
Coronavírus
Cartilha de orientações para retomada 

responsável do funcionamento dos escritórios de 
advocacia.



De acordo com o Plano de Retomada Responsável 
das Atividades Econômicas e Comportamentais do 
Estado do Ceará, elaborado pelo Grupo de Trabalho 
Estratégico, os serviços prestados por escritório de 
advocacia, estão incluídos dentre os serviços que re-
tornarão com suas atividades, a partir da FASE 1 de 
implementação do Plano.

Para tanto,  em conformidade com tal Plano de Reto-
mada, a Comissão de Saúde da OAB-CE, traçou crité-
rios que deverão seguir as seguintes recomendações:



ORIENTAÇÕES GERAIS

• Observar as normas específicas para o combate da 
COVID-19 editadas pelo Ministério da Saúde, Secretarias 
Estadual e Municipal de Saúde.
•  Adotar as “Orientações Gerais aos Trabalhadores 
e Empregadores em Razão da Pandemia da COVID-19”, 
publicada pela Secretaria do Trabalho do Ministério da 
Economia.
• Evitar reuniões presenciais e dar preferência a 
videoconferências. Implementar medidas para evitar 
aglomerações de funcionários, terceirizados usuários, 
consumidores.
• Elaborar, divulgar e armazenar a documentação 
de todas as rotinas e planos internos das empresas 
relacionados ao combate à COVID-19.
• Orientar os funcionários que devem evitar excessos 
ao falar, tocar o rosto, nariz, boca e olhos durante suas 
atividades laborais.
• Elaborar Protocolo Institucional de forma a esta-
belecer medidas de segurança aos seus colaboradores, 
clientes e fornecedores, que materializem as medidas 
estabelecidas nos Protocolos Geral e Setorial para as 
condições específicas do escritório.. 
Realizar treinamentos de funcionários prioritariamente 
por meio de EAD ou respeitando a distância mínima 
recomendada.
• Eleger uma pessoa que ficará responsável por su-
pervisionar as novas práticas a cada semana, em sistema 
de rodízio.



EPIs 

• Tornar obrigatório o uso de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI’s) a todos os advogados, funcio-
nários e terceirizados, pertinentes à natureza de suas 
atividades, para prevenção à disseminação da COVID-19. 
• Estes EPI’s ( máscaras, pro-pés e se possível pro-
tetor facial) devem ser fornecidos pelo escritório de 
advocacia.
• Deve-se manter a distância mínima de 2 metros 
entre as pessoas e as mesas.
• Em todas as mesas devem ser disponibilizadas 
álcool gel.
• Na recepção, deve ser disponibilizado álcool gel, 
pro-pés, e máscara descartável.
• Reuniões com clientes deve acontecer preferencial-
mente de maneira virtual, e quando presencial, o menor 
número possível de pessoas, e sempre com distância 
mínima de 2 metros.  
• Vedar o acesso a qualquer pessoa, funcionário, 
terceirizado, gestor, proprietário ou visitante, que não 
esteja com o uso devido de EPI’s.
• Garantir a disponibilização a todos os colaborado-
res de EPI’s.
• Os EPIs não devem ser compartilhados. É vedado 
o compartilhamento de itens de uso pessoal entre os 
colegas de trabalho, como fones, aparelhos de telefone 
e outros, fornecendo esses materiais para cada traba-
lhador quando pertinente.
• Ligar ar condicionado quando imprescindível, dei-
xando as janelas abertas, com circulação de ar.  



SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS 

• Orientar e conscientizar os advogados e colabo-
radores sobre a importância do isolamento social dos 
funcionários e profissionais pelos 14 dias anteriores à 
retomada das atividades.
• Adotar prática de isolamento social de profissionais 
considerados no grupo de risco em suas residências. 
Estes profissionais afastados deverão realizar trabalho 
remoto quando possível e na impossibilidade deverão 
manter-se em isolamento domiciliar até o término da 
pandemia.
• Incentivar que os advogados e colaboradores co-
muniquem imediatamente aos responsáveis em caso de 
febre e/ou sintomas respiratórios gripais. As medidas 
de isolamento devem ser tomadas o quanto antes.
• Liberar para teletrabalho, se a natureza da ocupa-
ção permitir, ou licença do trabalho, sem necessidade 
de atestado médico, para isolamento residencial por 14 
dias ou seu retorno na data de recebimento de even-
tual resultado negativo de teste para COVID-19, o que 
ocorrer primeiro, a todos os advogados e colaboradores 
que declarem apresentar sintomas de tosse, cansaço, 
congestão nasal, coriza, dor do corpo, dor de cabeça, 
dor de garganta, febre, dificuldades de respirar ou de-
sorientação, orientando-os quanto à busca de atendi-
mento médico.
• No caso de suspeita ou confirmação de funcio-
nário contagiado com a COVID-19, a empresa deverá 
reforçar higienização das áreas que houve atividade e 
passagem do colaborador. As pessoas do escritório que 
tiveram contato direto no mesmo ambiente, também 
devem permanecer isolamento por 14 dias ou até que 
saia eventual resultado exame.
• Manter os cabelos presos e não utilizar bijuterias, 



joias, anéis, relógios e outros adereços, para assegurar 
a correta higienização das mãos.
• Estimular a hidratação e alimentação saudável 
como forma de manter a imunidade pessoal.

• Adaptar o ambiente de trabalho, instalações, sis-
temas de escala e capacidade produtiva ou de atendi-
mento de forma a respeitar distanciamento mínimo de 
2 metros entre funcionários e entre clientes.
• Manter os ambientes arejados por ventilação na-
tural (portas e janelas abertas) sempre que possível, se 
for necessário usar sistema climatizado manter limpos 
os componentes do sistema de climatização.
• Implementar rotina de higienização e limpeza de 
mesas, equipamentos e materiais de toques frequentes.
• Tornar obrigatório o uso de recipientes individuais 
para consumo de água. 
• Disponibilizar dispositivos de descarte adequado 
(preferencialmente lixeira com tampa e acionamento a 
pedal).
• Dispor de comunicados que instruam os clientes 
e funcionários sobre as normas de proteção que estão 
em vigência no local.
• Os elevadores dos estabelecimentos devem operar 
sempre com um terço de sua capacidade total, realizan-
do a higienização frequente dos botões de acionamento.

Fica estabelecido, inicialmente, o limite máximo de fun-
cionários, de 30% por escritório.

CONDIÇÕES SANITÁRIAS




