
 

 

São Paulo, 16 de julho de 2020. 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO CIRCULAR 3964/2019 
 

Maria de Lourdes da Silva Pinto, brasileira, casada, diretora administrativa financeira, 

portadora do RG 17.400.354-7 inscrito no CPF/MF nº 114.858.448-00, Regina Celi 

Singillo, brasileira, casada, diretora jurídica e compliance, portadora do RG nº 

nº21.168.157-X, inscrito no CPF/MF nº 206.699.448-07, e João Batista Machado, 

brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 15.632.617, inscrito no CPF/MF nº 

074.133.088-19, na qualidade de responsável pela elaboração das Demonstrações 

Contábeis da DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o 59.395.061/0001-48, com sede na Avenida 

José Maria Whitaker, 990, Planalto Paulista, CEP 00457-000, município de São Paulo, 

Estado de São Paulo, veem pela presente Apresentar as demonstrações financeiras 

semestral divulgadas em sitio eletrônico de acesso gratuito no dia 30 de março de 2019, 

cumprindo assim os incisos I ao V do artigo 4°da Circular 3.964 de 2019 editada pelo 

Banco Central do Brasil listadas a seguir: 

• Balanço Patrimonial; 

• Demonstração de Resultado; 

• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

• Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

• Demonstração Consolidada dos Recursos de Consórcio; 

• Demonstração Consolidada das Variações das Disponibilidades de Grupos; 

A divulgação das demonstrações financeiras foi disponibilizada no endereço eletrônico: 

abac.org.br  

disalconsorcio.com.br 

 

Por ser declaração da verdade, firmam a presente. 

 

São Paulo, 16 de julho de 2020. 

 

___________________________                          __________________________ 

  Maria de Lourdes da Silva Pinto                                          Regina Celi Singillo        

Diretora Administrativa Financeira                        Diretora Jurídica e Compliance 

 

                                                ___________________ 

                                                   João Batista Machado 

                                                    CRC 1SP187561/0-0        

                                                             Contador 



 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO CIRCULAR 3.964/2019 
 

 

 

Maria de Lourdes da Silva Pinto, brasileira, casada, administradora, portadora do RG n° 

17.400.354-7, inscrito no CPF/MF nº 114.858.448-00, residente e domiciliada em São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sônia Ribeiro, n° 1.342, Casa 6, Brooklin Paulista, CEP 

04621-010, Regina Celi Singillo, brasileira, casada, advogada, portadora do RG 

nº21.168.157-X, inscrito no CPF/MF nº 206.699.448-07, residente e domiciliada em São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Catumbi, 950, 4/4 Catumbi, CEP 03021-000 na 

qualidade de administradores  da DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o 59.395.061/0001-48, com 

sede na Avenida José Maria Whitaker, 990, Planalto Paulista, CEP 00457-000, município 

de São Paulo, Estado de São Paulo, veem pela presente Declarar que as informações 

contidas nos documentos de demonstrações financeiras remetidas pelo Documento 

9010 são verídicas para todos os fins de direito, cumprindo assim o inciso V do artigo 

4°da Circular 3.964 de 2019 editada pelo Banco Central do Brasil. 

 

Por ser declaração da verdade, firmam a presente.  

 

 

 

São Paulo, 16 de julho de 2020. 

 

 

___________________________                                ________________________ 

  Maria de Lourdes da Silva Pinto                                             Regina Celi Singillo        

Diretora Administrativa Financeira                              Diretora Jurídica e Compliance 
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Grant Thornton Auditores Independentes

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 105 - 12o andar
Itaim Bibi, São Paulo (SP) Brasil

T +55 11 3886-5100

Aos Quotistas e Administradores da
Disal Administradora de Consórcios Ltda. 
São Paulo – SP 

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Disal Administradora de Consórcios Ltda. (“Sociedade”), 
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 semestre e exercício 
findos nessa data, como também a demonstração consolidada dos recursos de consórcio (“Grupos”) em 
31 de dezembro de 2019 e a respectiva demonstração consolidada das variações nas disponibilidades
de grupos de consórcio para o exercício e semestre findos naquela data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Disal Administradora de Consórcios Ltda. 
em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício e semestre findos naquela data, como também as demonstrações consolidadas dos recursos 
de consórcios em 31 de dezembro de 2019 e das variações nas disponibilidades de grupos de 
consórcios para o exercício e semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às administradoras de consórcios autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação a Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às administradoras de consórcios 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
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 suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade;

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
e respectivas divulgações feitas pela Administração;

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em 
continuidade operacional;
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· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2020

Thiago Benazzi Arteiro 
CT CRC 1SP-273.332/O-9

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1



Notas 31/12/2019 31/12/2018

Ativo circulante 181.024 180.245

Caixa e equivalentes de caixa 3 166 94

Títulos e valores mobiliários 4 138.188 149.257

Outros créditos 5 42.449 30.483

Outros valores e bens 221 411

Ativo não circulante

Realizável a longo prazo 45.987 35.924

Outros créditos 5 3.221 767

Valores pendentes de recebimento 6 42.766 35.157

Permanente 3.197 4.068

Investimentos 871 865

Imobilizado de uso 7 2.231 3.050

Intangível 26 43

Diferido 8 69 110

Total do ativo 230.208 220.237

ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Valores expressos em milhares de reais)
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Notas 31/12/2019 31/12/2018

Passivo circulante 89.211 91.753

Obrigações sociais e estatutarias 1.132 1.125

Obrigações fiscais e previdenciárias 9 32.643 28.797

Obrigações diversas 10 9.099 12.246

Recursos não procurados - grupos encerrados 6 46.337 49.585

Passivo não circulante 46.015 38.795

Passivos contingentes 11 3.248 3.638

Recursos pendentes de recebimentos - grupos encerrados 6 42.766 35.157

Patrimônio líquido 94.982 89.689

Capital social 12 41.099 41.100

Reservas 53.883 48.589

Total do passivo e patrimônio líquido 230.208 220.237

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7



31/12/2018

Notas 2º semestre Exercício

Receitas da intermediação financeira 3.077 6.570 7.575

Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 3.077 6.570 7.575

Resultado bruto da intermediação financeira 3.077 6.570 7.575

Receitas/(despesas) operacionais 15.816 32.986 28.845

Receitas de prestação de serviços 133.007 269.425 269.654

Despesas de pessoal (9.717) (18.971) (18.865)

Outras despesas administrativas 13 (89.196) (177.420) (169.937)

Despesas tributárias (8.118) (19.659) (31.027)

Outras receitas operacionais 4 6 10

Outras despesas operacionais (1.049) (2.050) (2.163)

Despesas centro de custo compartilhado 18 (9.114) (18.344) (18.827)

Resultado operacional 18.893 39.556 36.420

Resultado não operacional 22.219 43.421 38.529

Outras receitas não operacionais 14 22.221 43.428 38.536

Outras despesas não operacionais (2) (7) (7)

Resultado antes da tributação sobre o resultado 41.112 82.977 74.949

Imposto de renda e contribuição social 15 (13.695) (27.651) (24.932)

Imposto de renda (10.042) (20.277) (18.279)

Contribuição social sobre o lucro líquido (3.653) (7.374) (6.653)

Participação nos lucros (555) (1.104) (1.087)

Lucro líquido do semestre / exercício 26.862 54.222 48.930

Lucro líquido por cota (em R$) 0,65 1,32 1,19

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 E PARA O SEMESTRE FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro líquido por quota)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
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Capital social
Reservas de

lucros
Lucros

Acumulados Total

Saldos em 30 de junho de 2018 41.100 - 28.580 69.680

Lucro líquido do semestre - - 20.182 20.182

Distribuição de dividendos - - (173) (173)

Constituição de reserva de lucros - 48.589 (48.589) -

Saldos em 31 de dezembro de 2018 41.100 48.589 - 89.689

Lucro líquido do semestre - - 27.360 27.360

Distribuição de dividendos antecipados - - (170) (170)

Distribuição de dividendos - (48.589) - (48.589)

Saldos em 30 de junho de 2019 41.100 - 27.190 68.290

Lucro líquido do semestre - - 26.862 26.862

Distribuição de dividendos antecipados - - - -

Constituição de reserva de lucros - 53.882 (54.052) (170)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 41.100 53.882 (0) 94.982

Mutações do semestre - 53.882 (27.190) 26.692

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Valores expressos em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 E PARA O SEMESTRE FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

9



31/12/2018

2º semestre Exercício

Atividades operacionais

Lucro do semestre / exercício 26.862 54.222 48.930

Ajustes ao lucro do semestre / exercício 3.006 3.431 2.508

Depreciações e amortizações 332 727 688

Provisão para passivos contigentes 2.546 2.609 304

Imposto de renda e contribuição social diferidos (300) (460) 509

Lucro na alienação de valores e bens (127) (549) (80)

Provisão para participação nos lucros 555 1.104 1.087

Variação de Ativos e Passivos (19.946) (20.414) (6.428)

Redução / (Aumento) em outros créditos (23.727) (14.420) (1.488)

Redução (Aumento) em outros valores e bens 63 190 131

Obrigações sociais e estatutárias - (548) (2.804)

Obrigações fiscais e previdenciárias 14.722 4.146 (4.821)

Obrigações diversas (6.598) (6.534) 3

Recursos não procurados - grupos encerrados (4.406) (3.248) 2.551

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 9.922 37.239 45.010

Atividades de investimento

Adições/Baixas líquidas ao imobilizado, diferido e intangível (2) 462 66

Adições/Baixas líquidas nos investimentos 236 231 1

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento 234 693 67

Atividades de financiamento

Distribuição de dividendos - (48.589) (54.618)

Antecipação de Dividendos (170) (340) -

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (170) (48.929) (54.618)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 9.986 (10.997) (9.541)

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre / exercício 128.368 149.351 158.892

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre / exercício 138.354 138.354 149.351

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 9.986 (10.997) (9.541)

0 0 1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 E PARA O SEMESTRE FINDO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais)

2019
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Notas 31/12/2019 31/12/2018

Ativo circulante 1.734.093 1.784.061

Disponibilidades 1.131 743

Títulos e valores mobiliários 4 660.903 680.525

Bens apreendidos 2.825 3.701

Direitos junto a consorciados contemplados 1.069.234 1.099.060

Cheques e outros valores a receber - 32

Compensação

9.401.026 9.022.128

Previsão mensal de recursos a receber de consorciados 118.166 156.305

Contribuições devidas ao grupo 4.794.764 4.604.457

Valores dos bens a contemplar 4.488.096 4.261.366

Total do ativo 11.135.119 10.806.189

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ATIVO

BALANÇOS CONSOLIDADAS DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

(Valores expressos em milhares de reais)

11



Notas 31/12/2019 31/12/2018

Passivo circulante 1.734.093 1.784.061

Obrigações com consorciados 766.925 764.351

Valores a repassar 6.848 68

Obrigações por contemplações a entregar 522.355 559.386

Obrigações com a administradora 1.145 1.525

Recursos a devolver a consorciados 390.957 407.181

Recursos dos grupos 45.863 51.550

Compensação

9.401.026 9.022.128

Recursos mensais a receber de consorciados 118.166 156.305

Obrigações do grupo por contribuições 4.794.764 4.604.457

Bens a contemplar 4.488.096 4.261.366

Total do passivo 11.135.119 10.806.189

PASSIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

BALANÇOS CONSOLIDADAS DOS RECURSOS DE CONSÓRCIO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Valores expressos em milhares de reais)

12



2º semestre Exercício

Disponibilidades no início do período / exercício 640.074 681.300 658.876

Depósitos bancários 1.399 743 855

Cheques em cobrança 22 32 30

Aplicações financeiras 97.199 121.139 83.498

Aplicações financeiras vinculadas à contemplação 541.454 559.386 574.493

(+) Recursos coletados 844.551 1.711.836 1.744.737

Contribuições para aquisição de bens 638.777 1.313.834 1.365.408

Taxa de administração 130.029 266.222 269.180

Contribuições ao fundo de reserva 63 135 187

Rendimentos de aplicações financeiras 5.032 10.782 17.769

Multas e juros moratórios 4.771 9.938 11.823

Prêmios de seguros 24.653 50.361 52.998

Reemb. de desp. de registro 867 867

Outros 40.359 59.697 27.372

(-) Recursos utilizados (822.590) (1.731.101) (1.722.313)

Aquisições de bens (584.559) (1.252.458) (1.245.237)

Taxa de administração (133.301) (269.494) (269.180)

Multas e juros moratórios (2.375) (4.957) (5.899)

Prêmios de seguros (20.647) (46.355) (52.984)

Devolução a consorciados desligados (40.946) (94.990) (112.963)

Desp. de registro de contrato (860) (860)

Outros (39.902) (61.987) (36.050)

Disponibilidades no fim do período / exercício 662.035 662.035 681.300

Depósitos bancários 1.132 1.132 743

Cheques em cobrança - - 32

Aplicações financeiras 141.347 141.347 121.139

Aplicações financeiras vinculadas à contemplação 519.556 519.556 559.386

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES DE GRUPOS DE CONSÓRCIO PARA O 

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro líquido por quota)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

31/12/2019 31/12/2018
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DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 59.395.061/0001-48
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 E PARA O SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

14

A Disal Administradora de Consórcios Ltda. (Sociedade) foi constituída em julho de 1988, e 

sua sede está localizada na cidade de São Paulo – SP.

A Sociedade tem como atividade preponderante à administração de grupos de consórcios de 

bens móveis e imóveis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância as práticas contábeis

adotadas no Brasil e nas normas do BACEN, aplicáveis à Sociedade, de acordo com a 

nomenclatura e classificação padronizadas pelo COSIF - Plano Contábil das Instituições do 

Sistema Financeiro Nacional.

Em atendimento à Circular nº 3.524/11 do Banco Central do Brasil (BACEN), a Sociedade

mantém atendimento ao padrão de patrimônio líquido ajustado – PLA e também apresentava,

em 31 de dezembro de 2019, adequação com vistas ao limite operacional, correspondendo ao 

confronto do PLA (com um multiplicador de seis (06) vezes), com o somatório do passivo

exigível da Administradora e das disponibilidades consolidadas dos Grupos de Consórcios.

Até o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, o COSIF havia incorporado os 

pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)

aplicáveis às administradoras de consórcios, quais sejam:

· Resolução nº. 3.566/08 do Conselho Monetário Nacional (CMN) – Redução ao Valor

Recuperável de Ativos (CPC 01 (R1));

· Resolução CMN nº. 3.604/08 – Demonstração dos Fluxos de Caixa (CPC 03 (R2));

· Resolução CMN nº. 3.750/09 – Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05 (R1));

· Resolução CMN nº. 3.823/09 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos

Contingentes (CPC 25);

· Resolução CMN nº. 3.973/11 – Evento Subsequente (CPC 24);

· Resolução CMN nº. 3.989/11 – Pagamento Baseado em Ações (CPC 10 (R1));

· Resolução CMN nº. 4.007/11 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 

Retificação de Erro (CPC 23);

· Resolução CMN nº. 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1), emitido pelo

CPC, aplicável onde não conflitar com as normas emitidas pelo CMN ou pelo BACEN;

· Resolução CMN nº. 4.424/15 – Benefícios a Empregados (CPC 33 (R1)), aplicável a 

partir de 1º de janeiro de 2016.

· Resolução CMN nº. 4.524/16 – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e

Conversão de Demonstrações Contábeis;

· Resolução CMN nº. 4.534/16 – Ativo Intangível (CPC 04 (R1));

· Resolução CMN nº. 4.535/16 – Ativo Imobilizado (CPC 27).

Conforme requerido pelo BACEN, estão sendo apresentadas as demonstrações consolidadas

dos recursos de consórcio e das variações nas disponibilidades de grupos.
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Em 30 de março de 2020 a Diretoria da Sociedade autorizou a emissão das demonstrações

contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

a) Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis da Sociedade são apresentadas em milhares de reais

(R$), que é também sua moeda funcional. Para determinação da moeda funcional é 

observada a moeda do principal ambiente econômico em que a Sociedade opera.

b) Apuração do resultado

Obedece ao regime de competência, sendo que, a taxa de administração, consoante 

determinação do BACEN, é reconhecida quando do seu efetivo recebimento dos 

grupos de consórcio e despesa de comissão sobre vendas de cotas é registrada

quando da comercialização das cotas. 

c) Caixa e equivalentes de caixa 

São representados por disponibilidades em moeda nacional, que são utilizados pela

Sociedade para gerenciar seus compromissos de curto prazo.

d) Títulos e valores mobiliários

Representam os saldos de aplicações financeiras de liquidez imediata, demonstrados

aos valores originais, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Os títulos e valores mobiliários são classificados nos termos da Circular BACEN

nº3.068/01, em títulos para negociação, quando aplicáveis, conforme nota explicativa

nº 4. 

e) Imobilizado e diferido

A depreciação dos bens é calculada linearmente, de acordo com estimativas de vida

útil dos bens, às taxas detalhadas na nota explicativa nº 7. 

O Diferido é demonstrado a valores históricos e a amortização é realizada linearmente.

f) Depósitos judiciais

Os depósitos judiciais são mantidos no ativo sem a dedução das correspondentes

provisões para contingências, e são atualizados monetariamente, quando aplicável, de 

acordo com a legislação pertinente.
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g) Passivos contingentes

Passivos contingentes - são constituídos considerando a opinião dos assessores

jurídicos e da Administração, a causa das ações, a similaridade com processos

anteriores, a complexidade da causa e o posicionamento do Judiciário, sempre que a 

perda de uma ação for considerada provável e como provável saída de recursos para

liquidação das obrigações em montantes mensuráveis com segurança suficiente,

conforme nota explicativa nº 11. Os passivos contingentes classificados como perdas

possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas e 

aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão ou divulgação.

h) Obrigações legais - fiscais e previdenciárias

i) Obrigações legais - Decorrem de processos judiciais relacionados a obrigações

legais, cujo objeto de contestação é a sua legalidade ou constitucionalidade, cujo

reconhecimento nas demonstrações contábeis, depende da avaliação dos 

assessores legais, acerca da probabilidade de sucesso dos processos.

ii) Composta por provisão para IRPJ e CSLL, impostos e contribuições sobre salários

e retenções de tributos federais e previdenciárias.

i) Recursos não procurados

Referem-se aos valores a devolver relativos aos grupos de consórcio encerrados, os 

quais são atualizados pela taxa média calculada sobre os respectivos rendimentos

gerados pelas aplicações financeiras em quotas de fundos de investimentos dos 

grupos de consórcios ativos.

j) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido

A carga tributária sobre o lucro é constituída com base na legislação fiscal vigente. A 

Sociedade apura a carga tributária sobre o lucro com base na sistemática do Lucro

Real. Quando a base de cálculo é positiva, a provisão para imposto de renda é 

constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável

excedente aos limites fiscais estabelecidos. A provisão para contribuição social é 

constituída à alíquota de 9% do lucro ajustado antes do imposto de renda.

As demonstrações contábeis dos grupos de consórcio foram preparadas consoantes às 

normas do BACEN:

a) As demonstrações consolidadas de recursos de consórcio e das variações nas

disponibilidades dos grupos são preparadas a partir das demonstrações individuais de 

cada um dos grupos de consórcio;
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b) As aplicações financeiras são demonstradas pelos valores aplicados mais os 

rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço, os quais são rateados pelos

grupos proporcionalmente aos seus saldos diários e apropriados em contrapartida as 

contas específicas em “recursos dos grupos e obrigações por contemplações a

entregar”;

c) Direitos junto a consorciados contemplados - representam os valores a receber

referentes às parcelas do fundo comum e de reserva de consorciados já

contemplados;

d) Obrigações com consorciados – representam principalmente o fundo comum recebido

de consorciados não contemplados para aquisição de bens; 

e) Valores a repassar – referem-se à taxa de administração, prêmios de seguros, multas

e juros moratórios e outros ainda não repassados a terceiros;

f) Obrigações por contemplações a entregar – contemplam os valores relativos aos 

créditos a repassar aos consorciados pelas contemplações nas assembleias,

acrescidos das correspondentes remunerações das aplicações financeiras;

g) Recursos a devolver aos consorciados – referem-se a valores a serem ressarcidos aos 

consorciados desistentes e excluídos e a consorciados ativos pelo excesso de

amortização, por ocasião do rateio para encerramento do grupo;

h) Recursos de grupos – contemplam os valores recebidos a título de fundo de reserva e

seus rendimentos financeiros, multas e juros moratórios retidos no grupo, multa

rescisória retida, atualização de direitos perante a consorciados contemplados, e 

atualização das obrigações com consorciados não contemplados, cujo saldo líquido é 

rateado aos consorciados ativos quando do encerramento do grupo.

i) Os principais dados apresentados pelos grupos de consórcio são os seguintes nos 

exercícios findos:

Quantidade de grupos administrados 549 541
Taxa de inadimplência 14,47% 15,58%

grgrgrgrgrgrgrgrgrupgrgrupupupgrupupupupupupupupup

Quantidade de consorciados ativos 202.231 198.622
plplplplplplplpl

Quantidade de bens entregues no exercício 27.486 27.812
Quantidade de bens pendentes de entrega com mais de 30 dias 11.03- 12.074

egegegegegegegegegegegegegegegeg

As pendências de entrega estão relacionadas a questões de documentação e 

garantias exigidas, como também o desejo dos consorciados em não retirar o bem no 

momento da contemplação, não havendo relação com a situação de disponibilidades

dos grupos, os quais apresentam capacidade de contemplação.

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o saldo de R$ 166 e R$ 94, respectivamente,

corresponde aos valores do caixa e depósitos à vista.
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A composição da carteira de investimentos quanto à natureza dos títulos é: 

Sociedade Grupos
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Títulos disponíveis para negociação
Cotas de fundos de investimentos 138.188 149.257 660.903 680.525

papapapapapapapapapapapapapa gogogogogogogogogogogogogo

Total das aplicações financeira 138.188 149.257 660.903 680.525

As cotas de fundos de investimento são atualizadas diariamente com base na divulgação pelo

administrador do fundo, onde os recursos são aplicados.

31.12.2019 31.12.2018

Adiantamentos 1.624 654
Antecipação de IRPJ e CSLL 23.758 21.809
Crédito tributário diferido (Nota 16) 2.445 1.985

papapapapapapapapapapaçãpapaçãçãpaçãçãçãçãçãçãçãçãçã

Impostos a compensar 3.824 2.807
o (o (o (o (o (o (o (o (o (o (o (o (o (o (o ( ) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2

Outras contas a receber 10.798 3.228
Total Circulante 42.449 30.483

31.12.2019 31.12.2018

Depósitos judiciais - Recursos fiscais 147 147
Depósitos recursais em processos trabalhistas 2.641 174

jujujujujujujujujujujuju

Total dos depósitos judiciais 2.788 321

Outros depósitos 433 446
Total – não circulante 3.221 767

Representam os recursos a devolver aos consorciados desistentes, excluídos e provenientes

de rateios de saldos, sacados pela Sociedade e mantidos à disposição dos participantes

desses grupos encerrados. Os recursos disponibilizados a partir de setembro de 2009 são 

atualizados pela taxa média calculada sobre os respectivos rendimentos gerados pelas cotas

dos fundos de investimento dos grupos de consórcios ativos e os recursos disponibilizados

anterior a essa data são remunerados pela rentabilidade liquida auferida nas aplicações em 

fundo de investimento abertos mantidos pela Administradora. Sobre esses recursos a 

Sociedade apropria a taxa de permanência prevista nos contratos dos consorciados.

Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade possuía o saldo de R$ 42.766 (R$ 35.157 em 31 

de dezembro de 2018) referentes a recursos pendentes de recebimento de grupos encerrados,

registrados em igual valor e contras-partidas no ativo e passivo não circulante, e de R$ 46.337

(R$ 49.585 em 31 de dezembro de 2018) referentes a recursos não procurados de grupos

encerrados, registrados como obrigações no passivo circulante
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Terrenos Imóveis de uso Instalações

Móveis e
Equip.
de uso

Equip.
de Informática Veículos Total

Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2018 828 5.434 2.192 894 2.067 1.558 12.973
Adições - - 93 - - - 93
Baixas - - - 40 55 940 1.035

çõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõ

Saldo em 31 de dezembro de 2019 828 5.434 2.285 854 2.012 618 12,031

Depreciação acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018 - (5.077) (1.751) (564) (1.754) (777) (9.923)
Adições - - - - 427 427
Baixas - 189 73 11 30 303

çõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõ

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (5.266) (1.824) (575) (1.784) (350) (9.799)

Imobilizado líquido em 31/12/2018 828 357 441 330 313 781 3.050
Imobilizado líquido em 31/12/2019 828 168 461 279 228 268 2.231

ququququququququququququququququ

Vida útil média estimada (anos) 60 a 70 10 10 5
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Custo

Saldo em 31 de dezembro de 2018 529
Adições -
Baixas (202)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 327

Amortização acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (419)
Adições 41
Baixas (202)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (258)

Diferido líquido em 31 de dezembro de 2018 110
Diferido líquido em 31 de dezembro de 2019 69

Geração de fluxo de caixa estimado (anos) 5

Circulante 31.12.2019 31.12.2018

Tributos sobre lucro 28.112 24.527
PIS e COFINS a recolher 2.668 2.438
Encargos sociais a recolher 493 491
Retenções a recolher 234 242

rgrgrgrgrgrgrgrgrgrg

Imposto sobre Serviços – ISS 1.136 1.099
çõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõ

Total 32.643 28.797

31.12.2019 31.12.2018

Provisão para férias com encargos 1.334 1.275
Seguros a pagar 7 7

papapapapapapapapapapapapapa rgrgrgrgrgrgrgrgrgrg

Comissões a pagar 3.068 1.331
gugugugugugugugugugugugugu papapapapapapapapapapapapapagagapagagagagagagagagagagaga

Fornecedores diversos 670 1.774
a pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pagaga pagagagagagagagagagagagag

Recebimento para Re-rateio 2.166 1.797
Contas a pagar 1.811 6.018

o po po po po po po po po po po po po po p

Consignado a repassar 43 44
a pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa paga pagagagagagagagagagagagagagag

Taxa de garantia a repassar - -
igigigigigigigigig epepepepepepepepepepepepep

Total 9.099 12.246

A Sociedade é parte em processos judiciais e administrativos de naturezas trabalhista, cível,

fiscal e indenizatória/revisionais, sendo essas últimas movidas por consorciados que reclamam

o direito de receber valores que julgam serem devidos pelos grupos de consórcio e pela

Sociedade.

Os passivos contingentes representados pelos processos judiciais e administrativos estão 

representados, por natureza, tipo de risco de perda e valor atribuídos pelos assessores legais

da Sociedade.
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A movimentação dos processos por natureza está demonstrada a seguir:

Natureza

Trabalhista Cível Fiscal Total

Valores em 31 de dezembro de 2018 2.133 1.185 320 3.638
Adições 67 6.402 103 6.572
Baixas (150) (6.812) - (6.962)

çõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõ

Valores em 31 de dezembro de 2019 2.050 775 423 3.248

Em 31 de dezembro de 2019, as ações classificadas pelos assessores jurídicos da Sociedade

como risco de perda possível totalizaram R$ 4.832 (R$ 16.503 em 31 de dezembro de 2018).

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, o capital social é constituído por 41.099.243 quotas

no valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente integralizadas.

2º semestre
de 2019 31.12.2019 31.12.2018

Energia, aluguéis, telefones e água 47 88 135
Aluguéis 279 446 226

gigigigigigigigigigigi ugugugugugugugugugugugugugugug ágágágágágágágágágágágág

Comunicação 849 2.058 2.176
ugugugugugugugugugugugugugug

Assessorias e honorários 200 573 791
çãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçã

Material expediente 82 189 229
Processamento de dados 5.636 10.793 7.892
Depreciação e amortização 332 726 856
Manutenção e conservação 94 244 623

açaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaç çãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçã

Transportes e estacionamento 13 22 81
çãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçã çãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçã

Propaganda 13.344 25.697 24.473
Viagens 818 1.558 1.333

opopopopopopopopopopopagopopopagagagopagagagagagagagagagag

Provisão para perda custas judiciais 2,530 6.505 6.072
agagagagagagagagagagagagagagagagag

Outras provisões 15 140 (409)
papapapapapapapapapapapapa pepepepepepepepepepepepepepepe jujujujujujujujujujuju ,5,5,5,5,5,5,5,5,5

Representação 108 118 142
0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 (0 ( 9)9)9)9)9)9)9)9)9)9)

Comissão 58.879 116.826 114.166
açaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaç

Assinaturas Diversas - 1 2
Custo Central de atendimento 4.862 9.417 8.638
Outras (valores individuais abaixo de R$ 150) 1.108 2.019 2.511
Total 89.196 177.420 169.937

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 o resultado de R$ 43.428 e semestre R$

22.221 (R$ 38.536 em 31 de dezembro de 2018) refere-se substancialmente a apropriação de 

recursos não procurados, recebimento de multas e juros de mora por atraso, taxas contratuais

na liberação do bem e multas rescisórias cobradas no caso de desistência de consorciados.
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A reconciliação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido com efeito

no resultado do exercício considerando as principais movimentações ocorridas pode ser assim

demonstrada:

2º semestre
de 2019 31.12.2019 31.12.2018

Resultado antes da tributação sobre o lucro após participações 40.557 81.873 73.862çãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçã apapapapapapapapapapapapapap papapapapapapapapapapapa papapapapapapapapapapapaçõçõpaçõçõçõçõçõçõçõçõçõ

Adições e exclusões temporárias (886) (1.356) (1.191)

Adições temporárias 89.393 168.739 98.640
Reversão de adições temporárias 88.507 167.383 99.831

çõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõ
çõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõ ppppppp

Adições e exclusões permanentes - - -

Despesas indedutíveis - 30 -
Multas - - -

Base de cálculo 41.474 83.290 72.732

Total de imposto de renda e contribuição social 14.296 28.389 24.932
Imposto de renda e contribuição social – valores correntes 14.090 28.112 24.705
Deduções incentivos fiscais (94) (183) (177)

popopopopopopopopopopopopopo çãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçã

Imposto de renda e contribuição social diferidos 300 460 404
uçuçuçuçuçuçuçuçuçuçuçuç (9(9(9(9(9(9(9(9(94)(9(94)4)(94)4)4)4)4)4)4) (1(1(1(1(1(1(1(1(1(1 ) () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ( 7)7)7)7)7)7)7)7)7)7)

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro diferidos foram calculados sobre as 

diferenças temporárias em atendimento à legislação tributária, reconhecidos nas 

demonstrações contábeis. Na avaliação da Administração da Sociedade, considerando as 

informações disponíveis, a realização futura dos créditos tributários será:

SALDO

31.12.19 2020 2021 2022 2023 2024

Adições/Exclusões 1.428 1.968 2.027 2.088 2.150 2.215

Provisão p/ Participação nos Lucros 555 203 209 215 222 228

Provisão p/Contingencias -343 475 489 504 519 534

Provisão p/Riscos Fiscais 26 28 28 29 30 31

Provisão p/ Passivos Trabalhistas -135 -143 -148 -152 -157 -161

Outras Provisões 1325 1.406 1.448 1.491 1.536 1.582

QUADROCOMAPROJEÇÃOPARAREALIZAÇÃODAS ADIÇÕES TEMPORÁRIAS

Descrição
PROJEÇÃODEREALIZAÇÃO

O pessoal da alta Administração inclui os diretores estatutários e os diretores administrativos.

A remuneração paga ou a pagar por serviços está representada por honorários e gratificações

que atingiram o montante de R$ 72 (R$ 68 em 31 de dezembro de 2018).
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2º semestre
de 2019 31.12.2019 31.12.2018

Despesas com pessoal 6.563 13.058 12.612
Aluguéis 155 419 525

spspspspspspspspspspsp m pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm p

Viagens 38 70 67
ugugugugugugugugugugugugugug

Assessorias e honorários 844 1.916 2.546
agagagagagagagagagagagagagagagagag

Material expediente 11 19 18
Processamento de dados 508 999 1.159
Depreciações e amortizações 37 75 72
Conservação e manutenção 228 494 456

prprprprprprprprprprpr açaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaç çõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõçõ

Comunicação 240 501 533
açaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaç çãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçã

Eventos 31 31 238
çãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçãçã

Energia, telefones e água 130 251 216
Relações públicas 185 215 129

gigigigigigigigigigia,gia,a,a,a,a,a,a,a,a, ágágágágágágágágágágágágágág

IPTU 54 103 85
açaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaç s ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps ps p

Assinaturas diversas 3 4 4
Copa e cozinha 40 72 71
Impostos sobre importação 1 2 2
Cartório 2 4 10

açaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaçaç

Outras (valores individuais abaixo de R$ 150) 45 111 84
Total 9.114 18.344 18.827
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No ano de 2017 o Grupo Disal, implantou o CSC (centro de serviço compartilhado), conforme

contrato de rateio de custos e despesas, onde as despesas relacionadas à Sociedade estão 

demonstradas no quadro acima.

A identificação e avaliação de riscos constitui uma preocupação constante da Sociedade e é 

efetivada por áreas estratégicas da Sociedade. Os processos de validação dos modelos de 

precificação e teste de estresse é feito o estudo dos planos de comercialização, instrumento

pelo qual se viabiliza a precificação de nosso produto. Neste estudo, que conta com a 

aprovação das áreas estratégicas, são consideradas todas as variáveis do processo do 

negócio.

Em atendimento à Resolução do BACEN n° 3.198/04, a Disal Administradora de Consórcios

Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, situado na Av. José Maria

Whitaker,, n° 990, Planalto Paulista, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 59.395.061/0001-48, no 

período, não contratou e nem teve serviços prestados pela empresa Grant Thornton Auditores

Independentes relacionados a esta Companhia, que não o serviço de exame de 

demonstrações contábeis.

A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo

com os critérios internacionalmente aceitos.

Até o momento da aprovação das demonstrações financeiras anuais não foram identificados

eventos subsequentes relevantes após a data-base.

* * *


