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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 2021 e de 2020  (Em milhares de reais - R$)

Aos Administradores e Acionistas da
CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CSILATINA Arrendamento 
Mercantil S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o semestre e exer-
cício fi ndos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi nan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e fi nanceira da CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. em 31 de 
dezembro de 2021, 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 Bra-
sil (BACEN). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras”. Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Có-
digo de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade - 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 nossa opinião. Outras informações que 
acompanham as demonstrações fi nanceiras e o relatório do auditor: A Ad-

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ministração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações fi nanceiras 
não abrange o Relatório da Administração, e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstra-
ções 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 de-
monstrações fi nanceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de ou-
tra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho rea-
lizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Respon-
sabilidades da Administração pelas demonstrações fi nanceiras: A Adminis-
tração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi -
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às insti-
tuições autorizadas a funcionar pelo BACEN e pelos controles internos que ela deter-
minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na ela-
boração 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 contá-
bil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a Administração pre-
tenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-
tiva realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras: Nossos objetivos são ob-

ter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, es-
tão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto ní-
vel de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-
das com base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações 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 ris-
co de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a ade-

quação 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 capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opi-
nião, 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 demons-
trações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo 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 contro-
les internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2022
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes Ltda.
CRC nº 2 SP 011609/O-8
Dario Ramos da Cunha
Contador
CRC nº 1 SP 214144/O-1

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

a) No período entre 31 de dezembro de 2021 e de 2020, os créditos tributários e obriga-
ções fi scais diferidas apresentaram a seguinte movimentação:
Imposto de Renda e
 Contribuição Social – Ativo
   Rever-   Rever-
 31/12/ Consti- são/Rea- 31/12/ Consti- são/Rea- 31/12/
 2019 tuição lização 2020 tuição lização 2021
Crédito Tributário -
 Diferenças Temporárias 3.542 - (654) 2.888 928 - 3.816
Crédito Tributário -
 Prejuízo Fiscal 5.928 - (2.368) 3.560 - (3.560) -
Total 9.470 - (3.022) 6.448 928 (3.560) 3.816
Imposto de Renda e
 Contribuição Social – Passivo
IR/CSLL Diferidos 
 sobre diferenças
 temporárias (a) (9.809) (1.286) - (11.095) - 10.174 (921)
Provisão para IR/CSLL
 sobre superveniência (5.372) (206) - (5.578) (9.021) - (14.599)
Total (15.181) (1.492) - (16.673) (9.021) 10.174 (15.520)
Impostos
 diferidos líquidos (5.711) (1.492) (3.022) (10.225) (8.093) 6.614 (11.704)
(a) Em 2021, a administração reavaliou os controles de apuração de variação cambial so-
bre operações de Hedge no exterior. Nesse trabalho apuramos e recolhemos durante o 
exercício de 2021 um valor R$ 7.009, acrescidos de encargos no montante de R$ 1.749.
b) Projeção de realização dos impostos diferidos
 2022 2023 2024 TOTAL
Créditos Tributários de Imposto de Renda
Diferenças Temporárias 1.845 196 79 2.120
Total do IR Diferido Ativo 1.845 196 79 2.120
Créditos Tributários de Contribuição Social
Diferenças Temporárias 1.476 157 63 1.696
Total da CSLL Diferida Ativa 1.476 157 63 1.696
Total 3.321 353 142 3.816
Em 31 de dezembro de 2021, o valor presente do total de créditos tributários é de R$ 3.029 
e foi calculado com base na expectativa de realização das diferenças temporárias, descon-
tadas pela taxa média de captação da Companhia, projetada para os períodos correspon-
dentes. Os ajustes na determinação do lucro real dos valores de superveniência de depre-
ciação de bens sobre operações de arrendamento mercantil devem ter tratamento diferen-
ciado 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 1º do artigo 5º da Resolução CMN nº 4.842/20. Ao dis-
pensar a verifi cação do prazo de realização do crédito tributário originado de prejuízos fi s-

cais ocasionados pela receita de superveniência, entende-se que tal ajuste possui condi-
ção especial somente aplicável à operação de arrendamento mercantil. Sendo assim, a pro-
jeção de realização dos créditos tributários acima exclui os resultados oriundos de Super-
veniência de Depreciação, contemplando somente outras receitas e despesas.
18. Adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais Federal: Em 
2009, a CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A., aderiu ao Programa de Pagamento ou 
Parcelamento de Tributos 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 inseri-
das 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 previ-
denciários 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 presen-
te acordo encontra-se em dia e até o término do exercício de 2021 foram pagas 146 par-
celas, restando um saldo remanescente de R$ 1.025 (R$ 1.362 em 31 de dezembro de 
2020), conforme quadro abaixo:
 31/12/2021 31/12/2020
IRPJ 351 467
CSLL 467 620
PIS 33 43
COFINS 174 232
Total REFIS 1.025 1.362
Tributo Principal Juros Amortização Saldo Devedor
IRPJ 990 625 (1.264) 351
CSLL 1.277 826 (1.636) 467
PIS 94 59 (120) 33
COFINS 503 312 (641) 174
Total 2.864 1.822 (3.661) 1.025
19. Resultado de Exercícios Futuros: Refere-se a parcelas de arrendamento mercan-
til recebidas antecipadamente no valor R$ 3.403 (R$ 947 em 31 de dezembro de 2020) e 
a cessão de parcelas de arrendamento realizada com instituições fi nanceiras sem retenção 
de riscos e benefícios, o resultado apropriado pela fl uência do prazo de vencimento em 
2021 foi de R$ 14.218 (R$ 13.443 em 2020) e a movimentação está apresentada confor-
me quadro abaixo:
   Apropriação 
 31/12/2020 Entradas ao Resultado 31/12/2021
Cessão de Parcelas de
 Arrendamento Mercantil 28.060 3.386 (14.218) 17.228
Recebimentos Antecipados
 de Contraprestações 947 3.403 (947) 3.403
Desconto Diferido - 4.209 (482) 3.727
Valor Proporcional antecipado - 94 - 94
Total 29.007 11.092 (15.647) 24.452

Arrendamento Operacional    31/12/2021    31/12/2020
Níveis de risco Provisão mínima requerida  Vencido   A vencer   Saldo   Provisão   Vencido   A vencer   Saldo   Provisão 
AA 0%  -    72.525   72.525   -   - 75.166 75.166 -
A 0,50%  -    95.071   95.071   475  - 97.138 97.138 486
B 1%  205   31.961   32.166   322  - 17.114 17.114 171
C 3%  131   10.174   10.305   309  4 4.443 4.447 133
D 10% - - - - 73 - 73 7
   336   209.731   210.067   1.106  77 193.861 193.938 797

Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
 Arrendamento Arrendamento
 Financeiro Operacional
Saldos em 31/12/2020 (736) (797)
Reversões/(Constituições) (153) 80
Saldos em 30/06/2021 (889) (717)
Reversões/(Constituições) (121) (389)
Saldos em 31/12/2021 (1.010) (1.106)
Em nenhum dos períodos existem contratos renegociados.
9. Outros Créditos
Rendas a receber 31/12/2021 31/12/2020
Curto Prazo 3.439 1.474
Rendas a receber (a) 3.439 1.474
Longo Prazo 52 -
Rendas a receber (a) 52 -
Total 3.491 1.474
(a) Saldo refere-se ao valor proporcional a receber dos clientes pelo uso antecipado dos 
bens objeto dos contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O re-
cebimento destas parcelas está assegurado pelo Termo de Recebimento e Aceitação, assi-
nado entre as partes.
Diversos 31/12/2021 31/12/2020
Curto Prazo 92.987 18.927
Adiantamento salarial 84 38
Devedores diversos (a) 89.581 14.673
Impostos e contribuições (b) 1 2
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) - 2.087
Crédito tributário sobre adições temporárias (d) 3.321 2.127
Longo Prazo 525 2.264
Crédito tributário sobre prejuízo fi scal (c) - 1.473
Crédito tributário sobre adições temporárias (d) 495 761
Devedores por Depósito em Garantia 30 30
Total 93.512 21.191
(a) Devedores Diversos referem-se substancialmente a valores a receber originados pelo 
encerramento de contratos junto aos clientes que exerceram a opção de compra dos 
bens e por valores faturados pelos fornecedores de bens que serão objeto de arrenda-
mento ainda não atribuídos aos contratos. (b) Impostos e contribuições referem-se aos 
recolhimentos antecipados de IRPJ e CSLL nos períodos. (c) O prejuízo fi scal e a base ne-
gativa de CSLL são originados pela Superveniência de Depreciação, conforme nota ex-
plicativa nº 17a. (d) O crédito tributário sobre adições temporárias foi constituído sobre 
Variação Cambial, Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito da 
Carteira de “Leasing” e Marcação a Mercado de Derivativos, tendo sua movimentação 
detalhada na nota explicativa nº 17a.
10. Outros Valores e Bens
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Curto Prazo 2.437 766
Ativos Não Financeiros
 Mantidos para Venda - Próprios (a) 542 73
Provisão Desvalorização de Outros Valores e Bens (b) (11) (26)
Prêmio de Seguros Antecipados 39 57
Comissão de Estruturação de Captação 1.441 221
Comissão de Originação 369 371
Outros 57 70
Longo Prazo 654 227
Comissão de estruturação de captação 217 227
Comissão de Originação 437 -
Total 3.091 993
(a) A rubrica “Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Próprios” refere-se basica-
mente a valores registrados como máquinas e equipamentos retornados ao fi nal das ope-
rações de “leasing”. Os bens recebidos foram registrados pelo seu custo de aquisição lí-
quido de depreciação. Anualmente é realizado inventário físico e apuração do valor de mer-
cado dos bens devolvidos pelos arrendatários que serão vendidos em mercado secundá-
rio. (b) A legislação em vigor, em cumprimento ao estabelecido no CPC 01 (R1), prevê a 
realização de Teste de “Impairment” (ou Teste de Recuperabilidade de Ativos), no mínimo, 
a cada exercício social. A essência do teste de recuperabilidade é evitar que um ativo es-
teja registrado por um valor maior que seu valor recuperável. A Companhia realizou teste 
detalhando a metodologia, premissas utilizadas e o resultado da avaliação dos ativos em 
relatório específi co. Foram submetidos ao teste de recuperabilidade 100% do estoque de 
equipamentos retornados das operações de “leasing”, contabilizados como Ativos Não Fi-
nanceiros Mantidos para Venda - Próprios que possuíam saldo contábil residual. Foi regis-
trada provisão para redução ao valor recuperável de ativos “Impairment” no valor de R$ 
11 (R$ 26 em 31 de dezembro de 2020), valor que representa, na estimativa da Adminis-
tração, a diferença entre expectativa de valor a receber pela venda dos equipamentos e 
valor contábil dos bens.
11. Imobilizado de Arrendamento
Imobilizado de arrendamento 31/12/2021 31/12/2020
Bens arrendados (a) 467.971 393.839
Máquinas e equipamentos 405.459 347.075
Veículos e Afi ns 47.078 33.439
Outros arrendamentos 15.434 13.325
(-) Depreciação acumulada(a) (243.899) (179.072)
Máquinas e equipamentos (220.814) (164.675)
Veículos e Afi ns (15.894) (8.732)
Outros arrendamentos (7.191) (5.665)
Total 224.072 214.767
(a) Inclui o montante de R$ 29.093 (R$ 28.558 em 31 de dezembro de 2020), referente ao 
custo e R$ 14.142 (R$ 7.162 em 31 de dezembro de 2020) de depreciação acumulada de 
imobilizado de arrendamento de operações cedidas, cuja propriedade dos bens continua 
com a CSILATINA.
Taxa média de depreciação
Máquinas e Equipamentos 0,83% a 1,19% ao mês
Veículos e Afi ns 1,66% a 2,38% ao mês
Outros Arrendamentos 1,66% a 2,38% ao mês
Para bens arrendados com vida útil média estimada em 84 e 42 meses, são consideradas 
as taxas de depreciação 1,19% e 2,38% ao mês, respectivamente, e para bens arrendados 
com vida útil média estimada em 120 e 60 meses, são consideradas as taxas de deprecia-
ção de 0,83% e 1,66% ao mês, respectivamente.
12. Bens de Uso Próprio e Ativo Intangível
 31/12/2021 31/12/2020
Imobilizado de Uso 489 514
Intangível (a) 244 248
Total 733 762
(a) O saldo refere-se, substancialmente, ao custo de implantação de sistema integrado ERP 
que entrou em produção durante o exercício de 2014 e está sendo amortizado pelo prazo 
de 10 anos.
13. Obrigações por Empréstimos
  31/12/2021 31/12/2020
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda Prazo Prazo Prazo Prazo
Empréstimos no País -
 Resolução CMN nº 2.921/02 (a) R$ 120.480 124.713 90.754 97.479
Capital de Giro no País (b) R$ 63.319 - 21.745 -
Empréstimos no Exterior -
 Resolução CMN nº 2.921/02 (a) US$ 36.568 32.047 46.527 41.283
Total  220.367 156.760 159.026 138.762
(a) A Companhia possui a maior parte de suas obrigações por empréstimos no país e ex-
terior na modalidade “sem retenção substancial de risco” que foram estruturadas através 
da vinculação de recebíveis de operações de arrendamento mercantil, contratadas segun-
do determina a Resolução CMN n° 2.921/02 a preços de mercado para a modalidade, que 
inclui R$ 33.137 (R$ 44.022 em 31 de dezembro de 2020) com partes relacionadas (vide 
nota 22). (b) O capital de giro necessário para atender a necessidades momentâneas de 
caixa é contratado a taxas de mercado através da modalidade Conta Garantida e Capital 
de Giro de curto prazo com grandes instituições no Brasil e no exterior.

Resultado de obrigações de
 empréstimos e repasses 2º Semestre de 2021 31/12/2021 31/12/2020
Operações de Empréstimos e Repasses (13.226) (25.670) (24.066)
Outras Rendas Operacionais
 (Variação Cambial Ativa) 1.840 12.957 18.511
Outras Despesas Operacionais
 (Variação Cambial Passiva) (9.120) (18.242) (47.573)
Total (20.506) (30.955) (53.128)
A variação de obrigações por empréstimos ocorreu em função da variação cambial passi-
va (despesa) no montante de R$ 18.242 (R$ 47.573 em 2020) e variação cambial ativa (re-
ceita), no montante de R$ 12.957 (R$ 18.511 em 2020).
14. Outras Obrigações – Diversas
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Total curto prazo 38.352 22.139
Despesas de pessoal (a) 4.106 3.231
Outras despesas administrativas 330 74
Outros pagamentos (b) 28.900 15.459
Credores diversos - País (c) 5.016 3.375
Total longo prazo 988 1.481
Despesas de pessoal (a) 988 1.481
Total 39.340 23.620
(a) Inclui provisões de R$ 850 (R$ 300 em 31 de dezembro de 2020) para pagamento de 
comissão de vendas, R$ 800 para pagamento de PLR (R$ 750 em 31 de dezembro de 2020) 
e R$ 2.540 (R$ 2.716 em 31 de dezembro de 2020) a serem pagos para administração a 
título de remuneração. (b) Outros pagamentos referem-se substancialmente aos valores 
devidos aos fornecedores de bens e serviços relacionados com a aquisição de bens relati-
vos às operações de arrendamento mercantil no valor de R$ 27.750 (R$ 14.860 em 31 de 
dezembro de 2020). (c) Credores diversos referem-se substancialmente a recebimentos an-
tecipados de parcelas de arrendamento mercantil e créditos não identifi cados.
15. Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais: Os princi-
pais processos em aberto em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 são re-
lacionados a ações trabalhistas e de acordo com a avaliação dos advogados, são assim su-
marizados:
  Valor estimado
 Quantidade pelos advogados/
 de ações Valor das Causas Provisão contábil
 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Provável (i) 1 1 29 29 29 29
Possível (ii) - 1 - 28 - -
Total geral 1 2 29 57 29 29
(i) As ações classifi cadas como perda provável no montante de R$ 29 (R$ 29 em 31 de de-
zembro de 2020) referem-se a processos trabalhistas com depósito judicial realizado. (ii) 
As ações classifi cadas como perdas possíveis no valor total de R$ 0 (R$ 28 em 31 de de-
zembro de 2020) referem-se a ações trabalhistas movidas por ex-empregados ou presta-
dores de serviços buscando pretensos direitos trabalhistas. O montante corresponde a va-
lores de processos em fase inicial, ou valores que, segundo a análise individual dos casos 
pelos consultores jurídicos externos, possivelmente não constituirão perda em função do 
estágio atual dos processos e/ou o posicionamento dos tribunais em relação às matérias 
discutidas. A CSILATINA Arrendamento Mercantil S.A. não possuía contingências tributá-
rias ou cíveis com probabilidade de perda “possível” ou “provável” em 31 de dezembro 
de 2021 e 31 de dezembro de 2020.
 Provisões para Riscos Trabalhistas
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 29
Constituição (Reversão) -
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 29
Em agosto de 2021, a Prefeitura de Barueri procedeu a cobrança à Companhia da diferen-
ça do ISSQN relativa às parcelas do valor do bem, no caso do leasing, e dos tributos fede-
rais, não incluída na base de cálculo retroativa ao período de 2016 e 2017. Tal ação foi ba-
seada na Arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 189), que declarou 
a inconstitucionalidade da legislação de Barueri sobre a redução da base de cálculo do ISS 
e teve a decisão plenária do STF em 31/08/2020. Nossos assessores jurídicos fi zeram uma 
avaliação e a Companhia tomará as medidas cabíveis, caso seja necessário.
16. Outras Obrigações Estatutárias, Fiscais e Previdenciárias
a. Estatutárias
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Total do Curto Prazo 243 192
Dividendos mínimos obrigatórios 243 192
Total 243 192
b. Fiscais e Previdenciárias
Descrição 31/12/2021 31/12/2020
Total do Curto Prazo 3.013 2.369
IRPJ Refi s (a) 106 93
IRPJ a pagar corrente 1.093 493
CSLL a pagar corrente 850 423
CSLL Refi s (a) 141 124
Impostos s/ salários a recolher 211 164
PIS Refi s (a) 9 9
PIS a pagar corrente 28 29
COFINS Refi s (a) 52 46
COFINS a pagar corrente 172 177
Outros impostos a recolher 117 172
Impostos s/ Serviços a recolher 229 591
IRRF a recolher 5 48
Total do Longo Prazo 716 1.090
IRPJ Refi s (a) 245 374
CSLL Refi s (a) 326 496
PIS Refi s (a) 23 34
COFINS Refi s (a) 122 186
Total 3.729 3.459
(a) Referem-se a impostos relativos ao REFIS, detalhados na nota 18.
c. Obrigações Fiscais Diferidas
Obrigações Fiscais Diferidas 31/12/2021 31/12/2020
Total do Longo Prazo 15.520 15.032
Passivo fi scal diferido sobre Ajustes Temporários (a) 921 9.454
Passivo fi scal diferido sobre Superveniência (a) 14.599 5.578
Total 15.520 15.032
(a) A provisão para IRPJ Diferido foi calculada aplicando-se a alíquota de 25% ao saldo 
de Superveniência de Depreciação em cada período e a provisão de CSLL à alíquota de 
20% em 2021 e 15% em 2020, bem como IRPJ e CSLL sobre o valor dos Ajustes Temporá-
rios da Marcação a Mercado, Variação Cambial e estimativa de valor residual (opção de 
venda) totalizando o valor de R$ 15.520 (R$ 16.673 em 2020), detalhado na nota 17a.
Projeção de Realização das
 Obrigações Fiscais Diferidas 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
IR/CSLL Diferidos sobre
 Diferenças Temporárias 553 138 46 184 - 921
Provisão para IR/CSLL sobre Superveniência 2.807 4.709 4.787 2.090 206 14.599
Total de Obrigações Fiscais Diferidas 3.360 4.847 4.833 2.274 206 15.520
17. Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL)
Conciliação do Imposto
 de renda e
 Contribuição Social 2º semestre de 2021 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes do Imposto de
 renda e Contribuição Social 24.040 45.402 34.791
Alíquota Vigente 45% 45% 40%
Expectativa de despesa (crédito) de
 Imposto IRPJ e CSLL de acordo
 com a alíquota vigente (10.818) (20.431) (13.916)
Efeito do IRPJ e da CSLL s/ as
 diferenças permanentes (adição) (126) (847) (982)
Efeito do IRPJ e da CSLL s/ as diferenças
 permanentes (exclusão) baixa de
 obrigação fi scal diferida 1.413 1.413 -
Diferença de alíquota na constituição
 do crédito de CSLL sobre diferenças
 temporárias (majoração) (1.493) (424) -
Outros 152 468 356
Despesa (crédito) de IRPJ e CSLL (10.872) (19.821) (14.542)

20. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social é representado por 14.648.278 ações ordinárias escriturais sem valor nominal, apresentando a seguinte composição:
   31/12/2021   31/12/2020
Acionista Sede Participação % Qtde de Ações Valor da participação Participação % Qtde de Ações Valor da participação
CSI Financial Inc. EUA 100,00% 14.648.277 31.539 100,00% 14.648.277 27.014
Executive Personal Computer Inc. EUA 0,00% 1 0,02 0,00% 1 0,002
Total  100% 14.648.278 31.539 100% 14.648.278 27.014

Em 02 de junho de 2021, o BACEN aprovou o aumento de capital deliberado pelos acio-
nistas em assembleia realizada em 30 de abril de 2021, mediante capitalização de reser-
va para o fortalecimento de patrimônio líquido, no valor de R$ 4.525, passando o capital 
para R$ 31.539. b) Reservas de Lucros: i. Reserva Legal: A reserva legal é calculada 
sobre o lucro líquido ao fi nal do exercício no percentual de 5% conforme estatuto social, 
limitado à 20% do Capital Social. ii. Reservas Estatutárias: Em 31 de dezembro de 
2021 a Companhia possuía o montante de R$ 37.811 (R$ 43.181 em 31 de dezembro de 
2020) em reserva para fortalecimento do patrimônio. c) Dividendos: Aos acionistas são 
assegurados 1% de dividendos mínimos obrigatórios ao fi nal de cada exercício social, cal-
culado sobre o lucro líquido ajustado, de acordo com a legislação societária. Em assem-
bleia realizada em 30 de abril de 2021, as acionistas decidiram pela distribuição dos divi-
dendos relativos ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 11.200. 
Em assembléia realizada em 07 de dezembro de 2021, as acionistas decidiram pela distri-
buição dos dividendos intermediários, no valor de R$ 13.896.
21. Transações com Partes Relacionadas: As operações da Companhia com partes 
relacionadas são saldo de valores a pagar a sua Matriz, empréstimos contratados de coli-
gada nos Estados Unidos da América e valores a receber de reembolso de despesas de co-
ligada no Brasil, os saldos estão a seguir enumerados:
  31/12/2021 31/12/2020
  Curto Longo Curto Longo
Tipo Moeda Prazo Prazo Prazo Prazo
Valores a Pagar - CSI Latina Financial Inc. US$ 147 - 6 -
Valores a Receber – CSI Remarketing R$ 872 - 446 -
Empréstimo TCC (a) US$ 16.770 16.367 21.276 22.746
(a) Empréstimos denominados em moeda estrangeira captado junto à Tokyo Century Cor-
poration, acionista da CSI Latina Financial Inc., controladora da Companhia. Tais operações 
geraram despesas no montante de R$ 1.821 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 2.047 em 
2020). Durante o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2021 a remuneração dos adminis-
tradores totalizou R$ 4.072 (R$ 2.967 em 2020), esses valores estão registrados na rubri-
ca de Pró-Labore. Há ainda saldo de provisão de remuneração variável dos administrado-
res de exercícios anteriores no valor de R$ 2.540 (R$ 2.716 em 2020), (nota 14) a ser pago 
integralmente até fevereiro de 2024. 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. 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 estru-
tura 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 metodolo-
gia de apuração do capital regulamentar (Patrimônio de Referência - PR), que continuará 
a ser dividido nos níveis I e II (Resolução CMN nº 4.192/13). • Nova metodologia de apu-
ração 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 
CMN nº 4.193/13). As regras de Basileia III buscam melhorar a qualidade do capital das 
instituições fi nanceiras, restringindo a utilização de instrumentos fi nanceiros que não apre-
sentam capacidade de absorver perdas e pela dedução de ativos que podem comprome-
ter o valor do capital devido à sua baixa liquidez, dependência de lucro futuro para reali-
zação 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 contro-
ladas, especialmente aquelas que atuam no ramo segurador. As novas regras para a apu-
ração dos requisitos mínimos de capital estabelecem porcentagens do montante dos ati-
vos ponderados pelo risco e constituem requerimentos de capital a serem observados pe-
las instituições fi nanceiras, conforme apresentado a seguir: 
Capital principal (mínimo + adicional) (a) 7,0 a 9,5%
Nível I (mínimo + adicional) (b) 8,5 a 11,0%
PR (mínimo + adicional) (c) 10,5 a 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 encerra-
mento 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 perío-
do 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 vigo-
rar a partir de 1º de outubro de 2013 e seguem cronograma elaborado internacionalmen-
te até sua efetiva implantação em 1º de janeiro de 2022. Devido ao cenário causado pela 
Pandemia COVID19, em 16 de março de 2021, através da Resolução CMN nº 4.783, o BA-
CEN tornou público que o Conselho Monetário Nacional alterou o percentual a ser aplica-
do ao montante RWA, para fi ns de apuração do valor da parcela ACPConservação, na forma do 
§ 4º do art. 8º da Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013, esse percentual será equi-
valente a: I - 1,25%, no período de 1º de abril de 2021 a 31 de março de 2021; II - 1,625%, 
no período de 1º de abril de 2021 a 30 de setembro de 2021; III - 2,00%, no período de 1º 
de outubro de 2021 a 31 de março de 2022; e IV - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por 
cento), a partir de 1º de abril de 2022. No quadro a seguir, estão demonstradas a apura-
ção das exigibilidades de patrimônio de referência e o índice de Basileia:

 31/12/2021 31/12/2020
Patrimônio de referência para comparação
 com os ativos ponderados pelo risco (RWAs) 74.276 73.837
Patrimônio de referência Nível I 74.276 73.837
Patrimônio líquido 74.519 74.085
Ajustes prudenciais (Resolução 4.192/13) (243) (248)
Patrimônio de referência Nível II - -
Ativos ponderados pelo Risco
RWACPAD 15.310 10.093
RWACAM 26 272
RWAJUR1 + RWAJUR2 3.409 5.935
RWAOPAD 7.347 6.248
Patrimônio de referência
 mínimo exigido (RWA x 8,0%) 26.092 22.548
Adicional de Conservação de Capital
 Principal (2% sobre o RWA) (a) 6.523 3.523
Patrimônio de referência mínimo exigido total 32.615 26.071
Índice de Basiléia 22,77% 26,20%
Saldo Utilizados para cálculo do RWA 326.150 281.851
Exposição ao risco de crédito – RWACPAD 191.369 126.156
Ativos de câmbio – RWACAM 328 3.406
Ativos indexados a juros pré – RWAJUR1 37.209 66.930
Ativos indexados a cupom cambial – RWAJUR2 5.405 7.263
Exposição ao risco operacional - RWAOPAD 91.839 78.096
(a) Em 31 de dezembro de 2021 o percentual para cálculo do Adicional de Conservação de 
Capital Principal era de 2%, voltando escalonadamente ao patamar de 2,5% até Abril/2022
Em 31 de dezembro de 2021, o Patrimônio de Referência da Companhia excedeu em R$ 
41.661 (R$ 47.766 em 31 de dezembro de 2020) o Patrimônio de Referência Mínimo Exi-
gido pelo BACEN.
23. Outras Despesas Administrativas
Despesas Administrativas 2º Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020
Despesas de Comunicação (57) (112) (92)
Despesas de aluguéis (122) (243) (242)
Despesas de processamento de dados (537) (979) (917)
Despesas de promoções e relações públicas (431) (448) (207)
Despesas de publicações (39) (71) (69)
Despesas de serviços de terceiros (625) (1.007) (748)
Despesas de serviço técnico especializado (350) (695) (614)
Despesas de transporte (58) (117) (141)
Despesas de viagem ao exterior (166) (166) (14)
Despesas de viagem ao País (14) (22) (30)
Despesas com Amortização do Intangível (41) (82) (86)
Depreciação de bens de uso próprio (124) (246) (207)
Despesas de Armazenamento (83) (112) (1.098)
Encargos de Pagamento em Atraso (2.102) (2.464) (602)
Despesas Bancárias (40) (132) (105)
Outras despesas Administrativas (311) (505) (363)
Total (5.100) (7.401) (5.535)
24. Outras Receitas Operacionais
 2º Semestre de 2021 31/12/2021 31/12/2020
Valor proporcional de contraprestação (a) 7.669 11.367 8.660
Descontos Obtidos (1.258) 540 520
Encargos 281 609 897
Outras 274 327 123
Total 6.966 12.843 10.200
(a) Saldo refere-se ao valor recebido de bens que já estão em uso pelos clientes, rela-
tivos aos contratos de arrendamento mercantil em processo de formalização. O rece-
bimento destas parcelas é assegurado pelo Termo de Recebimento e Aceitação, assi-
nado entre as partes.
25. Outras Despesas Operacionais
 2º Semestre de 2021 31/12/2021 31/12/2020
Descontos Concedidos (16) (429) (171)
Provisão para riscos (nota 15) - - 127
Comissões (782) (1.257) (401)
Outras (23) (38) (14)
Total (821) (1.724) (459)
26. Outras Receitas e Despesas
 2º Semestre de 2021 31/12/2021 31/12/2020
Receitas de Danos e Reparos 441 698 617
Lucro decorrente da venda de bens a terceiros (a) 5.625 10.530 9.844
Prejuízo decorrente da venda de bens a terceiros (a) (846) (1.918) (1.615)
Desvalorização de Outros Valores e Bens (b) 137 15 (18)
Outras Receitas não Operacionais 3.139 3.140 -
Outras Despesas não Operacionais - (3) -
Total 8.496 12.462 8.828
(a) Refere-se ao resultado na venda de Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Pró-
prios 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 – Outros Valores e Bens).
27. Resultados Recorrentes e não Recorrentes: Conforme divulgação requerida 
pela Resolução BACEN nº 2 de 2020, no exercício de 2021 a Companhia apresentou re-
sultado de R$ 3.139 referente a reversão de débitos tributários de IRPJ e CSLL, que não 
está relacionado com sua atividade e não previsto para ocorrer nos exercícios futuros.

Filoo Licenciamento de Software S.A
CNPJ nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A (“Companhia”),
para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada, em 1ª convocação, no dia 30.04.2022, às 10:00
horas. Tal Assembleia será realizada na modalidade digital, sendo a participação e votação à distância,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício
social encerrado 31.12.2021. Os acionistas que desejarem participar e votar a distância deverão
solicitar o link da plataforma digital ou o boletim de voto a distância por e-mail até as 11h do dia 25/04/2022,
nos endereços clarissa@filoo.com.br e marcos@filoo.com.br. A Companhia informa aos Senhores
Acionistas que o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório da auditoria
relativos aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2021 estão à disposição dos Senhores Acionistas
na sede da Companhia. São Paulo/SP, 30 de março de 2022. Rubem Ariano Crespo - Presidente do
Conselho de Administração.                                                                                              (30, 31/03 e 01/04)

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ 61.980.181/0001-54

ASSEMBLEIA GERAL DOS ACIONISTAS - CONVOCAÇÃO
São convidados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral a realizar-se 
no dia 29/04/2022 ás 11 hrs., em sua sede social, na Rua Alvares Cabral, nº 1210, Serraria/SP, a fim 
de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia; Ordinária: a) Tomada de contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, balanço e demonstração 
de resultados do exercício findo em 31/12/2021; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do 
exercício; c) Outros assuntos de interesse social. Extraordinária: a). Outros assuntos de interesse da 
Sociedade. Acham-se á disposição dos acionistas, na Sede Social, os documentos aludidos no artigo 
133 da Lei 6404/76. Diadema, 29/03/2022. a) Umberto Silvio Mosseri - Diretor Superintendente.

Ágil Promotora de Vendas S.A.
CNPJ/MF Nº 09.657.013/0001-02 - NIRE: 35.300.565.843 
Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembleia geral ordinária, que se realizará 
no dia 30 de abril de 2022 às 09h00min na sede social, na cidade de Barueri, no Estado de São 
Paulo, na Alameda Araguaia, nº 2.044, salas 1406/1407/1408, Torre I, Alphaville, CEP 06455-000, 
com as seguintes Ordens do Dia: a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras do exercício de 2021; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício e a distribuição de dividendos. Barueri, 29 de março de 2022. Diretor Superintendente.

CENTRO DE CONVENIÊNCIA
E SERVIÇOS PANAMBY S/A

CNPJ 07.012.790/0001-74
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária do CENTRO DE CONVENIÊNCIA E 
SERVIÇOS PANAMBY S/A, inscrita no CNPJ 07.012.790/0001-74, de acordo e nos termos do 
Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e Medida Provisória no 931, de 30 março de 2020/Lei 14010 
de 10 de Junho de 2020, a qual será realizada em 27 de abril de 2022 quarta feira, às 16:30 
horas através de videoconferência na Sede da Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975 
- 2º Subsolo - Vila Andrade - São Paulo - SP - Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de Contas - Exercício 2021; (II) Operacional - Demonstração 
das Melhorias Realizadas; (III) Comercialização; e (IV) Outros Assuntos de Interesse. Informamos 
que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato 
por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a 
representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada 
ordem do dia. Dados para acesso a videoconferência - Zoom: https://us02web.zoom.
us/j/81036786531?pwd=eGpHSUQvWjF6c2VENmFMTTZ0OS9Sdz09. ID da reunião: 810 3678 
6531. Senha de acesso: 750660 . A Administração.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de Dezembro de 2021
Data, Hora e Local: No dia de 15 de dezembro de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 854, 12º andar, Bela Vista, CEP 01310-
913, reuniram-se as acionistas. Convocação e Presença: Convocação dispensada diante da presença da
totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas apostas no
Livro de Presença de Acionistas e verificado no Boletim de Posição Acionária anexo, pelo que foram insta-
lados os trabalhos. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Koichi Nagashima; Secretário: Sr. Tatsuya
Taguchi. Ordem do Dia: Deliberar acerca de: (1) o pagamento, aos acionistas, de juros sobre o capital
próprio no exercício de 2021, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); e (2) a renúncia da Sra.
Yuka Imura. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, após deliberarem sobre as matérias da ordem
do dia, aprovaram, sem ressalvas: (1) O pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas, no
exercício de 2021, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), na proporção de suas respectivas
participações na Companhia, sendo pago o valor de R$ 0,0629 por ação, cabendo a cada acionista os mon-
tantes a seguir: - Marubeni Corporation: R$ 4.999.036,50; - Koichi Nagashima: R$ 963,50. A administração
da Companhia ficou incumbida e autorizada a tomar as providências necessárias ao devido cumprimento
da deliberação ora aprovada. (2) A aceitação da renúncia da Sra. Yuka Imura ao cargo de Diretora da Com-
panhia a partir da data de 24/11/2021, fazendo constar em ata o agradecimento dos acionistas por seus
préstimos à companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os traba-
lhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida,
achada conforme e assinada pelos presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa:
Koichi Nagashima - Presidente, Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni Corporation
p.p. Koichi Nagashima, Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 156.103/22-9 em sessão de 23.03.2022.
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O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2022 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 30/03/2022 21:44 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta

 

Evidências 

 

Client Timestamp Wed Mar 30 2022 21:44:43 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -23.503208 Longitude: -46.7030541 Accuracy: 11.588 

IP 189.79.112.2

Hash Evidências: 
 27CB960CEC31E042DE6273E8607CDAA3858B0C73EDE2A32D516FC1F54957EF66


