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RESOLUÇÃO Nº 01, de 27 de abril de 2020. 

 

 

Dispõe sobre o Programa + Cuidado CAA-PR e 

sobre a instituição e concessão de auxílios 

extraordinários para os(as) advogados(as) do 

Paraná, em razão da pandemia do coronavírus 

(Covid-19), e dá outras providências. 

 

 

A DIRETORIA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO 

PARANÁ – CAA-PR, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 14, XIV 

e XV, de seu Estatuto, 

 

CONSIDERANDO a declaração de pandemia de Covid-19, doença causada 

pelo novo coronavírus, editada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de 

março de 2020, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de isolamento dos infectados pelo novo 

coronavírus (Covid-19), bem como de toda a população para que não haja aumento do 

número de contaminação, 

 

CONSIDERANDO a diminuição do fluxo de trabalho dos(as) advogados(as) do 

Estado, e consequencialmente da renda de boa parte da advocacia, principalmente em 

razão das medidas de segurança orientadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que deslindaram na suspensão de prazos judiciais, impossibilidade da prática de atos 

processuais e atividades presenciais, assim como no fechamento provisório de 

escritórios de advocacia em diversos municípios,  

 

CONSIDERANDO o apoio financeiro do Conselho Federal da OAB 

(Resolução 07/2020), que através do Fundo de Integração e Desenvolvimento 

Assistencial (FIDA), destinou recursos a título de auxílio-financeiro emergencial, para 

cada uma das 27 (vinte e sete) Caixas de Assistência dos Advogados, para ser utilizado 

em projetos, visando minimizar os efeitos da pandemia, e 

 

OBJETIVANDO amparar os(as) advogados(as) paranaenses durante o período 

de pandemia por coronavírus (Covid-19), ofertando-lhes auxílios e programas para 

minimizar os impactos econômicos, físicos e psicológicos advindos da crise, 

 



 

 
 

 

 
Rua Brasilino Moura, 253 2º andar CEP 80540-340 Fone: 41 3250-5800 fax: 41 3250-5813 

e-mail: caixa@caapr.org.br        www.caapr.org.br 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º Fica instituído o Pacote Pandemia 2020 da CAA-PR, que será regido 

pelas disposições constantes na presente resolução e pelas regras constantes no Estatuto 

da CAA-PR e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 

§1º Compõem o Pacote Pandemia 2020 da CAA-PR os auxílios extraordinários 

criados por esta resolução, assim como os auxílios estatutários já existentes e os 

programas on-line, disponibilizados pela rede mundial de computadores, que serão 

ofertados para a advocacia do Paraná durante o período da crise. 

§2º O prazo de duração dos benefícios ofertados pelo Pacote Pandemia 2020 

será de 27 de abril de 2020 até a cessação do estado de calamidade gerado pela 

pandemia do coronavírus (Covid-19) ou até o esgotamento dos recursos orçamentários 

disponíveis para o pacote, o que ocorrer primeiro.  

 

Artigo 2º Ficam criados, em caráter excepcional, em razão da pandemia por 

coronavírus (Covid-19), os auxílios extraordinários da CAA-PR, que serão concedidos 

após aprovação da Diretoria e conforme a disponibilidade orçamentária do órgão e os 

limites financeiros fixados por esta resolução. 

§1º São auxílios extraordinários o auxílio para subsistência alimentar e a 

concessão de máscaras de prevenção. 

 

Artigo 3º O auxílio extraordinário para subsistência alimentar será concedido 

pela CAA-PR, para fins exclusivamente de sustento do(a) advogado(a), em até duas 

parcelas mensais de R$ 300,00 (trezentos reais), percebível através de voucher ou ticket 

alimentação a ser enviado para o advogado(a). 

§1º São requisitos para obtenção do auxílio extraordinário para subsistência 

alimentar: 

a) estar regularmente inscrito e ativo na OAB/PR;  

b) possuir comprovada carência financeira;  

c) estar exercendo atualmente a advocacia;  

d) estar em dia com as anuidades dos exercícios anteriores;  

e) não ter usufruído, no período da pandemia, de outros auxílios da CAA-PR; 

f)não estar recebendo qualquer remuneração decorrente de benefício 

previdenciário, relação de trabalho estatutária ou celetista. 

§2º Para solicitar o auxílio o(a)  advogado(a) deverá realizar requerimento 

devidamente instruído com documentação hábil para comprovação dos requisitos e 
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protocolá-lo pela internet, através da guia processo eletrônico constante no site da 

OAB/PR (www.oabpr.org.br). 

 

Artigo 4º O auxílio extraordinário através de máscaras de prevenção será 

concretizado através da disponibilização, para os(as) advogados(as) paranaenses, de 

máscaras de prevenção contra a difusão do coronavírus (Covid-19), em quantidade a ser 

definida pela Diretoria da CAA-PR. 

 

Artigo 5º Durante o período da pandemia permanecem vigentes os auxílios 

previstos no artigo 40 do Estatuto da CAA-PR, conforme regulamentação, requisitos e 

orçamento próprios. 

 

Artigo 6º Para minimizar os impactos físicos e psicológicos advindos do 

isolamento social gerado pelo coronavírus (Covid-19), a CAA-PR ofertará programas 

on-line, a serem disponibilizados em uma das múltiplas redes sociais e plataformas 

digitais da entidade, em datas e horários previamente divulgados. 

 §1º Compõem os programas on-line, sem prejuízo de outros que poderão ser 

ofertados, o Programa Psicólogo on-line, a Corrida Legal on-line, o FitDance Legal on-

line, o Xadrez Legal on-line e as palestras on-line do Projeto Saúde Mental. 

 

Artigo 7º Para atender aos auxílios previstos na presente resolução, a Caixa de 

Assistência do Paraná destacará de seu orçamento o valor total de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), sendo R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) oriundos do Fundo de 

Integração e Desenvolvimento Assistencial (FIDA), conforme previsto no artigo 3º da 

Resolução 07/2020 do Conselho Federal da OAB, e R$ 600.000,00 (seiscentos mil 

reais) originários do próprio orçamento da CAA-PR. 

§1º Do montante destacado no caput do presente artigo, ficam destinados 

R$100.000,00 (cem mil reais) para a aquisição de máscaras de prevenção, R$ 

720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) para o atendimento do auxílio extraordinário 

para subsistência alimentar dos(as) advogados(as) e R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais) para reforço da dotação orçamentária dos auxílios estatutários. 

 

Artigo 8º No período da pandemia, os processos administrativos que contenham 

requerimento de auxílio extraordinário ou estatutário poderão ser analisados e decididos 

monocraticamente pelo Relator, sendo submetidos, posteriormente, ao referendo da 

Diretoria. 

http://www.oabpr.org.br/
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§1º O Relator, para firmar sua convicção, poderá solicitar as diligências que 

entender necessárias, assim como poderá requer do requerente informações e 

documentos complementares. 

§2º Terão preferência na análise e julgamento os requerimentos de 

advogados(as) diagnosticados com o coronavírus (Covid-19). 

 

Artigo 9º Para o fim de instruir os processos de requerimento de auxílio, a 

secretaria da CAA-PR fará constar nos autos certidão informativa sobre eventual 

deferimento anterior de benefícios em nome do requerente.  

 

Artigo 10. Para os fins da presente resolução, carência econômica não se 

confunde com a diminuição momentânea de rendimentos em razão das restrições 

geradas pela pandemia e paralisação parcial ou total de atividades da advocacia ou 

suspensão de prazos oriundos de órgãos do Poder Judiciário não são motivos suficientes 

para ensejar, por si só, o deferimento dos pedidos de auxílio. 

 

Artigo 11. Os auxílios e programas ofertados pela presente resolução são mera 

liberalidade da CAA-PR e não geram direitos subjetivos para o requerente, podendo ser 

deferidos, suspensos ou limitados, total ou parcialmente, a qualquer tempo, de acordo 

com a demanda de pedidos e as condições pessoais apresentadas pelo requerente, sem 

prejuízo da observância, em todo o caso, da disponibilidade de recursos financeiros da 

CAA/PR. 

 

 Artigo 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da CAA-PR.  

 

Artigo 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário 

Eletrônico da OAB/PR. 

 

Curitiba, 27 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

FABIANO AUGUSTO PIAZZA BARACAT 

Presidente 

 


