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PALAVRA DO
PRESIDENTE DA CAAPE

Prestar contas é sempre uma obrigação de todo gestor. 
Em especial, do gestor que foi eleito para cargos de 
representação de toda uma categoria, como no nosso caso.
A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco - 
CAAPE é o braço assistencial da OAB-PE Fomos eleitos na 
CAAPE para o triênio 2019/2021 com a missão dada pelo 
presidente da OAB-PE, Bruno Baptista, de ampliar as ações 
da Caixa, sempre mantendo um olhar especial para o 
interior do estado. E assim estamos fazendo.
Procuramos desenvolver nossas ações sempre em conjunto 
com as Comissões Temáticas e com as Subseccionais da 

Fernando Ribeiro
Presidente da CAAPE

OAB-PE, de maneira a somar os esforços e a agregar às 
ideias de quem está lá na ponta, atuando pelas advogadas 
e advogadas em todo o estado.
Nesta publicação eu e a diretoria da Caixa estamos 
prestando contas das ações que realizamos até o momento.
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Bruno Baptista
Presidente da OAB-PE

PALAVRA DO
PRESIDENTE DA OAB-PE

O fechamento do ano é sempre um momento de balanço 
do que passou e de fazer planos para o que está por 
vir. E quando olhamos para o que a OAB-PE e seu braço 
assistencial, a Caixa de Assistência dos Advogados de 
Pernambuco (CAAPE), realizaram em 2019 podemos 
afirmar, com convicção, que estamos no caminho certo. 
2019 foi um ano desafiador para a Ordem em todos os 
aspectos, tanto no plano local quanto em âmbito nacional. 
Mas em que pesem todas as turbulências, a instituição 
manteve-se firme e corajosa na defesa dos valores mais 
caros à advocacia e à sociedade: o estado democrático de 
direito, a Justiça e o aperfeiçoamento das instituições. 

Para além do plano institucional, a atuação da CAAPE no 
plano assistencial só reforça a certeza de que as advogadas 
e advogados têm um parceiro que entrega serviços, 
benefícios e parcerias à altura da advocacia pernambucana. 

A ampliação dos Estacionamentos CAAPE, a nacionalização 
do programa Anuidade Zero, a ampliação da rede de 
parceiros e o lançamento da Cartilha de Saúde Mental da 
Advocacia são algumas das ações da Caixa neste período 
que beneficiam a advocacia e dão orgulho a quem faz parte 
do sistema OAB.

A trajetória vitoriosa é fruto de muito trabalho e dedicação 
às causas dos colegas. Parabéns a Fernando Ribeiro Lins e 
toda a sua diretoria pelo belo trabalho que estão realizando 
e que irá marcar a história da CAAPE.





AÇÕES E PROGRAMAS 
DE ASSISTÊNCIAS 
ÀS ADVOGADAS E 
ADVOGADOS
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A CAAPE requalificou os estacionamentos de Timbaúba e da 
Imbiribeira, ampliando o número de vagas e melhorando 
o serviço e trazendo mais conforto a advocacia, e abriu um 
estacionamento em Gravatá, próximo ao Fórum, Ministério 
Público e Defensoria Pública da cidade.
Os Estacionamentos CAAPE são gratuitos e estão localizados 
próximos a fóruns com grande circulação de advogadas e 
advogados no Recife e também no interior do estado.

ESTACIONAMENTOS 
REQUALIFICADOS E 
AMPLIADOS
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Novo Estacionamento 
CAAPE em Timbaúba

F rum Trabalhista
de Jaboat o dos
Guararapes

Sede da Subseccional
da OAB Pesqueira

Vara do Trabalho
de Timba ba

Gravat , ao
lado do F rum

F rum do
Recife/Joana
Bezerra

F rum do Trabalho de
Vit ria de Santo An o

F rum Estadual
de Caruaru
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Além das reformas do Ponto CAAPE da Imbiribeira e do 
Ponto CAAPE Joana Bezerra, foi inaugurado o Ponto CAAPE 
de Jaboatão, levando os serviços da Caixa para mais próximo
da advocacia daquelas regiões.

MAIS PONTOS CAAPE PARA 
CONVIVÊNCIA DOS
COLEGAS E SERVIÇOS DE 
CONVENIÊNCIA

Os Pontos CAAPE são espaços dedicados às advogadas, os 
advogados e estagiários pernambucanos para integração 
das pessoas, utilização de serviços e parada estratégica 
durante o dia. Neles o advogado pode usufruir de serviços 
de wifi, máquina de café, engraxate, manicure, massagem, 
carregar o celular, aderir aos programas da CAAPE,
adquirir adesivos de acesso aos Estacionamentos CAAPE, 
vouchers do programa CINE CAAPE e ingressos para 
espetáculos com desconto.



13

NOVA SEDE DA CAAPE
Em 2020 a CAAPE irá transferir sua sede para o 2º andar 
da OAB Pernambuco, localizada na área central do Recife, 
facilitando ainda mais o acesso das advogadas, advogados e
estagiários aos serviços oferecidos pela Caixa.
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Criado aqui na OAB Pernambuco de maneira inovadora, o 
programa Anuidade Zero foi nacionalizado pelo Conselho 
Federal da OAB. O presidente da OAB-PE, Bruno Baptista, e o
presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro Lins, assinaram 
termo de nacionalização do programa já com um primeiro 
parceiro, a Wine Vinhos, empresa de e-commerce. O 
programa consiste na acumulação de pontos por meio de 
compras com qualquer cartão de crédito e, ao final do ano, 
o advogado tem um crédito para abater no valor da sua 
anuidade do ano seguinte.

ANUIDADE ZERO
AGORA É NACIONAL
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Reunião das Caixas de 
Assistência do Nordeste para 
implantação do Anuidade Zero 
nacional

Primeiro e-commerce do 
Programa Anuidade Zero
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A CAAPE também possui uma lista de empresas conveniadas 
oferecendo vantagens e descontos aos advogados e 
advogadas.

APP CAAPE
O aplicativo da CAAPE está sendo atualizado e, além da 
geolocalização, serão adicionadas novas possibilidades de 
busca dos convênios, por cidade e por setor.

MAIS DE 500 CONVÊNIOS 
COM A CAAPE, OFERECENDO 
VANTAGENS E DESCONTOS
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Guia de Convênios CAAPE
Estamos lançando para 2020 o Guia de Convênios CAAPE, no 
formato impresso

Novo site com novas funcionalidades
A CAAPE também está lançando um novo site, com novo 
design, mais intuitivo e
com novas funcionalidades. 
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O Cine CAAPE agora está em mais cinemas, no Recife e 
interior. O programa foi ampliado para Olinda, Jaboatão e 
Caruaru.

CINE CAAPE FOI AMPLIADO 
PARA OLINDA, JABOATÃO E 
CARUARU
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O programa Cine CAAPE permite aos advogados e estagiários 
regularmente inscritos na OAB-PE comprarem ingressos 
para os cinemas com valores a partir de R$ 14,00. O voucher 
deve ser comprado antecipadamente na sede da CAAPE 
e nos Pontos CAAPE, na OAB Jaboatão (para o Shopping 
Guararapes) e na OAB Caruaru (para o Shopping Caruaru).
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Agora em 2019 realizamos dez novas edições do Pedal 
CAAPE no Recife e também edições em Garanhuns, Paulista, 
Arcoverde, Jaboatão e Ipojuca. No Recife, destaque para a 
edição especial do Pedal junto com a Jovem Advocacia.
O Pedal CAAPE é um passeio ciclístico com a participação de 
advogadas, advogados e seus familiares, em uma manhã 
de lazer e saúde. Antes do passeio os participantes praticam 
exercícios de alongamento orientados por profissional e 
durante todo passeio contam com distribuição de água e 
suporte para as bicicletas. No final da programação há um 
lanche saudável para repor as energias.

PEDAL CAAPE NO RECIFE E 
NAS SUBSECCIONAIS
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Jogos da Advocacia de Pernambuco 2019 - pela primeira 
vez no interior
Os Jogos da Advocacia de Pernambuco 2019 foram 
realizados em Pesqueira. Pela primeira vez eles aconteceram 
no Interior do estado.
A competição reuniu advogadas, advogados e estagiários de 
Direito e seus familiares e amigos. As disputas aconteceram 
nas modalidades Futebol Society 6×6, Basquete 3×3, 
Voleibol, Natação, Judô, Jiu-jitsu, Tiro de carabina e Dominó.
O OAB Soccer foi realizado nas cidades de Salgueiro e Recife.

ESPORTE PARA LAZER E 
INTEGRAÇÃO
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Jogos das Caixas de 
Assistência do Nordeste, 
em João Pessoa (PB)
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OUTUBRO ROSA
Mais de 200 mamografias gratuitas para as advogadas 
e advogados foram realizadas dentro da Campanha do 
Outubro Rosa, nas cidades do Recife, Olinda, Jaboatão, 
Ipojuca, Caruaru, Garanhuns, Afogados da Ingazeira, Serra 
Talhada, Petrolina, Palmares, Surubim e Petrolândia.

AÇÕES DE PREVENÇÃO
DA SAÚDE

No Recife, Olinda, Jaboatão, Ipojuca, Caruaru e Garanhuns 
os exames foram realizados em um caminhão adaptado 
com os equipamentos de uma clínica médica, equipado 
com mamógrafo, que foi deslocado especialmente para os 
exames. Em Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Petrolina, 
Palmares, Surubim e Petrolândia os exames foram realizados 
em clínicas conveniadas.
NOVEMBRO AZUL
A luta contra o câncer também continuou no mês de 
novembro na Campanha do Novembro Azul. Advogados 
adimplentes com a OAB-PE realizaram o exame gratuito de 
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PSA, de prevenção ao câncer de próstata, o segundo mais 
comum entre os homens, em parceria com laboratórios.
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
Mais de 1500 vacinas contra a gripe foram aplicadas 
nas Subseccionais de Afogados da Ingazeira, Araripina, 
Arcoverde, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, 
Carpina, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Ipojuca, Jaboatão 
dos Guararapes, Limoeiro, Olinda, Palmares, Paulista, 
Pesqueira, Petrolândia, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, 
Serra Talhada, Surubim, Timbaúba, Vitória de Santo Antão e 
também no Recife.





CONHEÇA MAIS 
PROGRAMAS DA
CAAPE
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HOSPEDA+CAAPE OFERECE 
TARIFAS MAIS BARATA NOS 
DIAS DE SEMANA

Cresceu a lista de hotéis conveniados ao programa 
Hospeda+CAAPE, que oferece aos advogados militantes 
e regularmente inscritos na OAB-PE hospedagem em rede 
de hotéis, com tabela fixa, de segunda a sexta-feira. Para 
diária em apartamento SGL o valor é de R$R$ 99,90 e em 
apartamento DBL o valor é de R$ 129,00.
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PROGRAMA MATERNIDADE 
LEGAL

Programa desenvolvido pela CAAPE que visa minimizar os 
custos de se ter ou adotar uma criança, isentando a advogada 
com renda familiar de até R$ 3.000,00 de sua anuidade com
a OAB-PE. O benefício também é concedido ao advogado 
do sexo masculino na hipótese de adoção em situação de 
relação homoafetiva.
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CAAPE CULTURAL Leva entretenimento cultural para os advogados, com preço 
diferenciado do ingresso.
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LIVRO DO MÊS Em parceria com a JusPodivm, que é referência em obras 
jurídicas, a CAAPE oferece desconto promocional de 35% em 
dois livros, por mês, nas compras feitas exclusivamente no 
site da editora. 

PROGRAMA
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CAAPE + PSICOLOGIA Lançamento da Cartilha da Saúde Mental da Advocacia
Pernambuco é o primeiro estado que lança a Cartilha 
da Saúde Mental da Advocacia local junto com a cartilha 
nacional. A cartilha, que visa melhorar a qualidade de vida 
das advogadas e advogados, está disponível no site da CAAPE 
www.caape.org.br e será lançada em cada subseccional pelo 
presidente da Caixa, Fernando Ribeiro.

Também cresceu a lista dos profissionais inscritos no 
programa CAAPE+Psicologia, que tem como objetivo prover 
auxílio psicológico. A CAAPE disponibiliza uma lista de 
profissionais que fazem parte do programa, com valores de 
consulta menores do que os de mercado.
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CAAPE PRESENTE Programa itinerante, levado para as Subseccionais da OAB-
PE. O objetivo é interiorizar as ações da CAAPE, levando os 
mais variados produtos e serviços para a advocacia de todo o
Estado.
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AUXÍLIO FUNERAL Auxílio de despesas realizadas com funeral de advogado/
advogada inscrito há mais de um ano na OAB-PE, limitado ao 
valor de R$ 2 mil. O benefício deve ser requerido no prazo de
um ano, a contar da data de falecimento do advogado/
advogada. No site da CAAPE há instruções e modelo de 
requerimento do benefício.





OUTROS
BENEFÍCIOS
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PLANO ODONTOLÓGICO 
GRATUITO POR UM ANO

A CAAPE possui convênio com planos de odontologia. O 
plano odontológico é gratuito por 12 (doze) meses. Após 
esse período haverá um custo de R$ 7,50 por mês a partir do
segundo ano da renovação do contrato. O procedimento de 
adesão é simples. A advogada ou advogado que quiser aderir 
ao plano deve fazer a solicitação pelo e-mail planoodonto@
caape.org.br
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CONSULTORIA PARA 
CONTRATAÇÃO DE
SEGURO SAÚDE E OUTRAS 
MODALIDADES 

A Nova Égide Seguros é a corretora oficial da CAAPE. O 
objetivo é prestar assistência e consultoria aos advogados e 
advogadas no momento da contratação de seguros, nas suas
diversas modalidades. As contratações são feitas em parceria 
com a Qualicorp, nos casos dos planos de saúde coletivos por 
adesão, e administradas pela equipe da corretora. Há, ainda, 
planos de saúde empresariais e diversos outros produtos 
relacionados a seguros. 
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PLANOS DE PREVIDÊNCIA 
PRIVADA EM PARCERIA COM A 
OAB/Prev-SP

Em parceria com a OAB/Prev-SP, a CAAPE oferece Plano de 
Previdência Privada Complementar, tendo como agentes 
executantes do plano as empresas Icatu Hartford e Mongeral 
Seguros e Previdência.





43

GALERIA DE
FOTOS CAAPE
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O bloco Liberdade 
Incondicional animou mais de 
600 advogadas e advogados, 
no bar Seu Boteco, no Marco 
Zero do Recife.
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A CAAPE presente nas 
Cerimônias de Compromisso 
Legal da OAB Pernambuco. 
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Animação no São João da OAB PE

I Encontro dos Representantes da CAAPE no 
Triênio 2019-2021

Reunião do Grupo de Trabalho 
Interinstitucional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho da 6ª Região 
(GETRIN6)
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Evento Saúde na Terceira Idade, 
em parceira com a Comissão 
de Direitos da Pessoa Idosa, 
no Fórum Rodolfo Aureliano, 
no Recife

Café da manhã em parceria com a Associação 
de Advogados Trabalhistas de Pernambuco em 
comemoração ao Mês da Advocacia.
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 A Feira de Convênios da CAAPE 
reuniu empresas parceiras que 
ofereceram preços e descontos 
ainda mais especiais para a 
advocacia. 
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A programação do Mês da 
Advocacia encerrou com 
a Feijoada da Advocacia 
organizado pela OAB-PE.
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Ação social em 
comemoração ao Dia do 
Idoso realizada pela OAB-PE 
com apoio da CAAPE
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Workshop de Defesa Pessoal 
para Mulheres promovido 
pela CAAPE 
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Pernambuco foi o 
primeiro estado a lançar a 
Cartilha de Saúde Mental 
da Advocacia local.

A vice-presidente da CAAPE, Patricia Maaze, 
representou a CAAPE no ‘II Almoço Talk a 
Boat’, no Restaurante Catamaran.
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CAAPE presente no Encontro 
Nacional de Presidentes de 
Caixas de Assistência dos 
Advogados.
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A CAAPE, na pessoa do 
presidente Fernando Ribeiro, foi 
homenageada com a Medalha 
Geraldo Azouvel pela Associação 
de Advogados Trabalhistas de 
Pernambuco (AATP).



PROJETO GRÁFICO E EDIÇÃO

Executiva.com 
www.executivacom.com 




