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Construtora de Galpões Industriais Ltda. - CNPJ/MF nº 12.358.885/0001-84  -  NIRE 35224551158 - Edital de Convoca-
ção - Reunião Geral Extraordinária de Sócios. Ficam convocados os sócios da sociedade empresária limitada denominada
Construtora de Galpões Industriais Ltda. a se reunirem, em Reunião Geral Extraordinária, na sede social da empresa, situa-
da na Avenida Queimada, nº 475, sala 9, Residencial e Comercial Morada dos Lagos, Aldeia da Serra, CEP 06429-215,
Barueri, SP, no dia 15 de abril de 2020, às 14h00min, em primeira convocação - com a presença de sócios representando, no
mínimo, ¾ (três quartos) do capital social - , para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) análise e deliberação da pro-
posta de alteração do Contrato Social da Sociedade, mais especificamente, das Cláusulas Sexta, Nona, Décima e Décima
Segunda. São Paulo, 26 de março de 2020. Jorge Antonio Rizkallah-sócio e administrador, Marcos Ferreira de Lima-sócio e
administrador e Edson Vaz da Cunha-sócio e administrador.

Ativo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  774,33 539,15
Caixa e Equivalentes a caixa  774,33 539,15
Não Circulante  3.217.070,94 3.217.070,94
Títulos a Receber  55.089,34 55.089,34
Depósitos e Cauções  981.586,52 981.586,52
Investimentos  2.180.395,08 2.180.395,08
Total do Ativo  3.217.845,27 3.217.610,09

Passivo  2019/R$ 2018/R$
Circulante  46.369,46 45.460,28
Obrigações Tributárias  46.369,46 45.460,28
Não Circulante  16.002.026,91 15.777.432,25
Créditos de Pessoas Ligadas  4.722.862,85 4.184.101,83
Tributos Parcelados  11.279.164,06 11.593.330,42
Passivo a Descoberto  (12.830.551,10) (12.605.282,44)
Capital Social  11.084.358,00 11.084.358,00
(-) Prejuízos Acumulados  (23.914.909,10) (23.689.640,44)
Total do Passivo  3.217.845,27 3.217.610,09

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2019
Receita Operacional Bruta  2019/R$ 2018/R$
Arrendamentos  135.463,02 150.795,76
(-) Impostos s/Arrendamentos  4.944,54 5.504,17
Lucro Bruto  130.518,48 145.291,59
Despesas Administrativas  196.938,19 159.110,06
Impostos e Taxas  53.188,31 61.368,37
Depreciações  - 35.393,91
Despesas Financeiras  95.368,64 12.170,53
Outras Receitas  146,79 110,56
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (214.829,87) (122.640,72)
Contribuição Social e I.R.  10.438,79 11.581,11
Prejuízo Líquido do Exercício  (225.268,66) (134.221,83)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

 Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido
  Capital Social Reserva de Lucros Prejuízos Acumulados Total do Patrimonio Líquido
Em 31/12/2017  11.084.358,00 - (23.555.418,61) (12.471.060,61)
Resultado do Exercício  -  (134.221,83) (134.221,83)
Em 31/12/2018  11.084.358,00 - (23.689.640,44) (12.605.282,44)
Resultado do Exercício  -  (225.268,66) (225.268,66)
Em 31/12/2019  11.084.358,00 - (23.914.909,10) (12.830.551,10)

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o 
CPC PME em concordância com ás Leis nº 6404/76, Lei 11638/2007 
e Lei 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depo-

sitos Bancários (R$ 45,60 em 2019 e R$ 1,00 em 2018), aplicações 
financeiras(R$ 728,73 em 2019 e R$ 538,15 em 2018). 3- Outros ati-
vos e passivos circulantes e não circulante: São demonstrados pelos 
valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calcu-

Metalgráfica Giorgi S.A. - CNPJ 61.354.932/0001-27
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 09 de Março de 2020.

láveis, acrescidos, quando aplicavél, dos correspondentes encargos 
e variações monetárias incorridas (passivos). 4- As receitas e des-
pesas são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 
5- O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico de aquisição 
(R$304.895,98em 2019 e em 2018), menos a depreciação acumu-
lada (R$304.895,98 em 2019 e em 2018). O método de depreciação 
foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legisla-
ção tributária. 6- O Capital Social é de R$ 11.084.358,00 totalmente 
integralizado e representado por 10.556.513.232 ações ordinárias 
sem valor nominal. 7- O Imposto de Renda e a Contribuição Social 
são apurados com base no lucro presumido. 8- A suspensão das 
atividades industriais da empresa ocorreu em Dezembro de 2007, 
situação que continua até presente data.

     31.12.2019      31.12.2018
1 - Despesas/Receitas Operacionais (36.242,02) (7.836,76)
Despesas Tributárias (162,83) (265,61)
Outras Despesas Administrativas (11.210,31) (11.788,50)
Outras Despesas (26.272,79) (240,47)
Receitas Financeiras 1.403,91 4.457,82
2 - Resultado Antes da Contribuição
  Social e do Imposto de Renda (36.242,02) (7.836,76)
( - ) Provisão para Contribuição
  Social sobre o Lucro (126,35) (395,04)
( - ) Provisão para Imposto
  de Renda Pessoa Juridica (210,58) (658,42)
3 - Resultado Após a Contribuição
  Social e o Imposto de Renda (36.578,95) (8.890,22)

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

     31.12.2019      31.12.2018
Atividades Operacionais (36.578,95) (8.890,22)
Prejuízo Líquido do Exercício (36.578,95) (8.890,22)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 131.182,74 (6.039,59)
Imposto de Renda na Fonte à Compensar 25.082,74 (1.039,59)
Contas à Receber 106.100,00 (5.000,00)
Acréscimo e Decréscimo do Passivo (60.950,79) (140.198,89)
Contribuição Social à Pagar (11,31) (236,08)
Imposto de Renda à Pagar (18,86) 37,19
Contas a Pagar (60.920,62) (330.000,00)
Acionistas conta Capital à Realizar - 190.000,00
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 33.653,00 (155.128,70)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no início do Exercício 86.857,58 241.986,28
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 120.510,58 86.857,58
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 33.653,00 (155.128,70)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas de Reservas de  Resultados
Patrimônio Líquido           Social         Capital         Lucros       Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2017 10.305.005,36 157.348,43 883.080,39 14.281.235,53 25.626.669,71
Capital Realizado 190.000,00 - - - 190.000,00
Prejiízo Líquido do Exercício - - - (8.890,22) (8.890,22)
Saldo em 31.12.2018 10.495.005,36 157.348,43 883.080,39 14.272.345,31 25.807.779,49
Prejuízo Líquido do Exercício - - - (36.578,95) (36.578,95)
Saldo em 31.12.2019 10.495.005,36 157.348,43 883.080,39 14.235.766,36 25.771.200,54

AKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ nº. 61.531.794/0001-04

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 16 de janeiro de 2020 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo      31.12.2019    31.12.2018
Circulante
Disponibilidades 20.510,58 81.057,58
Contas à Receber - 106.100,00
Títulos de Renda Fixa 100.000,00 5.800,00
Total do Ativo Circulante 120.510,58 192.957,58
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 26.669.992,27 26.915.075,01
Imóveis Destinados à Venda 26.644.249,20 26.644.249,20
Depósitos Judiciais 10.957,28 10.957,28
Impostos à Compensar 14.785,79 39.868,53
Provisão de Contratos de Pré Projetos - 220.000,00
Investimentos 149,17 149,17
Investimentos por Incentivos Fiscais 149,17 149,17
Total do Ativo Não Circulante 26.670.141,44 26.915.224,18
Total do Ativo 26.790.652,02 27.108.181,76

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em ReaisPassivo      31.12.2019    31.12.2018

Circulante
Provisão para Contribuição Social sobre Lucro 11,00 22,31
Provisão para Imposto de Renda 18,33 37,19
Contas à Pagar 46.393,25 107.313,87
Credores por Compromissos Imobiliários 973.028,90 973.028,90
Provisão à Pagar de
  Contratos de Pré Projetos - 220.000,00
Total do Passivo Circulante 1.019.451,48 1.300.402,27
Patrimônio Líquido
Capital Social 10.495.005,36 10.495.005,36
Reservas de Capital 157.348,43 157.348,43
Reservas de Lucros 883.080,39 883.080,39
Resultados Acumulados 14.235.766,36 14.272.345,31
Total do Patrimônio Líquido 25.771.200,54 25.807.779,49
Total do Passivo 26.790.652,02 27.108.181,76

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
 em 31 de Dezembro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social a atividade de
compra e venda de imóveis, locação de seus próprios bens, desmembramen-
to e/ou loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção de
imóveis destinados à venda. 2 - Apresentação das Demonstrações Contá-
beis - As demonstrações contábeis referente ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2019, foram preparadas de acordo com as disposições con-
tidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às
normas estabelecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Princi-
pais Práticas Contábeis - Títulos de Renda Fixa estão representados por
aplicações de curto prazo, registrados ao custo de aquisição. Os imóveis
estão registrados ao custo de aquisição. Os depósitos judiciais estão em
garantia de processo trabalhista. As provisões para contribuição social e
imposto de renda sobre o lucro são devidas sobre o 4º trimestre de 2019 e
serão recolhidas nos devidos prazos. Contas à pagar são valores devidos a
terceiros que serão pagos no próximo exercicio. Credores por Compromisso

Imobiliário é o saldo devido pela aquisição de imóvel no ano base de 2015
O capital social totalmente subscrito e parte integralizado, está represen-
tado por 15.200.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de
R$1,00 cada uma, sendo o valor de R$10.495.005,36 integralizado e o
valor de R$4.704.994,64 a integralizar. As receitas e despesas foram
contabilizadas pelo regime de competência. Conforme previsto na legisla-
ção, a contribuição social sobre o lucro, foi calculada à alíquota de 9%
sobre a receita ajustada e o imposto de renda, foi calculado à alíquota de
15% sobre a receita ajustada. O regime tributário adotado pela sociedade
no ano calendário de 2019, foi o de lucro presumido. 4 - Caixa e Equiva-
lente de Caixa - Caixa e equivalentes de caixa, consistem em numerário
disponível na sociedade, saldos em poder de bancos e aplicações financei-
ras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstra-
ção de fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = R$20.510,58;
Aplicações financeiras de curto prazo = R$100.000,00; Caixa e equivalen-
tes de Caixa = R$120.510,58.

São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
André Kissajikian - Diretor

Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. - CNPJ nº 05.883.884/0001-93
...continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 e Semestre fi ndo em 31 de Dezembro de 2019  (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSILATINA Arrenda-
mento Mercantil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fl uxos de caixa para o exercício e semestre fi ndos nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exce-
to quanto à não reclassifi cação mencionada na seção a seguir intitulada “Base para opinião com 
ressalva”, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da CSILATINA Arrendamento Mercan-
til S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa 
para o semestre e exercício fi ndos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN. 
Base para opinião com ressalva: A Companhia registra as suas operações de arrendamen-
to e elabora as suas demonstrações fi nanceiras com observância às diretrizes contábeis estabele-
cidas pelo BACEN, que requerem o ajuste a valor presente da carteira de arrendamento mercan-
til como provisão para superveniência ou insufi ciência de depreciação, classifi cada no ativo per-
manente, conforme mencionado na nota explicativa nº 3.e) às demonstrações fi nanceiras. Essas 
diretrizes não requerem a reclassifi cação das operações de arrendamento, que permanecem re-
gistradas de acordo com as disposições da Lei nº 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e 
realizável a longo prazo, e de rendas e despesas de operações de arrendamento, embora resultem 
na apresentação do resultado e do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes em 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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 Contabi-
lidade - CFC, 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 nos-
sa opinião com ressalva. Outras informações que acompanham as demonstrações  -
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 de-
monstrações 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 demons-
trações 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 nan-
ceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção rele-
vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.  Conforme descri-
to na seção “Base para opinião com ressalva” acima, a Companhia registra o ajuste a valor pre-
sente de suas operações de arrendamento mercantil em contrapartida de provisão para superve-
niência ou insufi ciência de depreciação no imobilizado de arrendamento, o que diverge das prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil. Essas classifi cações afetam signifi cativamente a apresentação 
das demonstrações fi nanceiras da Companhia. Concluímos que as outras informações apresen-
tam distorção relevante pela mesma razão com relação aos valores e outros aspectos descritos na 
seção “Base para opinião com ressalva”. Responsabilidades da Administração pelas de-
monstrações  nanceiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apre-
sentação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições fi nanceiras autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nancei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-

ção das demonstrações fi nanceiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra-
ções 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  nanceiras: Nos-
sos 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 se-
gurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-
vidualmente 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 par-
te de uma 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 procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevan-
te 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 intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de ex-
pressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequa-
ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-

vulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obti-
das, 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 concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar a 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 evi-
dências 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 divulga-
ções 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 Ad-
ministração 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 con-
troles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2020

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Guilherme Jorge Dagli Júnior
Contador
CRC nº 1 SP 223225/O-0

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

(a) Referem-se a valores de Valor Residual Garantido (“VRG”) recebidos antecipadamente e es-
tão sujeitos à atualização, com base nos mesmos índices estabelecidos nos contratos de arren-
damento mercantil a que estão vinculados. (b) Inclui provisões de R$ 300 (R$ 300 em 2018) 
para pagamento de comissão de vendas, R$ 700 para pagamento de PLR (R$ 773 em 2018) e 
R$ 1.411 (R$ 912 em 2018) a serem pagos para administração a título de remuneração. (c) Ou-
tros pagamentos referem-se substancialmente aos valores devidos aos fornecedores de bens e 
serviços relacionados com a aquisição de bens relativos às operações de arrendamento mer-
cantil no valor de R$ 15.740 (R$ 24.742 em 2018) e R$ 668 (R$ 571 em 2018) relacionados à 
fornecedores diversos não relacionados à operação de “leasing”. (d) Credores diversos referem-
-se substancialmente a recebimentos antecipados de parcelas de arrendamento mercantil e cré-
ditos não identifi cados.
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os principais 
processos em aberto em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são relacionados a ações trabalhis-
tas e de acordo com a avaliação dos advogados, são assim sumarizados:
  Valor estimado
  pelos advogados/ Provisão
 Quantidade de ações Valor das Causas contábil
  2019 2018 2019 2018 2019 2018
Provável (i) 2 2 157 256 157 256
Possível (ii) 1 3 15 2.238 - -
Total geral 3 5 172 2.494 157 256
(i) As ações classifi cadas como perda provável no montante de R$ 157 (R$ 256 em 2018) refe-
rem-se a processos trabalhistas em fase de liquidação e com depósito judicial realizado. (ii) As 
ações classifi cadas como perdas possíveis no valor total de R$ 15 (R$ 2.238 em 2018) referem-
-se a ações trabalhistas movidas por ex-empregados ou prestadores de serviços buscando pre-
tensos direitos trabalhistas. O montante corresponde a valores de procespsos em fase inicial, 
ou valores que, segundo a análise individual dos casos pelos consultores jurídicos externos, pos-
sivelmente não constituirão perda em função do estágio atual dos processos e/ou o posiciona-
mento dos tribunais em relação às matérias discutidas. A CSILATINA Arrendamento Mercantil 
S.A. não possuía contingências tributárias ou cíveis com probabilidade de perda “possível” ou 
“provável” em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
 Contingências Trabalhistas
Saldos em 31 de dezembro de 2018 256
Constituição - 1º Semestre 27
Pagamentos (136)
Saldos em 30 de junho de 2019 147
Constituição - 2º Semestre 10
Saldos em 31 de dezembro de 2019 157

16. Outras Obrigações Estatutárias, Fiscais e Previdenciárias
Descrição 31/12/2019 31/12/2018
Dividendos a pagar 3.482 -
IRPJ Refi s (a) 93 82
IRPJ a pagar corrente 519 266
CSLL a pagar corrente 267 -
CSLL Refi s (a) 124 109
Impostos s/ salários a recolher 153 119
PIS Refi s (a) 9 8
PIS a pagar corrente 20 6
COFINS Refi s (a) 46 41
COFINS a pagar corrente 124 39
Impostos s/ serviços a recolher 554 505
Outros impostos a recolher 2 92
IRRF a recolher 3 79
Total do Circulante 5.396 1.346
Provisão para imposto de renda diferido (b) 5.372 7.585
Crédito tributário passivo sobre diferenças temporárias (b) 9.809 9.500
IRPJ Refi s (a) 487 597
CSLL Refi s (a) 646 793
PIS Refi s (a) 44 55
COFINS Refi s (a) 242 296
Total do Não circulante 16.600 18.826
Total 21.996 20.172
(a) Referem-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 Super-
veniência de Depreciação em cada período, bem como IR e CSLL sobre o valor dos Ajustes Tem-
porários da Marcação a Mercado, Variação Cambial e estimativa de valor residual (opção de 
venda) totalizando o valor de R$ 15.181 (R$ 17.085 em 2018), detalhado na nota 17a.
17. Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
Conciliação do Imposto de 
 Renda e Contribuição Social 2º semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto 
 de Renda e Contribuição Social 10.266 24.986 22.695
Alíquota Vigente 40% 40% 45%
Expectativa de despesa (crédito) 
 de IRPJ e CSLL de acordo 
 com a alíquota vigente (4.106) (9.995) (10.212)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre
 as diferenças permanentes (19) (700) (270)
Diferença de alíquota na constituição 
 do crédito de CSLL sobre Diferenças 
 Temporárias (reversão de majoração) - - 819
Outros 249 368 55
Imposto de Renda e Contribuição Social (3.876) (10.326) (9.608)

 31/12/2019 31/12/2018
Patrimônio de referência para comparação 
 com os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 50.212 52.070
Patrimônio de referência Nível I 50.212 52.070
Patrimônio líquido 50.546 52.468
Ajustes prudenciais (Resolução CMN nº 4.192/13) (334) (398)

Patrimônio de referência Nível II - -
Ativos ponderados pelo Risco (a)
RWA

CPAD 8.951 3.994
RWACAM 138 786
RWAJUR1 + RWAJUR2 3.702 3.647
RWAOPAD 5.517 4.897

Patrimônio de referência mínimo exigido (RWA x 8%) (a) 18.308 13.324
Adicional de Conservação de 
 Capital Principal (2,5% sobre o RWA) (b) 5.722 2.896
Patrimônio de referência mínimo exigido total 24.030 16.220
Índice de Basileia 21,94% 33,71%
Saldos Utilizados para cálculo do RWA 228.862 154.480
Exposição ao risco de crédito - RWACPAD 111.893 46.306
Ativos de câmbio - RWACAM 1.730 9.113
Ativos indexados a juros pré - RWAJUR1 30.350 22.655
Ativos indexados a cupom cambial - RWAJUR2 15.925 19.629
Exposição ao risco operacional - RWAOPAD 68.964 56.777

(a) Em 31 de dezembro de 2018 o percentual utilizado para cálculo do Patrimônio de Referên-
cia Mínimo Exigido era de 8,625% (b) Em 31 de dezembro de 2018 o percentual para cálculo 
do Adicional de Conservação de Capital Principal era de 1,875%. Em 31 de dezembro de 2019, 
o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$ 26.182 (R$ 35.850 em 2018) o Pa-
trimônio de Referência Mínimo Exigido pelo BACEN.
23. Outras Despesas Administrativas
Despesas Administrativas 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Despesas de Comunicação (45) (105) (147)
Despesas de água, energia e gás (19) (32) (25)
Despesas de aluguéis (122) (242) (230)
Despesas de manutenção e conservação de bens (6) (27) (11)
Despesas de material (3) (8) (23)
Despesas de processamento de dados (418) (842) (951)
Despesas de promoções e relações públicas (484) (711) (366)
Despesas de publicações (71) (78) (153)
Despesas de seguros (40) (80) (80)
Despesas de serviços de terceiros (545) (1.078) (841)
Despesas de serviço técnico especializado (368) (656) (646)
Despesas de transporte (159) (358) (277)
Despesas de viagem ao exterior (82) (180) (252)
Despesas de viagem ao País (91) (172) (68)
Despesas com Emolumentos Judiciais e Cartorários (35) (64) (86)
Despesas com Refeições (26) (50) (61)
Despesas com Amortização do Intangível (46) (90) (87)
Depreciação de bens de uso próprio (100) (201) (196)
Despesas de Armazenamento (126) (531) (212)
Encargos de Pagamento em Atraso (187) (407) (664)
Despesas Bancárias (57) (144) (423)
Outras despesas Administrativas (58) (233) (286)
Total (3.088) (6.289) (6.085)
24. Outras Receitas Operacionais
 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Valor proporcional de contraprestação (a) 4.910 9.100 8.229
Juros ativos 2 6 11
Receita com Comissões - - 84
Descontos Obtidos 355 371 13
Encargos 96 236 169
Outras 63 164 529
Total 5.426 9.877 9.035
(a) Saldo refere-se ao valor recebido de bens que já estão em uso pelos clientes, relativos aos 
contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O recebimento destas par-
celas é assegurado pelo Termo de Recebimento e Aceitação, assinado entre as partes.
25. Outras Despesas Operacionais
 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Descontos Concedidos (169) (228) (79)
Provisão para passivos contingentes (nota 15) (9) 99 162
Outras (1) (1) (1.883)
Total (179) (130) (1.800)
26. Resultado Não Operacional
Descrição 2º Semestre de 2019 31/12/2019 31/12/2018
Receitas de Danos e Reparos 637 1.109 520
Lucro decorrente da venda de bens a terceiros (a) 5.982 13.472 2.721
Prejuízo decorrente 
 da venda de bens a terceiros (a) (1.080) (2.581) (2.245)
Desvalorização de Outros Valores e Bens 65 112 1.729
Outras Receitas não Operacionais 2 5 23
Outras Despesas não Operacionais (b) (6) (6) (112)
Total 5.600 12.111 2.636
(a) Refere-se ao resultado 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 cons-
tituição de provisão para redução ao valor recuperável de ativos “Impairment”. (nota 10 - Ou-
tros Valores e Bens).
27. Eventos Subsequentes: A Companhia informa que, até o presente momento não 
identifi ca impactos relevantes em suas operações ou no desempenho econômico fi nancei-
ro para o exercício de 2020, em virtude da Pandemia de Coronavirus (COVID 19) que atin-
ge o mundo nesse momento.

20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em observância ao disposto no artigo 4º, caput 
e parágrafo único, da Resolução CMN 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 23 de abril de 
2018, que foi aprovada pelo BACEN em 14 de junho de 2018, o aumento de capital social, me-
diante capitalização das reservas de lucros, no valor de R$ 2.434, passando este de R$ 17.257 
para R$ 19.691, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, § 1º, da Lei das S/A.
O capital social é representado por 14.648.278 ações ordinárias escriturais sem valor nominal, 
apresentando a seguinte composição:
 31/12/2019 31/12/2018
   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 100,00% 14.648.277 19.691 100,00% 14.648.277 19.691
Executive 
 Personal 
 Computer Inc. EUA 0,00% 1 0,001 0,00% 1 0,001
Total  100% 14.648.278 19.691 100% 14.648.278 19.691
b) Reservas de Lucros: i. Reserva Legal: A reserva legal é constituída sobre o lucro apre-
sentado ao fi nal do exercício no percentual de 5% conforme estatuto social. ii. Outras reser-
vas especiais de lucro: Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia possuía o montante de R$ 
27.978 (R$ 30.633 em 2018) em reserva para fortalecimento do patrimônio. c) Dividendos: 
Aos acionistas são assegurados 25% de dividendo mínimo obrigatório, calculado sobre o lucro 
líquido ajustado, de acordo com a legislação societária. Em 31 de dezembro de 2019, os dividen-
dos mínimos obrigatórios, no valor de R$ 3.482 (R$ 0 em 2018) foram registrados na rubrica “Ou-
tras Obrigações Estatutárias, Fiscais e Previdenciárias”, deduzidos dos lucros acumulados e re-
servas de lucros do período. Em 31 de dezembro de 2018 os acionistas, assim como nos perío-
dos anteriores, optaram por utilizar os dividendos para constituição de reserva para fortalecimen-
to do Patrimônio Líquido da Companhia, que foi ratifi cado em Assembleia Geral Ordinária, rea-
lizada em 30 de abril de 2019. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 20 de maio de 
2019, os acionistas aprovaram a distribuição de dividendos intermediários, no valor de R$ 13.100, 
que foram pagos em 06 de junho de 2019. O valor de dividendo por ação foi de R$ 0,89.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes rela-
cionadas são saldo de valores a pagar a sua Matriz, empréstimos contratados de coligada nos 
Estados Unidos da América, efetuadas a preços e condições normais de mercado e valores a re-
ceber de reembolso de despesas de coligada no Brasil, seus saldos estão a seguir enumerados:
 31/12/2019 31/12/2018
   Não  Não
  Circu- Circu- Circu- Circu-
Tipo Moeda lante lante lante lante
Valores a Pagar - 
 CSI Latina Financial Inc. US$ 37 - - -
Valores a Receber - CSI Remarketing R$ 260 - - -
Empréstimo TCC (a) US$ 16.732 16.899 13.631 15.595
(a) Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto à Tokyo Century Corpora-
tion, acionista da controladora da Companhia. Tais operações geraram despesas no montante 
de R$ 1.530 (R$ 1.304 em 2018). Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2019 a re-
muneração dos administradores totalizou R$ 1.930 (R$ 1.868 em 2018), esses valores estão re-
gistrados na rubrica de Pró-Labore. Há ainda saldo de provisão de exercícios anteriores no va-
lor de R$ 1.411, (nota 14) a ser pago integralmente até fevereiro de 2022. A Companhia não 
possui benefícios de longo prazo, de rescisão de contrato de trabalho ou remuneração basea-
da em ações para o pessoal-chave da Administração.
22. 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 de Basileia relativas à estrutura de capital das 
instituições fi nanceiras. Conhecidas como Basileia III, as novas regras buscam aprimorar a ca-
pacidade destas instituições em absorver os impactos de eventuais crises, fortalecendo a esta-
bilidade fi nanceira e aumentando a quantidade e a qualidade do capital regulamentar. Estes 
normativos tratam dos seguintes assuntos: • Nova metodologia de apuração do capital regu-
lamentar (Patrimônio de Referência - PR), que continuará a ser dividido nos níveis I e II (Reso-
lução CMN nº 4.193/13). • Nova metodologia de apuração da exigência de manutenção de ca-
pital, adotando requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do 
Adicional de Capital Principal (Resolução CMN nº 4.192/13). As regras de Basileia III buscam 
melhorar a qualidade do capital das instituições fi nanceiras, restringindo a utilização de instru-
mentos fi nanceiros que não apresentam capacidade de absorver perdas e pela dedução de ati-
vos que podem comprometer o valor do capital devido à sua baixa liquidez, dependência de lu-
cro futuro para realização ou difi culdade de mensuração do seu valor. Dentre estes instrumen-
tos, destacam-se os créditos tributários, os ativos intangíveis e os investimentos em empresas 
não controladas, especialmente aquelas 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 insti-
tuições fi nanceiras, e que seguirão o cronograma apresentado a seguir:
 2018 2019
Capital principal (mínimo + adicional) (a) 6,375 a 8,28% 7,0 a 9,5%
Nível I (mínimo + adicional) (b) 7,875 a 9,75% 8,5 a 11,0%
PR (mínimo + adicional) (c) 10,5 a 12,375% 10,5 a 13,0%
(a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos; (b) Nível I - com-
posto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a institui-
ção 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 institui-
ção. 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 épo-
ca. As novas regras de Basileia III passaram a vigorar a partir de 1º de outubro de 2013 e se-
guem cronograma elaborado internacionalmente até sua efetiva implantação em 1º de janei-
ro de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas a apuração das exigibilidades de patrimô-
nio de referência e o índice de Basileia:

a) Nos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os créditos tributários apresentaram a seguinte movimentação:
 31/12/2017 Constituição Reversão 31/12/2018 Constituição Reversão 31/12/2019
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Ativo
Crédito Tributário - Diferenças Temporárias 5.271 - (2.322) 2.949 593 - 3.542
Crédito Tributário - Base Negativa de CSLL 423 - (423) - - - -
Crédito Tributário - Prejuízo Fiscal 9.227 - (577) 8.650 - (2.722) 5.928
Total 14.921 - (3.322) 11.599 593 (2.722) 9.470
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Passivo
IR Diferido sobre diferenças temporárias (8.570) (930) - (9.500) (309) - (9.809)
Provisão para IR sobre superveniência (5.946) (1.639) - (7.585) - 2.213 (5.372)
Total (14.516) (2.569) - (17.085) (309) 2.213 (15.181)
Impostos diferidos líquidos 405 (2.569) (3.322) (5.486) 284 (509) (5.711)
b) Projeção de realização de impostos diferidos
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Prejuízo Fiscal 1.947 1.912 (494) 2.078 485 - - - - - 5.928
Diferenças Temporárias 1.470 499 92 31 122 - - - - - 2.214
Total do IR Diferido Ativo 3.417 2.411 (402) 2.109 607 - - - - - 8.142
Créditos Tributários de Contribuição Social
Diferenças Temporárias 882 299 55 18 74 - - - - - 1.328
Total da CSLL Diferida Ativa 882 299 55 18 74 - - - - - 1.328
Total 4.299 2.710 (347) 2.127 681 - - - - - 9.470

Em 31 de dezembro de 2019, o valor presente do total de créditos tributários é de R$ 7.763 e foi 
calculado com base na expectativa de realização das diferenças temporárias, descontadas pela 
taxa média de captação da Companhia, projetada para os períodos correspondentes. Os ajustes 
na determinação do lucro real dos valores de superveniência de depreciação de bens sobre 
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 CMN nº 3.059/02 (com redação dada pela Resolução CMN nº 3.355/06). 
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 CSI-
LATINA Arrendamento Mercantil S.A., aderiu ao Programa de Pagamento ou Parcelamento de Tri-
butos Federais, instituído pela Lei nº 11.941/09. 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. As principais teses inseridas no programa foram PIS/COFINS sobre recebimen-
to 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$ 2.857, 
dividido em 180 parcelas de R$ 15, atualizadas mensalmente pela taxa de juros Selic. O presente 
acordo encontra-se em dia e até o término do exercício de 2019 foram pagas 122 parcelas, res-
tando um saldo remanescente de R$ 1.691 (R$ 1.981 em 2018), conforme quadro abaixo:
 31/12/2019 31/12/2018
 IRPJ 580 679
 CSLL 770 902
 PIS 53 63
 COFINS 288 337
Total REFIS 1.691 1.981

Tributo Principal Juros Amortização Saldo Devedor
PIS 73 57 (77) 53
COFINS 394 305 (411) 288
CSLL 1.067 805 (1.102) 770
IRPJ 801 610 (831) 580
Total 2.335 1.777 (2.421) 1.691
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento mercantil re-
cebidas antecipadamente no valor R$ 324 (R$ 776 em 2018) e a cessão de parcelas de arren-
damento realizada com instituição fi nanceira sem retenção de riscos e benefícios, o resultado 
apropriado pela fl uência do prazo de vencimento em 2019 foi de R$ 4.113 (R$ 3.880 em 2018).
Em 2018 foi efetuada a apropriação dos resultados de cessão com créditos de contratos de ar-
rendamento mercantil fi nanceiro celebrados até a data de encerramento das demonstrações fi -
nanceiras, no montante de R$ 4.695, esse valor foi revertido em 2019 e a movimentação está 
apresentada conforme quadro abaixo:
  Novas
  Cessões/ Apropriação
Rendas Antecipadas 31/12/2018 Recebimentos ao Resultado 31/12/2019
Cessão de Parcelas de 
 Arrendamento Mercantil 66 9.959 647 10.672
Recebimentos Antecipados 
 de Contraprestações 776 324 (776) 324
Total 842 10.283 (129) 10.996

Portarias Remotas 
evitam contágio

A tecnologia tem se mos-
trado uma ferramenta im-
portante para ajudar as 
pessoas a passarem pelo pe-
ríodo do isolamento social. 
Nos condomínios, além da 
limpeza das áreas comuns e a 
utilização de álcool em gel, as 
portarias remotas - ou seja, 
quando o atendimento ope-
racional de um condomínio 
está concentrado em uma 
central à distância - podem 
ganhar força enquanto vigo-
ra a medida de contenção 
do novo Coronavírus. A 
vantagem é que o sistema 
protege os profissionais, 
que não precisam mais ficar 
expostos na portaria, e evita 
o contato dos profissionais 
com moradores idosos ou 
em grupos de risco.

Na prática, o sistema in-
teligente permite com que 
moradores enviem um QR 
Code com data de expiração 
pré-determinada para liberar 
a entrada de prestadores de 
serviço ou familiares que 
venham ajudar idosos e mora-
dores com mobilidade reduzi-
da. Já sobre o serviço dos cor-
reios e entregas, a tecnologia 
também é uma aliada, como 
o investimento em armários 
eletrônicos individuais para 
cada apartamento. A solução 
envia uma mensagem para o 
celular dos moradores assim 
que uma correspondência é 
deixada no armário, facilitan-
do o recebimento e evitando 
com que a encomenda acabe 
passando por muitas pessoas 
do condomínio.
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