
Como o Coronavírus 
pode impulsionar 

a inovação no 
setor jurídico?

O meio jurídico tem 
vivenciado uma 
crescente evolução 
tecnológica, sobretudo 
nos últimos cinco anos

Alguns exemplos são 
a criação de startups 
de legaltech, além do 

investimento em tecnologia 
por parte de escritórios de 
advocacia de maior porte, 
buscando agilizar uma área 
que ainda é tida por muitos 
como engessada e morosa. 
Entretanto, a realidade do 
mercado jurídico nacional, 
se parece bastante com o 
cenário europeu.

Por exemplo, não exis-
te a presença maciça de 
escritórios com força de 
investimento e apetite 
por inovação, mas a de 
pequenos escritórios, com 
orçamentos limitados, in-
vestindo em tecnologia 
apenas o necessário para 
possibilitar o ajuizamento 
e acompanhamento de 
processos eletrônicos. Isto, 
equivale dizer, um sistema 
de controle processual prêt-
-à-porter e uma máquina de 
informática bastante básica, 
são o montante de investi-
mentos destes escritórios, 
responsáveis pela maior 
parte dos atendimentos 
jurídicos do país. 

Assim, investimento em 
tecnologia preditiva, meios 
digitais de resolução de 
disputa, entre outras ferra-
mentas, não costumam fa-
zer parte do radar da maioria 
dos advogados brasileiros. 
Tanto isto é verdade é que as 
associações de classe, como 
a AASP (Associação dos Ad-
vogados de São Paulo), por 
exemplo, acabam suprindo 
um pouco estas carências, 
disponibilizando serviços 
a uma gama de advogados 
que ainda se encontram 
à margem das inovações 
tecnológicas. 

Por outro lado, o Judi-
ciário também tem feito 
investimentos significativos 
em inovações, mas ainda 
existe um acervo grande 
de processos que tramitam 
sob suporte físico, não ten-
do sequer passado por um 
processo de digitalização. 
Hoje, vivemos a pandemia 
da Covid-19 e seu impacto 
pelo mundo, abalando as 
relações entre empresas, 
trabalhadores e consumi-
dores. 

Para os próximos meses, 
é esperado um aumento no 
número de processos jurídi-
cos que deve sobrecarregar 
escritórios de advocacia e o 
Judiciário como um todo. 
Desta maneira, torna-se 
imprescindível acelerar os 
processos e buscar soluções 
para melhor atender aos 
clientes. Pode-se dizer que a 
pandemia já começa a surtir 
efeitos no meio jurídico, 
que vem buscando adotar 
um posicionamento mais 
moderno. 

Ao menos no Estado de 
São Paulo, os resultados 
têm sido muito animadores. 
Embora os prazos proces-
suais estejam suspensos, 

a rotina de tramitação dos 
processos eletrônicos está 
praticamente inalterada. 
Claro que atos materiais 
não estão sendo realizados, 
ou sendo realizados com 
cuidados, mas somente os 
processos físicos ficaram 
prejudicados, por exemplo. 

Ainda temos um longo 
caminho a percorrer para a 
modernização do judiciário. 
Um dos principais requisitos 
é a digitalização de 100% 
do acervo de processos, 
que neste momento, é 
bastante difícil de ser feita. 
Outro ponto importante, é 
o aprimoramento das ferra-
mentas digitais que dariam 
às decisões a capacidade de 
serem bem executadas. Por 
exemplo, o aprimoramento 
do BACENJUD, sistema 
eletrônico de comunicação 
entre o Poder Judiciário e 
as instituições financeiras, 
por intermédio do Banco 
Central, possibilitaria, tal-
vez, melhores condições 
de cobrança de créditos e 
recebimentos. 

Alternativamente, já estão 
sendo implantados meios 
bastante eficazes de des-
pacho e decisões, inclusive 
com videoconferência entre 
advogado e juízes. É um 
meio válido, mas não acre-
dito que venha a se tornar 
permanente. Acredito que 
as grandes causas mereçam 
sim as sustentações em ple-
nário físico. A comunicação 
é composta não só pelo 
discurso, mas também pelo 
gestual e pelo ambiente. 
Contudo, não vejo razão 
para que não seja utilizado, 
para as causas ordinárias, o 
plenário virtual. Esta ferra-
menta, que já existia antes 
do Coronavírus, tende a 
ser mais utilizada pela sua 
racionalidade. 

Quando pensamos no 
perfil de advogado moder-
no, podemos automatica-
mente lembrar de alguém 
ultraconectado, com boa 
divulgação nas redes sociais 
e uma rede de contatos inte-
ressante. Mas acredito que 
este profissional vai além do 
uso da tecnologia disponível 
a seu favor. Essencialmente, 
ele deve ter foco e conseguir 
ver o litígio integral, para 
além do simples “caso”. 

Ou seja, ser capaz de en-
xergar estrategicamente a 
demanda do cliente para 
implementar a solução mais 
adequada, que não é sempre 
o ajuizamento de ação. Isto 
demanda um conhecimento 
de temas colaterais, como 
economia, contabilidade, 
entre outros, que o per-
mitam a aconselhar outras 
formas de resolução de 
disputa, que não a simples 
litigiosidade. 

Portanto, o Coronavírus 
pode, sim, impulsionar a 
tecnologia no meio jurídico, 
principalmente pela ques-
tão da praticidade, mas nada 
será realmente um avanço 
se não for conduzido por um 
bom profissional. 

(*) - É advogado do escritório 
Marcos Martins Advogados 

e especialista em Direito 
cível e societário. 

Jayme Petra de Mello Neto (*)
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DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ: 62.277.041/0001-87

Assembléia Geral - Ordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Avenida Marginal Direita do Tietê, 
800, a se reunirem em assembleia geral ordinária, nesta Capital, às 14:00 horas do dia 06 de maio de 2020, por conta da pandemia do 
Covid-19 a reunião será através de vídeo conferência, a fi m de tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos adminis-
tradores, bem como as Demonstrações Financeiras publicadas em 18/04/2020 relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2019; 2) Deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício, bem como a distribuição dos dividendos. São Paulo, 27.04.20. A Diretoria

YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27 - NIRE 35.225.442.409

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 30 de Abril de 2020
Data, Hora e Local: 30/04/2020, às 10h, na sede da YP II Real Estate Empreendimentos e Participações 
Ltda., em SP/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Concei-
ção, CEP 04543-000. Convocação: Dispensada. Presença: Sócios, representando 100% do capital so-
cial da Sociedade. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat e Secretário: Sr. Franco Gerodetti Neto. Ordem do 
Dia e Deliberações por unanimidade: Os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quo-
tas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 14.00.000,00, sendo que o capital social atual da em-
presa é de R$ 82.500.000,00 e após a redução será de R$ 68.500.000,00. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os pre-
sentes. São Paulo, 30/04/2020. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Franco Gerodetti Neto - Secretário. Só-
cios: You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat - Diretor Presidente; Franco Gerodet-
ti Neto - Diretor; Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC (p.p) Ricardo José da Silva Raoul - Procurador.

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
C.N.P.J. – 02.969.279/0001-41 - Rua Conselheiro Olegário, 54, Vila Anastácio – São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.— VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO 2019 2018
ATIVO CIRCULANTE 283.972,29 203.285,27
Disponibilidades 212.597,69 201.295,99

Caixa 46.876,13 20.288,65
Bancos Conta Movimento 123.229,94 128.821,39
Aplicações Financeiras 42.491,62 52.085,95

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 71.374,60 1.989,28
Outros Créditos Adto a Funcionários 71.374,60 1.989,28

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.356.393,30 1.301.175,03
IMOBILIZADO 1.356.393,30 1.301.175,03

Terrenos 606.924,94 606.924,94
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 152.381,94 152.381,94
Móveis e Utensílios 262.600,19 260.980,19
Telefones 6.122,42 6.122,42
Veículos 99.879,51 99.879,51
Computadores e Periféricos 16.764,53 16.764,53
Prédios e Benfeitorias 462.845,57 421.663,00
Parque Infantil 12.415,70 0,00
(-) Depreciação (263.541,50) (263.541,50)

TOTAL DO ATIVO 1.640.365,59 1.504.460,30

PASSIVO 2019 2018
PASSIVO CIRCULANTE 159.855,90 81.082,42

Obrigações Sociais e Trabalhistas 91.454,80 81.082,42
Empréstimos e Financiamentos 68.401,10 0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.480.509,69 1.423.377,88
Patrimônio Social 996.033,44 996.033,44
Superávit/Déficit Acumulado 484.476,25 427.344,44

TOTAL DO PASSIVO 1.640.365,59 1.504.460,30

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2019
2019 2018

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.508.955,63 1.526.917,07
Receita de serviços de Assist. Social 1.430.544,48 1.447.464,03
Receita de doações e promoções 78.411,15 79.453,04

CUSTOS GERAIS 0,00 0,00
RESULTADO BRUTO 1.508.955,63 1.526.917,07
DESPESAS GERAIS 1.449.683,00 1.446.305,55

Despesas com pessoal 1.197.979,16 1.167.108,38
Despesas administrativas 251.703,84 279.197,17
Impostos e Contribuições 0,00 0,00
(-) Custos Aplicados em gratuidade 0,00 0,00

RESULTADO FINANCEIRO LIQ. (2140,82) (616,29)
(-) Despesas Financeiras 5.388,78 3.962,73
(+) Receitas Financeiras 3.247,96 3.346,44

RESULTADO OPERACIONAL 57.131.81 79.995,23
(+/-) Resultado não operacional 0,00 0,00

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 57.131,81 79.995,23

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 2019 2018
Superávit Líquido do Exercício 57.131,81 79.995,23
Ajustes ao Superávit Líquido

(+) Depreciação 0,00 39.360,48
Superavit Líquido Ajustado 57.131,81 119.438,22
Fluxo de Caixa do Ativo e Passivo Operacional

Variação de adiantam.a funcionários (69.385,32) 0,00
Variação de Provisões 0,00 0,00
Variação de obrig. sociais e trabalhistas 10.372,38 (41.665,85)
Variação de emprést. e financiamentos (68.401,10) (20.000,00)

Caixa Líquido das Ativ. Operacionais 9.388,16 (61.665,85)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Variação do ativo imobilizado (55.218,27) (53.941,97)
Caixa Líquido das Ativ. de Investimento (55.218,27) (53.941,97)
Aumento Líq.ao Caixa e Equiv.de Caixa 11.301,70 3.830,40

Caixa e equiv. de caixa:inicio-período 201.295,99 197.465,59
Caixa e equiv. de caixa: final-período 212.597,69 201.295,99

Variação das disponibilidades de caixa 11.301,70 3.830,40

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2019.
Patrimônio Obras Patrimônio Reserva Superávit

CONTAS Social Sociais das Irmãs Reavaliações Acumulado TOTAL
Saldo anterior 996.033,44 0,00 0,00 0,00 427.344,44 1.423.377,88
Doações Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 57.131,81 57.131,81
Saldo atual 996.033,44 0,00 0,00 0,00 484.476,25 1.480.509,69

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Nossa Senhora da Anunciação é uma sociedade civil de

direito privado sem fins econômicos, que tem por objeto social criar,
congregar, dirigir e manter obras que visem a beneficência, a pro-
moção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o ensino e
a assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos

Princípios de Contabilidade emanados da Legislação Societária, Nor-
mas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, Resolução CFC nº. 877/
2000, que aprovou a NBCT 10.19 e em conformidade com a Lei
6.404/76 e com as alterações introduzidas pelas Leis 11.638/2007,
MP 449/08 e Lei 12.101/09, atendendo também a NBCT 19.6 sobre
Avaliação de Ativos.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:
a) APLICAÇÃO FINANCEIRA: Estão contabilizadas pelo valor da apli-

cação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até
a data do encerramento do balanço.

b) IMOBILIZADO: Estão contabilizados pelo custo de aquisição. Não
foi realizada a correção monetária dos valores que compõem o Ati-
vo Permanente e o Patrimônio Líquido, em obediência à Lei 9.249
de 26/12/1995 que revogou a correção monetária das demonstra-
ções financeiras, sendo que todos os bens estão sendo deprecia-
dos com a aplicação da taxa correspondente, determinada pela le-
gislação vigente.

As receitas originadas pela venda de ativos imobilizados foram clas-
sificas como receitas não operacionais em função de que o resulta-
do obtido foi reaplicado na própria Instituição, sendo utilizado para
manutenção das atividades assistenciais.

EVOLUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
CONTAS 2018 Acréscimos 2019
Terrenos 606.924,94 0,00 606.924,94
Máquinas Apar e Equip. 152.381,94 0,00 152.381,94
Móveis e utensílios 260.980,19 1.620,00 262.600,19
Telefones 6.122,42 0,00 6.122,42
Veículos 99.879,51 0,00 99.879,51
Computadores e Periféricos 16.764,53 0,00 16.764,53
Prédios e Benfeitorias 421.663,00 41.182,57 462.845,57
Parque Infantil 0,00 12.415,70 12.415,70

NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO
a) RECEITAS: As receitas auferidas pela congregação, encontram-se

registradas a valores originais e de acordo com o regime de compe-
tência.

b) RECEITA DE MENSALIDADES: A contabilização das mensalida-
des seguiu o disposto da Lei 12.101/2009 devidamente regulamen-
tado pelo Decreto 7.237, e foram registradas pelos valores efetiva-
mente recebidos.

c) CUSTOS E DESPESAS: Os custos e as despesas estão registrados
a valores originais, apurados através de notas fiscais e recibos em
conformidade com as exigências legais e fiscais e referem-se a gas-
tos necessários, para a manutenção das atividades do instituto.

NOTA 05 –APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados pela entidade foram aplicados nas suas finali-

dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, de-
monstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06 – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
O Balanço apresentado representa a totalidade das operações reali-

zadas pela entidade.
São Paulo, 31 de dezembro de 2019.
Angela Maria Scherer – Presidente

Marilise Aparecida de Andrade Borakouski
- Contadora CRC/PR 062147/O-9

dentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so-
bre essas Demonstrações Contábeis com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objeto de obter segurança razoável de que as Demonstra-
ções Contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas Demonstrações Contábeis. Os procedimentos selecionados de-
pendem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis. Nessa avali-
ação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das Demonstrações
Contábeis da Entidade, para planejar os procedimentos de audito-
ria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos
da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequa-

ção das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-
tivas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjun-
to. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião - Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis anterior-
mente referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO
NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO em 31 de dezembro de 2019,
o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de Beneficência.

Outros Assuntos - As Demonstrações Contábeis do INSTITUTO NOS-
SA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, levantadas em 31.12.2019, fo-
ram auditadas por nós e a conclusão dos exames de auditoria re-
sultou na emissão do nosso Parecer sem ressalvas.

Ponta Grossa, 11 de março de 2020.
Sidnei Borakouski — CRC/PR 45.177/O-4

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs. Diretores do
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
Examinamos as Demonstrações Contábeis individuais do INSTITU-

TO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, que compreendem o
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido
e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas
Explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demons-
trações Contábeis - A Administração do INSTITUTO NOSSA SE-
NHORA DA ANUNCIAÇÃO é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des de beneficência e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração das Demonstrações
Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Indepen-

Balanços Patrimoniais - (Em Reais)

Coati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/ACoati Participações S/A
CNPJ 03.080.803/0001-91

Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/19, compostas do Balanço Patrimonial, da Demons-
tração do Resultado Economico, da Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido e da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Permanecemos à disposição de V.Sas., para qualquer esclarescimentos necessários.

Passivo              2018              2019
Circulante ................................................ 18.418,02 18.418,02
Contas a Pagar ....................................... 4.658,02 4.658,02
Adiantamento .......................................... 13.760,00 13.760,00
Obrigações Tributárias ............................ 0,00 0,00

Exigível a Longo Prazo ........................... 325.694,17 325.694,17
Adiantamento para Futuro Aumento Capital 325.694,17 325.694,17

Patrimônio Líquido .................................... 13.797.659,24 15.707.247,89
Capital Social .......................................... 12.813.303,00 12.813.303,00
Lucros Acumulados ................................ 984.356,24 2.893.944,89

Total do Passivo ...................................... 14.141.771,43 16.051.360,08

 Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos  (Em Reais)
            2018              2019

Origens do Recursos .................................... (153.081,26) 1.909.588,65
Lucro/Prejuízo do Exercício ....................... (153.081,26) 1.909.588,65
Depreciações .............................................. 0,00 0,00
Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00 0,00
Diminuição do Ativo Realizavel a Longo Prazo 0,00 0,00

Aplicações dos Recursos ............................. 0,00 0,00
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00
Aquisições do Imobilizado .......................... 0,00 0,00

Variação do Capital Circulante Líquido ......... (153.081,26) 1.909.588,65
(+) Origens dos Recursos
  (-) Aplicações dos Recursos ...................... (153.081,26) 1.909.588,65

   Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
Descrição          Inicial            Final Variações
( + ) Ativo Circulante .................... 1.352.800,00 1.352.800,00 0,00
( - ) Passivo Circulante ................ 18.418,02 18.418,02 0,00
( = ) Capital Circulante Líquido CCL 1.334.381,98 1.334.381,98 0,00

Diretoria:

• Rui Belusci   •   Ingeborg Christine Boehm
 Lauro Matsuo Sakuraba - Contador - CRC-1SP098679/O2

Ativo              2018              2019
Circulante ....................................... 1.352.800,00 1.352.800,00
Caixa e Bancos .............................. 0,00 0,00
Adiantamento Despesas ................ 20.000,00 20.000,00
Outras Contas a Receber .............. 1.332.800,00 1.332.800,00

Realizável a Longo Prazo .............. 28.769,80 28.769,80
Adiantamento coligadas ................. 28.769,80 28.769,80

Permanente ..................................... 12.760.201,63 14.669.790,28
Investimentos ................................ 12.565.201,63 14.474.790,28
Bens .............................................. 256.714,00 256.714,00
( - ) Depreciações Acumuladas ...... (61.714,00) (61.714,00)

Total do Ativo .................................. 14.141.771,43 16.051.360,08
Demonstrações das Mutações do Patrimonio Líquido para

os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2019
Capital Lucro/Prejuizos Total Patrimonio

          Social      Acumulados             Líquido
Saldos em 31/12/2017 12.813.303,00 1.137.437,50 13.950.740,50
Prejuizo no Exercício .. 0,00 (153.081,26) (153.081,26)
Saldos em 31/12/2018 12.813.303,00 984.356,25 13.797.659,25
Lucro no Exercício ...... 0,00 1.909.588,65 1.909.588,65
Saldos em 31/12/2019 12.813.303,00 2.893.944,90 15.707.247,90

 Demonstração do Resultado Econômico do Exercício (Em Reais)
Resultado Operacional            2018             2019
Despesas Gerais ..................................... 0,00 0,00
Honorários Profissionais .......................... 0,00 0,00
Impostos e Taxas .................................... 0,00 0,00
Despesas Financeiras .............................. 0,00 0,00
Outras Despesas ..................................... 0,00 0,00

Resultado Operacional .............................. 0,00 0,00
Equivalencia Patrimonial ............................ (153.081,26) 1.909.588,65
Resultado Líquido ...................................... (153.081,26) 1.909.588,65

Demonstrações dos fluxos de caixa
Controladora Consolidado

2019 2018 2019 2018
Fluxos de caixa das
 atividades operacionais:  
Lucro líquido do exercício 134.720 154.868 134.720 154.868
Ajustes para reconciliar o resultado para o 
caixa líquido das atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 41.422 32.005 43.698 34.031
 Provisão para crédito de
  liquidação duvidosa 4.820 1.444 4.774 1.494
 Juros, ganhos e perdas cambiais e
  instrumentos financeiros, líquidos 31.762 35.006 31.730 35.002
 Provisão para demandas judiciais 463 1.144 408 798
 Resultado da equivalência
  patrimonial (8.565) (11.826) (3.883) (4.674)
 (Reversão)/Provisão de
  contas a pagar (1.551) 12.435 (1.609) 12.455
 Perdas na alienação de imobilizado 884 1.359 1.400 1.373
IR e CS diferidos 12.678 16.853 12.288 17.442
Efeito do ajuste a valor
 presente - clientes 1.056 (1.659) 1.044 (1.640)
Efeito do ajuste a valor
 presente - fornecedores 990 (20) 959 (9)
Provisão para obsolescência
 dos estoques 3.244 2.156 3.247 2.424
 Provisão perda de adiantamento 37 35 37 35

221.960 243.800 228.813 253.599
Decréscimos/(acréscimos) em ativos:
 Estoques (12.242) (95.618) (13.265) (95.351)
 Contas a receber (57.116) (102.666) (59.280) (100.390)
 Partes relacionadas (150) 1.075 (146) 1.104
 Impostos a recuperar (6.981) (14.820) (6.980) (15.841)
 Outros ativos 4.528 2.796 4.806 2.784
(Decréscimos)/acréscimos em passivos:
 Fornecedores e cessão de
  créditos por fornecedores 21.809 32.263 23.001 32.166

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

 Partes relacionadas – (20.819) – (20.819)
 Impostos a pagar 21.622 24.133 23.811 24.750
 Outros passivos 9.444 (78.543) 9.669 (78.397)
IR e CS, pagos (19.367) (28.019) (20.453) (29.502)
Caixa líquido proveniente/(usado)
 nas atividades operacionais 183.507 (36.418) 189.976 (25.897)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
 Ativo imobilizado e intangível (38.499) (42.960) (39.932) (44.025)
 Recebimento por venda
  de ativo imobilizado 193 43 320 43
 Redução de capital - MixMicro 4.500 – – –
 Dividendos recebidos 13.880 – 1.000 –
Caixa líquido usado nas
 atividades de investimento (19.926) (42.917) (38.612) (43.982)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento
Captações de empréstimos
 e financiamentos 472.230 332.824 472.230 332.824
 Pagamento do principal de
  empréstimos e financiamentos (426.609) (240.240) (426.609) (240.240)
 Juros bancários, pagos (29.184) (16.493) (29.184) (16.493)
 Dividendos pagos (138.449) – (138.449) –
Caixa líquido (usado nas)/proveniente
 das atividades de financiamento (122.012) 76.091 (122.012) 76.091
Aumento/(diminuição) líquido(a)
 em caixa e equivalentes de caixa 41.569 (3.244) 29.352 6.212
Variação em caixa e equivalentes de caixa
 Caixa e equivalentes de caixa
  no início do exercício 11.126 14.370 37.606 31.394
 Caixa e equivalentes de caixa
  no final do exercício 52.695 11.126 66.958 37.606

41.569 (3.244) 29.352 6.212

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Capital social Reserva de lucros Ajustes de Total 
Capital  

subscrito
(–) Gastos com 

emissão de ações
Incentivos  

fiscais
Reserva  

legal
Lucros  
retidos

avaliação  
patrimonial

patrimônio  
líquido

Saldo em 01 de janeiro de 2018 329.433 (11.654) 21.316 9.712 144.970 65.351 559.128
Lucro líquido do exercício – – – – 154.868 – 154.868
Valor justo - derivativos – – – – – (511) (511)
Valor justo - empréstimos – – – – – 348 348
Incentivos fiscais – – 15.093 – (15.093) – –
Reserva legal – – – 6.759 (6.759) – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (10.254) – (10.254)
Distribuição de dividendos – – – – (30.089) – (30.089)
Juros sobre capital próprio – – – – (23.000) – (23.000)
Realização de avaliação patrimonial por depreciação e
  baixa de imobilizado líquida de efeitos tributários – – – – 1.629 (1.629) –
Saldo em 31 de dezembro de 2018 329.433 (11.654) 36.409 16.471 216.272 63.559 650.490
Lucro líquido do exercício – – – – 134.720 – 134.720
Valor justo - derivativos – – – – – 288 288
Valor justo - empréstimos – – – – – 449 449
Incentivos fiscais – – 11.909 – (11.909) – –
Dividendos mínimos obrigatórios – – – – (2.186) – (2.186)
Distribuição de dividendos – – – – (103.000) – (103.000)
Juros sobre capital próprio – – – – (25.195) – (25.195)
Realização de avaliação patrimonial por depreciação
 e baixa de imobilizado líquida de efeitos tributários – – – – 1.143 (1.143) –
Saldo em 31 de dezembro de 2019 329.433 (11.654) 48.318 16.471 209.844 63.153 655.566

Demonstrações de resultados Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita líquida 1.501.199 1.433.451 1.533.612 1.472.347
Custo dos produtos vendidos e
 serviços prestados (1.119.954) (1.035.177) (1.143.876) (1.063.511)
Lucro bruto 381.245 398.274 389.736 408.836
(Despesas)/receitas operacionais
 Despesas gerais e
  administrativas (45.256) (47.614) (46.251) (48.533)
Despesas de vendas (137.878) (121.535) (139.712) (123.642)
Resultado da equivalência
 patrimonial 8.565 11.826 3.883 4.674
 Outras despesas (730) (630) (897) (774)
Lucro antes do resultado
 financeiro 205.946 240.321 206.759 240.561
 Receitas financeiras 5.757 3.606 6.563 4.884
 Despesas financeiras (38.817) (39.627) (39.013) (39.774)
 (Despesas)/receitas de
  variação cambial, líquidas (1.518) (6.521) (1.531) (6.586)
Resultado financeiro líquido (34.578) (42.542) (33.981) (41.476)
Lucro antes do IR e CS 171.368 197.779 172.778 199.085
IR e CS: Corrente (23.970) (26.058) (25.769) (26.775)
 Diferido (12.678) (16.853) (12.289) (17.442)
Lucro líquido do exercício 134.720 154.868 134.720 154.868
Lucro básico e diluído por ação 2,48 2,85 2,48 2,85

Demonstrações de resultados Controladora Consolidado
abrangentes 2019 2018 2019 2018

Lucro líquido do exercício 134.720 154.868 134.720 154.868
Valor justo - derivativos 288 (511) 288 (511)
Valor juros - Empréstimos 449 348 449 348
Total do resultado abrangente
 para o exercício 135.457 154.705 135.457 154.705

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Ativo/Circulante 917.808 807.386 947.018 845.944
 Caixa e equivalentes de caixa 52.695 11.126 66.958 37.606
 Contas a receber de clientes 530.473 478.568 539.441 485.314
 Estoques 282.444 273.446 286.533 276.515
 Impostos a recuperar 28.655 17.045 30.192 18.203
 IR e CS a recuperar 36 4.421 322 5.032
 Despesas antecipadas 11.349 12.362 11.416 12.856
 Derivativos 11.274 8.567 11.274 8.567
 Outras contas a receber 882 1.851 882 1.851
Ativo não circulante 558.868 587.433 547.718 564.712
 Realizável a longo prazo
 Contas a receber de clientes 1.705 2.370 1.705 2.370
 Outras contas a receber -
  partes relacionadas 181 32 146 –
 Impostos a recuperar 5.986 5.872 9.737 9.637
 IR e CS diferidos 10.831 24.000 13.575 26.515
 Derivativos – 8.712 – 8.712
 Depósitos judiciais e outras
  contas a receber 1.718 1.687 2.626 2.594

20.421 42.673 27.789 49.828
 Investimentos 121.366 131.181 29.455 26.572
 Imobilizado 413.631 409.601 441.007 438.307
 Intangível 3.450 3.978 49.467 50.005

538.447 544.760 519.929 514.884
Total ativo 1.476.676 1.394.819 1.494.736 1.410.656
Passivo/Circulante 475.365 483.361 481.953 487.434
 Fornecedores 155.566 132.187 159.378 134.838
 Empréstimos e financiamentos 238.921 272.544 238.921 272.544
 Impostos e contribuições sociais
  a recolher 7.951 7.632 9.352 8.236
 IR e CS a recolher 1.936 – 2.471 9
 Impostos parcelados a recolher 62 – 62 –
 Salários e encargos sociais 19.671 18.581 20.239 19.169
 Adiantamentos de clientes 3.449 2.574 3.635 2.600
 Arrendamento mercantil financeiro 4.633 2.780 4.674 2.780
 Dividendos a pagar 5.077 10.254 5.077 10.254
 Contas a pagar -
  partes relacionadas 4.000 4.000 4.000 4.000
 Outras contas a pagar 34.099 32.809 34.144 33.004
Passivo não circulante 345.745 260.968 357.217 272.732
 Empréstimos e financiamentos 314.942 232.503 314.942 232.503
 Impostos e contribuições
  sociais a recolher – – 460 680
 IR e CS diferidos – – 10.862 11.023
 Provisão para demandas judiciais 12.387 11.481 12.494 11.542
 Arrendamento mercantil 
  financeiro 18.036 16.604 18.079 16.604
 Outras contas a pagar 380 380 380 380
Patrimônio líquido 655.566 650.490 655.566 650.490
 Capital social 329.433 329.433 329.433 329.433
 Reservas de capital (11.654) (11.654) (11.654) (11.654)
 Reservas de lucros 274.634 269.152 274.634 269.152
Ajustes de avaliação patrimonial 63.153 63.559 63.153 63.559
Total do passivo e
 patrimônio líquido 1.476.676 1.394.819 1.494.736 1.410.656

Compass Minerals América do Sul Indústria e Comércio S.A.
CNPJ (MF) 60.398.138/0001-12

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Gustavo dos Reis Vasques
Presidente

Adilson Inacio da Silva 
Vice-Presidente de Finanças

Contador: Felipe Gomes da Silva 
CRC 1SP278373/O-4

"As demonstrações contábeis consolidadas completas juntamente com o parecer de auditoria  
da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. encontram-se arquivadas na sede da Companhia"

Notas Explicativas
1. Informações gerais - Nossos produtos agrícolas aumentam a produtivi-
dade ao satisfazer as necessidades nutricionais essenciais de diversas cul-
turas. A Companhia vende uma gama completa de nutrientes, que são vitais 
para alcançar o melhor desenvolvimento e saúde das plantas. Fornecemos 
produtos químicos para tratamento de águas, mineradoras, indústrias de 
óleo/gás, etc. 2. Apresentação das demonstrações contábeis consolida-
das e principais práticas contábeis adotadas - 2.1. Base de apresenta-
ção - As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).  
2.2. Estoques - Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre o 
valor líquido de realização e o custo médio de produção ou aquisição. As 
provisões de baixa rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consi-
deradas necessárias. 2.3. Imobilizado - A depreciação é calculada pelo 
método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil dos bens.  
2.4 Empréstimos e financiamentos: São demonstrados pelos valores de 
contratação, líquido dos custos de transação incorridos e s        ubsequente-
mente, mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juros 
efetiva. 2.5. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido:  
são calculados de acordo com as bases legais tributárias vigentes no  
Brasil. 3. Demonstrações contábeis consolidadas: Compreendem as  

demonstrações contábeis das empresas controladas: Compass Minerals 
Sudeste Ind. Ltda., Compass Minerals Nordeste Ind. e Com. Ltda., Mixmicro 
Ind. e Com. de Produtos Químicos Ltda. e CMPQ Igarassu Participações 
Ltda. 4. Empréstimos e financiamentos: as obrigações são representadas
como segue: Controladora e consolidado
Detalhes 2019 2018
Denominados em Reais 490.811 387.675
Financiamento à exportação 50.772 –
Financiamento de máquinas e equipamentos 26 2.916
Capital de giro 349.886 223.289
Finep 28.813 36.169
Cessão de crédito - contas a receber 64.130 127.308
Custos de transação (2.816) (2.007)
Denominados em Dólares 63.052 117.372
Financiamento à exportação – 9.732
Capital de giro 63.052 107.640
Total 553.863 505.047
Total Passivo circulante 238.921 272.544
Total Passivo não circulante 314.942 232.503
5. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social da Companhia em 
31/12/2019 é de R$329.433, composto por 54.416.710 ações ordinárias e 
1.692.000 ações preferenciais sem valor nominal.
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