsapp e e-mail), devidamente atualizadas pelas 

funcionárias do setor após cada suporte prestado, constando obrigatoriamente: nome do(a) advogado(a), 

número de ordem, telefone de contato, descrição da demanda e a maneira como foi resolvida. Disponíveis para 

consulta.  

 
2 O acesso remoto é usado em situações excepcionais, analisado caso a caso, bem como realizado 

exclusivamente pela Coordenadora do setor com o objetivo de segurança das informações através de registros. 



 
 

 
Gráfico pela ferramenta Infogram.  

Acesso realizado em 06/04/2021, às 17:52. 

 

Evidente que a preferência da advocacia mineira é pelo atendimento via 

WhatsApp. Os 1.738 suportes realizados por meio do aplicativo institucional 

representam 85,15% do total das demandas recebidas no setor, no primeiro trimestre 

de 2021.  

 

Diante da conjuntura apresentada e com o apoio da Presidência da OAB/MG a 

implementação desse tipo de atendimento agilizou a prestação dos serviços pelo setor 

de forma rápida, eficiente e segura, fruto de diversos elogios, anexos ao presente 

relatório.  



 
 

Os acessos remotos, por serem realizados em casos excepcionais, contabilizaram 

menos de 1% das demandas da CAPE/OABMG. O atendimento por e-mail chegou a 

quase 4% e o por telefone, quase 10% do total das solicitações recebidas no setor.  

 

 

 

2. DOS “TOP 3” ASSUNTOS MAIS ABORDADOS NA CAPE/OABMG:  

 

Em relação a cada tipo de atendimento realizado na CAPE/OABMG no primeiro 

semestre de 2021 os temas mais recorrentes em relação ao Processo Eletrônico, 

foram:  

 

• Atendimento Presencial:  

(Localização: Avenida Afonso Penna, 4.028, Cruzeiro). 

 

1º Lugar: Instalação dos programas para acesso ao PJe. 

2º Lugar: Configuração de certificado digital.  

3º Lugar: Orientações para peticionamento eletrônico. 

  

 

• Atendimento por E-mail: 

(E-mail: processoeletronico@oabmg.org.br). 

 

1º Lugar: Dúvidas na virtualização de processos.  

2º Lugar: Orientações para cadastro no PJe Mídias.  

3º Lugar: Suporte para junta de mídias audiovisuais no PJe.  

 

 

• Atendimento pelo Telefone: 

(Contato: 31 2103-0107). 

 

1º Lugar: Suporte para solução de “erros” no sistema PJe.  

2º Lugar: Orientações para abertura de chamado aos tribunais.  

3º Lugar: Desbloqueio de senhas e demais configurações em 

certificados digitais.   

 

 



 
 

• Atendimento pelo WhatsApp: 

(Contato: 31 9.9571-3427).  

 

1º Lugar: Dúvidas na distribuição de processos.  

2º Lugar: Configuração do computador para o PJe. 

3º Lugar: Solicitações de habilitação.  

 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

 

As metas de atendimento foram superadas e de maneira satisfatória. Além dos 

números elevados, totalizando uma média de quase 700 demandas/mês, os suportes 

são realizados de maneira competente e acolhedora, conquistando a credibilidade das 

advogadas e advogados mineiros. Lembramos que contamos com uma equipe de 4 

(quatro) funcionárias apenas, e registramos aqui os nossos agradecimentos em nome 

da advocacia mineira, pois os resultados não teriam sido alcançados sem a 

colaboração especial das funcionárias: a advogada Dra. Andréa Melo, Jennifer Souza 

e a estagiária Lourena Barros.  

 

 

Belo Horizonte, 07 de abril de 2021. 

 

 

 

Andréa Vasconcellos 

Representante do Comitê Gestor para o PJe junto ao TRT3 

 

 

Mariana Zolini  

Advogada e Coordenadora da CAPE/OABMG 

 

 

ANEXO: ELOGIOS FORMALIZADOS PARA CAPE/OABMG, POR WHATSAPP 

INSTITUCIONAL E PELA OUVIDORIA GERAL DA OAB/MG.  

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 


