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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANO BASE 2018

ILUSTRES MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO DOS
ADVOGADOS BRASILEIROS

I – NOTAS INTRODUTÓRIAS

Em atendimento à indicação da Excelentíssima Senhora Presidente do Instituto dos
Advogados Brasileiros, a ilustre advogada Rita de Cássia Sant'Anna Cortez, é com
zelo e honra que aceitei a qualidade de RELATOR perante esse prestigiado Conselho
Superior, com vistas à apresentação do Balanço de Demonstrações Financeiras do
exercício social, encerrado em 31 de dezembro de 2018, e da Previsão Orçamentária
para o exercício de 2019.
Registra-se inicialmente, que o Balanço ora submetido à apreciação desse Colegiado
foi elaborado respeitando as normas contábeis em vigor e encontra-se devidamente
subscrito pelo contador Sr. Rubens Eduardo Friedrich e pela Presidente do IAB, Dra.
Rita de Cássia Sant'Anna Cortez, apresentando demonstrações financeira e
patrimonial compatível com o exercício de 2018 e suas respectivas previsões
orçamentárias, seguindo o modelo das últimas administrações.
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Acompanham o presente relatório o Balanço Patrimonial de 2018, a Previsão
Orçamentária para 2019, bem como as competentes certidões negativas do FGTS,
Receita Federal e INSS.
II

–

DO

BALANÇO

PATRIMONIAL

E

DAS

ATIVIDADES

INSTITUCIONAIS
Os números apresentados indicam, com clareza, que a administração do IAB,
respaldada nas deliberações de sua Diretoria, sob a coordenação da Presidente Rita
de Cássia Sant'Anna Cortez, vem mantendo um viés de contínua reformulação
estrutural e organizacional do Instituto, um controle contábil eficiente, que vem
assegurando o equilíbrio financeiro da instituição.
O IAB terminou o ano de 2018 com excelentes resultados administrativos e
contábeis, alcançando o equilíbrio de suas receitas e despesas no exercício de 2018
e mantendo posição superavitário em seu orçamento e balanço patrimonial,
alcançando o superávit no exercício 2018 no valor de R$ 120.239,59 (cento e vinte
mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
O superávit foi cerca de 06 (seis) vezes superior à meta orçamentária aprovada para
o ano de 2018, o que denota a qualidade da administração financeira e administrativa
do IAB.
O ano de 2018 do IAB foi marcado por intensa atividade institucional, que permitiu
ao nosso tradicional Instituto expressiva projeção nacional, reconhecida pela
sociedade acadêmica, Advocacia e os Poderes da República.
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Nesta mesma linha de pensamento, é notória e dinâmica dos trabalhos do Instituto,
refletida na produção de diversas iniciativas tais como Centro de Memória do IAB;
Revista Digital; Câmara de Mediação; Reuniões com Institutos de Advogados
Estaduais; Assinatura de Termos de Cooperação Técnica, com destaque para
publicação do IAB na página da Tribuna do Advogado da OAB-RJ e na Revista
Cidadania e Justiça; presença da presidente do IAB, Dra. Rita Cortez, representando
o IAB em diversos eventos terceiros; celebração de inúmeros convênios com
instituições jurídicas e entidades de representação da advocacia, em parceria;
alteração nos meios de comunicação do IAB, ressaltando o novo layout do site,
sessões plenárias e pautas; criação de normas internas para eventos, comissões e
biblioteca, destacando o uso do espaço da biblioteca para lançamentos de livros;
Intensificação de notícias na imprensa; Instalação da Escola Superior do IAB –
ESAIB; Edição de livros com a chancela do IAB; reestruturação funcional;
Comemoração dos 175 anos do IAB com intensa programação; Ingresso do IAB
como amicus curiae, em várias ações; representação do IAB em eventos no exterior,
a saber: UIA, pelo Doutor Paulo Malta Lins e Silva, FIA pelo Doutor Fernando
Fragoso, Doutor Fábio Túlio Viana, na Espanha, Dr. Cláudio Carneiro e Dr.
Raimundo Nonato, em Portugal, Dr Sérgio Sant´Anna, apenas para citar algumas
iniciativas no exterior; criação de novas comissões de Direito Cooperativo, Direito
Digital, Direito do Comércio Internacional, Compliance e Governança, Defesa das
Pessoas com Deficiência e de Igualdade Racial; confraternização de final de ano
com a presença de mais de duzentos associados; Aproximação dos institutos
estaduais; Agraciamento com as medalhas Levi Carneiro e Luiz Gama com a
concessão de medalhas a vários associados, associadas e ex-presidentes do IAB.
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O IAB cresceu em número de sócios efetivos com atividades profissionais na sede e
fora dela, o mesmo ocorrendo com os sócios honorários.
Ampliaram-se as formas de pagamento de anuidades com a aquisição de máquinas
de cartão de débito e crédito, oferecendo-se mais agilidade e facilidade ao quadro
social.
Contudo, o nosso maior salto de qualidade, foi sem dúvida alguma o aumento da
visibilidade e acessibilidade do IAB. No portal do IAB colocamos todas as
informações e dados sobre o instituto, compartilhados com o quadro social e não
sócios interessados no nosso trabalho e atividades. A nossa prestação de conta,
notadamente no que diz respeito ao trabalho desenvolvido, podem ser acessados e
conferidos no nosso site na internet.
Nele estão inseridos os murais das comissões e dos associados, dinamizando a
interação entre todos; destaque para doações e lançamento de livros; vídeos e áudios;
notícias (vide item específico); notas institucionais e moções sobre temas de grande
repercussão nacional. Podemos dizer que a atual diretoria atendeu a mais de 90%
dos compromissos firmados desde a posse.
Apresentamos abaixo o quadro descritivo para melhor visualização dos números de
algumas atividades desenvolvidas durante o ano de 2018:
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DESCRIÇÃO

MAI

JUN

JUL

AGOS

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

Posses Membros Efetivos

2

4

5

10

3

7

7

8

46

Posse Membros Honorários

0

1

0

0

2

0

1

5

9

Propostas que deram
entradas

9

13

7

14

9

9

4

6

71

Indicações

6

9

15

10

7

5

2

5

59

Pareceres aprovados

1

3

4

4

4

4

2

5

27

Ofícios expedidos

84

57

80

38

67

48

120

43

537

Sessão Ordinária

3

3

4

5

5

5

4

3

32

Reunião de Diretoria

0

0

1

0

0

1

0

0

2

Reunião do Conselho
Superior

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reuniões de Comissões

5

12

21

16

17

14

16

8

109

Medalha Levi Carneiro

0

0

0

2

2

4

0

0

8

Medalha Montezuma

0

0

0

1

0

1

0

0

2

Medalha Luiz Gama

0

0

0

6

1

0

4

3

14

Sessões Solene

0

0

0

1

0

1

0

0

2

Palestras e Seminários

1

0

1

9

3

2

5

1

22

Lançamento de Livros

0

0

0

1

1

0

3

3

8

Eventos em Parceria

1

5

3

7

5

7

5

3

36

Artigos na Revista Digital

0

0

0

13

3

6

9

0

31

Livros Doados a Biblioteca

211

Revistas doadas a
Biblioteca

96
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Notícias sobre o IAB na mídia e acessos ao site e à página no Facebook:
No ano de 2018, até o dia 16 de dezembro, foram publicadas 520 notícias sobre o
IAB na mídia, ultrapassando o total de 441 notícias de todo o ano de 2017. O site do
IAB recebeu 131,9 mil visitas, superando as 127.2 mil registradas no mesmo período
do ano passado. O site teve 170,1 mil páginas visualizadas (em 2017, foram 175.3
mil), sendo que 49 mil delas foram visualizadas na seção Notícias, num volume
superior aos 39,8 mil acessos à seção em 2017.
A notícia mais acessada no site, com 7.651 visualizações, foi Aprovado PL que torna
nula condenação por tráfico baseada somente na versão de policiais, publicada no
dia 12 de abril. A segunda, com 1.148 visualizações, foi IAB e OAB/RJ denunciam
a substituição de advogados por robôs na internet, postada no dia 16 de fevereiro.
Em terceiro lugar, com 1.030 visualizações, ficou IAB analisa em caráter de
urgência unificação das justiças Federal e do Trabalho, publicada no dia 2 de junho.
A página do IAB no Facebook recebeu 54.026 curtidas, com uma média de 152,5
curtidas, 10,6 comentários e 20,3 compartilhamentos por postagem.
Dados de 2018 (até o 16 de dezembro)
IAB na mídia
2018 – 520 notícias
2017 – 441 notícias
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SITE DO IAB
Visitas
2018 – 131,9 mil
2017 – 127.2 mil
Páginas visualizadas
2018 – 170,1 mil
2017 – 175,3 mil
Páginas visualizadas na seção Notícias
2018 – 49 mil
2017 – 39,8 mil
Notícias mais acessadas no site
7.651 visualizações - Aprovado PL que torna nula condenação por tráfico baseada
somente na versão de policiais (12/4/2018)
(https://www.iabnacional.org.br/noticias/aprovado-pl-que-torna-nula-condenacaopor-trafico-baseada-somente-na-versao-de-policiais)
1.148 visualizações - IAB e OAB/RJ denunciam a substituição de advogados por
robôs na internet (28/6/2018)
(https://www.iabnacional.org.br/noticias/clt-deve-permitir-afastamento-detrabalhador-para-cuidar-de-filho-doente)
1.030 visualizações - IAB analisa em caráter de urgência unificação das justiças
Federal e do Trabalho (2/6/2018)
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(https://www.iabnacional.org.br/noticias/iab-analisa-em-carater-de-urgenciaunificacao-das-justicas-federal-e-do-trabalho)
PÁGINA NO FACEBOOK
Curtidas na página
2018 – 54.026
2017 – 47.209
Média de curtidas por postagem
2018 – 152,5
2017 – 136,2
Média de comentários por postagem
2018 – 10,6
2017 – 6,8
Média de compartilhamento por postagem
2018 – 20,3
2017 – 21,4

Enfim, um ano repleto de destacadas atividades, que vem reafirmando a importância
do papel do IAB no cenário público e político nacional e internacional.
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III – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Conforme normas estatutárias, submetemos à aprovação desse Conselho Superior a
Previsão Orçamentária, constante do seguinte quadro:
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2019
RECEITAS
Receitas Ordinárias
Receitas Financeiras
Total

R$1.700.000,00
R$ 180.000,00
R$1.880.000,00

DESPESAS
Despesas Administrativas
Despesas com Pessoal
Encargos Sociais
Despesas Financeiras
Total

R$ 690.000,00
R$ 760.000,00
R$ 200.000,00
R$ 35.000,00
R$1.685.000,00

SUPERÁVIT ESTIMADO EM R$195.000,00
NOTAS EXPLICATIVAS
Considerando o QUADRO ESTÁVEL para a Receita Ordinária
(Anuidade + Custas Judicial)
Considerando cerca de 10% de REDUÇÃO para despesas
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A proposta orçamentária para o exercício do ano de 2019, segue a estimativa de
repetição das receitas do ano de 2018, sem previsão de aumento, e com redução de
despesas de cerca de 10% (dez por cento), tendo em vista, devido aos ajustes de
contratos com prestadores de serviços, reestruturação funcional.
O superávit sugerido tem como base o cenário apontado para economia nacional,
conforme expectativas do novo governo em relação a política econômica.
Cabe registrar que a administração, resolveu aplicar a correção do índice do IPCA
em cerca de 10% para anuidade de 2019, fixando o valor em R$ 1.067,00 (um mil e
sessenta e sete reais) para membro efetivo, admitindo desconto de 10% (dez por
cento) para pagamento à vista de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), ou
parceladamente do valor total

em 3, 5 ou 10 (dez) vezes iguais, mensais e

consecutivas. Da mesma forma, o valor da joia foi fixada em R$350,00 (trezentos e
cinquenta reais). Com relação ao membro honorário, fica mantida a isenção no
pagamento de anuidade e joia, conforme entendimento da gestão anterior.
Pelo exposto, na qualidade de Relator, opino pela aprovação do Balanço Patrimonial,
da proposta de Previsão Orçamentária e dos valores das anuidades e da joia,
submetendo a apreciação desse prestigiado Conselho Superior, para posterior envio
e aprovação pela Assembleia Geral.
Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2019.

Sydney L. Sanches

