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QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2017

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR MERA LIBERALIDADE
Empresa pretende oferecer para funcionário demitido, uma gratifica-
ção por mera liberalidade, quais impostos incidem e como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUTÔNOMO APRESENTA UMA DECLARAÇÃO DIZENDO QUE JÁ RECO-
LHE O INSS SOBRE O VALOR DO TETO, A EMPRESA É OBRIGADA A 
EFETUAR A RETENÇÃO DE 11% DO INSS NO RPA?

Esclarecemos que o recolhimento previdenciário do segurado 
contribuinte individual (autônomo) é limitado ao teto do salário de 
contribuição. Desta forma, deverá ser comprovado pelo autônomo, 
conforme art.47, V da IN RFB nº971/09, de que outra fonte pagadora 
já realizou este recolhimento e estará a empresa dispensada deste 
recolhimento. Base Legal – IN RFB nº971/09, art.65.

EMPREGADA DOMÉSTICA APOSENTADA POR INVALIDEZ
Empregada doméstica que estava afastada, se aposentada por inva-
lidez, podemos efetuar a rescisão? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO COM DOIS EMPREGOS
Funcionário trabalha em dois empregos, porém os dois descontam 
o INSS, pode ser descontado somente de um, mesmo que não atinja 
o teto do INSS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA CONVENÇÃO COLETIVA ESTÁ ESPECIFICADO ESTABILIDADE DE 
30 DIAS APÓS O RETORNO DE FÉRIAS, QUANDO O FUNCIONÁRIO 
DESCANSAR SOMENTE 15 DIAS DAS FÉRIAS A ESTABILIDADE 
SERÁ DE QUANTOS DIAS?

Não há previsão na CLT em relação a estabilidade após o retorno das 
férias. Na situação mencionada, existindo cláusula em convenção 
coletiva de 30 dias após o retorno de férias, entendemos  que com 
o gozo de apenas  15 dias de férias, a estabilidade será de 30 dias.
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CSILatina Arrendamento Mercantil S.A. - CNPJ nº 05.883.884/0001-93...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Semestres Findos em 30 de Junho de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSI Latina Arrendamento Mercantil S.A. - Barueri - SP
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSI Latina 
Arrendamento Mercantil S.A. “Companhia”, que compreendem o balanço patrimonial em 
30 de Junho de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, exceto quanto à não reclassifi cação mencionada no parágrafo “Base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações fi nanceiras referidas acima apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da CSI 
Latina Arrendamento Mercantil S.A. em 30 de Junho de 2017, o desempenho de suas 
operações e os seus fl uxos de caixa para o semestre fi ndo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil.
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações fi nanceiras: A 
Companhia registra as suas operações de arrendamento e elabora as suas demonstrações 
fi nanceiras com a observância das diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Central do 
Brasil, que requerem o ajuste ao valor presente da carteira de arrendamento mercantil como 
provisão para superveniência ou insufi ciência de depreciação, classifi cada no ativo 
permanente, conforme mencionado na nota explicativa nº 3e. Essas diretrizes não requerem 
a reclassifi cação das operações de arrendamento, que permanecem registradas de acordo 
com as disposições da Lei nº 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e realizável a 
longo prazo, e rendas e despesas de arrendamento, embora resultem na apresentação do 
resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas 
profi ssionais 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 sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva das 
demonstrações fi nanceiras.
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras e o 
relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras 
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações fi nanceiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações fi nanceiras ou com o nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração pelas demonstrações fi nanceiras: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da 

capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, 
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 
infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e sufi ciente 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, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos 

controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre 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 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir 
modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles 
internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 29 de agosto de 2017

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609 /O-8
Carlos Claro - Contador
CRC nº 1 SP 236588/O-4

A DIRETORIA                                                                                                                                                          ALAN LEITE RIBEIRO - CRC 1SP 222865/O-4

a aquisição de bens relativos às operações de arrendamento mercantil no valor de R$ 23.335 
(R$ 9.544 em 2016) e R$ 2.348 (R$ 231 em 2016) relacionados a fornecedores diversos não 
relacionados à operação de leasing. (d) Credores diversos referem-se a recebimentos 
antecipados de parcelas de arrendamento mercantil e créditos não identifi cados.
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os principais 
processos em aberto em 30 de junho de 2017 e 2016 são relacionados a ações trabalhistas 
e de acordo com a avaliação dos advogados e da Administração é assim sumarizado:
  Valor estimado Provisão
 Quantidade de ações de perda contábil
 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Provável (i) - 2 - 838 - 838
Possível (ii) 4 1 2.199 3.100 139 -
Total geral 4 3 2.199 3.939 139 838
(i) Os processos trabalhistas classifi cados como de perda provável no montante total de R$ 
838 em 2016 referiam-se a processos trabalhistas em que ex-prestadores de serviços 
contratados pela Companhia pleiteiam reconhecimento de vínculo trabalhista, esses casos 
foram encerrados em 2016 em virtude de acordo judicial homologado no valor de R$ 814. 
(ii) Os processos trabalhistas no valor de R$ 2.199 (R$ 3.100 em 2016), classifi cados pelos 
assessores jurídicos da Companhia como de perda possível, referem-se a ações judiciais 
movidas por ex-empregados ou prestadores de serviços buscando pretensos direitos 
trabalhistas. É importante salientar que tal montante corresponde aos valores das causas 
arbitrados pelos ex-empregados ou prestadores de serviços, e que todas as referidas ações 
trabalhistas encontram-se em seu estágio inicial, ou em fase de recursos, motivo pelo qual 
a Administração considera que, mesmo em caso de deferimento integral ou parcial dessas 
ações, o provável desembolso de caixa seria por um montante substancialmente menor, 
este estimado e registrado como provisão nas demonstrações fi nanceiras. A CSILATINA 
Arrendamento Mercantil S.A. não possuía contingências tributárias ou cíveis com 
probabilidade de perda “possível” ou “provável” em 30 de junho de 2017 e 2016.
 Contingências Trabalhistas
Saldos em 30 de junho de 2016 838
Constituições/Reestimativas (24)
Pagamentos (814)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 -
Constituições/Reestimativas 139
Saldos em 30 de junho de 2017 139

16. Outras Obrigações Fiscais e Previdenciárias
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
IRPJ Refi s (a) 64 47
IRPJ a pagar corrente 59 2.829
CSLL a pagar corrente - 207
CSLL Refi s (a) 85 63
Impostos s/ salários a recolher 259 267
PIS Refi s (a) 6 4
PIS a pagar corrente 11 17
COFINS Refi s (a) 32 24
COFINS a pagar corrente 69 105
Outros impostos a recolher 122 104
Total do Curto Prazo 707 3.667
Provisão para imposto de renda diferido (b) 5.181 10.425
Crédito tributário (IR/CSLL Diferidos) sobre diferenças temporárias (b) 6.640 741
IRPJ Refi s (a) 742 804
CSLL Refi s (a) 985 1.068
PIS Refi s (a) 68 74
COFINS Refi s (a) 368 399
Total do Longo Prazo 13.984 13.511
Total 14.691 17.178
(a) Refere-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18. (b) A provisão para IR 
Diferido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo de Superveniência de 
Depreciação em cada período, bem como IR e CSLL sobre o valor dos Ajustes Temporários da 
Marcação a Mercado, Variação Cambial e garantia de valor residual (opção de venda) 
totalizando o valor de R$ 11.821 (R$ 11.166 em 2016), detalhado na nota 17(a).
17. Demonstração do Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social Sobre 
Lucro Líquido (CSLL)
Conciliação do Imposto de renda 
 e Contribuição Social 30/06/2017 30/06/2016
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de renda  
 e Contribuição Social 3.924 1.345
Alíquota Vigente 45% 45%
Expectativa de despesa (crédito) de Imposto IRPJ 
 e CSLL de acordo com a alíquota vigente (1.766) (605)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças permanentes (44) (60)
Outros 15 48
Despesa (crédito) de IRPJ e CSLL (1.795) (617)

a apuração das exigibilidades de patrimônio de referência e o índice de Basileia:
 30/06/2017 30/06/2016
Patrimônio de referência para comparação 
 com os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 36.159 31.929
Patrimônio de referência Nível I 36.159 31.087
 Patrimônio líquido 36.642 32.251
 Ajustes prudenciais (Resolução 4.192/13) (483) (1.164)
Patrimônio de referência Nível II - 842
Ativos ponderados pelo Risco (a)
 RWACPAD (anteriormente PEPR) 4.271 8.907
 RWACAM (anteriormente PCAM) 1.874 505
 RWAJUR1 + RWAJUR2 (anteriormente PJUR1+PJUR2) 3.032 3.249
 RWAOPAD (Risco operacional) 5.341 6.054
Patrimônio de referência mínimo 
 exigido (RWA x 9,250%) (a) 14.518 18.715
Adicional de Conservação de Capital Principal (1,25% s/ PR) (b) 1.962 1.185
Patrimônio de referência mínimo exigido total 16.480 19.900
Índice de Basileia 23,04% 16,85%
Saldo Utilizados para cálculo do RWA 156.955 189.522
 Exposição ao risco de crédito – 
  RWACPAD (anteriormente PEPR) 46.173 90.195
 Ativos de câmbio – RWACAM (anteriormente PCAM) 20.264 5.120
 Ativos indexados a juros pré – RWAJUR1 (anteriormente PJUR1) 19.081 16.405
 Ativos indexados a cupom cambial – 
  RWAJUR2 (anteriormente PJUR2) 13.697 16.496
Exposição ao risco operacional - 
 RWAOPAD (Anteriormente POPR) 57.740 61.306
(a) Em 30 de junho de 2016 o percentual utilizado para cálculo do Patrimônio de Referência 
Mínimo Exigido era de 9,875%; (b) Em 30 de junho de 2016 o percentual para cálculo do 
adicional de conservação de Capital Principal era de 0,625%. Em 30 de junho de 2017 e de 
2016, o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$ 19.679 e em R$ 12.029, 
respectivamente, o Patrimônio de Referência Mínimo Exigido pelo BACEN.
24. Demonstrativo das Despesas Administrativas
 30/06/2017 30/06/2016
Despesas de comunicação (86) (87)
Despesas de água energia e gás (11) (16)
Despesas de aluguéis  (97) (99)
Despesas de manutenção e conservação de bens (4) (3)
Despesas de material (17) (4)
Despesas de processamento de dados (413) (669)
Despesas de promoções e relações públicas  (4) (59)
Despesas de publicações  (3) (66)
Despesas de seguros (46) (34)
Despesas de serviços de terceiros  (462) (514)
Despesas de serviço técnico especializado (225) (278)
Despesas de transporte (184) (163)
Despesas de viagem ao exterior (104) (34)
Despesas de viagem ao País  (51) (27)
Despesas com amortização do intangível (44) (51)
Despesas com emolumentos judiciais e cartorários (50) (25)
Depreciação de bens de uso próprio (43) (182)
Despesas com refeições (37) (46)
Outras despesas administrativas (a) (570) (552)
Total (2.451) (2.909)
(a) A rubrica Outras Despesas Administrativas refere-se a diversos itens, sendo os mais 
relevantes, despesas bancárias R$ 93 (R$ 61 em 2016), encargos de pagamento de funding 
em atraso R$ 180 (R$ 254 em 2016) e armazenamento R$ 102 (R$ 126 em 2016).
25. Outras Receitas Operacionais
 30/06/2017 30/06/2016
Valor proporcional de contraprestação (a) 2.858 3.081
Blind-Discount- Descontos obtidos 345 124
Juros ativos 23 13
Receita com Comissões 9 -
Descontos Obtidos 1 -
Encargos 3 56
Outras 336 13
Total 3.575 3.287
a) Saldo refere-se ao valor desembolsado para aquisição de bens que já estão em uso pelos 
clientes, relativos aos contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O 
recebimento destas parcelas estão assegurados pelo Termo de Recebimento e Aceitação 
Parcial, assinado entre as partes.
26. Demonstrativo de Outras Despesas Operacionais
Outras Despesas Operacionais 30/06/2017 30/06/2016
Descontos Concedidos (18) (22)
Taxas diversas - (2)
Provisão para passivos contingentes (nota 15) (139) (139)
Outras (16) -
Total (173) (163)
27. Resultado não Operacional
Descrição 30/06/2017 30/06/2016
Receitas de Danos e Reparos 80 108
Lucro decorrente da venda de bens a terceiros (a) 1.559 738
Desvalorização de Outros Valores e Bens 87 -
Prejuízo decorrente da venda de bens a terceiros (a) (1.616) (493)
Outras Receitas não Operacionais 11 -
Outras Despesas não Operacionais (b) (356) (362)
Total (235) (8)
(a) O Resultado não operacional é decorrente principalmente de lucro ou prejuízo na venda 
de bens não de uso próprio (BNDU) quando estes retornam da operação de Arrendamento 
Mercantil e são alienados a terceiros. (b) Valor referente a constituição de provisão para 
redução ao valor recuperável de ativos “Impairment”. (nota 10).

O capital social é representado por 14.648.278 ações ordinárias escriturais sem valor 
nominal, apresentando a seguinte composição:
 30/06/2017 30/06/2016
   Quanti- Valor da  Quanti- Valor da
  Partici- dade de participa- Partici- dade de participa-
Acionista Sede pação % Ações ção (R$ mil) pação % Ações ção (R$ mil)
CSI Financial Inc. EUA 99,99999% 14.648.277 17.257 99,99999% 14.648.277 15.779
Executive Personal 
 Computer EUA 0,00001% 1 0,001 0,00001% 1 0,001
Total  100% 14.648.278 17.257 100% 14.648.278 15.779
b) Reserva Legal: A reserva legal é constituída sobre o lucro apresentado ao fi nal do 
período no percentual de 5% conforme estatuto social. c) Dividendos: Aos acionistas são 
assegurados 25% de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro líquido ajustado, 
de acordo com a legislação societária. Em 30 de junho de 2017, assim como nos períodos 
anteriores, os acionistas optaram por utilizar os dividendos para constituição de reserva para 
fortalecimento do patrimônio líquido da Companhia, conforme deliberado em assembleia 
geral ordinária.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes 
relacionadas são empréstimos contratados de sua Matriz e coligada nos Estados Unidos da 
América, efetuadas a preços e condições normais de mercado, contendo valores, prazos e 
taxas usuais, e seus saldos estão a seguir enumerados:
 Saldo em  Saldo em
 30/06/2017 30/06/2016
  Curto Longo Curto Longo 
Tipo Moeda prazo prazo  prazo prazo
Empréstimo no exterior 
 (“Intercompany”) (a) US$ - - 6.737 -
Dívida Subordinada (nota 22) US$ 4.387 - 3.368 4.211
Empréstimo TCC (b) US$ 5.996 7.776 8.723 1.656
(a) A Companhia possuia empréstimos denominados em moeda estrangeira, captados junto 
à matriz do grupo (“Intercompany Loans”). Os contratos de empréstimos no exterior 
realizados com a matriz possuiam cláusula que limitava sua correção à variação do CDI, 
quando aplicável. (b) Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto a 
Tokyo Century Corporation, acionista da controladora da CSILATINA Arrendamento 
Mercantil. Durante o semestre fi ndo em 30 de junho de 2017 a remuneração dos 
administradores totalizou R$ 808 (R$ 877 em 2016), esses valores estão registrados na 
rubrica de Pró-Labore. Há ainda saldo de provisão de anos anteriores no valor de R$ 183 a 
ser paga integralmente até agosto de 2020. A companhia não possui benefícios de longo 
prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração baseada em ações para o 
pessoal-chave da administração.
22. Dívidas Subordinadas: Estão representadas por empréstimos contratados de acordo 
com as Normas do BACEN, os quais são utilizados como Patrimônio de Referência - Nível II, 
quando aplicável, para apuração dos limites operacionais.
 30/06/2017 30/06/2016
  Venci-  Juros Curto Longo Curto Longo
Título Emissão mento  Principal  (a.a.) Prazo Prazo Prazo Prazo
Dívida 
 Subordinada 22/02/2012 22/02/2018 2.142 1,12% 4.387 - - 4.211
Dívida 
 Subordinada 05/04/2012 06/04/2017 1.830 1,15% - - 3.368 -
Total     4.387 - 3.368 4.211
23. Limites Operacionais (Acordo de Basileia): O BACEN emitiu a partir de 1º de 
março de 2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de 2013, um conjunto de 
normativos que regulamentam as recomendações do Comitê Basileia relativas à estrutura de 
capital das instituições fi nanceiras. Conhecidas como Basileia III, as novas regras buscam 
aprimorar a capacidade destas instituições em absorver os impactos de eventuais crises, 
fortalecendo a estabilidade fi nanceira e aumentando a quantidade e a qualidade do capital 
regulamentar. Estes normativos tratam dos seguintes assuntos: • Nova metodologia de 
apuração do capital regulamentar (Patrimônio de Referência - PR), que continuará a ser 
dividido nos níveis I e II. (Resolução 4.193). • Nova metodologia de apuração da exigência 
de manutenção de capital, adotando requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital 
Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal. (Resolução 4.192). As regras de 
Basileia III buscam melhorar a qualidade do capital das instituições fi nanceiras, restringindo 
a utilização de instrumentos fi nanceiros que não apresentam capacidade de absorver perdas 
e pela dedução de ativos que podem comprometer o valor do capital devido à sua baixa 
liquidez, dependência de lucro futuro para realização ou difi culdade de mensuração do seu 
valor. Dentre estes instrumentos, destacam-se os créditos tributários, os ativos intangíveis e 
os investimentos em empresas não controladas, especialmente àquelas que atuam no ramo 
segurador. As novas regras para a apuração dos requisitos mínimos de capital estabelecem 
porcentagens do montante dos ativos ponderados pelo risco e constituem requerimentos de 
capital a serem observados pelas instituições fi nanceiras, e que seguirão o cronograma 
apresentado a seguir:
 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital principal    5,125 a 5,75 a 6,375 a 7,0 a
 (mínimo + adicional) (a) 4,5% 4,5% 5,75% 7,0% 8,28% 9,5%
Nível I (b) (mínimo    6,625 a 7,25 a 7,875 a 8,5 a
 + adicional) 5,5% 5,5% 7,25% 8,5% 9,75% 11,0%
PR (c) (mínimo    10,5 a 10,5 a 10,5 a 10,5 a
 + adicional) 11,0% 11,0% 11,125% 11,75% 12,375% 13,0%
a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; b) Nível I - 
composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a 
instituição em funcionamento; e c) PR (patrimônio de referência) - composto pelo Nível I e 
por outros instrumentos subordinados capazes de absorver perdas quando do encerramento 
da instituição. Também foi criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital 
suplementar de conservação (fi xo) e contracíclico (variável) que, ao fi nal do período de 
transição, deverá ser de no mínimo 2,5% e no máximo 5% do montante dos ativos 
ponderados pelo risco, sendo que este percentual será estabelecido pelo BACEN conforme 
as condições macroeconômicas da época. As novas regras de Basileia III passaram a vigorar 
a partir de 1º de outubro de 2013 e seguem cronograma elaborado internacionalmente até 
sua efetiva implantação em 1º de janeiro de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas 

a) Nos semestres fi ndos em 30 de junho de 2017 e de 2016, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
 30/06/2016 Constituição Reversão 31/12/2016 Constituição Reversão 30/06/2017
Imposto de Renda e Contribuição Social  – Ativo
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias 1.881 345 - 2.226 1.284  - 3.510
Crédito Tributário - Base da CSLL 639 25    664  155    - 819
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal 10.841 - (1.452) 9.389 -  (32) 9.357
Total 13.361 370 (1.452) 12.279  1.439  (32) 13.686
Imposto de Renda e Contribuição Social –  Passivo
IR/CSLL Diferidos sobre diferenças temporárias (741) (2.458) -  (3.199) (3.441) - (6.640)
Provisão para IR sobre superveniência (10.425) -  4.946 (5.479) - 298 (5.181)
Total (11.166) (2.458) 4.946 (8.678) (3.441)  298  (11.821)
Impostos diferidos líquidos 2.195 (2.088) 3.494 3.601  (2.002)  266 1.865
b) Projeção de realização de impostos diferidos
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal 416 (255) 1.352 1.090 808 2.480 1.807 1.659 - 9.357
Diferenças Temporárias 874 726 325 25 - - - - - 1.950
Total do IR Diferido Ativo 1.290 471 1.677 1.115 808 2.480 1.807 1.659 - 11.307
Créditos Tributários de Contribuição Social
Bases Negativas de Contribuição Social (123) (1.208) 462 736 850 102 - - - 819
Diferenças Temporárias 700 580 260 20 - - - - - 1.560
Total da CSLL Diferida Ativa 577 (628) 722 756 850 102 - - - 2.379

Os ajustes na determinação do lucro real dos valores de superveniência/insufi ciência de 
depreciação de bens em operações de arrendamento mercantil devem ter tratamento 
diferenciado de forma a não produzirem efeitos no momento das verifi cações para 
constituição e manutenção do registro contábil do crédito tributário. A probabilidade de 
realização do crédito tributário, portanto, deve desconsiderar o prejuízo gerado pela 
superveniência de depreciação, conforme parágrafo 5º do artigo 1º da Resolução nº 3.059, 
de 20 de dezembro de 2002 (com redação dada pela Resolução nº 3.355, de 31 de março de 
2006). Ao dispensar a verifi cação do prazo de realização do crédito tributário originado de 
prejuízos fi scais ocasionados pela receita de superveniência entende-se que tal ajuste possui 
condição especial somente aplicável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a 
projeção de realização dos créditos tributários acima exclui os resultados oriundos de 
Superveniência de Depreciação, contemplando somente outras receitas e despesas.
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 2009, 
a CSILATINA Arrendamento Mercantil, aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento 
de Tributos Federais, instituído pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. O programa 
Federal incluiu débitos administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional vencidos até 30 de novembro de 2008. O efeito bruto no resultado, em 
decorrência da redução de juros e multa, foi de R$ 378 mil. As principais teses inseridas no 
programa foram PIS/COFINS sobre recebimento de Juros ao Capital Próprio e CPMF em 
operações de clientes. A opção pelo parcelamento dos débitos fi scais e previdenciários foi 
efetivada em novembro de 2009, com o valor total de R$ 2.864 dividido em 180 parcelas de 
R$ 15, atualizadas mensalmente pela taxa de juros Selic. O presente acordo encontra-se em 
dia até o término do 1º semestre de 2017. Foram pagas 92 parcelas, restando um saldo 
remanescente de R$ 2.350 (R$ 2.483 em junho de 2016), conforme quadro abaixo:
 30/06/2017 30/06/2016
  IRPJ 806 851
  CSLL 1.070 1.131
  PIS 74 79
  COFINS 400 422
Total REFIS 2.350 2.483

Tributo Valor bruto Juros Amortização Saldo Devedor
PIS 94 33 (53) 74
COFINS 503 274 (377) 400
CSLL 1.277 722 (929) 1.070
IRPJ 990 547 (731) 806
Total 2.864 1.576 (2.090)  2.350
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento mercantil 
recebidas antecipadamente no valor de R$ 267 (R$ 0 em 2016) e a cessão de parcelas de 
arrendamento mercantil feita com instituição fi nanceira em 2016 e 2017. Na cessão de 
parcelas de arrendamento realizada com instituição fi nanceira sem retenção de risco, o 
resultado apropriado pela fl uência do prazo de vencimento em 2017 foi de R$ 2.564 (R$ 
1.605 em 2016) restando saldo a apropriar de R$ 9.605 (R$ 3.102 em 2016), conforme 
quadro abaixo:
  Nova Cessão/ Apropriação 
Rendas antecipadas 30/06/2016 Recebimentos ao Resultado 30/06/2017
Cessão de Parcelas de 
 Arrendamento Mercantil 3.102 8.800 (2.564) 9.338
Recebimentos Antecipados 
 de Contraprestações - 267 - 267
Total 3.102 9.067 (2.564) 9.605
20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em observância ao disposto no artigo 4º, 
caput e parágrafo único, da Resolução BACEN nº 3.605/08, no artigo 199 da Lei das S/A e no 
Artigo 25, inciso III, do Estatuto Social da Companhia, foi aprovado em AGOE realizada em 
28 de abril de 2017, que foi aprovada pelo BACEN em 05 de junho de 2017, o aumento de 
capital social, mediante capitalização da reserva de lucros, no valor de R$ 1.478, passando 
este de R$ 15.779, para R$ 17.257, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, da Lei das S/A.

Renan Tanandone/ANSA

Desta vez, a equipe catarinen-
se irá para a Itália jogar contra 
a Roma, no Estádio Olímpico. 
A relação entre o clube italiano 
e a Chapecoense após a tragé-
dia do fi m de 2016 fi cou muito 
próxima, já que, segundo o 
presidente da Chape, Plínio 
David de Nês, a Roma foi um 
dos únicos clubes do exterior 
a oferecer ajuda concreta após 
o acidente, além do Barcelona.

O amistoso, por sua vez, irá 
coroar a amizade entre os clu-
bes. O diretor da Chapecoense, 
Rui Costa, afi rmou que o con-
vite da partida veio da equipe 
italiana e que o jogo será uma 
grande experiência. “Fomos 
convidados pela Roma, o que 
nos orgulha muito. Jogar contra 
a Roma é histórico para o nosso 
clube, é uma experiência ímpar 
para todos os nossos profi ssio-
nais”, disse.

Mesmo não valendo três 
pontos, a partida promete ter 

Chapecoense voltará para os gramados na próxima sexta-feira 

(1) para outro amistoso internacional. Desta vez, será na Itália 

contra a Roma.

Chapecoense enfrenta Roma no 
Olímpico e se reúne com Papa

Após enfrentar Barcelona, Lyon e Urawa Reds, a Chapecoense voltará para os gramados na próxima 
sexta-feira (1) para outro amistoso internacional
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solidariedade por conta da 
tragédia que tivemos que 
enfrentar. Mas há um ganho 
desportivo e institucional que 
também deve ser considerado”, 
concluiu. Dividindo à atenção 
com o Campeonato Brasileiro, 
a Chapecoense ainda não ven-
ceu nenhum amistoso inter-
nacional. O clube catarinense 
perdeu para o Barcelona, por 5 
a 0, pelo Troféu Joan Gamper, 
e saiu derrotada pelo o Lyon, 
de virada, por 2 a 1. Por fi m, 
perdeu por 1 a do Urawa Reds, 
pela Copa Suruga. 

Além do amistoso, a equipe 
da Chape terá uma reunião 
ofi cial com o papa Francisco, 
no Vaticano. O Pontífi ce en-
viou uma mensagem em 2016 
lamentando a tragédia aérea 
que atingiu o clube. Além disso, 
Jorge Mario Bergoglio mandou 
uma carta lida durante o velório 
coletivo realizado na Arena 
Condá, em Chapecó, no dia 3 
de dezembro.

casa cheia, tanto que o eterno 
“Capitão”, Francesco Totti, 
postou uma mensagem em suas 
redes sociais convocando a 
torcida da Roma para participar 
do jogo. O grande objetivo do 
giro de partidas internacionais 

da Chapecoense é homenagear 
as 71 vítimas do acidente aéreo 
na Colômbia. Para Rui Costa, 
a partida será recheada de 
simbolismos.

“É um jogo cheio de simbo-
lismos e que, evidentemente, 

O que você come não tem efeitos somente 
físicos no organismos, mas pode te infl uenciar 
emocionalmente. Por isso, se alimentar com 
equilíbrio, levando em consideração o contexto 
da dieta como um todo, incluindo seus signifi ca-
dos sociais, cultuais e emocionais, e desfrutando 
dos prazeres que as refeições fornecem, é nutrir 
a alma. E fazer isso sem culpa é o primeiro passo 
para a felicidade.

De acordo com Vanderli Marchiori, consul-
tora em nutrição da Associação Brasileira da 
Indústria do Trigo (Abitrigo) um dos grandes 
pilares da vida saudável é saber balancear 
todos os nutrientes em uma refeição. “Cada 
alimento tem sua própria característica e cada 

uma delas transmite sinais ao cérebro pelo 
sistema nervoso e a pessoa recebe estímulos 
que aguçam os sentidos e despertam a vontade 
de comer”, diz.

Uma das tendências que vem ganhando força 
com este conceito de comer com felicidade, 
sem esquecer a qualidade de vida, é o Comfort 
Food ou “Comida Confortável”. O termo signi-
fi ca a simplicidade e o afeto no preparo e no 
consumo de uma refeição, como as tradicionais 
macarronadas da nonna, uma torta ou um bolo 
especiais que unidos à experiência de cada 
pessoa na hora de saborear, remetem a um 
momento e aguçam as lembranças.

“Aroma, aparência, consistência, quanto mais 

semelhante for o sabor do prato servido com o 
que foi preparado há muito tempo atrás, melhor 
será a experiência da degustação para a pessoa. 
Além disso, comer com mais tranquilidade 
é um grande aliado no combate à obesidade 
e males digestivos, como refl uxo e gastrite”, 
explica Vanderli.

Afi nal, quem é que não gosta daquele prato 
que desperta as memórias de momentos es-
peciais? Seja um almoço em família, um jantar 
com os amigos, um piquenique no parque ou até 
mesmo um café da tarde da avó. É importante 
ressaltar a importância da boa relação com a 
alimentação e o papel do prazer neste debate. 

Saiba mais em (goo.gl/LKP5Ay).

Dieta da felicidade: benefícios de comer sem culpa


