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CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS

1 - Apresentação 

A Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo, braço social da OAB-ES, vem 
desenvolvendo suas atividades pautada na busca incessante da valorização da classe 
advocatícia, oferecendo a seus associados serviços e benefícios voltados as suas 
necessidades. 

Em 23 de março de 2012 a CAA-ES passou a gerir os benefícios de auxílio funeral e 
fatalidade, antes administrados por uma empresa de seguro. A mudança foi discutida e 
avaliada criteriosamente por seus gestores que optaram por coordenar esse beneficio 
através do setor de Serviço Social da instituição. 

A morte é um acontecimento natural e inevitável. 

O momento em que ocorre reveste-se de tristeza e dor para todos que estimam a pessoa 
que parte do convívio. 

É precisamente nesse instante que devemos demonstrar, mais efetivamente, o apoio à 
família enlutada e, conservando a serenidade, aconselhar e auxiliar as pessoas. O 
profissional de Serviço Social é o melhor capacitado para atuar em momentos de crise. 

O intuito da CAA-ES, na gestão desses benefícios, é o de buscar amparar a família, 
apresentando de forma objetiva as principais providências a serem colocadas em prática 
e alguns conselhos úteis a serem seguidos no momento do infortúnio. 
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2 - Objetivo 

Oferecer à família do(a) advogado(a), regularmente inscrito(a) nos quadros da OAB-ES, 
benefício assistencial de cobertura das despesas em virtude do falecimento. 

3 – Quem tem direito Auxílio Funeral 

O auxílio-funeral será pago ao requerente que efetuou o pagamento do serviço prestado, 

na ordem de preferência descrita abaixo. 

a) ao cônjuge ou companheiro sobrevivente;

b) aos filhos

c) aos pais

d) na falta de beneficiários com relação de parentesco, o benefício será pago aos que
comprovarem a realização de despesas com o sepultamento do associado.

O nome do requerente deverá constar na Nota Fiscal. 

3.1– Quem tem direito Auxílio Fatalidade 

O auxílio fatalidade será pago aos beneficiários do advogado na forma do artigo 16 da 

Lei 8.213/91. 
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OBS: O PAGAMENTO DE BENEFICIO SERÁ BASEADO NAS OBSERVAÇÕES DA 

AVERBAÇÃO CONSTANTES NA CERTIDÃO DE OBITO.  

4 – Valores dos Benefícios 

Auxílio Fatalidade: 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para benefício fatalidade. 

Auxílio Funeral: 

Ressarcimento no valor das despesas efetuadas até R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais). 

No intuito de auxiliar e reduzir os encargos da família enlutada a CAA-ES firmou uma 

parceria/convênio com a Funerária Candelabro para a efetivação de todos os 

procedimentos descritos no anexo a este projeto. 

Insta frisar que a família poderá efetuar contrato com qualquer empresa funerária, 

contudo, somente serão reembolsados os itens previstos no projeto e no limite lançado 

para cada item praticado pela conveniada, conforme tabela atualizada. 
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CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS
OBS: OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ SER JUNTADO AO PEDIDO A NOTA FISCAL, 

ESPECIFICANDO O SERVIÇO E SEU VALOR. 

5 - Metodologia de Ação 

Os familiares, interessados em obter o benefício deverão procurar o Serviço Social da 
CAA-ES, munidos dos documentos constantes no item 6, e preencherem o requerimento 
de solicitação. 

O prazo para solicitação do benefício é de até seis meses após o falecimento. Decorridos o 
prazo, não haverá possibilidade de concessão do benefício. 

6- Documentos Necessários à Solicitação

DOCUMENTOS PARA O AUXÍLIO FUNERAL

1 – Requerimento: 

 2 - Certidão de óbito; 

 3 - Documento de identidade do Advogado(a) (carteira OAB-ES); 

 4 - Certidão de casamento do advogado(a); 

 5 - Documento de identificação do requerente; 

 6- Nota fiscal das despesas efetuadas com o funeral ( a nota fiscal deverá estar em nome 
do requerente) e DAM(documento arrecadação municipal)referente ao sepultamento 
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DOCUMENTOS PARA O AUXÍLIO FATALIDADE 

1- Requerimento:

2- Certidão de óbito;

3 - Documento de identidade do Advogado(a)(carteira da OAB-ES); 

4 - Certidão de casamento do advogado(a); 

5 - Comprovante de residência do requerente;

6 - Documentos dos filhos (identidade ou certidão); 

7- Número da conta poupança (se houver filhos menores).

Observação: 
Não serão aceitas cópias rasuradas ou ilegíveis. 

7- Prazo da Concessão do Benefício

O período para solicitação do benefício é de 6 (seis) meses, a contar da data do óbito. 

8 - Condições Necessárias à Concessão 

8.1 – Auxílio Funeral 

• O titular deverá ter inscrição junto à OAB-ES e CAA-ES;
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8.2 – Auxílio Fatalidade 

• Estar em dia com as anuidades junto à OAB-ES.

• Possuir inscrição junto à OAB-ES e CAA-ES

9 - Deferimento dos Pedidos 

• Os requerimentos de concessão do beneficio auxílio funeral e fatalidade, deverão
ser dirigidos ao Presidente da CAA-ES e protocolados em nossa sede.

• Os requerimentos serão analisados pela Diretoria da CAA-ES, em reunião
específica. Sendo necessário serão requisitados documentos complementares para
emissão de parecer.

• Havendo aprovação da Diretoria, o benefício será concedido através de
pagamento em parcela única ao requerente e herdeiro.

10 – Forma de Pagamento 

O valor do benefício será pago em parcela única através de cheque nominal. No caso de 
menores de idade o pagamento será feito através de depósito em conta poupança. 

11 – Informações Complementares 

As dúvidas e informações serão dirimidas pelo setor de Serviço Social, nos telefones (27) 
3232-3600/99855-4933 ou e-mail sirley.social@caaes.com.br. 
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