
Esta é mais uma entre tan-

tas outras expressões que 

se vai repetindo vida afora 

sem se ater ao seu sentido, 

à sua origem ou sequer ao 

seu signifi cado

Cada vez que algo está mais 
do que evidente para todo 
mundo e alguém se recusa 

a ver, mesmo o fato estando “na 
cara”, lá vem o chavão “O pior 
cego é o que não quer ver”...  

Isso, aliás, pode se aplicar nas 
telenovelas em relação a todo 
“mocinho” ou “mocinha” da trama 
urdida pelo novelista. As mazelas 
e perfídias praticadas pelos vilões 
são tão meridianamente claras 
que só os “bonzinhos bobocas e 
babacas” não veem! Às vezes – 
melhor dizendo, quase sempre – a 
coisa é tão escrachada que até 
ofende a inteligência dos menos 
sábios dos espectadores de nove-
las (que, a bem da verdade, já não 
são tão sábios assim...).

Mas, no caso presente, de onde 
vem e a que vem essa conhecida 
e curiosa frase? 

A bem da verdade, o que se 
imagina é que todo cego quer 
ver. Afinal, segundo informa o 
Instituto Thea de Optometria 
Comportamental Internacional, 
“o sistema visual aporta 80% 

da informação sensorial. O 

processamento da informação 

visual é um aspecto-chave para 

o entendimento do mundo”. 
Isso signifi ca que, sem a visão, 
perde-se enorme parte da capa-
cidade de percepção do entorno 
do mundo! O mesmo instituto vai 
além, afi rmando: “A percepção 

visual serve para identifi car, 

classifi car, organizar, arma-

zenar e lembrar a informação 

apresentada visualmente”.

Pois bem, a nossa frase tem 
por base uma história real. (Aqui 
não posso deixar de comentar a 
repetidíssima e horrorosíssima 
expressão, vista em muitos livros 
e fi lmes, “este livro – ou fi lme – é 
baseado em fatos reais”! 

Basta uma refl exão rudimentar 
para perceber a aberração: se é 
fato, é obrigatoriamente real, 

porque se não fosse real, não seria 
fato, e sim boato...). 

Retomando nossa narrativa: 
o fato ocorreu em meados do 
século XVII, mais precisamente 
no ano de 1647, na cidade de 
Nimes, na França. Ali, o doutor 
Vincent de Paul D’Argent realizou 
a primeira cirurgia de transplante 
de córnea de que se tem notícia, 
em um aldeão de nome Angel. A 
operação foi um sucesso. Só que 
desagradou a quem mais deveria 
ter agradado: o paciente! Angel se 
sentiu horrorizado com o que viu. 
Disse que o mundo que imaginava 
era muito melhor. Absolutamente 
inconformado, pediu que lhe ar-
rancassem os olhos, porque não 
queria ver nada daquilo. O inusita-

do caso de tão estranha exigência 
acabou indo parar no tribunal em 
Paris e no Vaticano – uma vez 
que a igreja, naquela época, tinha 
grande poder decisório. O pedido 
de Angel, porém, teve ganho de 
causa, seus olhos foram retirados 
e ele passou para a história como 
“o cego que não queria ver”! 

No presente, pelo menos em 
nosso país, muitos cegos não 
veem não porque não eles quei-
ram, mas porque outras pessoas 
não querem – ou não permitem 
– que eles vejam! 

Isso ocorre quando a família 
de uma pessoa que faleceu não 
concorda com a doação de seus 
órgãos, entre eles a córnea! Se 
esse impedimento não ocorresse, 
e pessoas solidárias e humani-
tárias dessem autorização para 
que se procedesse à cessão dos 
olhos dos que se foram em bene-
fício dos que aqui permanecem, 
certamente haveria muito mais 
ex-cegos passando a desfrutar 
visualmente das belezas deste 
mundo multiforme e multicolori-
do ao seu redor!

Um exemplar clube de servi-
ços, o Lions, vem desenvolvendo 
intensa atividade nesse sentido, 
procurando motivar pessoas a 
colaborar, através do Banco de 
Olhos, com seus irmãos defi cien-
tes visuais.

Não se pense, porém, que a 
cegueira física impeça a atividade 
dos que querem agir. Há, uma 
instituição notável chamada ADE-
VA – Associação de Defi cientes 
Visuais e Amigos, que fi ca na rua 
São Samuel 174, na Vila Mariana. 
Seu ativo presidente Markiano 
Charan Filho, conta que, por ter 
nascido de 7 meses e ter precisa-
do fi car na incubadora, o excesso 
de oxigênio a que se viu exposto 
ocasionou-lhe a cegueira. “Mas 
minha infância”, conta ele, “foi 
como a de outras crianças, e fi z 
muita arte”.

Há muitos anos, ele foi meu 
aluno de Oratória e, no encer-
ramento do curso, proferiu um 
maravilhoso discurso intitulado 
“A ausência na presença”, em 
que dizia que a pior ausência dos 
pais em relação aos fi lhos não é 
a falta de presença física, mas a 
da atenção, do interesse, mesmo 
estando perto!

Markiano, que é o orgulhoso pai 
da Júlia, estudou na Escola Técni-
ca Federal, tendo sido o primeiro 
aluno defi ciente visual. É formado 
em Letras (língua e literatura in-
glesa) pela PUC São Paulo, e um 
exemplo de dedicação ao trabalho 
e ao desenvolvimento sociocultu-
ral! É um cego que vê, muito além 
dos horizontes físicos da visão! 

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 
Advogado e Jornalista. É Autor do 

livro “Falar Bem é Bem Fácil”,
e membro da Academia Cristã de 

Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

“O pior cego 
é o que não 

quer ver”

Página 5São Paulo, terça-feira, 28 de novembro de 2017

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-n

ov
/1

7

TERÇA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2017

ALTERAÇÃO FREQUENTE DA JORNADA
Empresa pode alterar o quadro de horário com frequência, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA FOI DEMITIDA COM A FUNÇÃO DE DIRETORA 
EXECUTIVA, ESTAMOS ADMITINDO OUTRA COM SALÁRIO 
MENOR, COMO PROCEDER?

No caso em questão, se nesta função que será exercida não há outro 
empregado na mesma função que sirva de paradigma, a empresa 
poderá contratá-lo com salário menor do que o percebido pelo empre-
gado dispensado. Base legal: Art. 461 da CLT.

FALECIMENTO DE FAMILIAR DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário durante o gozo de férias teve o falecimento da mãe, no 
retorno fará jus a licença prevista para o evento? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

GRAVIDEZ DURANTE O CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Funcionária foi contratada por meio de contrato de experiência, pode 
ser demitida caso constate gravidez? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REINTEGRAÇÃO POR ORDEM JUDICIAL
Quando um funcionário é reintegrado por ordem judicial ao serviço, após 
ter ocorrido o pagamento de verbas rescisórias, devemos cancelar a resci-
são e o pagamento das verbas, manter a informação no registro funcional, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHAR EM FERIADO
Funcionário que possui cargo de gerencia e sem controle de jornada, 
sendo escalado para trabalhar no feriado, deve ser remunerado como 
horas extras? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MARCAR O PONTO NO HORÁRIO DO ALMOÇO
Funcionário é obrigado a marcar o ponto no horário de saída e retorno do 
período do almoço? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Balanço Patrimonial - Em reais
Ativo  31/12/2016 31/12/2015
Circulante
 Caixa e equivalente de caixa (Nota 5) 5.201.547 8.102.893
 Contas a receber (Nota 6) 46.642.765 5.032.745
 Imóveis a comercializar (Nota 7) 19.506.868 14.090.793
 Outros créditos 36.649 119.245
 Imposto e contribuição diferidos        51.572       51.572

 71.439.401 27.397.248
Não circulante
 Realizável a longo prazo
 Contas a receber (Nota 6)                – 13.416.334
Total do ativo 71.439.401 40.813.582

Passivo e patrimônio liquido  31/12/2016 31/12/2015
Circulante
 Fornecedores 1.619.233 3.416.130
 Obrigações tributárias (Nota 9) 2.177.807 151.878
 Adiantamento de clientes (Nota 6) 1.794.353 2.889.534
 Dividendos fixos (Nota 10) 7.344.251 –
 Demais contas a pagar 289.840 96.724
 Empréstimos e financiamentos (Nota 8)  36.134.338   1.227.769

 49.359.822   7.782.035
Não Circulante
 Impostos e contribuição diferidos (Nota 9) – 712.933
 Dividendos fixos (Nota 10) – 6.909.120
 Empréstimos e financiamentos (Nota 8)    2.719.250 15.380.290

2.719.250 23.002.343
Total do passivo  52.079.072 30.784.378
Patrimônio líquido (Nota 12)
 Capital social 12.161.722 12.161.722
 Lucros acumulados 6.298.066 –
 Reserva de lucros 900.541 –
 Prejuízos acumulados                –  (2.132.518)
Total patrimônio líquido  19.360.329 10.029.204
Total do passivo e patrimônio líquido 71.439.401 40.813.582

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

          2016           2015
Receita líquida 41.161.944 22.596.179
Custo dos imóveis vendidos (28.317.506) (15.188.432)
Lucro bruto (Nota 13)  12.844.438    7.407.747
Despesas operacionais (Nota 14)
Despesas gerais e administrativas (1.679.496) (1.519.028)
Despesas com vendas   (1.247.105)   (1.700.518)

  (2.926.601)   (3.219.546)
Lucro operacional antes do resultado
 financeiro (Nota 14)    9.917.837    4.188.201
Despesas financeiras (615.564) (627.316)
Receitas financeiras    1.110.114       543.850

 494.550  (83.466)
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 10.412.387 4.104.735
Imposto de renda e contribuição social (Nota 9.1) (1.123.549) (528.670)
Lucro líquido do exercício    9.288.838    3.576.065
Lucro por ação 0,40 0,16

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Informações gerais:  A atividade do Projeto SPE CNL 19 Empreendimen-
tos Imobiliários S.A. (É uma sociedade de propósito específico), com sede
na cidade de São Paulo-SP, sua principal atividade é o desenvolvimento de
um projeto imobiliário residencial localizado na cidade de Barueri -SP, lançado
em 24 de maio de 2014 e com previsão de conclusão em 31 de maio de 2017.
Em 31 de dezembro de 2016, o percentual de conclusão do empreendimento
2016 era de 76,4028%, (2015 - 40.6190%). A Companhia utiliza a estrutura
corporativa, gestão e custos operacionais da acionista Ishi-Dai Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda. As demonstrações financeiras foram aprovadas
para emissão pela administração da Companhia em 26 de julho de 2017. 2.
Resumo das principais políticas contábeis: As principais políticas contá-
beis aplicadas na elaboração destas informações anuais são apresentadas
a seguir. Essas políticas foram aplicadas de forma consistente em relação
ao ano anterior, salvo indicação em contrário. 2.1. Base de preparação:  As
demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico
como base de valor. A Companhia opera no Brasil, e o real é a moeda
funcional e de apresentação. A Companhia não possui operações em moeda
estrangeira. A preparação das informações financeiras anuais requer o uso
de certas estimativas contábeis críticas que exige que a administração
exerça o seu julgamento no processo de aplicação das políticas contábeis
da Companhia. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou
complexidade, ou áreas em que pressupostos e estimativas são significati-
vas para as informações trimestrais, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Caixa
e equivalentes de caixa:  Caixa e equivalentes de caixa são demonstrados
ao custo e incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários, que são pron-
tamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas
a um insignificante risco de mudança de valor. 2.3. Ativos financeiros:
2.3.1. Classificação:  Os ativos financeiros da Companhia estão classifica-
das na categoria de empréstimos e recebíveis. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração
determina a classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial.
Esta categoria compreende não derivativos recebíveis com pagamentos
fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. Eles
estão incluídos no ativo circulante, quando os vencimentos não são maiores
do que 12 meses após o final do período de relatório. Os recebíveis da
Companhia compreendem “Contas a receber” e “Outros Créditos”. Recebíveis
são contabilizados pelo custo ou custo amortizado, utilizando o método de
juros efetivos. 2.3.2. Impairment de ativos financeiros:  A Companhia avalia
no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que um ativo
financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo
financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos
de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment
como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimen-
to inicial do ativo (“um evento de perda”) e que evento de perda (ou eventos)
tenha um impacto sobre os fluxos de caixa estimados futuros do ativo
financeiro ou um grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de
maneira confiável. O montante do prejuízo é mensurado como a diferença
entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos fluxos de caixa
estimados futuros (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram
incorridos) descontados à taxa do ativo financeiro de juros efetiva original.
Consequentemente, quando for o caso, o valor contábil do ativo é reduzido
e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se, em
um período posterior, o montante da perda de impairment diminui e essa
diminuição pode ser objetivamente relacionada com um evento ocorrido após
o reconhecimento da impairment, a reversão da perda por impairment anteri-
ormente reconhecida é reconhecido na demonstração do resultado. No caso
de contas a receber, a administração considera que a existência de
inadimplência nos pagamentos das unidades em construção, as quais pos-
suem alienação fiduciária, não representa uma evidência objetiva de impairment,
por causa das garantias e condições de mercado prevalecentes. 2.4. Contas
a receber: As unidades são geralmente vendidas durante as fases de
lançamento e construção de empreendimentos imobiliários. As contas a
receber são constituídas com base no percentual de conclusão (PoC) da
construção aplicado à receita das unidades vendidas, ajustado de acordo
com os termos dos contratos de venda, assim determinando o valor da
receita acumulada a ser reconhecido, sendo o mesmo deduzido das parcelas
recebidas. As contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado utilizando o
método de juros efetivos. Se o valor acumulado da receita apropriada, deduzida
das parcelas recebidas, for inferior ao montante esperado a ser recebido do
total da carteira de recebíveis em um ano ou menos, a receita apropriada é
classificada como ativo circulante. Se não, a parcela que exceder é apresen-
tada como ativo não circulante. 2.5. Imóveis a comercializar: A parcela
registrada no estoque corresponde ao custo incorrido na fase atual da
construção de unidades ainda não vendidas, que é inferior ao valor líquido
realizável. O valor líquido realizável é o preço de venda estimado no curso
normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e das
despesas estimadas com vendas. Custo compreende terrenos, materiais,
mão de obra (terceirizada) e outros custos relacionados com a construção.
2.6. Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a
pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos
negócios. Essas obrigações são classificadas como passivos circulantes se
o pagamento é devido no prazo de um ano ou menos; caso contrário, são
apresentados como passivo não circulante. As contas a pagar são reconhe-
cidas inicialmente pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Na prática, são
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.7. Emprés-
timos e financiamentos: Reconhecidos pelo valor jutos, no momento do
recebimento dos recursos, acrescidos de encargos, juros e variações mone-
tárias conforme previsto contratualmente, incorridos até a data do balanço.
As parcelas a vencer no período de até um ano estão classificadas no
passivo circulante e as demais parcelas classificadas no passivo não
circulante. 2.8. Provisões:  As provisões são reconhecidas quando: (i) a
Companhia tem uma obrigação presente legal ou construtiva, como resultado
de eventos passados, (ii) é provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor pode ser estimado com seguran-
ça. A Companhia não constitui provisão para garantia sobre a construção do
empreendimento visto que a responsabilidade pela garantia é coberta pela
Companhia terceira contratada para construir o empreendimento. 2.9. Impos-
to de renda e contribuição social:  As despesas de imposto de renda e
contribuição social do exercício compreendem os impostos corrente e dife-
rido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do
resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é
calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. A
administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Compa-
nhia nas declarações de impostos de renda com relação às situações em
que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabe-
lece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de
pagamento às autoridades fiscais. Conforme facultado pela legislação tribu-
tária, a Companhia optou pelo regime especial tributário do patrimônio de
afetação - RET, instituído pela Lei 10.931/2004, segundo o qual a tributação
é realizada pela alíquota de 1,92% para imposto de renda e contribuição
social e 2,08% para as Contribuições ao PIS e a COFINS. O imposto de renda
e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças tempo-
rárias decorrentes de receitas nas atividades imobiliárias tributadas em
regime de caixa e o valor registrado em regime de competência (Nota 9.1).
2.10. Reconhecimento de receita:  A Companhia reconhece a receita pelo
valor justo dos contratos de venda assinados, quando critérios específicos
tiverem sido atendidos, como segue: (a) Receita de incorporação imobiliá-
ria: Conforme mencionado na Nota 1, o empreendimento foi lançado no ano
de 2014 e está em construção. Consequentemente, para o reconhecimento
de receitas relacionadas às unidades vendidas, a Companhia adotou os
procedimentos estabelecidos pelo CPC 30 - “Receita”, mais especificamen-
te, os procedimentos relativos ao reconhecimento de receitas provenientes
da venda de propriedades com transferência contínua dos riscos e benefíci-
os mais significativos de propriedade. A classificação dos contratos de
venda dos projetos, para os fins da aplicação da norma relacionada, foi
baseado na Orientação OCPC 04, que trata da aplicação da Interpretação
Técnica ICPC 02 às Companhias brasileiras de desenvolvimento imobiliário.
Com base nas normas supracitadas e, levando em consideração os procedi-
mentos contábeis aplicáveis estabelecidas pela Orientação OCPC 01 (R1) -
“Entidades de Incorporação Imobiliária”, os seguintes procedimentos são
adotados: • O custo incorrido (incluindo o custo do terreno) correspondente
às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado. • É apurado o
percentual do custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno),
em relação ao seu custo total orçado (POC), sendo esse percentual aplicado
sobre o valor justo da receita das unidades vendidas, ajustada segundo as
condições dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante da
receita de venda reconhecida. • Os montantes das receitas de vendas
apuradas, incluindo a atualização monetária do contas a receber com base
na variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), líquido das
parcelas já recebidas (incluindo o valor justo das permutas efetuadas por
terrenos), são contabilizados como contas a receber, ou como adiantamen-
tos de clientes, quando aplicável. • O valor justo da receita das unidades
vendidas é calculado a valor presente com base na taxa de juros utilizada
para determinação do preço à vista das unidades comercializadas (10% ao
ano), entre a data-base para apuração do valor presente e a data de venci-
mento de cada uma das parcelas do fluxo financeiro de cada contrato, sendo
a última parcela com vencimento não posterior a data prevista para entrega
das chaves, a partir de quando, caso remanesçam parcelas não quitadas,
sobre as contas a receber passam a incidir juros de 12% ao ano, acrescido
de atualização monetária. Subsequentemente, à medida que o tempo passa,
os juros são incorporados no valor justo para determinação da receita a ser
apropriada, sobre o qual será aplicado o POC. Após a entrega das chaves
das unidades comercializadas, a atualização monetária do contas a receber
passará a ser calculada pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado
(IGP-M) e passa a incidir juros de 12% ao ano, apropriados de forma pro rata
temporis. Nessa fase, a atualização monetária e os juros passarão então a
ser registrados como receita financeira usando o método da taxa efetiva de
juros e não mais integra a base para determinação da receita de vendas.
Quando de responsabilidade da Companhia, os valores pagos a título de
comissão são classificados na rubrica de “Despesas com vendas a apropri-
ar” e amortizados em contrapartida das “Despesas comerciais” com base no

PoC. No caso da Companhia, o encargo relacionado com a comissão de
venda é de responsabilidade do adquirente do imóvel de acordo com as
condições do contrato de venda. Se surgirem circunstâncias que possam
alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão do prazo
para conclusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas revisões
podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados,
afetando o PoC, sendo refletidas no resultado, no período em que a adminis-
tração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram a revisão. (b)
Receita de juros: A receita de juros é reconhecida pelo regime de competên-
cia, utilizando o método de juros efetivos. 2.11. Distribuição de lucros: A
distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida
como passivo nas demonstrações financeiras, no período em que a distribui-
ção é aprovada por eles, ou quando da proposição, pela administração, do
dividendo mínimo obrigatório previsto no Estatuto da Companhia. 3. Princi-
pais estimativas e julgamentos: As estimativas e os julgamentos contábeis
são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias. 3.1. Estimativas e premissas contábeis
críticas: Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação
ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo
exercício social, estão relacionadas com o reconhecimento de receita. A
Companhia usa o método de Porcentagem de Conclusão (POC) para
contabilizar seus contratos de venda de unidades nos empreendimentos de
incorporação imobiliária. O uso do método POC requer que Companhia estime
os custos a serem incorridos até o término da construção e entrega das
chaves das unidades imobiliárias para estabelecer uma proporção em rela-
ção aos custos já incorridos. 3.2. Julgamentos críticos na aplicação das
políticas contábeis da entidade (a) Transferência continuada de riscos e
benefícios: A Companhia segue as orientações da OCPC 04 para determinar
quando os riscos e benefícios mais significativos inerente à propriedade das
unidades imobiliárias vendidas são transferidos aos compradores. Essa de-
terminação requer um julgamento significativo. Para esse julgamento, a Com-
panhia avaliou a Orientação CPC 04, a qual foi aprovada pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e que norteou a aplicação da Interpreta-
ção Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras.
Caso a OCPC 04 não tivesse sido emitida e a conclusão da administração
tivesse sido de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à
propriedade das unidades imobiliárias não são transferidos continuamente
aos compradores ao longo da construção do empreendimento de incorpora-
ção imobiliária, os maiores impactos seriam a redução das contas a receber
de clientes, do patrimônio líquido e do lucro líquido do exercício de forma
transitória, uma vez que o reconhecimento da receita e dos correspondentes
custos e impostos se daria por ocasião da entrega das chaves. (b) Reconhe-
cimento de receita - responsabilidade pela contratação e pagamento da
comissão de corretagem:  Nas operações de venda, o encargo relacionado
à comissão do corretor é de responsabilidade do adquirente do imóvel, não
incorporando o preço de venda fixado nos contratos firmados com a Compa-
nhia e a correspondente receita reconhecida. A administração da Companhia
vem acompanhando, juntamente com seus assessores legais, posicionamento
do Ministério Público que vem requerendo junto às Companhias de Correta-
gem que conste informação clara e precisa nas propostas para aquisição de
imóvel que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem
não é do adquirente do imóvel, para determinar eventuais impactos em suas
operações e consequentes reflexos nas demonstrações financeiras. (c)
Provisão para distratos: A Companhia apura e registra a provisão para
distratos quando há indicativo de impairment do contas a receber. A posição
da carteira com indicativo de valores a receber em atraso esta demonstrada
na Nota 6. 4. Gestão de risco financeiro:  As atividades da Companhia estão
expostas aos seguintes riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco
de taxa de juros sobre obrigações com investidores), risco de preço, risco de
crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco é realizado de
forma centralizada pela administração da acionista Incorporadora, concen-
tra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar po-
tenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. A Com-
panhia não utiliza instrumentos financeiros derivativos para proteção das
exposições de risco. (a) Risco de mercado:  O risco cambial é considerado
como praticamente inexistente, já que não há ativos e passivos denomina-
dos em moedas estrangeiras, nem dependência significativa de materiais
importados em operações da Companhia. Além disso, a Companhia não
indexa as suas vendas a moedas estrangeiras. O ativo mais significativo é
o contas a receber de clientes, o qual está sujeito à variação do Índice
Nacional da Construção Civil - INCC até a entrega das chaves das unidades
(Nota 6). O estoque está sujeito à variação de preço, conforme a oscilação
do mercado imobiliário, influenciado pela inflação, taxa de juros e ambiente
econômico. (b) Risco de crédito: O risco de crédito é monitorado pela
administração, não obstante haver a garantia da própria unidade vendida. A
Administração considera que o risco de distratos é baixo, tendo em vista que
a inadimplência não é significativa. A composição da carteira de recebíveis
por data de vencimento está demonstrada na Nota 6. (c) Risco de liquidez:
Este é o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes
para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento
de prazo ou de volume de recebimentos e pagamentos previstos. Para
administrar a liquidez de caixa, premissas de desembolsos e recebimentos
futuros são determinados e monitorados em uma base diária, pela adminis-
tração da acionista incorporadora. Para finalização do empreendimento, a
Companhia negociou linha de financiamento do Sistema Financeiro de Habi-
tação (SFH) junto ao Banco Bradesco.
5. Caixa e equivalentes de caixa           2016           2015
Caixa 1.000 1.000
Bancos conta movimento-Banco Bradesco              28              30
Aplicações de liquidez imediata-Banco Bradesco(*)5.200.518    8.101.863

5.201.546 8.102.893
(*) Refere-se a aplicações em Fundo de Renda Fixa, com remuneração de
99% do CDI - Certificado de Depósito Interbancário.
6. Contas a receber           2016           2015
Base receita 101.575.778 79.805.491
Receita a apropriar (24.053.612) (47.259.152)
Receita apropriada 77.522.167 32.546.339
Ajuste a valor presente (2.486.763) (3.149.263)
Receita recebida  (25.634.992)  (12.843.017)
Provisão para distratos (4.552.000) (994.514)
Parcela recebida classificada em
 adiantamentos de clientes     1.794.354    2.889.534
Contas a receber de venda apropriado 46.642.765 18.449.079
Circulante  46.642.765    5.032.745
Não Circulante – 13.416.334
As contas a receber, sem considerar os efeitos dos ajustes a valor presente,
estão resumidas a seguir,  por ano de vencimento:
Ano           2016
Vencidos 1.190.409
2017 74.562.685
2018 em diante 72.659

75.825.753
Conforme estabelecido nos contratos de venda, as contas a receber são
garantidas por alienação fiduciária das correspondentes unidades
imobiliárias. Adicionalmente, a entrega das chaves somente ocorre caso
o cliente esteja adimplente com suas obrigações contratuais. Dessa
forma, a administração considera insignificante o risco de crédito no
período de construção. As contas a receber são ajustadas pela variação
do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) e, após a conclusão da
construção e entrega das unidades vendidas, elas serão corrigidas pela
variação do Índice Geral de preços ao Mercado (IGP-M), acrescido
de juros de 10% ao ano, calculado sobre uma base pro rata temporis.
7. Imóveis a comercializar           2016           2015
Custo total incorrido 62.683.406 32.633.651 
Juros incorridos 4.029.684 354.082
Custo apropriado das unidades vendidas (44.890.157) (18.697.377) 
Custo apropriado - juros   (2.316.065)      (199.563)
Custo de unidades em estoque 19.506.868 14.090.793 
Imóveis a comercializar compreende o custo total incorrido na
construção das unidades a disponíveis para venda. Em 31 de
dezembro de 2016, há 97 (2015 - 151) unidades não vendidas,
das 346 unidades totais do empreendimento.
8. Empréstimos e financiamentos           2016           2015
Circulante
Empréstimos bancários  38.853.588  16.608.059
Circulante  36.134.338    1.227.769
Não Circulante 2.719.250 15.380.290
A Companhia firmou contrato de financiamento da obra com o Banco
Bradesco em 2015, com linha de crédito no valor de até R$ 51.159.000,
incidindo taxa de juros de 13% a.a., com amortização do principal em
120 parcelas, sendo a primeira com vencimento em novembro de 2017,
e encargos financeiros pagos mensalmente. Os encargos financeiros
são registrados no estoque e apropriado ao custo de acordo com a fra-
ção ideal das unidades vendidas. Até 31 de dezembro de 2016 foram
liberados R$ 42.957.928 (2015 - R$ 18.885.479), dos valores liberados
a Companhia antecipou pagamento do principal no valor de R$ 4.862.472
(2015 - R$ 2.227.420). O montante de juros incorridos até 31 de
dezembro de 2016 é de R$ 4.029.684. O empréstimo tem como
garantia o terreno onde está sendo construído o empreendimento.
9. Obrigações tributárias e impostos e contribuições diferidos

          2016           2015
Inss retido a recolher 9.938 34.765
Iss retido a recolher 6.356 31.521
Irrf retido a recolher 2.648 3.032
Imposto Ret a recolher 95.268 56.554
Retenção Pis/Cofins/CSLL a recolher 5.454 7.882
Csll a recolher 15.186 18.124
Impostos diferidos    2.042.957                –

2.177.807 151.878
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Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2016

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

Das atividades operacionais            2016           2015
Lucro antes do imposto de renda e da
 contribuição social 10.412.387 4.104.735
 Ajustes de exercícios anteriores 42.287 (32.718)
 Provisão para distratos 3.557.486 1.782.111
 Impostos e contribuições diferidos (Pis e Cofins) 676.551 394.341
 Atualização de dividendos fixos       435.131       480.920
Saldo ajustado 15.123.842 6.729.389
 Variações em ativos e passivos
 Contas a receber (31.751.172) (18.241.113)
 Imóveis a comercializar (4.616.153) (9.474.967)
 Outros créditos (82.596) (114.945)
 Impostos a recuperar – (34.426)
 Fornecedores (1.796.897) 2.244.248
 Obrigações trabalhistas e tributárias (17.028) 38.313
 Adiantamento de clientes (1.095.181) (399.939)
 Demais contas a pagar 193.116 (2.112)
 Imposto de renda e contribuição social - pagos      (296.675)     (123.990)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 operacionais  (24.338.744) (19.379.542)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Integralização de capital – 9.676.000
 Pagamento de empréstimos e financiamentos (2.635.052) (2.277.420)
 Liberações de empréstimos e financiamentos   24.072.450  18.885.479
Caixa gerado nas atividades de financiamento  21.437.398  26.284.059
Redução (aumento) no caixa e equivalentes
  de caixa (2.901.346) 6.904.517
Caixa e equivalentes de caixa no início
  do exercício     8.102.893    1.198.376
Caixa e equivalentes de caixa no final
  do exercício 5.201.547 8.102.893

As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016. Em reais, exceto quando indicado de outra forma

9.1.  Imposto de renda e contribuição social. (a) Diferido: Estão represen-
tados pelo imposto de renda e a contribuição social sobre a diferença entre
a receita de incorporação imobiliária apropriada pelo regime de competência
e aquela submetida à tributação, obedecendo ao regime de caixa (Nota 2.9).
O imposto de renda e a contribuição social devidos sobre o lucro tributável
foram calculados conforme descrito na Nota 2.9. Em 31 de dezembro de
2016, a receita de atividades imobiliárias reconhecida contabilmente pelo
regime de competência, a ser tributada quando recebida, totaliza R$ 51.759.301
(2015 - 19.704.481). O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro
diferidos sobre essa parcela monta a R$ 963.292, (2015 - R$ 466.197). O
saldo em 31 de dezembro compreende, ainda, os valores devidos de imposto
de renda e contribuição social correntes e ainda não vencidos. O imposto de
renda e a contribuição social devidos sobre o lucro tributável foram calcula-
dos conforme descrito na Nota 2.9. (b) No resultado do exercício: O imposto
de renda e contribuição social refletido no resultado do exercício está resu-
mido da seguinte forma:           2016          2015
Corrente 485.138 186.462
Diferido       638.411      342.208
Total de impostos resultado 1.123.549 528.670
9.2. Contribuições ao PIS e COFINS: Da mesma forma que a contribuição do
imposto de renda e social, a tributação das contribuições sobre as receitas
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para financiamento
da seguridade Social (COFINS) também é realizada em regime de caixa.
Dessa forma, sobre as receitas de atividades imobiliárias a serem tributadas
em anos futuros, no valor de R$ 51.759.301 (2015 - R$ 19.704.481) foi
constituído passivo correspondente aos valores devidos de Contribuição ao
PIS e a COFINS no montante de R$ 1.043.566 (2015 - 367.015). O saldo em
31 de dezembro de 2016 compreende, ainda, os valores devidos e ainda não
vencidos. 10. Dividendos fixos: O Acordo de Acionistas assinado em 10 de
setembro de 2013, em sua cláusula 7.6 (ii) confere ao sócio detentor de
ações preferenciais, além dos dividendos próprios das ações, um dividendo
fixo cumulativo no valor de R$ 5.700.000, a ser pago em 12 parcelas fixas
mensais, corrigidas pelo INCC-DI/FGV da data base junho-2013 (n-2) até a
data do seu efetivo pagamento. A primeira parcela deverá ser paga em até 30
(trinta) dias corridos do recebimento pela sociedade do primeiro valor a título
de repasse, desde que haja saldo livre de caixa disponível. Antecipações
deste valor podem ser feitas, desde que deliberadas pelos acionistas, em
comum acordo. Em 31 de dezembro 2016 o valor atualizado corresponde a
R$ 7.344.251. Até o fechamento destas demonstrações, o acionista detentor
das ações preferenciais é a sócia Ishi-Dai Empreendimentos Imobiliários
Ltda. 11. Provisão para riscos e processos judiciais: Em 31 de dezembro
de 2016, a administração da Companhia não identificou assuntos que reque-
ressem a constituição de provisões relacionadas a riscos e processos
judiciais. Adicionalmente a companhia está envolvida em processos judiciais
de natureza cível, decorrente do curso normal de seus negócios, classifica-
dos como perda possível, no montante de R$ 137.995. 12. Patrimônio
líquido. (a) Capital: Capital compreende 23.492.312 ações, das quais
17.861.722 (2015 - 17.861.722) estão integralizadas e distribuídas da
seguinte forma:            2016           2015
Ishi Dai Empreendimentos Imobiliários Ltda. 4.465.430 4.465.430
Fund Warehouse. 3.523.847 13.396.292
BTG Pactual Real Estate Development
  Holding S.A.     9.872.445                –
Total das ações integralizadas 17.861.722 17.861.722
(b) Destinação dos lucros (*):  O Estatuto Social da Companhia define que
o lucro líquido terá obrigatoriamente a seguinte destinação: (i) 5% para
formação da reserva legal, até atingir 20% do capital social; (ii) Constituição
de reserva para contingências, se proposto pela Administração a aprovado
em Assembleia geral; (iii) 2% para dividendo mínimo obrigatório; (iv) O saldo
remanescente será destinado à reserva de lucros e aprovado em Assembleia
Geral. (*) Ver nota 10. 13. Lucro bruto: A conciliação entre a receita bruta e
receita operacional é a seguinte:            2016           2015
Receita de imóveis 53.298.695 26.824.245
Cancelamento de vendas (8.272.067) (752.774)
Ajuste a valor presente 663.660 (1.975.730)
Provisão para distratos    (3.557.486)     (994.514)
Receita operacional bruta   42.132.802  23.101.227
PIS e Cofins sobre a Receita Bruta       (970.858)     (505.048)
Receita operacional líquida 41.161.944 522.596.179
Custo apropriado  (28.317.506) (15.188.432)
Lucro bruto   12.844.438    7.407.747
Percentual da margem bruta - %        30,49%       32.07%
14. Despesas operacionais por natureza            2016           2015
Despesas gerais e administrativas
  Serviços pessoa jurídica 43.868 7.657
  Gestão financeira (Nota 16) 74.030 75.855
  Gestão imobiliária (Nota 16) 1.347.438 1.262.530
  Impostos e Taxas 85.761 25.232
  Gestão de Incorporação 92.495 98.202
  Auditoria 35.860 47.773
  Demais despesas               42          1.779

    1.679.496    1.519.028
Despesas com vendas            2016           2015
  Propaganda e publicidade 1.165.209 1.449.314
  Despesas com stand de vendas         81.895       251.204

    1.247.104    1.700.518
Despesas financeiras
  Despesas bancárias 31.087 24.747
  Juros passivos 8.328 13.165
  Atualização monetária de dividendos fixos 435.131 480.922
  Descontos concedidos 137.753 77.544
  Demais despesas financeiras           3.265        30.938

      615.564      627.316
Receitas financeiras
  Rendimentos de aplicação financeira 780.143 348.231
  Juros apropriados 41.171 18.236
  Descontos obtidos 95.820 120.128
  Demais receitas financeiras       192.979        57.255

   1.110.114      543.850
15. Projetos imobiliários em desenvolvimento: (a) A tabela abaixo mostra
os resultados a apropriar do projeto em construção.
Descrição            2016           2015
Venda contratada a apropriar (Nota 6)  24.053.611 47.506.378
PIS e COFINS sobre as vendas a apropriar (500.315) (988.133)
Custo a incorrer das unidades vendidas (13.864.463) (27.259.544)
Margem bruta estimada a apropriar    9.688.833  19.258.701
Percentual da margem bruta a apropriar - %        40,28%         40,54%
A margem bruta a apropriar não inclui os efeitos de ajuste a valor presente
das contas a receber. (b) A tabela abaixo mostra o custo total orçado a
incorrer no projeto.
Descrição            2016           2015
Unidades vendidas  249 195
Unidades em estoque               97             151

            346             346
Custo orçado total 82.043.369 80.215.316
Custo incorrido (Nota 7)  (62.683.406) (32.987.733)
Custo a incorrer 19.359.963 47.227.583
16. Partes relacionadas:  Em 31 de dezembro, a Companhia mantinha os
seguintes saldos e transações com partes relacionadas:
Descrição            2016           2015
Taxa de gestão financeira (i) 74.030 75.855
Taxa de gestão imobiliária (ii)    1.347.438    1.262.530
Total partes relacionadas - Resultado (despesa)    1.421.468    1.338.385
(i) Refere-se a reembolso de gastos de gestão financeira do projeto, incorri-
dos pelo Banco BTG Pactual S.A. (ii) Refere-se a prestação de serviços de
gestão imobiliária pela sócia ISHI-DAI Empreendimentos Imobiliários Ltda.
17. Seguros:  A Companhia mantêm seguros, cujas coberturas, segundo as
apólices contratadas, estão indicadas a seguir: i. Risco de engenharia Co-
bertura básica - R$ 63.948.468; ii. Despesas extraordinárias - R$ 3.197.423;
iii. Tumultos / greves / lock-out - R$ 3.197.423;  iv. Responsabilidade geral e
cruzada com fundação - R$ 2.000.000;  v. Propriedades circunvizinhas com
fundação - R$ 1.278.969; vi. Danos morais - Responsabilidade civil geral e
cruzada com ou sem fundações - R$ 200.000; vii. Despesas de salvamento
e contenção de sinistros - R$ 50.000; viii. Danos físicos em decorrência de
erro de projeto para obras civis - R$ 63.948.468; ix. Despesas de desentulho
- R$ 3.197.423; x. Responsabilidade civil do empregador (101 a 300 funci-
onários) - R$ 300.000; xi. Obras temporárias - R$ 200.000; xii. Incêndio na
fase de início operacional (30 dias) - R$ 63.948.468; xiii. Ferramentas de
pequeno porte - R$ 50.000; xiv. Equipamentos estacionários ou móveis
de pequeno porte e médio porte - R$ 200.000; 18. Eventos subsequentes:
xv. Os montantes de receita e custo total reconhecidos das unidades
vendidas até a data da emissão dessas demonstrações financeiras,
corresponde à R$ 76.345.042 e R$ 44.623.315, respectivamente,
apresentando uma margem bruta aproximada de 42%; xvi. Até a emis-
são destas demonstrações financeiras foram distratadas 28 unida-
des do empreendimento em 2017, do total de 88 distratos ocorridos.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em reais, exceto quando indicado de outra forma
Capital Social Reserva Lucros ou

    Subscrito A integralizar Passivo Financeiro            Total   de Lucros  Prejuízos           Total
Em 31 de dezembro de 2014 23.492.312 (15.306.590) (5.700.000) 2.485.722 –  (5.675.865) (3.190.143)
Ajuste de exercício anteriores – – – – – (32.718) (32.718)
Integralização de capital – 9.676.000 – 9.676.000 – – 9.676.000
Lucro líquido do exercício                  –                   –                           –                 –                –  3.576.065   3.576.065
Em 31 de dezembro de 2015    23.492.312      (5.630.590)              (5.700.000)   12.161.722                – (2.132.518)  10.029.204
Ajuste de exercícios anteriores – – – – – 42.287 42.287
Integralização de capital
Lucro líquido do exercício – – – – – 9.288.838 9.288.838
Reserva legal – – – – 643.244 (643.244) –
Reserva estatutária                  –                   –                           –                –      257.297    (257.297)               –
Em 31 de dezembro de 2016 23.492.312 (5.630.590) (5.700.000) 12.161.722 900.541 6.298.066 19.360.329

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Aos Administradores e Acionistas CNL 19 Empreendimentos Imobiliários
S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da CNL 19 Empre-
endimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da CNL 19 Empreendimentos Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2016,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os prin-
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administra-
ção e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da
Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avalia-

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela audito-
ria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável 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 financeiras. Como parte de
uma 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 financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimen-
tos 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 Companhia. • 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 Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das 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 demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações finan-
ceiras 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 aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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