
 
 

  
 

Resolução nº 004/2020 – PRES-CAAAP 

Orienta o funcionamento dos escritórios de advocacia e dispõe sobre as   medidas 

de prevenção necessárias à contenção do Coronavírus (COVID19).  

 A DIRETORIA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO 

AMAPÁ – CAAAP, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº 188, de 03 de fevereiro 

de 2020, que “Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional 

(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-

nCoV)”;   

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que “Dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019”; 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou a 

retomada da contagem dos prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário 

já no próximo dia 04/05/2020, conforme Resolução 314, de 20/04/2020; 

CONSIDERANDO o Ato Conjunto nº 538/2020-GP-CGJ e Resolução nº 

1360/2020-TJAP, que estabeleceram a retomada dos prazos judiciais e 

administrativos no 1º e 2º graus de jurisdição, dos processos que tramitem no 

meio misto ou integralmente virtual a partir do dia 04/05/2020, sem qualquer 

tipo de escalonamento, inclusive, com sessões virtuais de julgamentos dos 

processos cabendo aos advogados estarem ativamente prontos na defesa dos 

interesses de seus constituintes e da população respeitadas às prerrogativas 



 
 

  
 

profissionais; 

CONSIDERANDO que a advocacia é atividade essencial por ser indispensável 

à administração da justiça (art. 133 da CF), e que no seu ministério privado, o 

advogado presta serviço público e exerce função social, não podendo ser 

vedado a esse profissional o exercício de sua função pública, mesmo nesses 

tempos de crise da COVID-19,  

CONSIDERANDO que a Advocacia necessita da retomada do funcionamento 

do Judiciário e do andamento dos processos para que possa voltar receber 

seus honorários, que se constituem verba alimentar necessária a subsistência, 

preservação da saúde e dignidade dos advogados; 

CONSIDERANDO que grande parte da Advocacia precisa da estrutura dos 

seus escritórios para promover o devido andamento processual das causas 

patrocinadas;  

CONSIDERANDO a necessidade de se buscar uma situação segura que 

comporte a conciliação das necessárias medidas preventivas à contenção do 

coronavírus (COVID-19) com a manutenção da dignidade da pessoa humana e 

a não interrupção da atividade advocatícia, como atividade essencial; 

CONSIDERANDO o compromisso da Caixa de Assistência dos Advogados do 

Amapá - CAAAP de zelar pela saúde, bem estar e pela qualidade de vida da 

Advocacia Amapaense, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Orientar e recomendar que os advogados e advogadas do Estado do 



 
 

  
 

Amapá permaneçam em suas residências, em cumprimento ao isolamento 

social preconizado pela Organização Mundial de Saúde e autoridades da 

saúde pública, em regime de teletrabalho ou trabalho remoto. 

Art. 2º. Nos casos excepcionais, em que não for possível ao profissional da 

Advocacia exercer o chamado home office, a CAAAP recomenda que o uso do 

escritório, como autêntica casa do advogado, seja realizado em regime de 

expediente interno, ou seja, com restrições de acesso ao público externo, 

redobrando-se os cuidados com a higienização completa do espaço e objetos.   

Art. 3º. Havendo necessidade de realização de reunião e atendimento de 

cliente, recomenda-se que sejam feitos por meio de videoconferências, através 

de aplicativos e canais virtuais.   

Art. 4º. Na hipótese de ser extremamente necessário o atendimento presencial 

de clientes ou pessoas, e/ou de o escritório de advocacia retomar suas 

atividades presenciais, estas devem ser feitas com respeito rigoroso às 

seguintes recomendações: 

I - No início de cada período de trabalho, o ambiente dever ser higienizado. 

Portas e janelas deverão estar sempre abertas para facilitar a circulação do ar;  

II - Ao ingressar no Escritório, imediatamente lavar as mãos com água e sabão, 

preferencialmente até o punho e por, pelo menos, 30 (trinta) segundos, 

respeitando os cinco momentos de higienização (palma da mão, superfície 

externa, entre dedos, polegar, punho), ou fazer a higienização com álcool em 

gel 70%. 



 
 

  
 

III - Repetir a lavagem das mãos com frequência, principalmente, antes e 

depois de atendimentos presenciais;  

IV - Os cuidados com a higiene pessoal devem ser intensificados. Se antes, 

usávamos as mãos para abrir torneiras, agora o ideal é usar o cotovelo ou 

papéis para evitar o contato com objetos de uso comum. A mesma regra é 

válida para abrir portas, dar a descarga e usar a cafeteira do ambiente de 

trabalho. 

V - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;  

VI - Cobrir o nariz e a boca com lenço ou com o braço sempre que tossir ou 

espirrar; 

VII - Recomenda-se o uso de máscaras de proteção por todos, por tempo 

indeterminado. O Escritório deverá disponibilizar máscaras descartáveis ou 

não, para advogados e colaboradores, de uso estritamente pessoal e não 

podem ser compartilhadas; 

VIII - Exigir uso de máscaras para todas as pessoas que adentrarem ao 

escritório; 

IX - Recomenda-se a limpeza desses objetos a cada 2 horas com álcool 70%. 

Grandes superfícies como piso, banheiros e equipamentos de ar condicionado 

devem ser esterilizados  com desinfetante contendo cloro ativo ou solução de 

hipoclorito 1%, no mínimo, duas vezes ao dia;    

X - Não compartilhar objetos de uso pessoal, como pratos, talheres, copos, 

toalhas, sabão e etc; 



 
 

  
 

XI - Garantir a disponibilização ininterrupta e suficiente de álcool líquido ou gel 

70%, em locais fixos de fácil visualização e acesso; 

XII - Deve ser dada preferência às reuniões e ao atendimento virtual com os . 

As reuniões presenciais deverão ser previamente agendadas, com a fixação, 

sempre que possível, de um horário exclusivo para o atendimento de clientes 

do grupo de risco da pandemia; 

XIII - Evitar fazer uso da sala de espera por clientes ou pessoas para evitar 

contatos e aglomerações; 

XIV - Promover o distanciamento social mediante o distanciamento mínimo de 

XV - Limitar o número de clientes ou usuários a 01 (uma) pessoa a cada 5 m² 

ritório;    

XVI - Adotar, quando possível, sistemas de escala, alteração de jornadas e 

revezamento de turnos, para reduzir o fluxo e a aglomeração de pessoas; 

XVII - Evitar aglomerações em áreas de uso comum, como copa e área de 

descanso, e manter os ambientes bem arejados; 

XVIII - Utilizar, sempre que possível sistema natural de circulação de ar,  

abstendo-se da utilização de aparelhos de ar condicionado e ventiladores; 

XIX - Se estiver doente, evite contato físico com as demais pessoas e, se 

possível, permaneça em casa até melhorar.    



 
 

  
 

XX - Recomenda-se observar as determinações locais, impostas pelo Estado e 

Município onde o escritório se situa.  

Art. 5º. Com a adoção criteriosa dessas medidas, evitaremos o contágio e a 

transmissão do coronavírus para nossas famílias e sociedade.   

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor nesta data. Publique-se, dê-se ciência e 

registre-se.  

 

 

 

Macapá-AP, 30 de abril de 2020. 

Jorge Anaice, 

Presidente da CAAAP. 

 


