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1. Objetivo

Estabelecer as rotinas relacionadas ao 
setor de Tecnologia da Informação da 
OAB-ES, abrangendo a Seccional de 
Vitória e demais Subseções.

2. Principais Atividades 

2.1 Comercialização de Tokens

O advogado faz a solicitação do boleto 
do Token no setor de Arrecadação ou 
Subseção mais próxima, pelos telefones 
da arrecadação 3232-5558 ou 3232-5559 
ou pelo Whatsapp (27) 99795-1604 e logo 
é encaminhado para o e-mail informado, 
ou presencialmente, em sua Subseção 
mais próxima e Seccional no horário das 
9h às 18h.

O advogado apresenta o comprovante 
de pagamento e recolhe o Token. 
Atendimento realizado presencialmente 
no setor de arrecadação quando 
comprado na Seccional ou na Subseção 
mais próxima.

2.1.1

2.1.2 
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O advogado é orientado a fazer a aquisição 
ou renovação do Certificado Digital através 

do site www.acoab.com.br.

2.2. Orientações e Suporte ao Certificado 
Digital CertSign ao Advogado

Compra/Renovação/Agendamento:

Pode ser efetuada no site www.acoab.com.br 
ou através do telefone 4020-9735 (capitais e 

regiões metropolitanas) e 
0800-025-1518 (demais localidades).

https://www.acoab.com.br/home
http://www.acoab.com.br
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Tokens que apresentam problema:

A solicitação de suporte deverá ser feita 
através de e-mail: suporte@oabes.org.br, 

relatando o problema apresentado, 
acrescentando informações como: nome 

completo, número da OAB e contato 
telefônico para a abertura do chamado 

técnico. O contato telefônico para suporte 
será atendido somente após a abertura 
do chamado via e-mail, com o número 
do protocolo criado pelo atendimento 

eletrônico de suporte do TI.

Suporte ao advogado referente a Token 
bloqueado pelo usuário:

Orientação para o advogado lembrar a 
senha PUK (senha de manutenção), caso 
tenha sido alterada no ato da validação 
do seu certificado. Caso não tenha sido 

alterada, a senha padrão é 1234, para 
realizar o procedimento de desbloqueio 

da senha PIN (senha de trabalho).
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Desbloquear Token, senha PIN:

Para desbloqueio do PIN, deve-se utilizar a senha 
PUK através do Software de Gestão do Token:

- Em “pesquisa do Windows” digitar, “Token” 
e clicar em “Administrador de Token”, como 

mostrado abaixo:

Clicar no menu “Token” e em seguida, 
“Desbloquear PIN”.
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Digite o PUK vigente e cadastre um novo PIN 
nos campos “Introduza o novo PIN” e “Confirme 

o novo PIN”. Clique em “OK”

Será apresentada a mensagem “Seu PIN foi 
desbloqueado com êxito!”

Caso tenha digitado a senha PUK errada, o 
Token será bloqueado e o mesmo inutilizável, 

tendo o advogado que realizar todo o 
procedimento de compra do Token e certificado 
digital, assim como a validação do mesmo junto 

ao agente certificador. (Vide item 2.1 e 2.2)
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Suporte no uso do Certificado Digital e 
Peticionamento Eletrônico PJE e Tribunais:

O suporte é feito pela equipe técnica da 
CAAES através do telefone: (27) 99806-9321.

 
Demais telefones de contato da CAAES: 

(27) 3232-3600 | 2142-9019.

www.caaes.com.br

Horário de atendimento das 9h às 18h, de 
segunda a sexta feira. (Exceto, sábados, 

domingos e feriados).

http://www.caaes.com.br



