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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

 
Aos Senhores Membros da Diretoria Executiva da 
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS 
 

 

Opinião com ressalva 

Examinamos as Demonstrações contábeis da Caixa de Assistência dos Advogados de 
Minas Gerais (“Entidade” ou “CAA-MG”), que compreendem o Balanço Patrimonial em 
31 de dezembro de 2021 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações 
do Patrimônio líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes Notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas 
contábeis. 

Em nossa Opinião, exceto pelo efeito do assunto descrito na seção a seguir intitulada 
“Base para Opinião com ressalva”, as Demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi-
nanceira da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais em 31 de dezembro de 
2021, 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. 
 
Base para Opinião com ressalva 

A CAA-MG não mantém controle patrimonial de parte dos bens do imobilizado, que to-
taliza R$ 69,4 milhões, e não nos foi possível verificar se este ativo deverá ser ajus-
tado por ocasião de um eventual inventário físico a ser feito. Em face dessa limitação, 
também não há estudos que demonstrem a necessidade ou não do reconhecimento de 
impairment, ou seja, para deixar o ativo demonstrado ao seu valor recuperável através 
das operações normais da CAA-MG. Por fim, a depreciação é apurada e contabilizada 
com base nas taxas determinadas pela legislação fiscal brasileira, ao invés de ser calcu-
lada com base na vida útil estimada destes bens conforme definido na Seção 17 da 
NBCTG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Con-
selho Federal de Contabilidade.  Neste sentido, o saldo do imobilizado, o superávit do 
exercício e o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 podem estar afetados 
por um montante de ajuste que não foi quantificado.   
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Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
Demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa Opinião 
com ressalva. 
 
Outro assunto 

As Demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2020, apresentadas para fins de comparabilidade, foram examinadas por nós e sobre as 
quais emitimos relatório em  24 de maio de 2021, contendo as seguintes ressalvas: i) o 
mesmo assunto descrito no tópico “Base para opinião com ressalva” supra; ii) limitação 
quanto a adequação do valor da provisão para perdas do Repasse estatutário OAB/MG 
contabilizada como despesa no exercício de 2020 por R$ 15,9 milhões. Em 2021 foi 
realizado acordo entre CAA e OAB/MG e esse valor foi recuperado; iii) não 
reapresentação das Demonstrações contábeis de 2019 por haver reflexo na 
Demonstração da mutação do patrimônio líquido de 2020 de transações de R$6,1 
milhões contabilizados na rubrica de “Ajustes de exercícios anteriores” que deveria ter 
sido escrituradas no ano anterior. Em 2021 este assunto deixou de existir; e iv) não 
aderência das Demonstrações contábeis ao normativo contábil NBC TG 1000, em 
decorrência dos assuntos citados no item iii). Em 2021 a Entidade aplicou corretamente 
o normativo contábil. 
 
Responsabilidades da Administração pelas Demonstrações contábeis 

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das Demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de Demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das Demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das Demonstrações contábeis, a não ser que a 
Administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
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Responsabilidades dos Auditores pela auditoria das Demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são os de obter segurança razoável de que as Demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa Opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas Demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
Opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. 

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos os procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas 
não com o objetivo de expressarmos Opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Entidade. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração da 
Entidade. 

• Avaliamos a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas Demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa Opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data deste Relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 
operacional. 
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• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as Demonstrações contábeis 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 
com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significa-
tivas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

Belo Horizonte, 02 de maio de 2022. 

 
 
 
TEIXEIRA & ASSOCIADOS  
Auditores Independentes 
CRC MG 5.194 
 
 
 
Adriano Rezende Thomé 
Sócio e Diretor  
Contador CRC-MG 77.874-O/6 



 

Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais 
Rua Albita, 260 – Cruzeiro - BH/MG Cep: 30.310-160 

Fone: (31) 2125-6300 
www.CAA/MG.com.br 
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QUADRO I 

BALANÇO PATRIMONIAL 

   

 
 

Notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações contábeis 
 

 

R$ R$
Nota

explicativa nº 31/12/2021 31/12/2020 Nota
explicativa nº 31/12/2021 31/12/2020

ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE CIRCULANTE
Disponibilidades 6 12.177.690        7.092.225          Contas a pagar 10 5.673.268          4.310.415          
Aplicações financeiras 6 62.353.343        58.877.109        Salários, provisões e encargos 11 1.161.746          1.211.051          
Contas a receber 7 9.005.758          6.155.811          Obrigações tributárias 12 442.111             439.489             
Outros ativos circulantes 8 653.233             277.396             Outros passivos circulantes 386.776             737.947             

84.190.024        72.402.541        7.663.901          6.698.902          

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo Provisão para contingências 13 3.271.452          5.202.600          
Depósitos judiciais 207.597             154.957             Obrigações tributárias 12 2.668.341          2.951.617          
Cauções 85.780               16.500               5.939.793          8.154.217          
Imobilizado 9 69.416.978        45.698.872        
Outros ativos não circulantes 92.683               -                     PATRIMÔNIO LÍQUIDO

69.803.038        45.870.329        Patrimonio social 14a 111.208.479      76.975.004        
Ajuste de avaliação patrimonial 14b 19.053.747        19.381.121        
Reserva estatutária 14c 10.127.142        7.063.626          

Intangível 140.389.368      103.419.751      

TOTAL DO ATIVO 153.993.062      118.272.870      TOTAL DO PASSIVO 153.993.062      118.272.870      
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R$
 Nota 

explicativa nº 31/12/2021 31/12/2020

RECEITA OPERACIONAIS
Receita líquida com Plano de Saúde (Ordinárias) 15            75.850.549            63.717.246 
Receita subvenções OABMG (Ordinárias) 16            18.550.575            15.914.510 
Receita liquida com Drogaria (Ordinárias)                 256.801                 269.151 
Receita líquida com Plano OABVOX (Ordinárias)                 215.110                 212.973 
Receita aluguel 17              1.873.188              1.969.722 
Outras receitas 18              3.047.072              1.391.276 

99.793.295          83.474.878          

DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal e encargos 19 (13.856.914)         (12.159.683)         
Assistência e ações sociais 20 (7.145.394)           (6.195.833)           
Serviços de terceiros 21 (4.362.084)           (4.483.849)           
Propaganda e publicidade 22 (1.533.026)           (496.878)              
Drogarias (350.378)              (479.940)              
Programa Anuidade Zero e Comissão Subseção 23 (2.874.317)           (1.732.342)           
Estatutárias Artigo nº 12 24          (18.921.214)            (7.803.342)
Depreciação e amortização            (2.287.159)            (1.953.148)
Repasses 25          (16.480.095)                           -   
Gerais e administrativas 26 (12.451.005)         (6.834.375)           
Provisão para perdas repasse estatutário OAB/MG 16 (16.698)                (15.914.510)         
Provisão para perdas com créditos de plano de saúde 27 (2.392.680)           (1.545.492)           

(82.670.964)         (59.599.392)         

SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO            17.122.331            23.875.486 

RESULTADO FINANCEIRO 28
Receitas              4.185.639              2.602.157 
Despesas (818.148)              (1.062.808)           

3.367.491            1.539.349            

OUTROS RESULTADOS
Recuperação de perdas 29 16.807.169          9.998.357            

16.807.169          9.998.357            

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 37.296.991          35.413.192          

QUADRO II 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações contábeis 
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QUADRO III 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
  

 
 
 
 

Notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações contábeis 
 

R$

Patrimônio Social Ajuste valores 
patrimoniais

Reserva 
Estatutária

Superavit / déficit 
dos período Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 49.562.631             31.463.551                    5.169.039               -                          86.195.221             
Superavit do exercício -                          -                                 -                          35.413.192             -                          
Constituição reserva estatutária (Nota explicativa nº 14a) -                          1.894.587               (1.894.587)              1.894.587               
Incorporação superavit do exercício (Nota explicativa nº 14c) 33.518.605             -                                 -                          (33.518.605)            33.518.605             
Ajuste valores patrimoniais -                          (11.755.056)                   -                          -                          (11.755.056)            
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Nota explicativa nº 14b) -                          (327.374)                        -                          -                          (327.374)                 
Ajuste de exercício anterior (6.106.232)              -                                 -                          -                          (6.106.232)              

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 76.975.004             19.381.121                    7.063.626               -                          103.419.751           

Superavit do exercício -                          -                                 -                          37.296.991             -                          
Constituição reserva estatutária (Nota explicativa nº 14a) -                          -                                 3.063.516               (3.063.516)              3.063.516               
Incorporação superavit do exercício (Nota explicativa nº 14c) 34.233.475             -                                 -                          (34.233.475)            34.233.475             
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (Nota explicativa nº 14b) -                          (327.374)                        -                          -                          (327.374)                 
Ajuste de exercício anterior -                          -                                 -                          -                          -                          
Realização do ajuste de avaliação patrimonial -                          -                                 -                          -                          -                          

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 111.208.479           19.053.747                    10.127.142             -                          140.389.368           
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QUADRO IV 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  

EXERCÍCIOS FINDOS EM  

 

  
 
 

Notas explicativas são partes integrantes das Demonstrações contábeis 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$
 31/12/2021 31/12/2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superavit do exercício 37.296.991                 35.413.192           

Despesas (Receitas) que não afetam o caixa e equivalentes de caixa:
. Recuperação de despesas OAB -                              (9.787.922)           
. Recuperação de perdas plano de saúde (892.659)                     (210.435)              
. Depreciação 2.287.159                   1.953.148             
. Provisão para créditos de liquidação duvidosa 2.392.680                   260.982                
. Baixa líquida de imobilizado 341.885                      1.640.049             
. Reversão para contingências (885.803)                     (166.453)              
. Juros sobre parcelamentos de tributos 99.927                        89.819                  

3.343.189                   (6.220.812)           

Geração Operacional 40.640.180                 29.192.380           

(Aumento)/ Redução no Ativo

Contas a receber (4.349.968)                  1.909.146             
Outros ativos circulantes (375.837)                     381.807                
Depósitos judiciais (52.640)                       13.679                  
Cauções (69.280)                       42.000                  

Aumento/ (Redução) no Passivo

Contas a pagar 1.362.853                   257.551                
Salários, provisões e encargos (49.305)                       (340.902)              
Obrigações tributárias (380.581)                     (535.558)              
Outros passivos circulantes (351.171)                     638.849                
Outros passivos não circulantes (1.045.345)                  (8.960)                  

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (5.311.274)                  2.357.612             

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições de bens do Imobilizado (26.674.524)                (1.874.860)           
Aquisições de imobilizado em andamento (92.683)                       -                       
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (26.767.207)                (1.874.860)           

AUMENTO DE DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.561.699                   29.675.132          

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS
Disponibilidades e aplicações financeiras no início do período 65.969.334                 36.294.202           
Disponibilidades e aplicações financeiras no fim do período 74.531.033                 65.969.334           
AUMENTO DE DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 8.561.699                   29.675.132          
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CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE MINAS GERAIS 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 
 
 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (“Entidade” ou “CAA/MG”), 
pessoa jurídica devidamente constituída nos termos da Lei 8.906, de 04 de julho de 
1994 e do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogado do 
Brasil, é um órgão da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais “OAB/MG”, 
denominado CAA/MG, dotado de personalidade jurídica e patrimônio próprio, autono-
mia financeira e administrativa, e atuação em todo o Estado de Minas Gerais. Está lo-
calizada à Rua Albita, 260 – Cruzeiro - Belo Horizonte – MG 
 
A CAA/MG é entidade beneficente, sem fins lucrativos. As competências privativas da 
CAA/MG estão descritas no Capítulo V, artigo 58 do “Estatuto da Advocacia e OAB” e 
no Capítulo VI, artigo 121 a 127 do Regulamento Geral. 
 
A CAA/MG, em conformidade com a legislação federal pertinente e com as regras do 
presente em seu Estatuto, constitui serviço público federal, nos termos do §5º, do art. 
45 e do art. 62, da Lei 8.906 de 04/07/1994. 
 
Em caso de extinção ou desativação da CAA/MG, seu patrimônio se incorpora ao do 
Conselho Seccional de Minas Gerais da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos 
do art. 62, §6º, da Lei 8.906/94. 
 
Fontes de custeio 
 
Constituem fontes de custeio para as atividades da CAA/MG:  

I – Os repasses das anuidades recebidas pela OAB/MG, na proporção e na forma da 
legislação pertinente, conforme definidas nos artigos nº 56 e 57 do Estatuto Geral da 
OAB: 
 

“Artigo 56. As receitas brutas mensais das anuidades recebidas pela OAB/MG, 
incluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, serão deduzidas em 60% 
(sessenta por cento) para as destinações.” 
 
“Artigo 57. Cabe à CAA/MG a metade da receita das anuidades recebidas, in-
cluídas as eventuais atualizações monetárias e juros, recebidas pela OAB/MG, 
considerado o valor resultante após as deduções obrigatórias, nos percentuais 
previstos no artigo 56 do Regulamento Geral da OAB.” 

 
II – As receitas oriundas de convênios, patrocínios, serviços, parcerias e contratos di-
versos;  
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III – doações e legados;  
 
IV – As contribuições obrigatórias fixadas pelo Conselho Seccional da OAB/MG, quando 
a CAA/MG promover a seguridade complementar, na forma da legislação pertinente;  
 
V – As receitas de convênios e serviços que favoreçam os advogados e estagiários 
inscritos na OAB/MG, estudantes de Direito devidamente matriculados em instituições 
de ensino superior credenciadas pelo MEC, bem como seus respectivos familiares;  
 
VI – Receitas de arrendamentos e/ou aluguéis de imóveis;  
 
VII – outros valores que venham a ser instituídos por leis e outros atos normativos. 
 
Um dos principais convênios das atividades exercidas pela CAA e que gera a principal 
receita decorre da gestão dos planos de benefícios de assistência à saúde através de 
contrato firmado com a Unimed BH. Em termos regulatórios, a CAA/MG não se enqua-
dra como Administradora de Benefícios ou de planos de saúde, conforme definição do 
art. 2º da Resolução Normativa 196/2009 da Agência Nacional da Saúde – ANS, em 
função de contratar planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão, na 
condição de estipulante/contratante, e disponibilizar aos seus Associados. Nesse sen-
tido, a CAA/MG é apenas uma estipulante/contratante de planos de saúde, atuando 
como mandatária de seus associados, autorizada nos termos da Resolução Normativa 
195/2009 da ANS, não estando sob o rol das entidades reguladas por aquela agência.  
 
Em 31 de dezembro de 2021 a CAA/MG mantinha 49.889 associados vinculados ao 
plano de saúde da Unimed (47.079 em 31/12/2020). 
 
 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
Embora a CAA/MG seja definida pelo seu Estatuto como serviço público federal, as suas 
Demonstrações contábeis não são preparadas de acordo com as Estrutura Conceitual 
para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral requeridas 
para as Entidades do Setor Público nos termos a NBC TSP – Estrutura conceitual. 
Nesse sentido, as Demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas de acordo com as práticas contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade aplicável às Pequenas e Médias Empresas – PME’s (NBC TG 1000 R1).  
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das Demonstrações contábeis 
estão descritas juntamente com as suas respectivas composições nas Notas explicati-
vas. 
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3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 

3.1 Base de mensuração 
 
As Demonstrações contábeis foram preparadas utilizando-se o custo histórico como 
base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos classificados como 
instrumentos financeiros e que são mensurados pelo valor justo, bem como os imóveis 
que foram avaliados ao custo atribuído. 
 

3.2 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

A moeda funcional da Entidade é moeda brasileira, o Real. As Demonstrações contábeis 
estão sendo apresentadas em Reais – R$, exceto quando indicado de outra forma. 
 

3.3 Apuração das receitas e despesas 
 
As receitas e despesas são contabilizadas respeitando o princípio da competência. As 
receitas são reconhecidas quando o seu valor possa ser estimado com segurança, for 
provável que benefícios econômicos decorrentes da transação sejam percebidos pela 
Entidade.  
 
As cobranças das mensalidades do plano de saúde, assim como os valores a serem 
repassados para a Unimed-BH, são contabilizados entre contas patrimoniais, restando 
nas contas de receitas os ganhos auferidos pela CAA/MG em decorrência da interme-
diação do plano de saúde entre a operadora e os usuários. Portanto, as cobranças aos 
usuários não são uma receita totalmente da Entidade, do mesmo modo que os repasses 
não são integralmente despesas.  
 

3.4 Ajuste a valor presente  
 
Os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas dos balanços por 
valores próximos aos respectivos valores presentes. 
 

3.5 Imobilizado 
 
Uma parte está demonstrada ao custo de aquisição, deduzido da correspondente de-
preciação calculada pelo método linear de acordo com as taxas da legislação do imposto 
de renda. Já os imóveis estão avaliados pelo custo atribuído contabilizado com base no 
laudo de avaliação emitido em junho de 2015 pela empresa MAKE Avaliações Patrimo-
niais. 
 

3.6 Imunidade ao Imposto de renda e contribuição social  
 
Por ser órgão da OAB/MG, a CAA/MG goza de imunidade tributária total em relação 
aos seus bens, rendas e serviços, conforme §5º, do artigo 45, da Lei 8.906 de 
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04/07/1994 (Estatuto da Advocacia), que regulamenta a matéria e faz cumprir o estabe-
lecido no §6º, do art. 150, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
 

3.7 Continuidade operacional 
 
A Administração revisou a premissa da utilização da continuidade operacional e concluiu 
que suas Demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto de continuidade 
operacional. 
 

3.8 Aprovação das Demonstrações contábeis 
 
As Demonstrações contábeis foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela Di-
retoria em 02 de maio de 2022. 
 
 

4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

A CAA/MG possui instrumentos financeiros básicos, nos termos da NBC TG 1000 (R1). 
De acordo com essa norma, tais Instrumentos Financeiros são reconhecidos inicial-
mente pelo custo da operação e posteriormente mensurados pelo custo amortizado.  

Os ativos e passivos financeiros da Entidade são apresentados como segue: 

 

 
 
 
 
 
 

R$
31/12/2021 31/12/2020

Ativos financeiros
Mensurados ao valor justo por meio de resultado

Disponibilidades 12.152.738           7.072.782             
Mensurados ao custo amortizado

Aplicações financeiras 62.353.343           58.877.109           
Contas a receber 9.005.758             6.155.811             
Outros ativos circulantes 518.562                77.241                  

84.030.401           72.182.943           

R$
31/12/2021 31/12/2020

Passivos financeiros
Mensurados ao custo amortizado

Contas a pagar 5.673.268             4.310.415             
Parcelamentos federais 3.046.675             3.318.147             
Obrigações com terceiros 331.186                683.265                
Outros passivos circulantes 119.367                127.639                

9.170.496             8.439.466             
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a) Ativos financeiros 

(i) Custo amortizado 

São ativos financeiros mantidos pela Entidade (i) com o objetivo de recebimento de seu 
fluxo de caixa e (ii) cujos termos contratuais dão origem, em datas especificadas, a flu-
xos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o 
valor do principal em aberto.  

(ii) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 

Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são classificados 
nessa categoria por não serem mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes. Suas variações são reconhecidas no resultado 
do período, na rubrica "Receitas financeiras" ou "Despesas financeiras", dependendo 
do resultado obtido. 

(iii) Deterioração de ativos financeiros 

A Entidade avalia, na data do encerramento do exercício, se há evidência objetiva de 
que o ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado. Isso ocorre 
quando existirem evidências objetivas da redução de seu valor recuperável, sendo estas 
evidências o resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento 
inicial do ativo, e quando houver impacto nos fluxos de caixa futuros estimados.  

 
b) Passivos financeiros  

A Entidade reconhece os passivos financeiros inicialmente na data em que são origina-
dos e na data de negociação na qual a Entidade se torna uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas 
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. 

 
 

5. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS 
 

A preparação de Demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Entidade no 
processo de aplicação de suas políticas contábeis, em relação aos valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Por definição, as estimativas contábeis resul-
tantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. Desta forma, a Adminis-
tração da Entidade revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, 
baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os ajus-
tes oriundos destas revisões, são reconhecidos no período em que as estimativas são 
revisadas e aplicadas de maneira prospectiva. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas Demons-
trações contábeis, devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estima-
tiva. 
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As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com a probabilidade 
de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social, estão contempladas a seguir: 
 
 

a) Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa  
Repasses OAB/MG 
 

A Entidade estima a perda esperada dos valores de a receber da OAB/MG com base 
no histórico da inadimplência, e busca alinhar os valores contidos em cobrança ao valor 
recuperável. Adicionalmente, a CAA/MG entende que os valores das anuidades recebi-
das pela OAB/MG, conforme definidas nos artigos 56 e 57 do Estatuto Geral da OAB, 
não repassadas até 31 de dezembro de cada ano, devem ser registradas em conta 
redutora com contrapartida em contas de resultado, uma vez que o seu valor de recebi-
mento é inserto e historicamente ocorre negociação para liquidação dos débitos exis-
tentes. 
 

Plano de Saúde 
 
A Entidade realiza o provisionamento baseado na expectativa de perda esperada, de-
pois de esgotado o processo administrativo de cobrança e notificação definidas na 
Norma de Perdas no Recebimento de Créditos. Após essa medida, e atingidos 60 
dias de não pagamento das mensalidades, poderá haver a suspensão ou a rescisão 
unilateral do contrato. 
 

b) Determinação da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado 
e depreciação 

 
Para fins de cálculo da depreciação do ativo imobilizado, a Entidade utiliza as mesmas 
taxas determinadas pela legislação fiscal, ao invés da vida útil econômica, sendo que a 
Administração entende não haver maiores distorções entre este critério para a vida útil 
econômica real dos bens. 
 

c) Valor justo dos instrumentos financeiros 
 

O valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial (prin-
cipalmente aplicações financeiras e Contas a receber), são apurados primeiramente 
através dos seus valores nos mercados ativos. Quando isto não for possível, o seu valor 
justo é determinado utilizando técnicas de avaliação, quando aplicável.  
 

d) Provisões para contingências 

A provisão para contingências é estimada pela Administração, juntamente com os As-
sessores jurídicos, mediante análises dos prognósticos dos desfechos de processos ju-
diciais em que a Entidade é parte e que possa existir uma expectativa de saída de caixa. 
Essas estimativas são revisadas anualmente. 
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6. DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
 

6.1) Disponibilidades 
 
Em 31 de dezembro, o saldo está assim demonstrado: 

 

 

Os equivalentes de caixa representam as aplicações financeiras de renda fixa mantidas 
no Banco Itaú, resgatáveis em até 90 dias (denominadas equivalentes de caixa), acres-
cidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, não excedendo ao valor de 
mercado. 
 
6.2) Aplicações financeiras 
 
Decorrem do excedente de recursos financeiros da CAA/MG, acumulados a partir de 
2016, que foram aplicados com a perspectiva de não serem utilizados em curtíssimo 
prazo, como é o caso dos Equivalentes de caixa, e para serem mantidos como reservas 
para pagamentos dos compromissos futuros. Os saldos das aplicações são mantidos 
nos seguintes bancos e incluem os rendimentos auferidos até 31 de dezembro: 

 

 

As características das principais aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2021 
são as seguintes: 

a) Banco Itaú: Refere-se a recursos financeiros aplicados em CDB – DI: 100% CDI 
– Aplicação de Liquidez diária;  
 

R$
31/12/2021 31/12/2020

 Caixas fundo fixo 24.952 19.443
 Bancos conta movimento 564.403 601.503
 Equivalentes de caixa 11.588.335 6.471.279

12.177.690 7.092.225

R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Curto prazo
CDB-DI 100% ITAU - C/C - 07674-4 a 10.800.720          18.649.745          

10.800.720 18.649.745

Longo prazo
Banco Sant.00013001607-7-Reserva Contigencia.Art.40 b 9.219.714            6.616.835            
Safra C/C 03045-1 - TCM - Renda Fixa c 5.296.677            5.071.500            
CDB-DI 100% - Santander C/C 13001607 b 33.754.810          25.391.701          
BB CDD DI C/C 44.000-0 d 3.281.422            3.147.328            

51.552.623 40.227.364

62.353.343          58.877.109          
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b) Banco Santander: Refere-se a recursos financeiros aplicados em:  
• CDB DI Digital E2: 100% CDI - Prazo: 1441 Dias - Liquidez Diária, sem 

carência.   
• CDB DI Empresas+: 100% CDI - Prazo: 1441 Dias - Liquidez Diária, sem 

carência.   
• CDB Progressivo: Prazo: 1083 dias - Liquidez Diária, sem carência.    

   
Rendimentos CDB Progressivo 

21/10/2020 20/01/2021 80% CDI 
21/01/2021 20/04/2021 90% CDI 
21/04/2021 17/10/2021 96% CDI 
18/10/2021 09/10/2023 103% CDI 

 
c) Banco Safra: Refere-se a recursos financeiros aplicados em CDB DI: 101% CDI 

– Prazo: 1095 Dias – Carência de 180 dias, liquidez diária após a carência. 
 

d) Banco do Brasil: Refere-se a recursos financeiros aplicados em CDB DI:  97% 
CDI – Prazo: 1825 Dias – Liquidez diária. 

 
A aplicação financeira do Banco Santander, com saldo de R$ 9.219.714 em 31 de de-
zembro de 2021, é destinada a manter a reserva estatutária conforme previsto no Esta-
tuto da CAA/MG, no artigo 40º, III.  
 
 

7. CONTAS A RECEBER 
 
7.1) Composição do saldo 

 

 

O saldo do contas a receber do exercício, de R$ 9.005.758, apresentou aumento em 
2021 se comparado com 2020 por conta: i) Devido a reajuste de faixa etária, reajuste 
anual do Plano e ao aumento significativo das adesões ao plano de saúde, após cam-
panha de divulgação da CAAMG junto às Subseções do interior do estado de MG. 

 
 

R$
31/12/2021 31/12/2020

Administradora de cartão de crédito 1.473.377            919.773               
Convênios diversos 553                      1.287                   
Plano de saúde OAB 8.055.490            9.723.801            
Alugueis a receber 228.689               212.000               
Outros valores a receber 19.732                 29.763                 

9.777.841            10.886.624          
PCLD (772.083)              (4.730.813)           

9.005.758            6.155.811            
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R$
31/12/2021 31/12/2020

Saldo inicial 5.032.988               11.677.333             
(+) Faturamento no ano plano saúde 311.204.690           272.452.143           
(-) Recebimentos no ano plano saúde (308.182.189)          (274.405.673)          
(-) PCLD plano de saúde (732.083)                 (4.690.815)              
(=) Saldo final 7.323.406               5.032.988               

R$ R$

Plano de Saúde Aluguel TOTAL Plano de Saúde Aluguel TOTAL

A vencer 4.005.709               157.369                  4.163.078                          4.184.348               172.000                  4.356.348               
Vencidos

Até 30 dias 2.068.774               2.474                      2.071.248                          1.338.041               -                          1.338.041               
De 31 a 90 dias 1.286.329               68                           1.286.397                          504.762                  -                          504.762                  
De 91 a 180 dias 363.027                  2.542                      365.569                             39.119                    -                          39.119                    
De 181 a 360 dias 61.079                    2.610                      63.689                               87.249                    -                          87.249                    
De 361 a 720 dias 85.733                    21.322                    107.055                             861.390                  40.000                    901.390                  
Acima de 721 dias 184.838                  42.305                    227.143                             2.708.892               -                          2.708.892               

8.055.489               228.690                  8.284.179                          9.723.801               212.000                  9.935.801               
(-) PCLD (732.083)                 (40.000)                   (772.083)                            (4.690.813)              (40.000)                   (4.730.813)              

7.323.406               188.690                  7.512.096                          5.032.988               172.000                  5.204.988               

31/12/202031/12/2021

7.2) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - PCLD 

 
O saldo da PCLD referente ao Plano de Saúde de R$ 772.083 em 2021 (R$ 4.730.813 
em 2020) foi reduzido em razão da baixa da provisão de todos os créditos vencidos e 
não recebidos, em contrapartida dos respectivos recebíveis apresentados na Nota ex-
plicativa 7.1, relativos aos anos de 2016 até junho de 2021. 
 
 
 7.3) Composição do saldo por idade de vencimento 

 

 

 

 

 

 

7.4) Movimentação anual do contas a receber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5) Repasses estatutário OAB/MG 

O repasse anual da OAB/MG de 2021 totalizou R$ 18.550.575 que foi integralmente 
negociado e recebido dentro do próprio exercício. Em 2021 também ocorreu a recupe-
ração do repasse estatutário de 2020, de R$ 15.914.510, que naquele ano foi contabili-
zado como provisão para perdas e cujo montante também foi recebido através do 
acordo entre as partes com aprovação do Conselho Pleno neste exercício.  
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R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Impostos a recuperar 22.748                    30.558                    
Estoque para revenda 54.975                    169.597                  
Adiantamentos a 503.072                  64.708                    
Titulos em cobrança 15.490                    12.533                    
Outos créditos 56.948                    -                              

653.233                  277.396                  

8. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 

A composição do saldo pode ser assim apresentada. 

 

 

 

 

 

a) O aumento dos adiantamentos a fornecedores ocorreu devido a contratação da 
construção do Centro Social Guajajaras, Centro Social Lagoa Santa, Centro So-
cial Governador Valadares e de reforma para o Centro Social Uberaba. Após a 
entrega dos serviços, os adiantamentos são baixados e transferidos para as 
obras em andamento.
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9. IMOBILIZADO 
 

O imobilizado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é assim demonstrado: 

 

 

 

Em 2021, a CAA/MG adquiriu diversos imóveis para instalação das Subseções da Seccional Mineira, localizados nas cidades de Lagoa 

Santa, Governador Valadares, Caratinga, Patrocínio, Iturama, Prata, São Lourenço, Guaranésia e para instalação da ESA – Escola Su-

perior da Advocacia. Adicionalmente, neste exercício a CAA-MG contratou prestadores de serviços para construção de novos Meus Es-

critórios, Centros Jurídicos e Centro de Lazer em diversas cidades de Minas Gerais. 

R$

Descrição Saldo em 
dez/2019 Adições 

Transferências / 
Ajustes 

patrimoniais

Alienações / 
Baixas 

Saldo em 
dez/2020 Adições 

Transferências / 
Ajustes 

patrimoniais

Alienações / 
Baixas 

Saldo em 
dez/2021

Benfeitorias em imóveis de terceiros 4.765.036           -                      123.316              -                      4.888.352           -                      1.418.173           (133.908)             6.172.617           
Máquinas e equipamentos 1.275.294           26.061                1.500                  (3.566)                 1.299.289           290.256              144.922              (90.420)               1.644.047           
Equipamentos de informática 2.189.272           37.459                -                      (38.175)               2.188.556           436.561              (3.187)                 (244.886)             2.377.044           
Móveis e utensílios 3.118.044           4.483                  -                      (67.150)               3.055.377           836.234              97.367                (485.387)             3.503.591           
Veículos 202.579              -                      -                      (202.579)             -                      -                      -                      -                      -                      
Edificações e imóveis 27.663.592         2.113.686           (9.526.685)          (2.247)                 20.248.346         17.734.696         -                      -                      37.983.042         
Terrenos 14.256.128         8.450.879           (547.880)             -                      22.159.127         35.501                -                      -                      22.194.628         
Instalações 844.840              34.092                (124.817)             -                      754.115              -                      2.706.851           (91.911)               3.369.055           
Software 126.325              -                      -                      -                      126.325              -                      -                      -                      126.325              
Imobilizações em andamento 1.589.936           996.122              (207.306)             (1.582.149)          796.603              7.313.638           (4.369.016)          (20.068)               3.721.157           
Bens em comodato -                      -                      -                      -                      -                      27.638                4.890                  -                      32.528                

56.031.046         11.662.782         (10.281.872)        (1.895.866)          55.516.090         26.674.524         -                          (1.066.580)          81.124.034         

Descrição Saldo em 
dez/2019 Depreciação Transferências / 

Ajustes
Alienações / 

Baixas 
 Saldo em 
dez/2020  Depreciação  Transferências / 

Ajustes 
 Alienações / 

Baixas  
 Saldo em 
dez/2021 

Taxas anuais de 
depreciação (%)

Benfeitorias em imóveis de terceiros (1.716.126)          (977.274)             (33.772)               -                      (2.727.172)          (968.899)             (30.006)               114.564              (3.611.513)          20,00%
Máquinas e equipamentos (535.599)             (112.961)             -                      1.951                  (646.609)             (124.405)             (23.835)               70.382                (724.467)             10,00%
Equipamentos de informática (1.299.952)          (264.798)             -                      36.140                (1.528.610)          (269.792)             (90)                      222.212              (1.576.280)          20,00%
Móveis e utensílios (1.085.114)          (275.198)             -                      15.147                (1.345.165)          (271.694)             25.927                254.003              (1.336.929)          10,00%
Veículos (202.579)             -                      -                      202.579              -                      -                      -                      -                      -                      20,00%
Edificações e imóveis (1.252.814)          (555.447)             (1.473.184)          -                      (3.281.445)          (853.117)             -                      -                      (4.134.562)          1,92% a 6,67%
Instalações (190.171)             (70.748)               33.773                -                      (227.146)             (103.255)             28.004                63.534                (238.863)             10,00%
Software (36.974)               (24.096)               -                      -                      (61.071)               (23.371)               -                      -                      (84.442)               20,00%

(6.319.329)          (2.280.522)          (1.473.183)          255.817              (9.817.218)          (2.614.533)          -                          724.695              (11.707.056)        

Saldo 49.711.717         45.698.872         69.416.978         
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R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

UNIMED-BH a 1.845.217               1.412.581               
OAB/MG b 3.042.688               2.380.093               
Outros fornecedores 785.363                  517.741                  

5.673.268               4.310.415               

R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Contribuições a recolher a 27.483                    520.695                  
Provisão de férias e encargos b 1.134.263               690.356                  

                1.161.746                 1.211.051 

10. CONTAS A PAGAR 

10.1) Composição de saldo 

 

 

 

 

 

a) Refere-se ao saldo do repasse das mensalidades do Plano de Saúde ofertado 

pela CAA/MG aos advogados e estagiários Mineiros a ser repassado para a 

Unimed; e 

b) Refere-se a valores que serão repassados para a OAB/MG decorrente do 

Programa Anuidade Zero (PAZ), que concede aos advogados e estagiários 

descontos em sua anuidade da OAB/MG de 1,00% (um por cento) sobre todos 

os serviços consumidos da CAA/MG elegíveis para este programa. 

 

10.2) Movimentação de valores transacionados com a Unimed-BH 

  

 

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

 

 

 

 
a) Residual de valores referente as contribuições de INSS e PIS a recolher sobre a 

folha de pagamento de dezembro; e 

b) Encargos sobre as férias coletivas dos colaboradores da CAA/MG no mês de 

dezembro de 2021. 

 

 

 

R$
31/12/2021 31/12/2020

SALDO INICIAL 1.412.581            1.407.228            
(+) COBRANÇAS RECEBIDAS DA UNIMED 241.012.741        210.265.937        
(-) PAGAMENTOS FEITOS (240.580.105)       (210.260.584)       
(=) SALDO A PAGAR 1.845.217            1.412.581            
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12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

As obrigações tributárias estão assim demonstradas entre circulante e não circulante: 

 
 

Os parcelamentos foram formalizados no PERT – Programa de regularização tributá-

rias da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com ade-

são em 13/11/2017 são referentes a: 

 

 

Os parcelamentos tributários possuem as seguintes composições: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

R$

Curto Prazo Longo Prazo Total Curto Prazo Longo Prazo Total

Obrigações tributárias                 63.777                           -                 63.777                 72.959                      -             72.959 
Parcelamentos tributários               378.334            2.668.341            3.046.675               366.530        2.951.617        3.318.147 

442.111              2.668.341           3.110.452           439.489              2.951.617      3.391.106      

31/12/2021 31/12/2020

PROCESSO DEBCAD

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
15504-730.457/2015-33 51.045.779-7

15504.016050/2008-71 37.186.449-6

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL

2003.38.00033251-1 35.188.102-6

Ex. Fiscal 0041060.72.2016.4.01.3800 37.186.446-1
Ex. Fiscal 0041060.72.2016.4.01.3800 42.313.592-9

Ex. Fiscal 0041060.72.2016.4.01.3800 37.186.448-8

GFIP com versão desatualizada

Adotar FPAS 582 - Órgão Público, correto seria 566 - Amd,
515 - Pré-escola, cobada contribuição de terceiros (INCRA,
SESC, SEBRAE e SENAC)

Contribuições sistema "S" Terceiros

AUTUAÇÃO

37.186.444-515504016045/2008-68

Omissão de informações GFIP
Não adotar FPAS 566 - ADM, 515 - Hospital, 574 - Pré-
escola, quando adotava 582

Não exibir livro diário

Contribuição de terceirs, SAT, NF sem destaque 11% 
cessão mão-de-obra.

R$

Tributo parcelado
Quantidade de 

parcelas 
negociadas

Quantidade de 
parcelas em 
aberto 2021

Valor ultima 
parcelas paga

Saldo em 
31/12/2021

Quantidade 
de parcelas 
em aberto 

2020

Saldo em 
31/12/2020

PGFN 147 97 6.364                  617.304              109 672.029         

Previdenciários 145 97 13.636                1.322.645           109 1.439.898      

Demais débitos 150 96 11.528                1.106.726           108 1.206.220      
3.046.675           3.318.147      

PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS
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R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Ações Judiciais Civeis a                 3.032.062                 4.975.302 
Ações judiciais trabalhistas                    225.997                    225.997 
Ações Fiscais                      13.393                        1.301 

                3.271.452                 5.202.600 

A movimentação do saldo dos parcelamentos tributários em aberto foi a seguinte: 

 

 

 

13. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) As ações judiciais cíveis são provisões de processos do plano de saúde junto à 

ANS (R$ 2.302.980), honorários advocatícios referente a processos tributários 

em discursão (R$ 633.297) e comissão de intermediação da empresa TRAD (R$ 

95.7849) em litígio com a CAAMG. 

A variação do saldo da provisão para as ações judiciais cíveis é decorrente da: 

i) baixa de R$ 986 mil referente a processos classificados anteriormente como 

perda provável, mas que foram baixados definitivamente, tendo causas diversas 

como em sua maioria a Unimed arcando com todas as despesas e excluindo a 

CAAMG dos processos, pedidos julgados improcedentes e acordo realizado 

através concessão isenção de anuidades pela OABMG sem custo para a 

CAAMG, conforme levantamento realizado pela assessoria jurídica externa; e ii) 

negociação de honorários advocatícios com a assessoria jurídica externa, tendo 

sido pagos como quitação os valores de aproximadamente R$ 1 milhão. 

 

 

 

 

 

 

R$

PERT PGFN PERT 
Previdenciários

PERT Demais 
débitos Total

Saldo em 31/12/2019 727.191              1.558.091           1.306.429           3.591.711           
EM 2020

Pagamento (73.310)               (157.076)             (132.997)             (363.383)             
Juros e multas 18.148                38.883                32.788                89.819                

Saldo em 31/12/2020 672.029              1.439.898           1.206.220           3.318.147           
EM 2021

Pagamento (74.968)               (160.626)             (135.805)             (371.399)             
Juros e multas 20.243                43.373                36.311                99.927                

Saldo em 31/12/2021 617.304              1.322.645           1.106.726           3.046.675           



 

 

Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais 
Rua Albita, 260 – Cruzeiro - BH/MG Cep: 30.310-160 

Fone: (31) 2125-6300 
www.CAA/MG.com.br 

  

 
 

 

25 
 

A movimentação das contingências é assim representada: 

 

 

 

Passivo contingente  
 

A CAA/MG possui passivos contingentes originários de ações judiciais tributárias, cíveis 

e trabalhistas (72 ações) em que figura como parte, cujos prognósticos das perdas es-

timados pelos Assessores Jurídicos são classificados como possíveis, que totalizam R$ 

1.480.769, e remotas, de R$ 41.176.572, ambas conforme valor de causa dos proces-

sos. Neste contexto, Entidade não reconheceu nas Demonstrações contábeis esses 

passivos por não atenderem aos critérios de contabilização requeridos pela NBC TG 

1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (seção 21). O detalha-

mento na natureza das ações, causas de origem e valores envolvidos é o seguinte: 

 

 
 

 

a) Refere-se ao trabalho dos médicos, odontólogos, auxiliares e jornalistas, no 

período de 01/1991 a 13/1998; 

 

b) Trata-se de autuação por descumprimento de obrigação tributária relativo às 

contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos às Cooperati-

vas de Trabalho, no período de 01/2006 a 12/2008; e 

 

c) Trata-se de autuação ao fundamento de que “A Caixa de Assistência dos 

Advogados de Minas Gerais – CAAMG, deixou de recolher a CONTRIBUI-

ÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS, so-

bre receitas relativas aos períodos geradores de 01/2008 a dezembro/2008. 

R$
Saldo em 31/12/2019 5.378.013            

Pagamentos efetuados (8.960)                  
Constituição de provisão 157.853               
Reversão de provisão (324.306)              

Saldo em 31/12/2020 5.202.600            

Pagamentos efetuados (1.045.345)           
Constituição de provisão 61.257                 
Reversão de provisão (947.060)              

Saldo em 31/12/2021 3.271.452            

R$
Ações Tributárias 40.801.026           Erro preenchimento GFIP 245.163                
Ações Trabalhistas 245.120                Cooperativa Médicos a 6.757.198             
Ações Cíveis 1.611.196             Falta apresentação documentos 1.364.511             
Total Processos 42.657.342           INSS b 23.357.258           

COFINS c 9.076.896             
Ações trabalhistas 245.120                
Processo ANS 1.611.196             

42.657.342           
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R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Patrimonio social a             111.208.480               76.975.004 
Ajuste de avaliação patrimonial b               19.053.746               19.381.121 
Reserva estatutária c               10.127.142                 7.063.626 

            140.389.368             103.419.751 

Assunção de dívida pela OAB/MG: 
 

Em 2010, ocorreu pela OAB/MG assunção de dívida com o INSS originalmente devida 

pela Caixa de Assistência dos Advogados - CAA/MG em decorrência de uma autuação 

feita pelo órgão arrecadador, no valor estimado de R$ 14.118.067 a época. Esse passivo 

da CAA/MG foi assumido pela OAB-MG em acerto de contas promovido naquele ano 

pelas administrações das duas Entidades, através de um Termo de Ajuste de Vontades, 

ad referendum de aprovação do Conselho Federal da OAB. Neste sentido, este passivo 

deixou de ser reconhecido no patrimônio da CAA/MG, o saldo na data atual representa 

o valor estimado de R$ 1.453.355. 

 

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 

a) Patrimônio Social  
 

O patrimônio social da CAA/MG é constituído pelos superávits ou déficit acumulados 

apurados em cada exercício social. Por ser uma entidade sem fins lucrativos, os supe-

rávits apurados em cada exercício devem ser totalmente revertidos na manutenção dos 

seus objetivos institucionais. A movimentação do superávit acumulado está demons-

trada no quadro das Mutações do Patrimônio líquido.  

 

 

b) Ajuste de avaliação patrimonial 
 

Decorre de avaliação de imóveis ocorrida em 2015 conforme laudo de avaliação emitido 

pela empresa MAKE Avaliações Patrimoniais em junho de 2015.  

 

 

c) Reserva Estatutária 
 

Essa reserva é constituída por exigência do Estatuto da CAA/MG, conforme descrito no 

artigo 40º, III: 

 

Artigo 40º. As receitas da CAA/MG deverão ser empregadas nas ativi-
dades fins da instituição, na estrutura organizacional e nas demais hipó-
teses previstas neste Estatuto, sendo que: 
... 
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R$
MEMÓRIA CALCULO RESERVA ESTATUTÁRIA 31/12/2021 31/12/2020

Receita plano de saúde 75.850.549             63.717.246             
Receita revenda mercadorias 256.801                  269.151                  
Outras receitas 3.047.072               1.391.276               
Receita OAB VOX 215.110                  212.973                  
Custos mercadorias vendidas (350.378)                 (479.940)                 
Receita de aluguel 1.873.188               1.969.722               
Receita prestação serviço -                          -                          
Receita repasse estatutário 2021 18.550.575             -                          
Receita repasse estatutário 2020 15.897.812             -                          
Receita alienação ativos (101.003)                 59.177                    
Receita total 115.239.726           67.139.605             

Despesas com pessoal 13.856.914             12.159.683             
Despesas com materiais 681.080                  396.576                  
Despesas com serviços de terceiros 4.362.084               4.483.849               
Despesas com alugueis e locações 1.760.426               1.366.862               
Despesas com propaganda e publicidade 1.533.026               496.878                  
Despesas com viagens e representações 275.321                  131.507                  
Despesas com veículos 139.162                  65.584                    
Despesas manutanção e conservação 309.529                  239.061                  
Despesas com impostos, taxas e contribuições 154.089                  229.771                  
Despesas com serviços de estrutura 1.976.167               1.726.912               
Despesas com assistênica e sociais 7.145.394               6.195.833               
Despesas com Software 1.342.025               1.132.895               
Despesas com eventos diversos 1.113.890               -                          
Despesas com bens patrimoniais 2.588.540               1.953.148                
Despesa alienação ativos -                          -                          
Despesas com repasse 2021 8.973.470               -                          
Despesas com repasse 2020 7.506.626               -                          
Despesas compartilhadas 969.920                  -                           
Programas parcerias OAB/MG 2.874.315               -                           
Despesas diversas 3.428.015               1.473.857               
Despesas Operacionais 60.989.993             32.052.416             

Base de Cálculo Reserva Estatutária 54.249.733             35.087.189             
Aliquota estatutárias reserva 5,00% 5,00%
Valor reserva estatutária a ser constituida 2.712.486               1.754.360               

III - Após o pagamento de todas as despesas ordinárias, 5,00% (cinco 
por cento) da receita liquida mensal remanescente deverá ser destinada, 
necessariamente, para uma conta de reserva de contingências. 
 
Parágrafo único. Os valores depositados na conta de reservas de con-
tingências só poderão ser levantados no caso de comprovada ausência 
de caixa para pagamento de passivos tributários ou cíveis 
 

Entende-se como receita e despesa da base de cálculo da reserva os valores que im-

pactaram o caixa ao invés daqueles apresentados na Demonstração do resultado que 

são escriturados pelo regime de competência. Assim, a base de cálculo reserva estatu-

tária foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na constituição da Reserva estatutária também é adicionado a ela o rendimento de apli-

cação financeira mantida em conta específica que controla os recursos desta Reserva. 

Este rendimento é inicialmente contabilizado como receita no resultado, mas na 
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RESERVA 
ESTATUTÁRIA

Saldo em 31/12/2019 5.169.039         

Reserva constituída em 2020 (+) 1.754.360          
Rendimento aplicação financeira reserva (+) 140.227            

Saldo em 31/12/2020 (=)            7.063.626 

Reserva constituída em 2021 (+) 2.712.486          
Rendimento aplicação financeira reserva (+) 351.030            

Saldo em 31/12/2021 (=)         10.127.142 

constituição da Reserva ele é deduzido do superávit do exercício que foi levado para 

demonstração da mutação do patrimônio líquido. 

 

As movimentações da reserva estatutária são assim representadas: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. RECEITA LÍQUIDA COM PLANO DE SAÚDE 

 
 

a) Margem de comercialização resultante da operação de intermediação do plano 

de saúde com a UNIMED/BH. Este valor é apurado pela diferença entre os 

valores cobrados dos advogados e estagiários e o valor faturado contra a 

CAAMG pela UNIMED/BH com base nos percentuais pactuados em plano 

adquirido. O aumento das receitas no exercício de 2021 foi motivado 

substancialmente pelo reajuste anual e por mudança de faixa etária das 

mensalidades com Plano de Saúde; 

 

b) Decorre do comissionamento pago pela UNIMED/BH para a CAA/MG referente 

a primeira mensalidade do plano de saúde dos novos beneficiários e seus 

dependentes; 

 
c) Decorre do comissionamento pago pela UNIMED/BH para a CAA/MG no per-

centual de 30% referente a primeira mensalidade do plano de saúde dos bene-

ficiários migrados de plano; e 

 

R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Mensalidades Plano de Saúde a           68.618.935           57.208.246 
Adesão e Carteirinhas Plano de Saúde b             2.128.784             2.034.499 
Comissão de Vendas c             1.473.029             1.265.719 
Comissão de Gestão OAB-SAÚDE d             3.629.801             3.208.782 

75.850.549          63.717.246          
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d) Comissionamento pago pela UNIMED/BH para a CAA/MG no percentual de 

2,15% referente a mensalidade paga pelos beneficiários e dependentes do 

plano de saúde de contratos específicos. 
 
 

16. RECEITAS COM SUBVENÇÃO OAB/MG 

Conforme descrito na Nota explicativa nº 7.5, as receitas com subvenção OAB/MG de-

correm do repasse estatutário devido por esta seccional, conforme previsto em seu Re-

gulamento Geral, através do compartilhamento obrigatório, automático e imediato dos 

valores devidos à CAA/MG. Em 31 de dezembro de 2021 a receita reconhecida foi de 

R$ 18.550.575 (31/12/2020 - R$ 15.914.510). 

Até 2020, em razão do histórico de não recebimento dos montantes apurados, a Enti-

dade reconheceu naquele ano provisão para perdas no valor integral de R$ 15.914.510. 

Já em 2021 essa provisão não foi constituída tendo em vista que a OAB/MG efetuou os 

repasses de valores conforme o que determina o Regulamento geral. 

Em 2021 também ocorreu entendimentos entre OAB/MG e CAA para que os valores 

provisionados em 2020 fossem recuperados através de repasses financeiros e outras 

formas de ressarcimento de valores. 

 

 

17. RECEITA COM ALUGUEL 

As receitas de aluguel decorrem dos imóveis locados para terceiros. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

R$
31/12/2021 31/12/2020

Neocenter S/A.             1.806.294             1.903.228 
Nine Lounge Bar Ltda                  29.694                  29.694 
Edivania Marques da Silva                  37.200                  36.600 
Rejane Piau e Silva                          -                         150 

1.873.188            1.969.672            
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18. OUTRAS RECEITAS 

A composição das outras receitas é assim representada: 

 

 
 

a) Receita recebida com venda de vacinas contra a Gripe H2N3 para dependentes 

de advogados; 

 

b) Recuperação de contingências do Plano de Saúde UNIMED-BH referente a pro-

cessos classificados anteriormente como perda provável, tendo sido baixados 

definitivamente, conforme Nota explicativa n°13; e 

 

c) Apoio financeiro recebido do FIDA em 2021 no valor de R$ 709.305 para fazer 

frente a despesas com reforma e construção do Meu Escritório Guajajaras e 

aquisição de computadores para as subseções. Em 2020 a CAAMG recebeu R$ 

400.000 para compras de insumos destinados a campanha de vacinação e ao 

combate ao Coronavírus. 

 

 

19. DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS 

 

 

A variação das despesas influenciada pelo aumento do quadro de colaboradores, so-

mado à abertura de novas filiais do Meu Escritório. Em 31 de dezembro de 2021 a CA-

AMG contava com 205 funcionários (31/12/2020 - 174). 

 

 

R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Receita de Patrocínio                200.582                224.041 
Receitas de Campanha a                516.728                159.775 
Venda de Certificado Digital                  83.883                  92.011 
Doações Recebidas                164.723                  75.626 
Recuperação de despesas b             1.212.157                364.137 
Outras Receitas c                868.999                475.686 

3.047.072            1.391.276            

R$
31/12/2021 31/12/2020

Salários e ordenados 6.548.748            5.696.340            
Encargos sociais 2.779.350            2.656.122            
Férias e 13º salário 1.965.506            1.682.748            
Alimentação 1.680.158            1.169.168            
Assistência médica 418.426               547.924               
Avisos e indenizações 138.000               215.807               
Outras 326.726               191.574               

13.856.914          12.159.683          
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R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Gestão plano de saúde a 3.005.885               2.672.423               
Telemonitoramento Plano de Saúde b 82.000                    973.110                  
Honorários Advogados 102.746                  145.882                  
Serviços Médicos e Odontológicos 156.616                  157.043                  
Consultoria,  Assessoria e Auditoria 86.835                    120.905                  
Consultoria em Sistemas 63.396                    84.000                    
Serviços diversos c 864.606                  330.486                  

4.362.084               4.483.849               

20. DESPESAS COM ASSISTÊNCIA E AÇÕES SOCIAIS – ARTIGO Nº 10.  

As despesas com assistência e ações sociais são assim representadas: 

 

 
 

Em 2021, 7.539 advogados foram contemplados com estes benefícios, representando 

acréscimo de 46,90% em comparação ao ano anterior, estando assim distribuídos: 

 

 
 

 

 

21. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

 

 

 

 

   

a) Decorre da obrigação de parte da comissão devida pela UNIMED/BH à CAA/MG 

repassada a empresa ADM Developer pela comercialização, negociação e ges-

tão do Plano de Saúde, OAB Saúde, junto à UNIMED/BH, aos advogados e ANS; 

 

R$
31/12/2021 31/12/2020

Auxilio funeral 582.622               305.839               
Auxilio mensal 3.145.704            2.218.709            
Auxilio extraordinário 1.215.472            1.467.974            
Auxilio cesta básica 1.319.704            913.597               
Auxilio maternidade 686.762               640.890               
Auxilio kit acolhimento 118.175               400.560               
Auxilio isenção anuidade -                       207.837               
Auxlios diversos 76.955                 40.427                 

7.145.394            6.195.833            

31/12/2021 31/12/2020

Auxilio funeral 252 156
Auxilio mensal 1.268 1.273
Auxilio extraordinário 307 336
Auxilio cesta básica 1.179 1.033
Auxilio maternidade 970 868
Auxilio kit acolhimento 1.118 1.191
Auxilio isenção anuidade 0 245
Auxlios diversos 61 30

5.155 5.132

Nº Advogados beneficiados
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b) A redução foi motivada pelo distrato ocorrido com a empresa que prestava ser-

viço online de consultoria e acompanhamento clínico/ médico aos advogados; e 

 

c) O aumento decorre de constituição de novas salas do advogado e parlatórios, 

com a contratação de empresas de monitoramento e segurança, engenharia e 

arquitetura, conservação e reformas. Contratação de empresas para pesquisa 

de mercado em atendimento a diretoria e empresas terceirizadas para atendi-

mento ao Espaço Saúde e Bem Estar. 

 

 
22. DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

As despesas com Comunicação & Marketing são assim representadas: 

 

 

a) Decorre da melhor divulgação dos serviços prestados pela CAAMG junto aos Ad-

vogados visando aumentar o número de usuários do Plano de Saúde, Plano de 

Telefonia, certificação digital, dentre outros serviços oferecidos. 

 

A CAA/MG em seu artigo 40º, I, define o percentual máximo a ser utilizado em despesas 

com comunicação social: 

 
Artigo 40º. As receitas da CAA/MG deverão ser empregadas nas ativi-
dades fins da instituição, na estrutura organizacional e nas demais hipó-
teses previstas neste Estatuto, sendo que: 
 
I – As despesas com comunicação social, não poderão exceder 2,00% 

(dois por cento) da receita mensal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Propaganda institucional a 1.307.811            316.105               
Serviços prestados comunicação e marketing 195.654               168.909               
Impressos em geral - Com. & Marketing 29.561                 11.864                 

1.533.026            496.878               
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A base de cálculo para as despesas, é assim representada:  

 

 
 

 
23. DESPESAS COM PROGRAMA ANUIDADE ZERO 

Refere-se a valores que serão repassados para a OAB/MG decorrente do Programa 

Anuidade Zero (PAZ), que concede aos advogados e estagiários descontos em sua 

anuidade da OAB/MG de 1,00% (um por cento) sobre todos os serviços consumidos da 

CAA/MG elegíveis para este programa, apurado entre o período de novembro de 2020 

a outubro de 2021. O total de despesas em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 2.712.618 

(31/12/2020 – R$ 1.732.342). Os principais serviços eleitos para o Programa Anuidade 

Zeros são: i) Mensalidades do plano de saúde pagas pelos advogados e dependentes, 

ii) compras realizadas na Farmácia Assistencial, iii) Certificação digital, e dentre outros. 

 

24. DESPESAS ESTATUTÁRIAS 

A CAA/MG em seu artigo 40º, II, define o percentual máximo a ser utilizado em despesas 

com comunicação social: 

Artigo 40º. As receitas da CAA/MG deverão ser empregadas nas ativi-
dades fins da instituição, na estrutura organizacional e nas demais hipó-
teses previstas neste Estatuto, sendo que: 
 
II – Os valores dispendidos com os apoios relacionados neste Estatuto 
não poderão exceder o percentual de 20% (vinte por cento) da receita 
anual do exercício anterior, salvo deliberação em sentido contrário. 

 

 

Em atendimento ao inciso II acima, o quadro abaixo demonstra como base de cálculo 

para as receitas e despesas os valores apurados no exercício anterior e são assim 

apresentadas:  

  

R$
Artigo 40º Inciso I - Limite despesas com Marketing 31/12/2021 31/12/2020

Receita Plano de Saúde 75.850.549          63.717.246          
Receita revenda de medicamentos 256.801               269.151               
Receita plano telefonia movel 215.110               212.973               
Receita de Aluguel 1.873.188            1.969.722            
Recetia de prestação de serviço 15.460                 -                       
Receita com repasses OAB/MG 18.533.877          -                       
Receita diversas 3.047.072            1.391.276            
Base de cálculo despesas com Com. & Marketing 99.792.057          67.560.368          
Percentual estatutário 2,00% 2,00%
Limite máxmo despesas com Com. & Marketing 1.995.841            1.351.207            
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R$
Campanhas institucionais 31/12/2021 31/12/2020

Prevenção ao Coronavírus 2.259.172            2.401.002            
Campanha Vacinação Advogado Mineiro 3.233.634            1.580.312            
Demais campanhas 1.296.582            32.086                 

6.789.388            4.013.400            

 
 

Para o ano calendário de 2021 e 2020 foi orçado um valor adicional de R$ 5.000.000 

conforme portaria conjunta OAB/MG-CAA/MG número 01/2020, motivado pela pande-

mia da COVID-19. 

 

As despesas com apoio estatutário ocorreram nas seguintes modalidades: 

 
 

a) Aumento de despesas com promoção bem-estar social ocorreu principalmente 

em função dos Jogos do Advogado Mineiro e aos incentivos a prática do esporte 

aos advogados;  

 
b) Conforme previsto no estatuto em seu artigo 12, V a CAAMG deve realizar cam-

panhas que visam a saúde física e mental dos advogados e estagiários. As prin-

cipais campanhas desenvolvidas pela CAAMG foram: 

 

 

 

 

 

R$
Artigo 40º Inciso II - Limite dispendios com apoios 31/12/2021 31/12/2020

Receita Plano de Saúde 63.717.246          59.797.281          
Receita Drogarias e Óticas Santo Ivo 269.151               6.183.335            
Receita liquida Plano Telefonia Movel 212.973               211.130               
Receita com Aluguel 1.969.722            1.682.167            
Outras Receitas 1.391.276            1.210.134            
Base calculo apoios 67.560.368          69.084.047          
Percentual estatutário 20,00% 20,00%
Limite máximo despesas estatutárias 13.512.074          13.816.809          

Suplementação extra-orçamentária
Portaria conjunta OAB/MG-CAA;MG 001/2020 5.000.000            5.000.000            
Novo limite despesas estatutárias 18.512.074          18.816.810          

R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Incremento as atividades profissionais Art. 12 Inc I 36.990                 3.250                   
Incremento as atividades profissionais Art. 12 Inc II 176.889               13.411                 
Incremento as atividades profissionais Art. 12 Inc III 79.240                 18.390                 
Promoção bem-estar-social Art 12 Inc IV a 2.592.507            41.059                 
Promoção campanhas Art. 12 Inc V b 6.789.388            4.013.400            
Promoção eventos culturais Art. 12 Inc VI 620.696               5.500                   
Facilitação acesso saúde Art. 12 Inc VII -                       1.950                   
Apoio financeiro OABMG Art. 12 Par. 1º c 8.625.504            3.706.382            

18.921.214          7.803.342            
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R$
31/12/2021 31/12/2020

Repasse estatutário 2020
Compensação de despesas subseções (5.777.091)              -                          
Isenção anuidade (1.729.534)              -                          

Repasse estatutário 2021
Compensação de despesas subseções (6.965.820)              -                          
Isenção anuidade (2.007.650)              -                          

(16.480.095)            -                              

R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Materiais a 681.080                  396.576                  
Alugueis e locações b 1.760.426               1.366.862               
Viagens e representações 275.321                  131.507                  
Veículos 139.162                  65.584                    
Manutenção e conservação 309.529                  239.061                  
Tributos 154.089                  229.771                  
Serviços de estrutura 1.976.167               1.726.912               
Software 1.342.025               1.132.895               
Confraternização e eventos c 1.113.890               -                          
Melhorias Estruturais Subseção d                 1.755.355                        9.800 
Projeto com Verba FIDA e                    340.883                             -   
Construção, Reforma e Montagem Parlatórios f                    501.197                             -   
Agosto - Mês do Advogado g                    473.671                             -   
Diversas 1.198.989               1.464.057               
Outras despesas 429.221                  71.350                    

12.451.005             6.834.375               

c) Conforme previsto no estatuto em seu artigo 12, § 1º a Diretoria da OAB/MG 

poderá determinar, por via de seu Presidente, que a CAA/MG conceda qualquer 

outro tipo de apoio, inclusive financeiro, às subseções e à própria OAB/MG, 

desde que haja: (i) disponibilidade financeira para tanto; (ii) efetivos benefícios 

para os advogados e estagiários; e (iii) previsão no orçamento anual. No caso 

das despesas incorridas em 2021, elas foram destinadas substancialmente com 

repasses financeiros para suprir o caixa da OAB/MG. 

 

25. REPASSES 

As despesas com repasse são decorrentes dos acordos firmados durante o exercício 

de 2021 entre a CAA-MG e a OAB-MG para quitação integral das provisões estatutárias 

relativos aos exercícios de 2020 e 2021. As despesas compensadas são assim 

demonstradas: 

 

 

 

 

 

 

 

26. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

 

As despesas gerais e administrativas são assim representadas: 
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a) As despesas com materiais aumentaram neste exercício devido a abertura de 

novas filiais “MEU ESCRITÓRIO” e o fechamento das unidades em 2020 devido 

a pandemia do COVID-19. 

 

b) As despesas com locação de imóveis referem-se aos Meus Escritórios, Drogaria, 

e algumas subseções localizados diversas cidades em a CAAMG não possuí 

sede própria; 
 

c) As despesas com confraternização e eventos tem como principais o encontro de 

delegados (R$ 251.884) e a Conferência da Advocacia Mineira (R$ 712.669); 

 

d) Com a necessidade de estruturar as subseções foi orçado na revisão do orça-

mento da CAA/MG a rubrica de Melhorias estruturais da subseção com expec-

tativa de gasto de R$ 3.000.000, sendo realizado de R$ 1.755.355, com Obras 

de instalação de salas dos Advogados. 

 

e) A CAAMG recebeu apoio financeiro do FIDA em 2021 no valor de R$ 709.305 

para fazer frente a despesas com reforma e construção do Meu Escritório Gua-

jajaras e aquisição de computadores para as subseções. 

 

f) O aumento decorre da necessidade de proporcionar maior conforto e segurança 

aos advogados mineiros, a CAA-MG realizou construções, reformas e monta-

gens de parlatórios. 

  

g) Com a redução das limitações impostas pela pandemia do Coronavírus, a CA-

AMG realizou a campanha do Mês dos Advogados, com a realização eventos 

comemorativos no valor de R$ 473.671. 

 

27. PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE PLANO DE SAÚDE 

Nesta conta, foi registrada a despesa com provisão para perdas apuradas no plano de 

saúde conforme regra estabelecida pela Diretoria. Em 31 de dezembro de 2021 o valor 

da despesa reconhecida foi de R$ 2.392.680 31/12/2020 – R$ 1.545.492). 
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28. RESULTADO FINANCEIRO 

  
 

a) Variação dos rendimentos ocorreu devido ao aumento dos saldos das aplicações 

financeiras em 2021 em comparação a 2020 e incremento do CDI acumulado 

em 2021 de 4,39% (2020 - 2,75%). 

 
 
29. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 

As recuperações de perdas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 pode ser assim de-

monstrada: 

 

 

a) Em 2021 a CAAMG reconheceu R$ 15.914.510 de recuperação de perdas com 

repasse da OAB devido ao acordo firmado entre as duas entidades, no qual a 

OAB quitou integralmente o repasse estatutário do exercício de 2020, anterior-

mente provisionado como perda, conforme Nota explicativa nº 7.5; 

 

Em 2020, foi firmado entre a OAB/MG e CAA/MG um encontro de contas e liqui-

dação de valores a receber e a pagar entre as Entidades. Com isso, a CAA/MG 

contabilizou como recuperação de despesas dois imóveis sendo: i) um localizado 

em Belo Horizonte no valor de R$ 6.910.000; ii) outro localizado em Juiz de Fora 

sendo cujo valor foi de R$ 2.111.439 referente as edificações e iii) R$ 766.482,50 

dos 50% do terreno de propriedade da OAB/MG, totalizando R$ 9.787.922; e 

 

R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Rendimento de aplicação financeira a 2.805.721            1.022.898            
Outras receitas financeiras 1.480.921            1.520.082            
Alienação ativos (101.003)              59.177                 

4.185.639            2.602.157            
Despesas Financeiras
Descontos concedidos 31.901                 308.928               
Bancárias 537.181               478.627               
Outras financeiras 249.066               275.253               

818.148               1.062.808            

Resultado financeiro líquido 3.367.491            1.539.349            

R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Recuperação de perdas repasse OAB a 15.914.510          9.787.922            
Recuperação Perda no Recebimento de Cred b 892.659               210.435               

16.807.169          9.998.357            
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b) O aumento no exercício de 2021 decorre da recuperação de perdas com o plano 

OAB Saúde, tendo em vista o aumento do recebimento de valores em atraso de 

participantes. 
 
 
30. PARTES RELACIONADAS 

As Demonstrações contábeis da Entidade devem conter divulgações necessárias para 

chamar a atenção dos usuários para a possibilidade de o balanço patrimonial e a 

demonstração do resultado estarem afetados pela existência de partes relacionadas e 

por transações e saldos, incluindo compromissos, com referidas partes relacionadas. 

No caso da CAA/MG, as principais partes relacionadas se referem a OAB/MG, FIDA, 

além dos próprios Advogados da Ordem de Minas Gerais. As transações com partes 

relacionadas decorrente da natureza dos negócios praticados entre essas partes 

relacionadas. Essas informações são relevantes no contexto do entendimento das 

Demonstrações contábeis da Entidade e a divulgação destas informações são 

requeridas na Seção 33 da NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para pequenas e médias 

empresas. 

As transações com partes relacionadas em cada ano são as seguintes: 

 

 

 

R$
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Ativos
Contas a receber do Plano de Saúde OAB 7 8.055.490            9.723.801            
PECLD sobre contas a receber do Plano de Saúde OAB (732.083)              (4.690.813)           

7.323.407            5.032.988            

Passivos
Repasse a efetuar para OAB/MG 10 3.042.688            2.380.093            

3.042.688            2.380.093            

Resultado
Receita
Repasse estatutário OAB/MG 16 18.550.575          15.914.510          
FIDA 18 709.305               400.000               

19.259.880          16.314.510          

Despesas
PECLD Sobre repasse estatutário OAB/MG 16 -                           15.914.510          
Com assistência e ações sociais aos advogados 20 7.145.394            6.195.833            
Com programa anuidade zero 23 2.712.618            1.732.342            
Com  programa comissão subseção 23 161.699               -                       
Com apoio estatutario 24 18.921.214          7.803.342            
Recuperação de perdas repasse OAB 29 15.914.510          9.787.922            

44.855.435          41.433.949          
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31. COBERTURA DE SEGUROS 

A CAA/MG contratou coberturas de seguro em valores considerados pela Administração 

como suficientes para cobrir perdas em caso de eventual ocorrência de sinistro para 

alguns imóveis. O limite máximo de indenização para fins desta cobertura de seguro na 

data deste relatório é como segue: 

 

 

32. COVID - 19 

 

Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vá-

rios casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popu-

lar da China. Tratava-se de uma nova cepa (tipo) de coronavírus que não havia sido 

identificada antes em seres humanos e que posteriormente foi classificada como pan-

demia. 

 

A Entidade adotou as recomendações técnicas proferidas pelas entidades de enfreta-

mento ao novo coronavírus (Covid-19). Houve uma redução no fluxo de atividades por 

conta do isolamento social e medidas restritivas visando evitar a propagação do vírus 

sem comprometer a excelência dos serviços prestados à classe. 

 

Neste período, foram adotadas diversas políticas de suporte aos advogados atingidos 

pelas medidas de isolamento social, com o fornecimento de kits higiene (álcool em gel 

e máscaras), elevação dos auxílios alimentação, programas de isenção de anuidade 

para advogados com comprovada carência, redução do percentual de aumento do plano 

de saúde, montagens de salas de teleconferências em diversas subseções, dentre ou-

tras. 

 

 

 

 

Seguradora Nº apólice Bem Segurado Risco Inicio 
vigência

Final da 
vigência Valor coberto

Allianz Seguros S.A. 5177202140180056633 Bens constantes no Prédio da 
Rua Albita, 260

Incendio, eletricos, eventos da natureza, 
quebras, roubo e responsabilidade civíl. 16/07/2021 16/07/2022 4.000.000       

Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais 118.06.4048007

Bens contantes na Rua Barão 
de Ponte Alta, 1280 - 
Uberaba  (Centro de Lazer)

Incêndio, explosão , fumaça e queda de 
aeronave. Subtração de itens; Equipamentos 
estacionários; Equipamentos eletrônicos com 
cobertura de subtração.

22/03/2021 22/03/2022 1.200.000       

Allianz Seguros S.A. 5177202140180050450

Bens constantes Rua Des. 
Onofre M Junior, 190 ljs 
17,18 e 19 - São João Batista 
- Venda Nova

Incêndio e complementares; Responsabilidade 
civil 01/07/2021 29/06/2022 100.000         

Allianz Seguros S.A. 5177202140180025219
Bens constantes Av. Barão do 
Rio Branco, 2189 - Centro - 
Juiz de Fora

Incêndio e complementares; Responsabilidade 
civil 09/04/2021 09/04/2022 2.000.000       

Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais 118.06.4069146 Rua Guajajaras, 2287 - 

Centro Social BH

Incêndio, explosão , fumaça e queda de 
aeronave. Danos elétricos, perda de aluguel e 
responsabildade civil

09/02/2022 09/02/2023 3.445.000       

Allianz Seguros S.A. 118981798
Rua Ouro Fino, 395 sl 610 - 
Cruzeiro - Espaço Saude e 
Bem Estar

Incêndio, explosão , fumaça e queda de 
aeronave. Danos elétricos, perda de aluguel e 
responsabildade civil

01/02/2022 01/02/2023 80.000           

Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais 17.764-8 Acidentes Pessoais coletivos Morte acidental, invalidez por acidente, cesta 

básica em caso de morte, assistência funeral. 08/02/2022 07/03/2022 57.504           

Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais 310.06.4000084 D&O Diretoria da CAAMG Responsabilidade civil Administradores e 

Diretores 28/02/2022 28/01/2023 1.000.000       

Liberty Seguros S.A. Diversas Acidentes Pessoais Estagiários Morte acidental, invalidez acidental, despesas 
médicas e hospitalares, assistência funeral. Diversas Diversas 750.000         

12.632.504  
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33. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA CAA/MG 

Em 07 de janeiro de 2022, foi aprovado o novo Estatuto da Caixa de Assistência dos 

Advogados de Minas Gerais, com as alterações no Artigo 11º, Artigo 12º, Artigo 40º  

 

Artigo 11º:  
Inserção do inciso IV - do auxílio por calamidade; 

 

Artigo 12º: 
Inserção do inciso VIII – Apoio a subseção na construção, reforma e aquisição de 

máquinas e equipamentos; 

 

Inserção do inciso IX – Apoio a subseção implementação novos planos de saúde; 
 

Inserção do § 3 – Estabelece uma alçada para o presidente para concessão de 

apoios urgentes. 

 
Artigo 40:  
Alteração inciso I do percentual de comunicação de 2% (dois por cento) para 5% 

(cinco por cento) e da base de cálculo de receita mensal para receita brut anua do 

exercício anterior; 

 

Alteração do inciso II do percentual de 20% (vinte por cento) para 40% (quarenta 

por cento) e da base de cálculo de receita anual do exercício anterior para receita 

líquida do exercício anterior; 

 

Alteração do inciso III da receita líquida mensal remanescente para receita líquida 

mensal remanescente do exercício anterior; 

 

Inserção do inciso IV limitando o valor da reserva estatutária em 50% (cinquenta por 

centro) da receita bruta do exercício anterior; 

 

Parágrafo Único: Inserção da possibilidade de utilização da reserva de contingência 

em compromissos advindos do plano de saúde. 

 

 
                                                              *** 


