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PORTARIA Nº 062/2021 
 

Institui e regulamenta a plataforma 
de videoconferência denominada 
“Balcão Virtual".  
 

 
O PRESIDENTE, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, no uso das 
atribuições legais e regimentais; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de ampliação dos canais permanentes de 
comunicação com os advogados e advogadas;  
 
CONSIDERANDO o aprimoramento dos serviços de atendimento eletrônico 
síncronos.   
 
CONSIDERANDO as mudanças introduzidas nas relações e nos processos de 
trabalho em virtude do fenômeno da transformação digital; 
 
CONSIDERANDO que a tecnologia permite simular em ambiente virtual o 
atendimento presencial prestado na OAB Ceará; 
 
 
RESOLVE: 
 
 Art. 1º Fica instituída a plataforma de videoconferência denominada “Balcão 
Virtual", para atendimento ao público no âmbito da OAB Ceará. 
 
Art. 2º O Balcão Virtual funcionará sem necessidade de agendamento prévio, de 
forma similar a do balcão de atendimento presencial, e sem que seja necessário 
deslocamento físico até às instalações da OAB Ceará. 
 
Art. 3º O link de acesso ao Balcão Virtual deverá ser publicado no sítio eletrônico 
da OAB Ceará, com a expressa menção do horário de atendimento. 
 
§ 1º O Balcão Virtual funcionará de segunda à sexta-feira (exceto feriados), das 9hs 
às 12hs e de 13hs às 18hs. 
 
§ 2º As diretrizes para atendimento via Balcão Virtual ficarão acessíveis para 
consulta através do link mencionado no caput, podendo ser revisadas e atualizadas 
sempre que necessário.  
 
§ 3º Competirá à Assessoria de Comunicação Institucional - ASCOM a atualização 
do manual de utilização disponibilizado. 
 
Art. 4º O servidor designado para atuar no Balcão Virtual prestará o primeiro 
atendimento aos advogados e advogadas, bem como ao público em geral, podendo 
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convocar outros servidores da Seccional, realizar agendamento, transferir para 
outros setores a complementação do atendimento solicitado, através dos meios 
eletrônicos disponíveis. 
 
Art. 5º O Balcão Virtual não substitui o sistema de peticionamento eletrônico 
adotados pela OAB Ceará (DATAGED), sendo vedado o seu uso para o protocolo de 
petições. 
 
Art. 6º O atendimento realizado através do balcão virtual poderá ser gravado a 
pedido do advogado ou advogada, bem como a critério do servidor da OAB Ceará.  
 
Parágrafo único. A gravação ficará disponível por 10 dias, e poderá ser 
disponibilizado mediante requerimento justificado, protocolado e dirigido à 
Presidência da OAB Ceará, informando dia e hora do atendimento.  
 
Art. 7º O atendimento através do balcão virtual deverá ser realizado com a câmera 
ligada, salvo por motivo justificado. 
 
Parágrafo único. O advogado ou advogada poderá permanecer com a câmera 
desligada durante seu atendimento.  
 
Art. 8º A ferramenta tecnológica a ser utilizada para o atendimento ao público é a 
whereby. 
 
§ 1º Deverá o solicitante do Balcão Virtual zelar pelas condições técnicas para a 
transmissão audiovisual de seu atendimento, não havendo qualquer 
responsabilidade da OAB Ceará no suporte técnico do equipamento a ser utilizado 
pelo solicitante.  
 
§ 2º Caso o solicitante possua alguma dúvida sobre a utilização do sistema whereby 
ou caso este apresente alguma falha, o atendimento de suporte acontecerá através 
de um registro de chamado pelo e-mail: ti@oabce.org.br ou pelo telefone (85) 3216 
1600; 
 
Art. 9º O atendimento pelo Balcão Virtual preconiza a realização de atendimentos 
céleres, não devendo ser instrumento para que advogados solicitem a 
apresentação/folheio de processo ou procedimentos físicos para visualização. 
 
Art. 10 Esta Portaria a entra em vigor na data de sua publicação. 
 
P. R. e Cumpra-se 

Fortaleza, 10 de junho de 2021. 

José Erinaldo Dantas Filho 
Presidente da OAB-CE 


