
REQUERIMENTO – BENEFÍCIOS 
CASAG



Sr. (A) Requerente, este tutorial tem como objetivo auxiliar na 
realização dos pedidos de auxílio da CASAG. Esses pedidos são:

1. Auxílio-Extraordinário;
2. Auxílio-Funeral;
3. Auxílio-Maternidade;
4. Auxílio-Reclusão;
5. Auxílio-Emergencial (FIDA);
6. Recurso por indeferimento de pedido;

Os pedidos acima serão todos direcionados para o departamento de
Benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás – CASAG.



ACESSANDO O REQUERIMENTO ONLINE

Ao acessar o requerimento online através do site da OAB/GO ou da CASAG, será mostrado a seguinte tela:



REALIZANDO O PRIMEIRO CADASTRO

Após clicar na opção acima, o sistema irá apresentar um 
formulário para preenchimento de dados cadastrais. Ao final, 
será necessário cadastrar uma senha de acesso. Formulário 
estará visível na próxima página.



REALIZANDO O PRIMEIRO CADASTRO



ENCONTRANDO OS PEDIDOS DA CASAG

Após acessar o requerimento online, procurar pela opção “Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás:

Ao clicar na opção, 
serão apresentados os 
pedidos a direta na tela:



REALIZANDO O PEDIDO

Após escolher qual pedido quer realizar, o sistema irá apresentar um formulário com o resumo dos dados do 
requerente, como nome, data de nascimento e etc. Caso os dados estiverem corretos, o requerente deverá clicar 
em “Avançar”.

OBS: Os dados usados para esse tutorial são fictícios.



JUNTANDO OS DOCUMENTOS NO PEDIDO

Ao clicar no “Avançar”, será apresentando a tela a seguir, onde deverão ser juntados os documentos obrigatórios para
realização do pedido:



ACESSANDO O REQUERIMENTO ONLINE

Após clicar em “Avançar”, o sistema irá apresentar a seguinte mensagem de “Requerimento enviado com sucesso”:

Significa que o seu pedido foi feito com 
sucesso e será encaminhado para o 
departamento responsável pela análise dos 
documentos.



Caso este material não seja suficiente para o entendimento, entrar em 
contato com a Central de Atendimento da OAB/GO para maiores 
esclarecimentos das dúvidas.

Este material foi produzido pelo Departamento de Tecnologia da Informação da OAB/GO. 


