
 

Resolução nº 02/2020  

 

Dispõe sobre a criação e regulamentação do 

Auxílio Pecuniário Especial para a Advocacia 

Piauiense diante da pandemia do 

coronavírus (COVID-19). 

 

A DIRETORIA DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DA ADVOCACIA 

PIAUIENSE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e  

CONSIDERANDO a classificação, por parte da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19) como 

pandemia; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188 de 03 de fevereiro de 2020 do 

Ministério da Saúde, que declara emergência em saúde pública de importância 

nacional em decorrência da infecção humana pelo coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 07/2020 do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, de 19 de março de 2020, que determina a 

destinação, pelo Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos 

Advogados – FIDA, de recurso extraordinário para cada uma das 27 (vinte e 

sete) Caixas de Assistência dos Advogados, a título de auxílio financeiro 

emergencial a ser utilizado em projetos que visem minimizar os efeitos da crise; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 01/2020 do Comitê Executivo do 

Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (COVID-

19), de 20 de março de 2020, que orienta as Caixas de Assistência dos 

Advogados sobre a utilização do recurso financeiro emergencial destinado pelo 

FIDA, exclusivamente, para atendimento de finalidades em apoio à advocacia, 

voltadas ao enfrentamento da pandemia do COVID-19. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica criado o “Auxílio Pecuniário Especial”, com caráter 

temporário e emergencial, para os Advogados e Advogadas com carência 

econômica e contaminados pelo coronavírus - COVID-19, devidamente 

comprovados. 

Art. 2º - Para ter direito à concessão do “Auxílio Pecuniário 

Especial”, o beneficiário deverá atender aos seguintes requisitos: 



 

I - Estar regularmente inscrito na OAB Seccional Piauí, 

independentemente de sua situação financeira quanto à anuidade; 

II – Comprovar a infecção pelo COVID-19, através de exame emitido 

por laboratório ou unidade de saúde; 

III - Apresentar situação de vulnerabilidade econômica, comprovada 

através de avaliação realizada por equipe de assistência social da CAAPI; 

Art. 3º - O “Auxílio Pecuniário Especial” será concedido ao 

beneficiário em uma única parcela, no valor de R$1.000,00 (um mil reais). 

Art. 4º - O benefício criado e regulamentado nesta Resolução 

sujeita-se à disponibilidade financeira da CAAPI, nos limites do valor concedido 

de forma extraordinária pelo Fundo de Integração e Desenvolvimento 

Assistencial dos Advogados – FIDA, conforme previsto na Resolução nº 

07/2020 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de 19 de 

março de 2020.  

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as 

disposições em contrário. 

Dê-se ciência e registre-se 

Teresina (PI), 30 de março de 2020. 
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