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RESOLUÇÃO Nº 03/2020. 

Suspende temporariamente a cobrança da taxa de 

adesão à Caixa de Assistência dos Advogados do 

Amapá, enquanto perdurar os efeitos do novo 

coronavírus (COVID-19) 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 a evolução da pandemia do coronavírus (COVID-19) no Estado do 

Amapá e a conseqüente e necessária adoção de medidas de contenção, prevenção e 

redução dos riscos de disseminação e contágio, demandando soluções cautelosas em 

defesa da advocacia. 

 

CONSIDERANDO a permanência das medidas já determinadas pelas autoridades, 

especialmente pelo Poder Judiciário e pelo Conselho Nacional de Justiça, resultando na 

suspensão parcial de suas atividades e na manutenção do isolamento social, fato que 

vem refletindo e agravando a situação socioeconômica dos advogados; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Suspender temporariamente o pagamento da taxa de adesão dos advogados à 

Caixa de Assistência dos Advogados do Amapá – CAAAP, retroativa a 1º de março de 

2020, enquanto perdurar os efeitos do novo coronavírus e as regras de isolamento 

social; 

 

Art. 2º. Fica autorizada a restituição integral do valor pago àqueles que aderiram à Caixa 

de Assistência, a partir de 01 de março de 2020, exigindo-se para isso, a formalização do 
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beneficiário junto à CAAAP, juntando o comprovante do pagamento e indicando a conta 

para depósito bancário;  

 

Art. 3º. Aqueles que ainda não forem beneficiários, podem aderir gratuitamente à Caixa 

de Assistência dos Advogados do Amapá – CAAAP, diretamente através do site 

oabcaaap@gmail.com    

 

Art. 4º. Os casos omissos serão deliberados pela diretoria da CAAAP; 

 

Art. 5º. Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data de sua publicação. 


