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CARTA DE APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 
CONGLOMERADO PRUDENCIAL DO BANCO PAULISTA 
SEMESTRES FINDOS EM  30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 

 
O BANCO PAULISTA S.A., inscrito no CNPJ sob o número 61.820.817/0001-09, remete ao Banco 
Central do Brasil as demonstrações financeiras e demais documentos listados abaixo para 
publicação na Central de Demonstrações Financeiras do Sistema Financeiro Nacional em 
conformidade com a Resolução BCB Nº 2, De 12 de Agosto de 2020: 
 

 Balanço Patrimonial;  
 Demonstração de Resultado;  
 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;  
 Demonstração dos Fluxos de Caixa;  
 Notas Explicativa. 

 
 
As demonstrações financeiras do Conglomerado Prudencial serão publicadas no sítio da Instituição 
no dia 03/01/2022, no endereço eletrônico: www.bancopaulista.com.br.  
 
Declaração de Responsabilidade da Administração 
 
Reconhecemos nossa responsabilidade pela publicação das demonstrações financeiras e demais 
documentos contidos neste arquivo. Cumprimos com nossa responsabilidade pela elaboração das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições financeiras em conformidade com a regulamentação emanada do Conselho Monetário 
Nacional e do Banco Central do Brasil.  
 
Informamos que todas as transações foram registradas na contabilidade e estão refletidas nas 
demonstrações financeiras, que os pressupostos significativos utilizados por nós ao fazermos as 
estimativas contábeis são razoáveis, e que todos os eventos subsequentes à data das 
demonstrações financeiras e para os quais exigem ajustes ou divulgação foram ajustados ou 
divulgados, sendo que os efeitos das distorções não corrigidas são imateriais, individualmente ou 
de forma agregada, para as demonstrações financeiras como um todo.  
 
Confirmamos que as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas encontram- se, 
nesta data, devidamente aprovadas para fins de divulgação, pelos níveis competentes na 
administração e foram submetidas à auditoria externa, sendo o relatório parte integrante desta 
remessa eletrônica para publicação na Central de Demonstrações Financeiras.  
 

 
São Paulo, 30 de dezembro de 2021 

   

   

   

Marcelo de Toledo Guimarães  Marcelo Chacon Ruiz 

Diretor Presidente  Diretor 
 

 
 

_______________________________ 
Ana Cristina Alves Afonso 

CRC 1SP234300/O-5 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
Senhores Acionistas: apresentamos as Demonstrações Financeiras do Conglomerado 
Prudencial do Banco Paulista relativas aos semestres findos em 30 de junho de 2021 e 2020, 
os quais seguem os dispositivos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e do 
Conselho Monetário Nacional (CMN). 
 
  
Resultado, Patrimônio Líquido, Ativos e Recursos Captados: O Conglomerado encerrou o 
semestre com um lucro de R$ 1,66 milhões e o Patrimônio Líquido R$ 189,6 milhões. Os ativos 
totalizaram R$ 1,5 bilhões e estavam formados por R$ 579,6 milhões de Operações de Crédito 
e R$ 474,6 milhões de Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos. Os recursos Captados 
representam R$ 1,27 bilhões. 
 
Governança, Gerenciamento de Riscos e Recursos Humanos: O Banco Paulista conta com 
uma estrutura de Governança baseada em Comitês decisórios, na especialização funcional 
das Áreas e na segregação de funções. 
 
Circular 3.068/01 – BACEN:  O Banco Paulista declara ter capacidade financeira e intenção 
de manter até o vencimento os títulos classificados na categoria “Mantidos até o Vencimento”, 
no montante de R$ 179,4 milhões, representando apenas 39,2% do total de Títulos e Valores 
Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. 
 
O Banco Paulista vem adotando um conjunto de ações e medidas, que visam à proteção da 
Instituição, e que já estão contribuindo, efetivamente, para disseminação e promoção de 
medidas e boas práticas de gestão para a manutenção de um ambiente corporativo íntegro, 
ético e transparente. 
 
Motivado, principalmente, pela deflagração de nova fase da Operação Lava Jato, em que são 
investigadas operações de lavagem de dinheiro relacionadas com integrantes do "Setor de 
Operações Estruturadas" do Grupo Odebrecht, cujos fatos foram divulgados na imprensa, o 
Banco, após o dia 8.5.2019, realizou importantes movimentos para o aprimoramento e o 
fortalecimento de sua Governança. 
 
Dentre as ações, o Banco reafirma seu compromisso por um programa de Compliance efetivo 
e estruturado, que passou pela revisão e elaboração de novos mecanismos de controle, tendo 
sido já implementadas ações como: a) revisão do sistema de Governança, b) criação de um 
Canal de Ética, c) contratação de consultorias independentes e de novos profissionais para 
reforçar o Departamento, d) sistema de monitoramento de transações e, e) novos 
procedimentos internos de obtenção e verificação de informação de clientes, fornecedores e 
parceiros. 
 
O Banco, diante dos fatos ocorridos e, por iniciativa da Administração, constituiu um Comitê de 
Investigação composto por membros independentes. Esse Comitê tinha a função de 
supervisionar a realização da auditoria forense que era conduzida pelo escritório Felsberg 
Advogados que, juntamente com a Control Risks Brasil, tinham a função de investigar a 
existência de eventual irregularidade sob os aspectos jurídicos, financeiros, processuais, 
informativos e tecnológicos.  
 
No dia 26 de março de 2020, o Escritório Felsberg Advogados emitiu um Relatório Final sobre 
o processo investigativo em que são apresentadas, de forma detalhada, todas as bases e 
dados coletados para a conclusão da investigação, onde não houve apontamento de novos 
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casos, além daqueles que são de conhecimento público e que foram objetos do auto de 
infração mencionado na nota explicativa 16.a, o que leva à conclusão de que o Banco se 
deparou com uma questão específica, restringida ao departamento de câmbio estando 
amparado pela investigação independente e seus assessores jurídicos. 

 
Adicionalmente e de forma concomitante, o Banco iniciou a revisão de sua estrutura 
organizacional e do seu Estatuto Social com o objetivo de melhor adequação aos 
procedimentos internos implementados.  
 
O compromisso da Administração do Banco Paulista visa, além de atender plenamente à 
legislação vigente, posicionar-se entre as empresas que possuem as melhores práticas de 
transparência, comprometendo-se a repassar ao mercado informações relevantes, 
tempestivas e fidedignas. 
 
Agradecimentos: A Administração do Banco Paulista agradece aos clientes pela preferência 
e, acima de tudo, pela confiança e aos colaboradores pelo contínuo empenho e dedicação. 
 
 
 

São Paulo, 30 de dezembro de 2021 
 
 
 
 
 

A Administração 
 

















BANCO PAULISTA S.A.

Balanço Patrimonial Consolidado do Conglomerado Prudencial
Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais)

Notas 
explicativas

30/06/2021 31/12/2020
Notas 

explicativas
30/06/2021 31/12/2020

Ativo Passivo
Circulante 693.179                 626.433                 Circulante 602.115                 647.887                 

Caixa e Equivalente de Caixa 37.923                   1.512                     
Disponibilidades 4 37.923                   1.512                     Depósitos e demais instrumentos financeiros 578.491                 632.607                 

Depósitos 14 354.086                 377.496                 
Instrumentos financeiros 650.264                 623.599                 Captações no mercado aberto - carteira própria 15 85.349                   89.131                   

Aplicações interfinanceiras de liquidez  4/5 199.494                 123.696                 Recursos de aceites e emissão de títulos 16 99.296                   124.688                 
Aplicações em depósitos interfinanceiros 5 3.013                     3.017                     Obrigações por empréstimos e repasses 16 6.701                     6.701                     
Títulos e Valores Mobiliários 6 165.689                 157.700                 Instrumentos Financeiros Derivativos 7 -                             1.961                     
Instrumentos financeiros derivativos 7 100                        -                             Relações interdependências e interfinanceiras 10 537                        576                        
Relações interfinanceiras 10 19.918                   17.991                   Dívida Subordinada 16 32.522                   32.054                   
Operações de crédito - setor privado 8 225.171                 244.866                 
Títulos e Créditos a Receber com caracteristica de concessão de crédito 8 35.624                   74.705                   Provisões 6.526                     4.925                     
Negociação e intermediação de valores 534                        677                        Para imposto de renda e contribuição social 1.552                     -                             
Títulos e Créditos a Receber sem caracteristica de concessão de crédito 9 721                        947                        Para pagamentos a efetuar 3.926                     3.992                     

Para garantias financeiras prestadas 30 1.048                     933                        
Provisão para perdas associadas ao risco de crédito (2.917)                    (4.593)                    

(-) Operações de crédito 8 (2.659)                    (3.846)                    Outros passivos 17.098                   10.355                   
(-) Títulos e Créditos a Receber com caracteristica de concessão de crédito 8 (258)                       (747)                       Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 468                        5                            

Fiscais e previdenciárias 17a 8.569                     10.151                   
Outros ativos 7.909                     5.915                     Diversas 17b 8.061                     199                        

Despesas antecipadas 39                          42                          
Bens não de uso próprio 3.450                     3.450                     
Diversos 11 4.420                     2.423                     Não circulante 720.718                 502.098                 

Depósitos e demais instrumentos financeiros 699.207                 479.630                 
Depósitos 14 620.693                 426.241                 

Não Circulante 819.304                 711.219                 Recursos de aceites e emissão de títulos 16 78.514                   53.389                   

Instrumentos financeiros 723.735                 619.773                 Provisões 3.884                     2.768                     
Títulos e valores mobiliários 6 308.873                 291.720                 Para pagamentos a efetuar -                             3                            
Operações de crédito - setor privado 8 354.422                 285.624                 Para passivos contingentes 31b 3.884                     2.765                     
Títulos e Créditos a Receber com caracteristica de concessão de crédito 8 8.529                     9.014                     
Títulos e Créditos a Receber sem caracteristica de concessão de crédito 9 51.911                   33.415                   Outros passivos 17.627                   19.700                   

Fiscais e previdenciárias 17a 17.627                   19.700                   
Provisão para perdas associadas ao risco de crédito (4.873)                    (4.908)                    
(-) Operações de crédito 8 (4.186)                    (4.486)                    Patrimônio líquido 18 189.650                 187.667                 
(-) Títulos e Créditos a Receber com caracteristica de concessão de crédito 8 (183)                       (90)                         Capital Social - domiciliado no país 184.300                 184.300                 
(-) Títulos e Créditos a Receber sem caracteristica de concessão de crédito 9 (504)                       (332)                       Reservas de lucros 1.204                     -                             

Participação de não controladores 3.650                     4.407                     
Créditos Tributários 27b 37.013                   35.949                   Prejuízos acumulados -                             (1.213)                    

Ajuste ao Valor de Mercado – TVM e Derivativos 496                        173                        
Outros ativos 53.780                   50.553                   
Diversos 11 53.780                   50.553                   

Investimentos 12 3.234                     3.006                     
Outros investimentos 3.486                     3.258                     
(-) Provisões para Perdas (252)                       (252)                       

Imobilizado de uso 1.242                     1.387                     
Imóveis de uso 957                        957                        
Outras imobilizações de uso 5.285                     5.838                     
(-) Depreciações acumuladas (5.000)                    (5.408)                    

Intangível 13 5.173                     5.459                     
Ativos intangíveis 9.281                     9.281                     
(-) Amortizações acumuladas (4.108)                    (3.822)                    

Total do ativo 1.512.483              1.337.652              Total do passivo 1.512.483              1.337.652              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BANCO PAULISTA S.A.

Demonstração do Resultado Consolidado do Conglomerado Prudencial
Em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Notas 
explicativas

30/06/2021 30/06/2020

Receitas de intermediação financeira 42.846             60.295             
Operações de Crédito 8h 28.545             25.854             
Resultado com aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários  5/6 15.563             30.060             
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos 7d (1.201)              (4.074)              
Resultado com Operações de Câmbio (61)                   8.455               

Despesas de intermediação financeira (24.247)            (28.857)            
Operações de captações 19 (23.684)            (22.846)            
Operações de Empréstimos e Repasses -                       (4.327)              
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 8e (563)                 (1.684)              

Resultado bruto de intermediação financeira 18.599             31.438             

Outras receitas (despesas) operacionais (16.914)            (21.598)            
Receitas de Prestação de Serviços 20 1.798               79.651             
Rendas de tarifas bancárias 20 15.488             24.061             
Despesas de Pessoal 21 (19.201)            (50.447)            
Despesas Administrativas 22 (15.698)            (56.354)            
Despesas Tributárias 23 (4.130)              (12.811)            
Despesas com Provisões 24 (2.863)              (5.795)              
Outras Receitas Operacionais 25 15.220             10.292             
Outras Despesas Operacionais 26 (7.528)              (10.195)            
Resultado operacional 1.685               9.840               

Resultado não operacional 350                  (229)                 

Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 2.035               9.611               

Imposto de renda e contribuição social 27 (232)                 (2.747)              
Provisão para Imposto de Renda (851)                 (4.312)              
Provisão para Contribuição Social (709)                 (3.065)              
Ativo Fiscal Diferido 1.328               4.630               

Participações estatutárias no lucro (142)                 (269)                 

Lucro líquido do semestre 1.661               6.595               

Lucro líquido por lote de mil ações - R$ 3,91                 22,13               

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BANCO PAULISTA S.A.

Em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

30/06/2021 30/06/2020

Lucro líquido do semestre 1.661 6.595

Outros resultados abrangentes 323 (1.737)              
Investimentos financeiros disponíveis para venda 587                  (2.887)              
Imposto de renda e contribuição social (264)                 1.150

Lucro Líquido abrangente do semestre 1.984 4.858

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado Abrangente Consolidado do Conglomerado Prudencial
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BANCO PAULISTA S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido consolidadas do Conglomerado Prudencial
Em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Capital Aumento de Capital a Redução de Reserva Reserva Lucros

Social Capital Realizar Capital Legal Estatutária Acumulados

Saldos em 31 de dezembro de 2019 206.300          -                      -                      -                      1.218              -                      1.782              -                      209.300            10.439              219.739          

   Aumento de capital -                      38.000            (19.000)          -                      -                      -                      -                      -                      19.000              -                        19.000            

   Redução de capital -                      -                      -                      (60.000)          -                      -                      -                      -                      (60.000)             (3.783)               (63.783)          

   Lucro líquido do semestre -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      2.186              2.186                4.409                6.595              

   Reserva legal -                      -                      -                      -                      109                 -                      -                      (109)                -                        -                        -                      

   Reserva estatutária -                      -                      -                      -                      -                      2.077              -                      (2.077)             -                        -                        -                      

   Ajuste ao valor de mercado TVM e derivativos -                      -                      -                      -                      -                      -                      (498)                -                      (498)                  (619)                  (1.117)             

   Ajuste ao valor de mercado TVM e derivativos - Controlada -                      -                      -                      -                      -                      -                      (620)                -                      (620)                  -                        (620)                

Saldos em 30 de junho de 2020 206.300          38.000            (19.000)          (60.000)          1.327              2.077              664                 -                      169.368            10.446              179.814          

Mutações no semestre -                      38.000            (19.000)          (60.000)          109                 2.077              (1.118)             -                      (39.932)             7                       (39.925)          

Saldos em 31 de dezembro de 2020 184.300          -                      -                      -                      -                      -                      173                 (1.213)             183.260            4.407                187.667          

   Lucro líquido do semestre -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      1.280              1.280                381                   1.661              

   Reserva legal -                      -                      -                      -                      4                     -                      -                      (4)                    -                        -                        -                      

   Reserva estatutária -                      -                      -                      -                      -                      63                   -                      (63)                  -                        -                        -                      

   Ajuste ao valor de mercado TVM e derivativos -                      -                      -                      -                      -                      -                      323                 -                      323                   -                        323                 

Saldos em 30 de junho de 2021 184.300          -                      -                      -                      4                     63                   496                 -                      184.863            4.788                189.651          

Mutações no semestre -                      -                      -                      -                      4                     63                   323                 1.213              1.603                381                   1.984              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Patrimônio 
líquido de 

controladores

Participação 
de não 

controladores TOTAL

Reservas
de lucros

Ajuste ao 
Valor de 
Mercado
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BANCO PAULISTA S.A.

Em 30 de junho de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

30/06/2021 30/06/2020

Lucro líquido ajustado do semestre               24.627                 9.413 

Lucro líquido do semestre                 1.661                 6.595 

Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido               22.966                 2.818 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 8e)                    563                 1.684 

Provisões para imposto de renda e contribuição social diferidos               (1.328)               (4.630)

Depreciações e amortizações (nota 26)                    467                    811 

Atualizações monetárias de depósitos judiciais                    (27)                    (38)

Reversão de provisão de riscos cíveis, fiscais e trabalhistas                  (117)                       -   

Reversões de depósitos judiciais                      65                      36 

Provisões para contingências                 1.345                 5.431 

Reversão de provisões para contingências                       -                    (804)

Provisões para fianças                    115                      58 

Provisões para auto de infração da Receita Federal (nota 17a)                 1.403                       -   

Outras atualizações monetárias                       -                      270 

Provisões para IR e CSLL                 1.560                       -   

Despesas de Captação               23.684                       -   

Despesas de Consignação INSS                 1.920                       -   

Ajuste MTM - em títulos e valores mobiliários               (6.684)                       -   

Variação de ativos e passivos

Redução (Aumento) em aplicações em depósitos interfinanceiros                        4                  (199)

(Aumento) redução em títulos e valores mobiliários             (18.135)             181.165 

(Aumento) em relações interfinanceiras e interdependências               (1.966)               (1.246)

(Aumento) redução em operações de crédito             (51.153)               17.953 

(Aumento)  em outros ativos               (7.179)               (9.845)

Aumento (Redução) em negociação e intermediação de valores                    143             (25.066)

(Aumento) em instrumentos financeiros derivativos               (2.061)               (7.424)

Redução (aumento) em créditos tributários                    264                    979 

Redução em títulos e créditos a receber               21.296               11.289 

Redução  em carteira de câmbio                       -                 11.756 

Aumento  em depósitos             147.358                  (722)

(Redução) de captações no mercado aberto               (3.782)           (269.446)

Aumento (redução) em outros passivos                 8.100             (17.445)

(Redução) em obrigações fiscais e previdenciárias               (5.066)               (4.670)

(Redução) aumento em provisões                  (178)                 1.742 

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais             112.272           (101.766)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de imobilizado de uso                    (36)               (7.140)

Aplicações no intangível                       -                 (2.075)

Alienações imobilizado                       -                      250 

Aplicações em investimentos                  (228)                  (194)

Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimentos                  (264)               (9.159)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital (nota 18a)                       -                 19.000 

(Redução) de obrigações por empréstimos e repasses                       -                    (400)

Aumento em recursos de aceites e emissão de títulos                  (267)               (6.673)

Aumento em dívida subordinada                    468                    630 

Caixa líquido gerado das  atividades de financiamentos                    201               12.557 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa             112.209             (98.368)

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre (nota 4)             125.208             690.040 

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre (nota 4)             237.417             591.672 

            112.209             (98.368)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos fluxos de caixa consolidados do Conglomerado Prudencial - 
método indireto
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