
RESOLUÇÃO Nº 02/2020. 
 

Institui o auxílio cesta básica e estabelece  critérios 
para sua concessão; ajusta o valor do auxílio 
financeiro extraordinário “Mão Amiga” concedido 
pelo FIDA e pela CAAAP aos advogados inscritos na 
OAB/AP, associados à Caixa de Assistência dos 
Advogados do Amapá, atingidos pela crise do 
coronavírus, (COVID-19),  com comprovada 
carência econômica  e dá outras providências. 

 
 
A DIRETORIA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAPÁ - CAAAP, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos de suas disposições estatutárias, bem como, 
 
CONSIDERANDO o pedido formulado pelas Caixas de Assistência, através do CONCAD para que 
fossem flexibilizados os critérios para concessão de auxílio aos advogados em situação de 
vulnerabilidade econômica, atingidos pela crise do coronavírus (ofício G.P. 010/2020); 
 
CONSIDERANDO as novas regras estabelecidas pelo FIDA para aplicação dos recursos destinados 
à concessão de benefícios aos advogados atingidos pelo coronavírus (COVID-19), comunicadas 
através do Ofício Circular nº 01/20/CF, endereçado a todos os presidentes das Caixas de 
Assistência dos Advogados de todo Brasil; 
 
CONSIDERANDO,  que o valor estabelecido pelo FIDA para o auxílio financeiro extraordinário 
daqueles que forem contaminados pelo COVID-19 é de, no máximo, R$ 1.000,00 (um mil reais), 
por advogado ou advogada beneficiária e de R$ 300,00 (trezentos reais) para aquisição de cesta 
básica, ambos sujeito à prestação de contas; 
 
CONSIDERANDO que as Caixas de Assistência dos Advogados do Brasil estão vinculadas às 
orientações e cumprimento das normas estabelecidas por este Órgão superior, no que diz 
respeito a correta aplicação dos recursos repassados; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. A Resolução 001/2020-CAAAP, que Instituiu a concessão de auxílio financeiro 
extraordinário, denominado “MÃO AMIGA” aos advogados e advogadas em situação de 
vulnerabilidade sócio-econômica passa vigorar com as seguintes alterações: 
 
I - DO AUXÍLIO CESTA BÁSICA 
 
Art. 2º. Fica instituído o auxílio “cesta básica”, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser 
concedido em parcela única a cada beneficiário, com o objetivo de suprir emergencialmente a 
subsistência do advogado e advogada em estado de vulnerabilidade financeira (art. 5º da 
Resolução nº 02/2020 do FIDA); 
 
§ 1º. A concessão do auxílio “cesta básica” pode ser feita através das seguintes modalidades: 
 
I – doação de cesta básica “in natura”; 
 
II – voucher ou ticket de mercado ou hipermercado, para que o advogado possa ir diretamente 
ao estabelecimento adquirir seus produtos; ou 



 
III – depósito  em conta bancária do advogado beneficiário; 
 
§ 2º. O beneficiário que optar pela forma prevista no inciso III, (depósito em conta bancária) se 
obriga a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do benefício, prestar 
contas, apresentando à CAAAP a correspondente nota fiscal da compra dos produtos 
alimentícios; 
 
§ 3º. Para a concessão deste benefício, o advogado(a) deve preencher os seguintes requisitos: 
 
a) Ser advogado regularmente inscrito na OAB/AP; 
 
b) Ser associado à Caixa de Assistência dos Advogados do Amapá, que pode ser feito 
diretamente através do site www.caaap.org.br; 
 
c) Apresentar requerimento, declarando, por escrito, seu estado vulnerabilidade sócio-
econômica (carência financeira), através do formulário anexo. 
 
§ 4º. A situação de vulnerabilidade sócio-econômica, não se confunde com a momentânea 
diminuição de rendimentos, em razão da paralisação das atividades do Poder Judiciário e do 
isolamento social; 
 
Art. 3º. O requerimento de auxílio financeiro extraordinário pode ser protocolado diretamente 
na CAAAP ou através do email cestabasicacaaap@gmail.com    devidamente instruído com a 
documentação exigida  para análise; 
 
 
Art. 4º. Fica excepcionalmente dispensada, a exigência legal constante no art. 123 do Estatuto 
da Advocacia e da OAB, quanto a regularidade do pagamento da anuidade perante a OAB/AP e 
carência de um ano de inscrição, por se tratar de advogado em situação de vulnerabilidade 
econômica; 
 
DO AUXÍLIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO 
 
Art. 5º. Fica ajustado em R$ 1.000,00 (um mil reais), (Art. 4º da Resolução 02/2020 do FIDA), o 
valor do auxílio financeiro extraordinário que será pago, em uma parcela  ao advogado(a) que 
venha contrair o coronavírus; 
 
Art. 6º. Caso persista o tratamento e a situação que ensejou o pagamento previsto no artigo 
anterior, o beneficiário poderá após 30 (trinta dias) formalizar novo requerimento de mais uma 
parcela que será paga com recursos da própria Caixa de Assistência, sempre condicionado à 
disponibilidade de recursos na CAAAP; 
 
Parágrafo Único. O beneficiário somente terá direito a uma renovação de seu pedido de auxilio 
financeiro extraordinário,  consecutivo ou intercalado ao longo do ano de 2020; 
 
Art. 7º. Tem direito ao auxílio financeiro extraordinário, o beneficiário que comprovar: 
 
I – ser advogado regularmente inscrito na OAB/AP; 
 
II - ser associado à Caixa de Assistência dos Advogados do Amapá – CAAAP, que pode ser feito 
diretamente através do site www.caaap.org.br; 



 
III – comprovar através de exame laboratorial estar infectado pelo novo coronavírus – COVID-
19 (Art. 1º, inciso VI da Resolução nº 01/2020 do FIDA).  
 
IV – comprovar seu estado de vulnerabilidade sócio-econômica (carência financeira), através do 
requerimento anexo. 
  
Parágrafo Único. A vulnerabilidade sócio-econômica de que trata o inciso IV, não se confunde 
com a momentânea diminuição de rendimentos em razão da paralisação das atividades do 
Poder Judiciário e nem do isolamento social; 
 
Art. 8º. Fica excepcionalmente dispensada, a exigência legal constante no art. 123 do Estatuto 
da Advocacia e da OAB, quanto a regularidade do pagamento da anuidade perante a OAB/AP e 
carência de um ano de inscrição, por se tratar de advogado comprovadamente contaminado 
com o coronavírus (COVID-19); 
 
Art. 9º. O requerimento de auxílio financeiro extraordinário pode ser protocolado diretamente 
na CAAAP ou através do email auxiliocovid19caaap@gmail.com    devidamente instruído com a 
documentação exigida  para análise; 
 
§ 1º. No caso de documentação insuficiente, o(a) requerente será notificado(a) para 
complementá-la. 
 
§ 2º. Se o requerente se quedar inerte por prazo superior a 30 dias no atendimento de diligência 
voltada para a complementação da documentação, o processo será arquivado, podendo ser 
desarquivado a qualquer momento por meio de pedido do(a) interessado(a). 
 
Art. 10. Para concessão do auxílio financeiro extraordinário, o pedido do requerente será 
submetido a avaliação de um assistente social indicado pela CAAAP, que apresentará, em 24h, 
laudo/parecer técnico para subsidiar a decisão da diretoria da Caixa de Assistência; 
 
Parágrafo único. Ultimada a análise pelo assistente social, o requerimento será encaminhado ao 
Presidente da CAAAP que poderá deferi-lo “ad referendum” da Diretoria. 
 
 
III – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 11. A concessão tanto do auxílio “cesta básica” quanto do auxílio financeiro extraordinário 
regulamentados nesta Resolução, sujeitam-se à disponibilidade financeira da CAAAP. 
 
Art. 12. Os processos referentes aos auxílios deferidos serão submetidos a prestação de contas 
junto  a Diretoria da CAAAP e junto ao FIDA,  respaldado nas leis vigentes. 
 
Art. 13. Os casos omissos serão deliberados pela diretoria da CAAAP; 
 
Art. 14. Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 
 

Macapá, 10 de abril de 2020. 


