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Aos Administradores 
Caixa de Assistência dos Advogados 
De São Paulo - CAASP 
  
Examinamos as demonstrações financeiras da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo 
- CAASP ("CAASP") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as 
demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 
 
A administração da CAASP é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para 
pequenas e médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas", e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou por erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a 
auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os 
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da CAASP para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da CAASP. Uma auditoria inclui também a 
avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 
 
Opinião 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caixa de 
Assistência dos Advogados de São Paulo - CAASP em 31 de dezembro de 2015, o desemprenho 
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 para pequenas e médias empresas. 
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Ênfase 
 
Chamamos a atenção para a Nota 7 às demonstrações financeiras, que se refere a receitas 
estatutárias a receber - longo prazo corroborada por Instrumento Particular de Consolidação, 
Novação, Mútuo e Confissão de Dívida entre a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo 
(OAB/SP) e a CAASP no valor a receber de R$ 33.668 mil em 31 de dezembro de 2015 (2014 - 
R$ 31.701 mil), cujo prazo e forma de recebimento depende de entendimentos entre OAB/SP e 
CAASP. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. 
 
 
São Paulo, 23 de maio de 2016 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
Geovani da Silveira Fagunde 
Contador CRC 1MG051926/O-o “S” SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo – CAASP 
 
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

 

Ativo 2015 2014 Passivo e patrimônio social 2015 2014

Circulante Circulante

 Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 24.530              32.605          Fornecedores (nota 9) 4.973                 4.928               

 Contas a Receber usuários e outros recebiveis (nota 5) 28.984              27.333          Obrigações e Provisões Trabalhistas e Encargos (nota 10) 6.012                 5.614               

 Estoques(nota 6) 12.178              11.044          Impostos e Provisões (nota 11) 610                    3.435               

65.692              70.982          11.595              13.977             

Não Circulante Não Circulante

Receitas Estatutárias a Receber (nota 7) 33.668              31.701          Contribuições Estaturárias Exercícios Futuros (nota 12) 1.215               

Créditos a Recuperar (nota 5) 556                    Provisão para Causas Trabalhistas (nota 13) 1.500                 941                  

Imobilizado (nota 8) 8.825                 7.458             Impostos e Parcelamentos (nota 14) 663                    748                  

43.049              39.159          2.163                 2.904               

Patrimônio Social (nota 2.10) 94.983              93.260             

Total do Ativo 108.741            110.141        Total do Passivo e Patrimônio Social 108.741            110.141          

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras  



 
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo – CAASP 
 
Demonstrações do resultado e do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

Demonstração do resultado do exercício 2015 2014

Receitas Estatutárias (nota 15.1)

Receitas Estatutárias 46.493           46.042   

Total Receitas Estatutárias 46.493           46.042   

Receitas Extraordinárias

Vendas e Serviços

   Receitas de vendas e serviços (notas 15.2 e 15.3) 102.541         93.638   

   (-) Custo das vendas e serviços (notas 15.2 e 15.4) (105.247)        (98.157)  

Resultado com vendas e serviços (2.706)            (4.519)    

Parcerias e Patrocínios (nota 15.5)

Parcerias e Patrocínios 23.173           20.762   

23.173           20.762   

Outras Receitas (nota 15.6) 2.329              6.950     

Resultado Operacional Bruto 69.289           69.235   

Despesas Ordinárias

Operacionais

   Pessoal e Encargos Sociais (notas 15.7 e 15.8) 48.948           42.843   

   Despesas Operacionais (nota 15.9) 14.916           14.216   

63.864           57.059   

Despesas com Benefícios (nota 15.10) 8.354              7.520     

Outras Despesas  (nota 15.11) 1.107              3.419     

Resultado Operacional (4.036)            1.237     

Resultado Financeiras 

Receitas Financeiras  (nota 15.6) 8.335              9.674     

Despesas Financeiras (nota 15.11) (2.576)            (2.436)    

Receitas Financeiras Líquidas 5.759              7.238     

Resultado do Exercício 1.723              8.475     

Demonstração do resultado abrangente 2.015              2.014     

Resultado do Exercício 1.723              8.475     

Outros Resultados Abrangentes -                  -          

Resultado Abrangente 1.723              8.475     

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

 
 



 
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo – CAASP 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio social 
Em milhares de reais 

 
 

Patrimônio Social Resultados Patrimônio Social Final

Em 31 de dezembro de 2013 83.079                  1.706         84.785                            

Transferência para patrimônio (nota 2.10) 1.706                    (1.706)        

Resultado do Exercício 8.475         8.475                              

Em 31 de dezembro de 2014 84.785                  6.769         93.260                            

Transferência para patrimônio (nota 2.10) 8.475                    (8.475)        

Resultado do Exercício 1.723         1.723                              

Em 31 de dezembro de 2015 93.260                  (6.752)        94.983                            

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

 
 



 
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo – CAASP 
 
Demonstração do fluxo de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

2015 2014

Fluxo de caixa de atividades operacionais

Resultado do Exercício 1.723         8.475      

Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa

   Depreciação 1.325         1.052      

   Baixas do Imobilizado (nota 8) 44               65           

   Contribuição Estatutária de Exercícios Futuros (nota 12) (1.215)        193         

   Provisão para Causas Trabalhistas (nota 13) 559            (404)        

2.436         9.381      

Variações no capital circulante e não circulante

 Ativas

   Recebíveis (notas 5 e 7) (4.174)        (2.887)    

   Estoques (nota 6) (1.134)        557         

(5.308)        (2.330)    

 Passivas

   Fornecedores e Outras Contas a Pagar (nota 9) 45               (145)        

   Obrigações e Provisões Trabalhistas e Encargos (nota 10) 398            568         

   Impostos e Provisões (nota 11) (2.910)        (6.787)    

(2.467)        (6.364)    

Caixa líquido das atividades operacionais (5.339)        687         

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

   Adições do Imobilizado (nota 8) (2.736)        (1.429)    

Aumento de caixa e equivalentes de caixa (8.075)        (742)        

Caixa e equivalência de caixa

  No início do exercício 32.605       33.347   

  No final do exercício (nota 4) 24.530       32.605   

Aumento de Caixa e equivalentes de caixa (8.075)        (742)        

As notas expl icativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

 



 
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo – CAASP 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2015 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma  
 
Nota 1 – Informações gerais 
 
A Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, CAASP (“Entidade” ou “CAASP”), foi 
constituída por deliberação do Conselho Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do 
Brasil, em Sessão de 03 de fevereiro de 1936, nos termos do correspondente Regimento e, 
oficializada pelo Decreto-Lei 4563 de 11 de agosto de 1942, regulamentado pelo Decreto 11051 
de 08 de dezembro de 1942. É regida pela citada legislação federal, mormente pelo artigo 62 e 
parágrafos da lei 8906 de 04 de julho de 1994, pelo Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia 
da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e pelas demais normas pertinentes. 
 
A CAASP, com sede própria na cidade de São Paulo, é uma Entidade com personalidade jurídica 
própria constituída com a finalidade de prestar serviços, benefícios e assistência social aos 
advogados, estagiários e seus dependentes inscritos na OAB-SP e em dia com suas anuidades. 
 
Nota 2 – Resumo das principais políticas contábeis 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 
 
2.1 – Bases de preparação e apresentação 
 
As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, consubstanciadas no pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis CPC PME (R1) e nas disposições aplicáveis às instituições sem fins lucrativos, ITG 
2002 - "Entidade Sem finalidade de Lucros" e NBC TG 1000 - "Contabilidade para Pequenas e 
Médias Empresas", expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que visam orientar 
o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas 
pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucros, e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes 
com as utilizadas pela administração na sua gestão. 
 
A preparação de demonstrações financeiras, em conformidade com o CPC PME (R1), requer o 
uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Entidade no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que 
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na 
Nota 3. 
 
As demonstrações financeiras consideram ainda em sua elaboração, o Estatuto da Advocacia e 
da OAB, instituído pela Lei 8.906/94, o Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e 
os Provimentos anunciados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
 
2.2 – Moeda de apresentação 
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Entidade atua ("moeda funcional"). As demonstrações 
financeiras estão apresentadas em milhares de reais. 
 



 
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo – CAASP 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2015 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma  
 
2.3 – Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações 
financeiras em CDB (Certificado de Depósito Bancário) lastreada em DI, com possibilidade de 
resgate imediato, de alta liquidez, com insignificantes riscos de mudanças e perdas e classificados 
como de curto prazo pela intenção da administração de mantê-los para negociação. 
 
2.4 – Contas a receber de usuários, outros recebíveis e receitas estatutárias a receber 
 
As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor da transação. Representam 
provisões de recebimento de repasses de anuidades a título de Contribuição Estatutária da Ordem 
dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo, de vendas a crédito de serviços a usuários, de 
auxílios concedidos em caráter reembolsável a usuários, de créditos com fornecedores referentes 
a devoluções de compras, de valores a receber de parceiros a título de patrocínios de eventos e 
campanhas realizados no decorrer do exercício, de créditos sub-judice, caucionados e 
compensatórios passíveis de recuperação, além de obrigações trabalhistas que, apesar de 
antecipadas neste exercício, suas proporcionalidades e competências se estendem ao exercício 
seguinte.  
 
2.5 – Estoques 
 
Os valores de estoques e almoxarifado estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição 
e seu valor recuperável e líquido para realização na data do balanço, em casos de perdas e 
desvalorização, seus efeitos são considerados e reconhecidos no resultado do exercício. 
 
2.6 – Imobilizado 
 
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da 
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos 
diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela 
administração, excluindo, quando aplicável, custos de financiamentos. 
 
A Entidade inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição 
somente quando provável que este custo lhe proporcione futuros benefícios econômicos. O valor 
contábil das peças substituídas é baixado e todos os outros reparos e manutenções são 
contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. 
 
Os terrenos não são depreciados. A depreciação dos ativos é calculada com base no método 
linear para alocação de custos, menos o valor residual durante a vida útil, que é estimada 
conforme “Nota 8”. 
 
Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e 
ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última 
data de balanço. 
 
Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com 
o valor contábil e são reconhecidos em "ganhos ou perdas com imobilizado” na demonstração do 
resultado. 
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Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2015 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma  
 
Os veículos registrados no ativo imobilizado estão segurados. As coberturas foram contratadas 
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de 
seguros. 
 
2.7 – Redução ao valor de recuperação de ativos financeiros e não financeiros 
 
A redução do valor recuperável dos ativos (“impairment”) é reconhecida como perda quando o 
valor de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa registrado contabilmente for maior do que 
o seu valor recuperável. Uma unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos 
que gera fluxos de caixa, substanciais, independentemente de outros ativos ou grupos de ativos. 
As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas no resultado do período em que 
foram identificadas. 
 
Em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, a Entidade não tem conhecimento de 
quaisquer eventos relevantes que pudessem afetar a capacidade de recuperação dos valores 
registrados em seus ativos. 
 
2.8 – Fornecedores e contas a pagar 
 
As contas a pagar e fornecedores são reconhecidas pelo custo amortizado. 
 
2.9 – Provisões  
 
As provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação. 
 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para 
liquidar a obrigação. O aumento ou variação que ocorrer no valor da obrigação em decorrência da 
passagem do tempo é reconhecido diretamente em conta de resultado no exercício.  
 

2.10 – Patrimônio Social 
 
A cada final de exercício, o resultado anterior é transferido para a conta de Patrimônio, dessa 
forma, este último representa o valor acumulado dos resultados apurados anualmente, inclusive 
do último exercício de 2015, e estão demonstrados no Quadro Mutações do Patrimônio Social. 
 
2.11 – Reconhecimento da receita 
 
A CAASP efetua o reconhecimento da receita por regime de competência, para as receitas 
estatutárias, parcerias e operacionais. 
 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Entidade. A receita é 
apresentada líquida de impostos, devoluções, abatimentos e descontos. Geralmente, o montante 
de receitas brutas é equivalente ao valor dos cupons fiscais e recibos emitidos e a receita é 
reconhecida quando da mercadoria ou serviço entregue ao usuário. A receita é reconhecida 
quando o valor da mesma pode ser mensurado com segurança. A Entidade opera com venda de 
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Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2015 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma  
 
medicamentos e livros, além de serviços de odontologia e rede médica. As vendas são, 
geralmente, realizadas em dinheiro, por meio de cartão de crédito e débito, boletos bancários ou 
através de descontos em folha de pagamento para o caso de vendas a funcionários da própria 
entidade e da OAB/SP. 
 
2.12 – Receita e Despesa financeira 
 
A receita e despesa financeira são reconhecidas, quando aplicável, com base no método de taxa 
de juros efetiva. 
 
Nota 3 – Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
A Entidade faz estimativas e estabelece premissas com relação ao futuro, baseada na experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. Por definição, as 
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As 
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo de causar um ajuste relevante nos 
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício estão demonstradas pela 
provisão para devedores duvidosos (Nota 5), depreciação do imobilizado (Nota 8) e pelas 
provisões citada na Nota 11.  
 
Nota 4 – Caixa e equivalentes de caixa 
 
Os valores de Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2015 e 2014 estão 
apresentados abaixo: 
 

Tipo dez/15 dez/14

Caixa e Contas Correntes 267 550

Certificado de Depósito Bancário(nota 2.3) 24.263 32.055

Total 24.530 32.605  
 

Os Certificados de Depósito Bancário são lastreados em DI. Os rendimentos do exercício findo em 
31 de dezembro de 2015 foram R$ 4.495 (2014 R$ 4.219), registrados na conta “Rendimentos de 
Aplicações Financeiras” (Nota 15.6). 
 
Nota 5 – Contas a receber de usuários e outros recebíveis 
 
Os valores de Contas a receber e outros recebíveis em 31 de dezembro de 2015 e 2014 estão 
distribuídos da seguinte maneira: 
 

Origem dez/15 dez/14

Contribuição Estatutária (a) 16.758 16.640

Serviços e Benefícios Reembolsáveis (b) 9.838 8.436

Creditos com Fornecedores 594 711

Adiantamentos e Despesas Antecipadas 54 864

Créditos com Parcerias 821 0

Outros 919 682

Total 28.984 27.333  
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Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2015 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma  
 
(a) Os valores registrados em ativo circulante como “Contribuições Estatutárias” referem-se ao 
repasse de 20% sobre os valores a receber de anuidades dos advogados, pela OAB/SP à CAASP 
baseados em estimativas realizadas pela OAB/SP. 
 
A OAB/SP realiza anualmente ajustes e revisões das Provisões Para Devedores Duvidosos das 
Contribuições Estatutárias a Receber de Exercícios Anteriores. No exercício de 2015 tais ajustes 
corresponderam a R$ 388, que refletiram nos saldos dos repasses à CAASP contabilizados como 
ativos de “Provisões de Contribuições Estatutárias” em contrapartida das “Receitas de 
Contribuições Estatutárias – Outros Exercícios”. 
 
Dessa maneira, o saldo da rubrica Contribuição Estatutária em 31 de dezembro de 2015 e 2014 é 
composto da seguinte maneira: 

 
Descrição Dez – 2015 Dez – 2014

Contribuição Estatutária 2015 756

Provisão Contribuição Estatutária 2009 0 44

Provisão Contribuição Estatutária 2010 154 647

Provisão Contribuição Estatutária 2011 700 1.335

Provisão Contribuição Estatutária 2012 1.346 2.195

Provisão Contribuição Estatutária 2013 2.381 3.676

Provisão Contribuição Estatutária 2014 3.643 7.824

Provisão Contribuição Estatutária 2015 7.778 919

Total 16.758 16.640  
 

(b) Os créditos a receber referentes aos serviços e benefícios reembolsáveis em 31 de dezembro 
de 2015 e 2014 estão distribuídos da seguinte forma: 
 

Forma de Recebimento Dez – 2015 Dez – 2014

Cheques 55 106

Cartões (*) 9.117 7.669

Convênios 149 96

Boletos Bancários 516 518

Outros 1 47

Total 9.838 8.436  
 
(*) Os valores a receber junto as Administradoras de Cartões estão provisionados com expectativa 
de recebimento nos cinco primeiros meses do exercício seguinte, pelo limite máximo de parcelas 
praticado pela entidade para venda de produtos e serviços, tendo a expectativa de seus 
vencimentos estabelecidos da seguinte forma:  

 
Mês de Recebimento Dez – 2015 Dez – 2014

Jan 4.721 4.043

Fev 2.166 1.690

Mar 1.246 1.127

Abr 651 533

Mai 333 276

Total 9.117 7.669  
 

Em 2015 foram transferidos dos recebíveis no ativo circulante para não circulante, valores a 
receber no montante de R$ 556 referentes a depósitos judiciais de processos civis e tributários de 
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longa data e que ainda não tiveram suas decisões promulgadas. Os registros foram alocados em 
conta específica denominada créditos a recuperar. 
 
Nota 6 – Estoques / Almoxarifado 
 
Os valores de estoques em 31 de dezembro de 2015 e 2014 estão distribuídos da seguinte 
maneira: 

Descrição Dez – 2015 Dez – 2014

Estoques de Farmácias 8.474 7.296

Estoques de Livrarias 3.490 3.586

Material de Consumo – Almoxarifado 214 162

Total 12.178 11.044  
 
O custo dos estoques reconhecidos (custos de mercadorias vendidas) no resultado do exercício 
de 2015 totalizou R$ 98.302 (R$ 90.472 em 2014). (Nota 15.2) 
 
Nota 7 – Receitas Estatutárias a Receber - Longo Prazo Contrato de Mútuo OAB e CAASP 
 
O saldo de R$ 33.668 resultado da soma do valor do Contrato de Mútuo e sua respectiva 
atualização, a receber em 31 de dezembro de 2015 da OAB-SP, está suportado por Instrumento 
Particular de Consolidação, Novação, Mútuo e Confissão de Dívida datada de 23 de setembro de 
2003, renovado por Instrumento Particular de Aditivo de Contrato Mútuo firmado em 25 de 
fevereiro de 2013, sendo o respectivo montante corrigido mensalmente conforme índice IPC-FIPE. 
Nesse contexto, o valor da correção do respectivo contrato no exercício de 2015 foi de R$ 3.432 
(2014 R$ 1.642), registrado na rubrica Contribuição Estatutária OAB/SP da Demonstração do 
Resultado (Nota 15.1). 
 
No exercício de 2015 foi amortizado nessa conta o valor de R$ R$ 1.465 pelo pagamento de 
despesas com Seguros dos Advogados, sendo essa prática, adotada de comum acordo entre as 
duas Diretorias. 
 

Descrição dez/15 dez/14

Contribuição Estatutária Contrato Mútuo e Correção 33.668 31.701  
 

Nota 8 – Imobilizado 
 
Os valores de Ativo Imobilizado e suas Depreciações em 31 de dezembro de 2015 e 2014 estão 
compostos como segue: 
 

Taxa 

Depreciação

Custo Depreciação Líquido % ano

Imóveis e Edificações 3.836         (2.800)         1.036          1.190                4                       

Terrenos 882             882              882                    -

Veículos 611             (311)             300              372                    10                     

Móveis e Utensíl ios 3.647         (2.132)         1.515          1.227                10                     

Instalações 1.528         (1.481)         47                52                      10                     

Instalações Telefônicas 257             (193)             64                70                      10                     

Máquinas e Equipamentos 1.877         (1.362)         515              438                    10                     

Equipamentos e Sistemas de Informática 5.780         (4.013)         1.767          791                    20                     

Benfeitorias 6.293         (3.594)         2.699          2.436                4                       

Totais 24.711       (15.886)       8.825          7.458                

Exercício – 2015
Descrição Líquido – 2014
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As movimentações de Ativo Imobilizado estão assim representadas: 
 

Saldo Inicial Saldo Atual

2014 Adições Baixas 2015

Imóveis e Edif icações 3.836                3.836              
Terrenos 882                   882                 
Veículos 600                   82                (71)              611                 
Móveis e Utensílios 3.192                498              (43)              3.647              
Instalações 1.524                8                  (4)                1.528              
Instalações Telefônicas 253                   4                  257                 
Maquinas e Equipamentos 1.770                153              (46)              1.877              
Equipamentos e Sistemas de Informática 4.336                1.490           (46)              5.780              
Benfeitorias 5.795                501              (3)                6.293              
Custo 22.188              2.736           (213)            24.711            

Saldo Inicial Saldo Atual

2014 Adições Baixas 2015

Imóveis e Edif icações 2.646                154              2.800              
Veículos 228                   123              (40)              311                 
Móveis e Utensílios 1.965                202              (35)              2.132              
Instalações 1.472                14                (5)                1.481              
Instalações Telefônicas 183                   10                193                 
Maquinas e Equipamentos 1.332                75                (45)              1.362              
Equipamentos e Sistemas de Informática 3.545                512              (44)              4.013              
Benfeitorias 3.359                235              3.594              
Depreciação 14.730              1.325           (169)            15.886            

Imobilizado Líquido 7.458                1.411           (44)              8.825              

Saldo Inicial Saldo Atual

2013 Adições Baixas 2014

Imóveis e Edif icações 3.836                3.836              
Terrenos 882                   882                 
Veículos 587                   157              (144)            600                 
Móveis e Utensílios 2.783                467              (58)              3.192              
Instalações 1.524                1.524              
Instalações Telefônicas 251                   2                  253                 
Maquinas e Equipamentos 1.700                153              (83)              1.770              
Equipamentos e Sistemas de Informática 4.121                271              (56)              4.336              
Benfeitorias 5.416                379              5.795              
Custo 21.100              1.429           (341)            22.188            

Saldo Inicial Saldo Atual

2013 Adições Baixas 2014

Imóveis e Edif icações 2.493                153              2.646              
Veículos 195                   121              (88)              228                 
Móveis e Utensílios 1.850                165              (50)              1.965              
Instalações 1.455                17                1.472              
Instalações Telefônicas 174                   9                  183                 
Maquinas e Equipamentos 1.342                71                (81)              1.332              
Equipamentos e Sistemas de Informática 3.308                294              (57)              3.545              
Benfeitorias 3.137                222              3.359              
Depreciação 13.954              1.052           (276)            14.730            

Imobilizado Líquido 7.146                377              (65)              7.458              

Custo
Totais

Depreciação
Totais

Exercício 2015

Custo
Totais

Depreciação
Totais

Exercício 2014
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Nota 9 – Fornecedores  
 
O saldo da conta de fornecedor refere-se principalmente a aquisição de produtos comercializados 
nas farmácias e livrarias da entidade. 
 
 

2015 2014

4.973 4.928

Fornecedores

 
 
 
Nota 10 – Obrigações e Provisões Trabalhistas e Encargos 
 
As provisões trabalhistas levam em consideração o direito adquirido pelos funcionários no que diz 
respeito a férias vencidas e proporcionais, bem como, os respectivos encargos incidentes. 
 
A CAASP por ser um órgão da Ordem dos Advogados do Brasil goza de imunidade tributária em 
relação a seus bens, rendas e serviços conforme parágrafo 5º do Artigo 45 da Lei Federal 8906/94 
de 4 de julho de 1994. Os valores constantes nessa rubrica no passivo circulante, portanto, 
referem-se a retenções na fonte e à cota patronal da folha de salários e demais encargos 
trabalhistas (FGTS-PIS-Outros). 
 
 

Tipo 2015 2014

Provisão de Férias 4.422 4.240

Encargos 1.590 1.374

Total 6.012 5.614  
 
 
Nota 11 – Impostos e Provisões  
 
O saldo de R$ 364 em 2015 representa parcelamentos de Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos – ITBI e outros passivos de menor 
relevância junto à Prefeitura Municipal de São Paulo.  
 
 

Descrição 2015 2014

Parcelamentos PMSP (IPTU e ITBI) 364 389

Multas (Conselho Regional Farmácia - CRF) 0 1.800

Outros 246 1.246

Total 610 3.435  
 
 
Até o exercício de 2014 a Entidade mantinha provisão de passivo de contingência no valor de R$ 
1.800, relacionada a multas aplicadas à entidade pelo CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia 
do Estado de São Paulo) sem elementos suficientes para uma possível reversão. Em 2015 foi 
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solicitada a reavaliação e o detalhamento das informações dos autos de infração e dos 
respectivos prazos prescricionais e com base no parecer do departamento jurídico da Entidade, a 
provisão foi revertida no resultado, na conta “Outras Receitas”. 
 
 
Nota 12 – Passivo Não Circulante – Contribuição Estatutária Exercícios Futuros 
 
 
A rubrica registra receitas referentes ao exercício futuro recebidas antecipadamente. Em 2015 não 
houve recebimento de receita antecipada relacionada ao exercício de 2016.  
 

Tipo 2015 2014

Contribuição Estatutária Exercícios Futuros 0 1.215  
 
 
Nota 13 – Passivo Não Circulante - Provisão para Causas Trabalhistas 
 
A Entidade tem passivos relacionados a ações judiciais decorrentes do curso normal das suas 
atividades, não sendo esperada nenhuma exigibilidade além daquelas provisionadas. Os valores 
de Provisão para Causas Trabalhistas que totalizam R$ 1.500 (2014 R$ 941), representam 
provisões de passivo trabalhista decorrentes de perdas prováveis de ações sub-judice de 
funcionários e terceirizados contra a Entidade. Essa rubrica tem seu saldo reavaliado anualmente 
pelos consultores jurídicos de acordo com as expectativas e andamento dos processos. 

 
 
Nota 14 – Passivo Não Circulante – Impostos e parcelamentos 
 
O saldo de R$ 663 (2014 – R$ 748) da Rubrica de Impostos e Parcelamentos a pagar, representa 
valores das parcelas a vencer em Longo Prazo do parcelamento (PPI) junto à Prefeitura Municipal 
de São Paulo referente à Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis Intervivos – ITBI. 
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15 – Despesas e Receitas 

 
15.1 Receitas Estatutárias 2015 2014 15.7 Despesas Pessoal 2015 2014

Contribuição Estatutária OAB / SP 42.228   43.024   Ordenados 24.374  21.993  

Correção Monetária Contrato Mútuo 3.432      1.642      Vale Refeição 3.106     3.057     

Notas Débito OAB / SP 208           66              Assistência Médica 3.255     2.017     

Contr Estatutária Ex Anteriores (Estornos) 388           769           Vale Transporte 634         541         

Outras Receitas Estatutárias 237           541           Autônomos 140         148         

46.493   46.042   Horas Extras 333         364         

Outras Despesas 1.977     836         

15.2 Mercadorias 2.015      2.014      33.819  28.956  

Receitas Farmácias e Livrarias 94.449   85.434   

(-) Custos Farmácias e Livrarias (98.302)  (90.472)  15.8 Despesas Encargos Sociais 2015 2014

(3.853)     (5.038)     INSS 6.759     6.079     

Férias e 13º 5.483     5.134     

15.3 Receitas com Serviços 2.015      2.014      FGTS 2.584     2.266     

Odontologia 4.044      3.901      Outras Despesas 303         408         

Convênios Médicos 3.758      4.058      15.129  13.887  

Clube de Serviços 238           204           

Caasp-Shop 17              23              15.9 Despesas Operacionais 2015 2014

Esporte e Lazer 35              18              Ocupações 1.763     1.408     

8.092      8.204      Utilidades e Serviços 1.915     1.776     

Contribuições 25            31            

15.4 Custos com Serviços 2.015      2.014      Materiais 2.198     1.952     

Odontologia (1.433)     (1.345)     Serviços Terceiros 3.698     3.224     

Convênios Médicos (5.512)     (6.340)     Alimentação 227         205         

(6.945)     (7.685)     Veículos Próprios 244         223         

Viagens e Locomoções 417         438         

15.5 Receitas Parcerias e Patrocínios 2.015      2.014      Comunicação 1.473     1.395     

Sistema de Saúde e Seguros 22.370   19.744   Depreciação 1.325     1.052     

Patrocínios e Eventos 714           741           Reuniões e Outros Eventos 1.595     2.404     

Outras Parcerias 89              277           Tributárias 36            38            

23.173   20.762   Estatutárias -           70            

14.916  14.216  

15.6 Outras Receitas 2.015      2.014      

Financeiras (a) 8.335      9.674      15.10 Despesas com Benefícios 2015 2014

Outras Receitas (b) 2.329      6.950      Auxílios 4.211     3.763     

10.664   16.624   Seguro de Vida e 0800 Emergências 2.838     2.418     

Outros Benefícios 1.305     1.339     

Total Receitas 77.624   78.909   8.354     7.520     

15.11 Extraordinárias 2015 2014

Financeiras (c) 2.576     2.436     

Outras Despesas (d) 1.107     3.419     

3.683     5.855     

Total Despesas 75.901  70.434   
 
(a) As receitas financeiras compreendem os valores de descontos e abatimentos obtidos 
R$ 3.869 em 2015 (2014 R$ 4.867) e referem-se basicamente a descontos sobre 
aquisições de produtos de farmácias e livrarias. 
 
(b) O valor de Outras Receitas demonstrado na nota 15.6 é composto em quase sua totalidade 
por reversões de provisões realizadas no exercício de 2015 R$ 1.972 (2014 - R$ 6.806). 
 



 
Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo – CAASP 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras em 31 de dezembro de 2015 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma  
 
(c) As despesas financeiras correspondem basicamente aos valores cobrados pelas 
administradoras de cartões pela utilização dos serviços. A despesa no exercício monta R$ 2.429 
(2014 R$ 2.185). 
 
(d) O valor de Outras Despesas demonstrado na nota 15.11 representa em quase sua totalidade à 
participação da CAASP em despesas eventuais e no custo manutenção das subsecções da 
OAB/SP, participação essa acordada entre as diretorias das duas entidades. Em 2015 esse valor 
foi de R$ 1.054 (R$ 3.386 em 2014). 

Nota 16 – A Diretoria 

A CAASP é administrada por uma Diretoria composta por presidente, vice-presidente, secretário-
geral, tesoureiro, secretário-geral adjunto, diretor da Área Médica, diretor da Área Odontológica, 
diretor de Serviços ao Advogado e diretores executivos, eleita na segunda quinzena do mês de 
novembro do último ano de mandato, juntamente com os membros do Conselho Seccional de São 
Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por cédula única e votação direta dos advogados 
regularmente inscritos. Os diretores não recebem nenhum tipo de remuneração no exercício de 
suas atividades pela Entidade. 

Nota 17 - Trabalho Voluntário 

Atendendo a Resolução CFC Nº 1.409, de 21 de setembro de 2013 aprovando a NBC ITG 2002 - 
Entidade sem Finalidade de Lucros, a qual interpreta que o trabalho voluntário deve ser 
reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso 
financeiro, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela CAASP. 

A mensuração do trabalho voluntário foi efetuada com base nos valores praticados por 
profissionais, com base na tabela de salários de advogados divulgada pelo Sindicato dos 
Advogados do Estado de São Paulo. Os valores na data base de 31 de dezembro de 2015 foram 
considerados irrelevantes para fins das Demonstrações Financeiras. 
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