
 

 

 

Oficio CAAMA Nº. 021/2021                                           São Luís, 30 de Abril de 2021. 

Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão  

Flávio Dino de Castro e Costa 

 

Aprazo-me em cumprimentá-lo cordialmente. 

   

      A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO 

MARANHÃO é um órgão assistencial que busca viabilizar benefícios reais aos advogados 

e seus familiares. Desde então, zela pelo bem-estar dos advogados e seus dependentes, 

oferecendo serviços próprios e conveniados, e benefícios àqueles que necessitem de 

algum tipo de auxílio (Vacinas Influenza H1N1, Auxílio Maternidade, Auxílio Funeral, 

Clínicas Médicas, entre outros.) 

           A CAAMA entende que o cuidado com o advogado, 

também inclui condições dignas de trabalho, ao propor meios e instrumentos que 

garantam saúde, segurança e qualidade de vida para o bom exercício da profissão.  

             É indiscutível e notório o triste, desafiador e angustiante 

cenário que a humanidade vivencia atualmente, em decorrência da COVID-19. Vivemos 

tempos difíceis. A pandemia atingiu o mundo, todos os trabalhadores, e os advogados 

estão sofrendo muito, diante da instabilidade do exercício da profissão. 

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO MARANHÃO 

preocupada com a saúde e bem-estar de todos os advogados(as), ao levar em 

consideração que no cenário atual, além da COVID-19, diversas outras doenças tem se 

manifestado na sociedade, vem por meio deste solicitar uma atenção em especial por 

parte das autoridades e órgãos competentes, com respaldo no artigo  Art. 133 da  

Constituição Federal : O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo 

inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da 

lei. 

 

 



 

 

 

Assim, solicita-se que seja incluído a classe dos ADVOGADOS 

como atividade essencial de vacinação da COVID-19, em virtude da necessidade que os 

mesmos necessitam em estarem imunizados para que possam continuar desenvolvendo 

sua atividade profissional com maestria, segurança e conforto, um vez que trata-se de 

profissionais que fazem atendimentos diários com a população em geral, colocando a 

sua vida, bem como de seus familiares em risco. 

É notório e perceptível todos os esforços que tem sido feitos 

pelos governos federais, estaduais e municipais no intuito de imunizar toda a população 

de acordo com as medidas necessárias adotadas, uma vez que é urgente e necessária 

que todos sejam imunizados, em virtude da gravidade da Covid-19 e ao compreender a 

real situação, solicitamos Através deste, solicita-se uma análise pormenorizada e 

detalhada da situação exposta, diante de tal contexto, pede-se uma atenção especial à 

referida situação relatada, ao considerar o exercício da função do Advogado como uma 

atividade essencial, que seja estudado  e analisado o presente pedido em incluir os 

Advogados do Estado do Maranhão.  

Na ocasião, de acordo com a PortariaGP-319021, já houve a 

autorização do retorno às atividades presenciais, sendo que mesmo obedecendo aos 

protocolos de segurança e higienização, estabelecidos pelos órgãos de saúde e pelos 

governos federais, estaduais e municipais, ressalta-se que o advogado necessita de todo 

um amparo e acolhimento, ao desenvolver suas funções de uma forma tão exposta, em 

presídios, fóruns, delegacias, entre outros locais de contato com a população em geral. 

Destarte, agradecemos a atenção sempre diligente de tão 

conceituada autoridade, e aguardamos os respectivos encaminhamentos no sentido de 

viabilizar a intenção supracitadas, certos de podermos contar com a vossa colaboração.  

 

Diego Carlos Sá dos Santos 

Presidente da CAAMA 

 

 

 


