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Autos: 8727/2021 

Ref.: Prestação de contas – Balanço Patrimonial do Exercício de 2020 

 
 

RELATÓRIO 
 

 
1.  Os autos registram a prestação de contas por parte da 

Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAAPR), 
referente ao exercício de 2020. Foram apresentados os seguintes 

documentos: 
 

a) balanço patrimonial (fls. 02/06); 
 

b) demonstração de resultado do exercício (fls. 07/14); 
 

c) parecer dos auditores independentes (fls. 15/31); 

 
d) dotação orçamentária do exercício (fls. 32/38); 

 
e) informações a respeito de valores referentes às Receitas e 

Despesas (fl. 39/42). 
 

 
 

2.  A receita total orçada para o ano de 2019 foi de R$ 
10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais). Já a receita 

total realizada foi de R$ 11.301.377,42 (onze milhões, trezentos e 
um mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos). 

 
  Houve, portanto, arrecadação R$ 501.337,42 

(quinhentos e um mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e dois 

centavos) superior ao inicialmente orçado. Aumento de 4,64% da 
estimativa inicial.  
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  Em relação às receitas, importa destacar que: 

 
a) Quota parte das anuidades: houve o recebimento de cotas 

estatutárias referente ao exercício de 2019 no valor de R$ 
1.812.968.88 (hum milhão oitocentos e doze mil, novecentos e 

sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), que teria sido 

"demonstrado na proposta orçamentaria e utilizado como 
compensação de cotas na aquisição do terreno adquirido da 

OAB-PR de Curitiba no valor de R$ 974.650,00 e parte na 
construção da sede de Guarapuava no valor de R$ 838.318.88 

(oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e dezoito reais e 
oitenta e oito centavos). Valor representado no balance 

patrimonial na conta de ativo imobilizado, não sendo 
contabilizado na conta de receita do exercício"; 

 
b) Consultas/vacinas: orçado em R$ 690.000,00 (seiscentos e 

noventa mil reais) e realizado R$ 22.135,00, redução de 
96,76%. Segundo a CAA, o valor se refere apenas às consultas 

realizadas. A estimativa, por sua vez, teve por base a 
quantidade de vacinas aplicadas nos anos anteriores. Porém, 

para atender as exigências dos órgãos competentes, a 

aplicação das vacinas no ano de 2020 ficou a encargo de uma 
clínica de vacinação, ocasionando assim a redução nos valores 

recebidos nesta rubrica. Ressalte-se, porém, que isso também 
resultou na redução substancial da despesa relativa à aquisição 

das vacinas; 
 

c) Venda imóvel Hannover: estimada em R$ 1.100.000,00 
(hum milhão e cem mil reais) não foi realizada, em parte por 

causa da pandemia de Covid-19, embora tenham sido 
realizadas algumas tratativas; 

 
d) Pro labore Convenios/Receitas diversas: estimado em R$ 

900.000,00 (novecentos mil reais) e realizado em R$ 
1.482.019,47 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil e 

dezenove reais e quarenta e sete centavos), diferença essa em 

grande parte resultante do repasse no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) recebido do FIDA (Fundo de Integração 

e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados), para a ajuda 
financeira aos advogados durante a Pandemia do Covid-19; 
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e) Superávit exercícios anteriores: uma vez que o acréscimo 

de receitas foi superior ao valor orçado, não foi utilizado o 
superávit acumulado em exercícios anteriores previsto na 

proposta orçamentária, no montante de R$ 4.540.500,00 
(quatro milhões, quinhentos e quarenta mil e quinhentos reais).  

 

 
 Questionada a respeito da diferença entre os valores de 

receitas apontados no Balanço Patrimonial (R$ 13.536.665,40) e no 
levantamento realizado pela auditoria independente (R$ 

13.399.316,42), a CAAPR esclareceu que a diferença decorre da 
forma de contabilização das contas de “recuperações de despesas e 

fotocópias”, que totalizam R$ 137.348,98 (cento e trinta e sete mil 
trezentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos) e foram 

consideradas como “receitas” no balancete, mas foram enquadradas 
como “abatimento de despesas” pela auditoria. 

  
3.   Já as despesas desse exercício foram orçadas em R$ 

20.348.500,00 (vinte milhões, trezentos e quarenta e oito mil e 
quinhentos reais). Por sua vez, a despesa total realizada foi de R$ 

11.070.359,96 (onze milhões, setenta mil e trezentos e cinquenta e 

nove reais e noventa e seis centavos). Portanto, diferença a menor 
de R$ 9.278.140,04 (nove milhões, duzentos e setenta e oito mil e 

cento e quarenta reais e quatro centavos), significando redução de 
45,60% em relação ao inicialmente estimado. 

 
  Das despesas que ultrapassaram os valores inicialmente 

autorizados no orçamento destacamos: 
 

a) Depreciação e amortização: orçado em R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) e realizado R$ 886.122,91, aumento 

de 121,53%. Segundo a CAA, o aumento se deve pelo fato de 
o "valor da depreciação considerada no orçamento, não 

contemplou as obras em edificações construídas em imóveis 
de terceiros, valor significativo, no terreno adquirido para o 

espaço de convivências dos Advogados de Foz do Iguaçu em 

comodato sendo depreciado em 10 anos"; 
  

b) Perdas de valores: orçado em 10.000,00 (dez mil reais) e 
realizado R$ 94.905,48 (noventa e quatro mil, novecentos e 

cinco reais e quarenta e oito centavos), aumento de 849,05%. 



 

Ordem dos Advogados do Brasil  
Seção do Paraná 

 

Sede “Presidente Accioly Neto” 
Rua Brasilino Moura, 253 - Tel.: (41) 3250-5700 - CEP: 80.540-340 - Curitiba - PR 

www.oabpr.org.br 
 

4 

Segundo a CAA, a variação decorre de "baixa referente valor 

de empréstimo destinado a Subseção de Ponta Grossa que 
constava nas contas contábeis de implantação de saldo em 

2004";  
 

c) Outras despesas – IRRF: orçado em 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais) e realizado R$ 220.574,08, aumento de 
530,21%. Segundo a CAA, a variação decorre de "Valor 

Referente IRRF sobre rendimentos de aplicação financeira. 
Aplicações em CDB do período de 2015, vencidas em 2020"; 

 
d) Auxílio emergencial: orçado em 40.000,00 (quarenta mil 

reais) e realizado R$ 689.322,50 (seiscentos e oitenta e nove 
mil trezentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). 

Segundo a CAA neste valor está incluído o auxílio 
extraordinário lançado no ano de 2020 "para subsistência 

alimentar, como forma de amparar os advogados que 
comprovassem carência financeira com o intuito de minimizar 

o impacto financeiro advindo da pandemia"; 
 

 

Também merece destaque a significativa redução nos 
valores referentes às viagens, estadas e representações, orçada em 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e realizada em R$ 46.433,73 
(quarenta e seis mil quatrocentos e trinta e três reais e setenta e três 

centavos), em grande parte devido ao quadro de pandemia de 
COVID-19. Entende-se, porém, salutar que sejam adotadas medidas 

à manutenção de valores reduzidos nesta rubrica, em especial 
considerando a adaptação aos sistemas de reuniões por 

videoconferência.  
 

 
4.  Assim, na conta geral, o resultado operacional do período 

apresentou um superávit de R$ 3.047.665,53 (três milhões, 
quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e 

cinquenta e três centavos). 

 
  Desse modo, a CAAPR encerrou o exercício de 2020 com 

um ativo de R$ 28.174.815,02 (vinte e oito milhões, cento e setenta 
e quatro mil e oitocentos e quinze reais e dois centavos), destes R$ 

8.735.499,06 (oito milhões, setecentos e trinta e cinco mil 
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quatrocentos e noventa e nove reais e seis centavos) em Ativo 

Circulante.  
  

 
5.  As demonstrações financeiras também foram submetidas 

a análise de auditoria independente, em cujo parecer está destacado 

o seguinte: 
 

a) que as demonstrações contábeis apresentam 
“adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da Caixa de Assistência dos 
Advogados Seção do Paraná em 31 de dezembro de 2020, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as entidades sem 
finalidades de lucros (ITG 2002 e NBC TG 1000)”; 

 
b) que as "principais políticas adotadas para a elaboração das 

demonstrações financeiras foram observadas pelo regime de 
competência, conforme regulamentado pela legislação vigente, 

sendo que os direitos e obrigações da Entidade encontram-se 

apresentados em conformidade com os seus efetivos valores 
reais"; 

 
c) que os "procedimentos de tesouraria definidos pela política 

vigente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da 
Sociedade, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas 

pela Administração"; 
 

d) em relação à apuração do resultado, que os "rendimentos e 
encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos Circulantes 

estão reconhecidos no resultado"; 
 

e) a respeito do Caixa e Equivalentes de caixa, manifestou que 
estão "classificados como caixa e equivalente de caixa, 

numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis"; 

 
f)  quanto ao imobilizado, entendeu que "está demonstrado ao 

custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, 
calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em 

função de vida útil, fixados por espécies de bens". 
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VOTO 

 
 

6.  O parecer da Comissão de Orçamento e Contas é o 
seguinte: 

 

a) as demonstrações financeiras foram apresentadas de acordo 
com a técnica contábil; 

 
b) a auditoria independente realizou testes que apontam a 

regularidade das demonstrações contábeis e dos controles 
adotados pela CAA; 

 
c) o valor das receitas superou o orçado para o período; 

 
d) as despesas foram inferiores ao orçado para o período; 

 
e) o resultado do período é superavitário. 

 
 

  Por esse motivo, votamos pela aprovação das contas do 

ano de 2020 da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO 
PARANÁ.  

 
 

Curitiba, 04 de novembro de 2021. 
 

 
Júlio Cesar Brotto 

Presidente da Comissão de Orçamento e Contas 
 

 
 

Mauro Joselito Bordin 
Membro da Comissão de Orçamento e Contas 

 

 
 

Maurício Barroso Guedes 
Membro da Comissão de Orçamento e Contas 
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