
O comprimento 
da saia de uma 

advogada impede-a 
de trabalhar?

Quando eu era 
pequena, minha avó 
materna, que estudou 
em colégio interno de 
freiras na década de 
50, me contava muitas 
histórias daquela 
época

Dentre estas histó-
rias, relatava que 
a madre superiora 

inspecionava o uniforme das 
meninas e media com régua 
a saia das alunas. Graças à 
evolução social, este con-
denável comportamento 
parecia já ter sido abando-
nado há muitos anos, mas 
a cruel realidade vem para 
nos mostrar o contrário.

Em pleno ano 2019, é es-
tarrecedor receber a notícia 
de que a juíza diretora do 
Fórum de Iguaba Grande, 
no Rio de Janeiro, estaria 
impedindo a entrada, no 
Fórum, de advogadas cujas 
saias estivessem mais de 
cinco centímetros acima do 
joelho. Segundo noticiado, 
para controlar o padrão im-
posto, a juíza teria colocado 
um aviso estabelecendo o 
tamanho da saia permitido 
para o ingresso naquele 
órgão público, além de ter 
autorizado os seguranças 
a medirem as roupas das 
advogadas com régua.

Por óbvio que a atitude 
da magistrada causou indig-
nação e provocou diversas 
providências por parte das 
entidades, dentre elas a Sec-
cional carioca da OAB, que 
protocolou uma representa-
ção disciplinar contra a juíza 
diretora na Corregedoria do 
Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro. Antes desta me-
dida, a OAB/RJ já havia, por 
diversas vezes, tentado dia-
logar com a juíza, que teria 
chamado de “piriguetes” as 

advogadas que frequentam 
o Fórum vestindo, o que a 
juíza considerava, para seu 
padrão, saias curtas.

Este comportamento, por 
si só, já seria condenável, 
mas a situação se agrava 
quando uma juíza, que se 
espera seja uma pessoa 
preparada para julgar o pró-
ximo, tolerante, demonstra 
atitude de verdadeira discri-
minação, preconceito e in-
tolerância. Ao final, tudo se 
agrava ainda mais e chama 
tanto a atenção pelo fato de 
que isto tudo partiu de uma 
mulher, que deveria respei-
tar suas colegas mulheres.

Diante desta postura 
extremamente machista, 
pergunta-se, ainda, se a 
magistrada em questão, 
enquanto diretora de um 
Fórum, não teria muito mais 
com que se preocupar, além 
da irrelevante medida da 
saia das advogadas.

Não é razoável e nem acei-
tável que uma autoridade se 
preocupe com centímetros 
da saia das advogadas que 
ingressam em um órgão 
público, para exercer sua 
atividade profissional. O 
comportamento machista e 
antiquado da servidora pú-
blica não agrega em nada, ao 
contrário, apenas demons-
tra discriminação e impede 
o exercício profissional das 
advogadas.

No Brasil, atualmente, não 
podemos admitir este tipo 
de falta de bom senso, com 
uma postura tão atrasada 
e desrespeitosa, que traz 
em si um forte perfume de 
abuso de autoridade.
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1. Contexto Operacional: A You Inc Incorporadora e Participações S.A. 
(“Companhia”) foi constituída em 14/12/2009 e atua como “holding” das em-
presas mencionadas na nota explicativa nº 8. A Companhia é registrada 
atualmente na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na categoria B. A 
Companhia está domiciliada no Brasil, com sede localizada na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, na cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo. A Companhia, por meio de suas controladas, mantém 
preponderantemente e caracterizados em seu objeto social: (a) a aquisição, 
o desenvolvimento, a construção, a operação, a venda, a locação e a admi-
nistração, diretamente ou através de Companhia de propósito específico, 
de imóveis no Estado de São Paulo e em outras áreas do Brasil; e (b) a 
participação como sócia, acionista ou cotista em quaisquer outras Compa-
nhia que desenvolvam atividades relacionadas ao item (a) anterior. 2. Prin-
cipais Políticas Contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas in-
ternacionais de relatório financeiro (“IFRS”), aplicáveis às entidades de in-
corporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobi-
liários (“CVM”). Os aspectos relacionados a transferência de controle na 
venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da administração 
da Companhia, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício Circular /
CVM/SNC/SEP nº 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico 
NBC TG 47 (IFRS 15). Todas as informações relevantes utilizadas pela Ad-
ministração na gestão da Companhia estão evidenciadas nestas demons-
trações financeiras. As demonstrações financeiras foram elaboradas no 
curso normal dos negócios. A Administração efetua uma avaliação da capa-
cidade da Companhia de dar continuidade às suas atividades durante a 
elaboração das demonstrações financeiras. A Companhia está adimplente 
em relação às cláusulas de dívidas mencionadas na nota explicativa nº 11, 
na data da emissão dessas demonstrações financeiras. 2.2. Base de ela-
boração: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às enti-
dades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). Os aspectos relacionados ao reconhecimento 
da receita desse setor, bem como de determinados assuntos relacionados 
ao significado e à aplicação do conceito de transferência contínua de riscos, 
benefícios e controle na venda de unidades imobiliárias pelas empresas de 
incorporação imobiliária no Brasil, base para o reconhecimento de receitas 
seguem o entendimento da CVM no Ofício Circular /CVM/SNC/SEP nº 
02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15), 
conforme descrito em detalhes na nota explicativa nº 2.9.1. 2.3. Base de 
consolidação: As demonstrações financeiras consolidadas incluem as de-
monstrações financeiras da Companhia e das entidades controladas pela 
Companhia (suas controladas) elaboradas até 31 dezembro de cada exer-
cício. O controle é obtido quando a Companhia: • Tem poder sobre a inves-
tida; • Está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu 
envolvimento com a investida; e • Tem a capacidade de usar esse poder 
para afetar seus retornos. A Companhia reavalia se retém ou não o controle 
de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem a ocorrência de altera-
ções em um ou mais dos três elementos de controle relacionados anterior-
mente. A consolidação de uma controlada começa quando a Companhia 
obtém o controle sobre a controlada e termina quando a Companhia perde 
o controle sobre a controlada. Especificamente, as receitas e despesas de 
uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídas no 
resultado a partir da data em que a Companhia obtém o controle até a data 
em que a Companhia deixa de controlar a controlada. As demonstrações 
financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e das con-
troladas descritas na nota explicativa nº 9. Todas as transações, saldos, re-
ceitas e despesas entre as controladas e a Companhia são eliminadas inte-
gralmente nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo destacada 
a participação dos acionistas não controladores. Nas demonstrações finan-
ceiras individuais da controladora, as participações em controladas são re-
conhecidas pelo método de equivalência patrimonial. 2.4. Moeda funcio-
nal: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia são apresentadas em milhares de reais, exceto quando indica-
do, sendo a sua moeda funcional o real (R$). 2.5. Utilização de julgamen-
tos, estimativas e premissas contábeis significativas: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas em consonância com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (CPC) e as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS), aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no 
Brasil, aprovadas pelo CPC e pelo CFC, as quais requerem que a Adminis-
tração faça estimativas que podem afetar o valor de ativos e passivos repor-
tados, a divulgação de ativos e passivos contingentes nas datas dos balan-
ços e os valores de receitas e despesas reportados para o período coberto. 
Estimativas e premissas: as principais premissas relativas a fontes de incer-
teza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em 
estimativas na data das demonstrações financeiras, envolvendo risco de 
causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro são discutidos a seguir: 2.5.1. Custos orça-
dos: são regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os 
ajustes com base nesta revisão são refletidos nos resultados de acordo 
com o método contábil mencionado na nota explicativa nº 2.9.1. 2.5.2. Tri-
butos e demandas administrativas ou judiciais: a Companhia e suas 
controladas estão sujeitas no curso normal de seus negócios a fiscaliza-
ções, auditorias, processos judiciais e procedimentos administrativos em 
matérias cível, tributária, trabalhista, ambiental, societária e direito do con-
sumidor, entre outras. Dependendo do objeto das investigações, processos 
judiciais ou procedimentos administrativos que seja movido contra a Com-
panhia e suas controladas, podem ser adversamente afetados, indepen-
dente do respectivo resultado final. Com base na sua melhor avaliação e 
estimativa, suportada por seus assessores jurídicos, a Companhia avalia a 
necessidade de reconhecimento de provisão. 2.5.3. Avaliação do valor re-
cuperável de ativos (“impairment test”): a Companhia revisa o valor con-
tábil de seus ativos tangíveis e intangíveis com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológi-
cas, que possam indicar deterioração ou perda do seu valor recuperável 
dos ativos não financeiros. Quando essas evidências são identificadas, e o 
valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão 
para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Os 
principais grupos de contas sujeitas à avaliação de recuperabilidade são: 
imóveis a comercializar, investimentos, imobilizado e intangível. Quando a 
perda por redução ao valor recuperável é revertida subsequentemente, ex-
ceto para o ágio, ocorre o aumento do valor contábil do ativo para a estima-
tiva revisada de seu valor recuperável, desde que não exceda o valor con-
tábil que teria sido determinado, caso nenhuma perda por redução ao valor 
recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo em exercícios anteriores. 
A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida ime-
diatamente no resultado. Em 31/12/2019 e de 2018, foram identificados in-
dicadores de perda do valor recuperável nos estoques de imóveis a comer-
cializar no montante de R$10.795, conforme indicado na nota explicativa nº 
6. 2.6. Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são re-
conhecidos no balanço patrimonial do Grupo quando o Grupo for parte das 
disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros 
são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação dire-
tamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros 
(exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por 
meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos 
ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial. Os custos 
da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamen-
te no resultado. 2.6.1. Ativos financeiros: Todas as compras ou vendas 
regulares de ativos financeiros são reconhecidas e baixadas na data da 
negociação. As compras ou vendas regulares correspondem a compras ou 
vendas de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do 
prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. Todos os 
ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na 
sua totalidade ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da clas-
sificação dos ativos financeiros. 2.6.2. Passivos financeiros sujeitos à 
indexação: Passivos em reais (R$) e contratualmente sujeitos à indexação 
estão atualizados de acordo com o método de custo amortizado, pela apli-
cação dos índices correspondentes nas datas dos balanços. 2.7. Imóveis a 
comercializar: Representados pelo custo de aquisição dos terrenos acres-
cidos de gastos relacionados ao processo de desenvolvimento dos empre-
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Demonstrações das Mutações 
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios 

Demonstrações do Resultado Abrangente

Demonstrações do Valor Adicionado
 Controladora Consolidado
Ativos 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Circulantes 74.207 662 731.455 740.068
Caixa e equivalentes de caixa 39.105 19 122.238 62.073
Caixa restrito 34.089 - 34.089 -
Contas a receber de clientes - - 219.230 246.098
Estoque de imóveis a comercializar - - 350.473 427.332
Adiantamentos diversos 871 528 3.847 3.585
Impostos a recuperar 103 103 376 336
Despesas antecipadas - - 979 475
Outros créditos 39 12 223 169
Não Circulantes 145.555 109.015 149.071 65.656
Contas a receber de clientes - - 110.413 57.311
Partes relacionadas 53.422 24.939 26.448 2.551
Despesas antecipadas - - 1.786 1.097
Investimentos 89.820 83.430 3.675 -
Imobilizado 2.084 484 6.447 4.475
Intangível 229 162 302 222
Total dos Ativos 219.762 109.677 880.526 805.724

    Reserva      Partici-
    de capital    Reservas de lucros  Atribuível pação 
 Capital Transa- Transa- Ágio na  Reser- Reserva de Prejuízos a proprie- de não 
 social ções de ções com emissão va retenção acumu- tários da contro-
 subscrito capital Acionistas de ações legal de lucros lados controladora ladores Total
Saldos Em 31/12/2017 18.074 (2.975) - 20.047 2 31 (59.147) (23.968) 330.833 306.865
Aumento e integralização de capital - - - - - - - - 55.268 55.268
Redução de capital social - - - - - - - - (68.510) (68.510)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - - - (15.800) (15.800) 46.639 30.839
Apropriação de reserva de retenção de lucros - - - - - (31) 31 - - -
Distribuição de lucros - - - - - - - - (38.280) (38.280)
Saldos Em 31/12/2018 18.074 (2.975) - 20.047 2 - (74.916) (39.768) 325.950 286.182
Aumento e integralização de capital 111.844 - - - - - - 111.844 22.148 133.992
Recursos capitalizáveis - - - - - - - - 4.295 4.295
Recursos capitalizáveis integralizados - - - - - - - - (11.589) (11.589)
Redução de capital social - - - - - - - - (81.292) (81.292)
Transações com acionistas - - (12.680) - - - - (12.680) - (12.680)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício - - - - - - (22.599) (22.599) 53.178 30.579
Distribuição de lucros - - - - - - - - (45.505) (45.505)
Saldos Em 31/12/2019 129.918 (2.975) (12.680) 20.047 2 - (97.515) 36.797 267.185 303.982

 Controladora
Receitas (Despesas) Operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Despesas gerais e administrativas (31.898) (22.507)
Despesas comerciais (489) (309)
Resultado de equivalência patrimonial 11.348 10.406
Outros resultados com investimentos 3.470 1.566
Ganho na distribuição desproporcional de lucros 3.196 2.723
Receita com taxa de administração 4.254 5.156
Despesas tributárias (368) (446)
Prejuízo Operacional Antes
 do Resultado Financeiro (10.487) (3.411)
Resultado Financeiro:
Receitas financeiras 176 40
Despesas financeiras (11.803) (11.881)
 (11.627) (11.841)
Prejuízo Operacional Antes do IR e da CS (22.114) (15.252)
Imposto de Renda e Contribuição Social (485) (548)
Prejuízo do Exercício (22.599) (15.800)
Prejuízo Básico e Diluído Por Ação: 
Ações em circulação 24.188 22.481
Prejuízo básico e diluído por ação-R$ (0,93) (0,70)
CONSOLIDADO 31/12/2019 31/12/2018
Receita Líquida 552.485 361.669
Custo de Vendas e Serviços Prestados (417.438) (265.784)
Lucro Bruto 135.047 95.885
Receitas (Despesas) Operacionais: 
Despesas gerais e administrativas (58.024) (38.670)
Despesas comerciais (34.078) (16.697)
Ganho na distribuição desproporcional de lucros 6.447 5.687
Outros resultados com investimentos 2.666 1.555
Resultado de equivalência patrimonial 1.187 -
Outras receitas operacionais, líquidas - 20
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro 53.245 47.780
Resultado Financeiro: Receitas financeiras 10.519 8.385
Despesas financeiras (19.277) (16.040)
 (8.758) (7.655)
Lucro Operacional Antes do IR e da CS 44.487 40.125
Imposto de Renda e Contribuição Social (13.908) (9.286)
Lucro Líquido do Exercício 30.579 30.839
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício Atribuível a
Proprietários da controladora (22.599) (15.800)
Participação de não controladores 53.178 46.639

Fluxo de Caixa das Controladora Consolidado
 Atividades Operacionais 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS (22.114) (15.252) 44.487 40.125
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) antes
 do IR e da CS com o caixa líquido (aplicado nas)
 gerado pelas atividades operacionais:
Resultado de equivalência patrimonial (11.348) (10.406) (1.187) -
Ajuste a valor presente - - 3.815 (2.186)
Imposto de recolhimento diferido - - 96 175
Juros incorridos sobre empréstimos,
 debêntures e financiamentos 12.985 11.340 12.985 11.340
Depreciações e amortizações 920 332 5.993 2.905
Baixa do valor residual de imobilizado - - 185 -
Provisão para riscos e reversões 1.506 851 5.670 851
Ganho na distribuição de
 lucro desproporcional (3.196) (2.723) (6.447) (5.687)
Outros resultados nos investimentos (3.470) - (2.666) -
Custos de emissão das debêntures - 57 - 57
Reversão (constituição) 
 da provisão para distratos - - (1.306) 1.831
Rendimento de aplicações financeiras (89) - (89) -
Redução (aumento) nos ativos operacionais: 
Contas a receber de clientes - - (30.049) (19.249)
Estoque de imóveis a comercializar - - 201.339 29.656
Impostos a recuperar - - (40) (98)
Partes relacionadas 24.677 (7.309) 8.025 51.828
Outros créditos (27) 65 (54) 173
Despesas antecipadas - 17 (1.193) (1.359)
Adiantamentos diversos (343) (3) (262) (1.771)
Aumento (redução) nos passivos operacionais: 
Fornecedores (379) 653 4.439 4.302
Terrenos a pagar - - (45.865) (75.534)
Impostos, taxas e contribuições a recolher 6 (229) 881 559
Adiantamentos de clientes - - 11.162 8.930
Provisões sociais 375 (358) 387 (345)
Outras contas a pagar (628) - 2.998 314

 Controladora Consolidado
Lucro Líquido (Prejuízo) 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
  do Exercício (22.599) (15.800) 30.579 30.839
Outros resultados abrangentes - - - -
Total do Resultado Abrangente
  do Exercício (22.599) (15.800) 30.579 30.839
Total do Resultado Abrangente
do Período Atribuível a
Proprietários da controladora - - (22.599) (15.800)
Participação de não controladores - - 53.178 46.639

 Controladora Consolidado
Receita 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Incorporação, revenda
 de imóveis e serviços 4.254 5.156 567.185 370.994
Insumos Adquiridos de Terceiros 
Custo - - (417.438) (265.784)
Materiais, energia, serviços de 
 terceiros e outros operacionais (15.970) (8.835) (38.317) (23.988)
Despesas comerciais (489) (309) (29.380) (14.230)
 (16.459) (9.144) (485.135) (304.002)
Valor Adicionado Bruto (12.205) (3.988) 82.050 66.992
Retenções
Depreciações e amortizações (920) (332) (6.178) (2.905)
 (920) (332) (6.178) (2.905)
Valor Adicionado Produzido 
 Pela Companhia (13.125) (4.320) 75.872 64.087
Valor Adicionado Recebido em Transferência 
Resultado de equivalência patrimonial 11.348 10.406 1.187 -
Ganho na distribuição
 de lucro desproporcional 3.196 2.723 6.447 5.687
Outros resultados nos investimentos 3.470 1.566 2.666 1.555
Outras receitas - - - 20
Receitas financeiras-incluindo
 variações monetárias 176 40 10.519 8.385
 18.190 14.735 20.819 15.647
Valor Adicionado Total a Distribuir 5.065 10.415 96.691 79.734
Distribuição do Valor Adicionado 
Salários e encargos 14.161 11.738 14.595 12.004
Remuneração da Administração 656 680 656 680
Impostos, taxas e contribuições 853 994 28.608 18.611
Despesas financeiras-incluindo 
 variações monetárias 11.803 11.881 19.277 16.040
Aluguéis 191 922 2.976 1.560
Participação de acionistas
 não controladores no resultado - - 53.178 46.639
Prejuízos incorridos (22.599) (15.800) (22.599) (15.800)
 5.065 10.415 96.691 79.734

Passivos Patrimônio Controladora Consolidado
 Líquido (Negativo) 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18
Circulantes 37.373 52.596 222.264 267.316
Fornecedores 651 1.030 20.804 16.365
Empréstimos, financiamentos
 e debêntures - 22.162 57.394 103.879
Terrenos a pagar - - 3.485 6.654
Impostos, taxas e contribuições
 a recolher 108 102 4.754 3.873
Provisões sociais 1.771 1.396 1.815 1.428
Adiantamentos de clientes - - 67.132 48.664
Impostos de recolhimento diferido - - 9.699 11.728
Partes relacionadas 20.142 27.425 24.559 56.475
Garantias financeiras 680 - 680 -
Opção de venda de ações 12.000 - 12.000 -
Outras contas a pagar 2.021 481 19.942 18.250
Não Circulantes 145.592 96.849 354.280 252.226
Empréstimos, financiamentos
 e debêntures 64.041 54.515 214.844 209.296
Provisão para patrimônio líquido
 negativo de controladas 807 - - -
Terrenos a pagar - - - 942
Impostos de recolhimento diferido - - 4.417 2.292
Adiantamento de clientes - - 69.482 14.529
Partes relacionadas 77.853 40.949 58.482 23.782
Provisão para riscos processuais 2.891 1.385 7.055 1.385
Patrimônio Líquido 36.797 (39.768) 303.982 286.182
Capital social 129.918 18.074 129.918 18.074
Reserva de capital-ágio
 na emissão de ações 20.047 20.047 20.047 20.047
Transações de capital (2.975) (2.975) (2.975) (2.975)
Transações com acionistas (12.680) - (12.680) -
Reserva legal 2 2 2 2
Prejuízos acumulados (97.515) (74.916) (97.515) (74.916)
Patrimônio líquido atribuível a proprietários da 
controladora 36.797 (39.768) 36.797 (39.768)
Participação de não controladores - - 267.185 325.950
Total dos Passivos e do
 Patrimônio Líquido 219.762 109.677 880.526 805.724

endimentos. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 01-Redução ao 
Valor Recuperável, a Companhia e suas controladas analisam se existem 
evidências de que o valor contábil de um ativo não será recuperado. Caso 
sejam identificadas tais evidências, a Companhia e suas controladas esti-
mam os valores recuperáveis do ativo. O valor recuperável de um ativo é o 
maior valor entre: (a) seu valor justo menos os custos que seriam incorridos 
para vendê-lo; e (b) seu valor de uso. 2.8. Imposto de renda e contribui-
ção social: 2.8.1. Impostos correntes: Conforme permitido pela legisla-
ção fiscal, as receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias são 
tributadas com base no regime de caixa e para prestação de serviços com 
base no regime do lucro presumido conforme nota explicativa nº 2.9.1. A 
Companhia e cada uma de suas controladas optam por apurar o lucro tribu-
tável utilizando o critério do lucro presumido e/ou Regime Especial de Tribu-
tação-RET, todos os empreendimentos com obras concluídas e em anda-
mento da Companhia estão sobre o RET. 2.8.2 Impostos de recolhimento 
diferido: O Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, a Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido-CSLL, o Programa de Integração Social-PIS e a Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social-COFINS, com recolhi-
mentos diferidos são reconhecidos no passivo circulante e não circulante 
conforme expectativa de recebimento das parcelas prevista nos contratos 
de compra e venda. O recolhimento diferido é referente à diferença entre o 
reconhecimento pelo critério societário, descrito na nota explicativa nº 2.9.1, 
e o critério fiscal, em que a receita é tributada no momento do recebimento. 
2.9. Apuração do resultado de incorporação e venda de imóveis: 2.9.1. 
Reconhecimento das receitas e dos custos: A Companhia e suas contro-
ladas adotaram o CPC 47 (IFRS 15)-“Receitas de Contratos com Clientes”, 
a partir de 1º de janeiro de 2018, contemplando também as orientações 
contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP n o 02/2018, de 12 de dezembro 
de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis referentes ao reco-
nhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriun-
das de contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída 
nas companhias abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária. 
Não houve efeitos relevantes com a adoção do CPC 47 (IFRS 15) e o refe-
rido ofício circular para a Companhia. O resultado das vendas imobiliárias, 
que engloba as receitas de vendas e os custos de terreno, construção e 
outros gastos inerentes à respectiva incorporação imobiliária, é apropriado 
ao resultado ao longo do processo de construção à medida que ocorre sua 
evolução financeira, utilizando o método do percentual de conclusão de 
cada empreendimento, sendo esse percentual mensurado em razão do 
custo incorrido em relação ao custo orçado total estimado do empreendi-
mento. Os valores a receber de clientes, decorrentes das vendas de unida-
des em construção, são apresentados pelo mesmo percentual de realiza-
ção, sendo os recebimentos superiores a esses créditos a receber 
registrados no passivo circulante como “Adiantamento de clientes”. O resul-
tado das vendas imobiliárias, que engloba as receitas de vendas e os cus-
tos de terreno, construção e outros gastos inerentes à respectiva incorpora-
ção imobiliária de empreendimentos já concluídos, é apropriado ao 
resultado na transferência do controle da unidade imobiliária. 2.9.2. Permu-
tas físicas: Nas permutas de terrenos tendo por objetivo a entrega de apar-
tamentos a construir, o valor do terreno adquirido pela Companhia e por 
suas controladas é apurado com base no valor justo das unidades imobiliá-
rias a serem entregues. O valor justo do terreno é registrado como um com-
ponente do estoque de terrenos de imóveis a comercializar, em contrapar-
tida ao passivo de adiantamento de clientes, no momento da assinatura do 
instrumento particular ou contrato relacionado à referida transação, desde 
que tenha sido obtido o registro de incorporação imobiliária do futuro em-
preendimento. As receitas e os custos decorrentes de operações de permu-
ta são apropriados ao resultado ao longo da construção dos empreendi-
mentos, conforme descrito na nota explicativa nº 2.9.1. 2.9.3.Permuta 
financeira: Na permuta financeira de terreno tendo como pagamento o per-
centual de receitas de unidades vendidas, o valor justo do terreno é reco-
nhecido como componente do estoque de terreno de imóveis a comerciali-
zar, tendo como contrapartida a conta de adiantamento de clientes. A 
apropriação ao resultado é realizada ao longo da construção do empreen-
dimento e das unidades vendidas. 2.10. Distrato de contratos: Na ocorrên-
cia de distrato de contrato de compromisso de compra e venda de imóveis, 
a receita e o custo reconhecido no resultado, conforme os critérios de apu-
ração mencionados anteriormente, são revertidos e contabilizados a débito 
na rubrica “Vendas canceladas” e a crédito na rubrica “Custo dos imóveis 
vendidos”, respectivamente. A Administração realiza análises periódicas, a 
fim de identificar se existem evidências objetivas que indiquem que os be-
nefícios econômicos associados à receita apropriada poderão não fluir para 
a entidade. Exemplos: (i) atrasos no pagamento das parcelas; e (ii) condi-
ções econômicas locais ou nacionais desfavoráveis; entre outros. Caso 
existam tais evidências, respectiva provisão para distrato é registrada. O 
montante a ser registrado nesta provisão considera que o imóvel será recu-
perado pela Companhia, que eventuais montantes poderão ser retidos 
quando do pagamento das indenizações aos respectivos promitentes com-
pradores, entre outros. 2.11. Ajuste a valor presente de contas a receber: 
De acordo com o pronunciamento técnico CPC 12-Ajuste a Valor Presente, 
a Companhia, por meio de suas controladas, ajustou os saldos de contas a 
receber a prazo de unidades não concluídas a valor presente, considerando 
a taxa de desconto à variação das Notas do Tesouro Nacional-NTN que 
acompanha a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA. 
2.12. Lucro básico e diluído por ação: O resultado por ação básico e dilu-
ído é calculado por meio do resultado do exercício atribuível aos acionistas 
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Demonstrações Financeiras-Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)

Caixa gerado pelas (aplicado nas)
 operações (1.125) (22.965) 213.304 46.817
IR e contribuição social pagos (485) (411) (13.908) (9.286)
Juros sobre empréstimos, 
 debêntures e financiamentos pagos (12.985) (11.340) (31.176) (42.046)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 nas atividades operacionais (14.595) (34.716) 168.220 (4.515)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de capital de controladas (37.604) (1.827) 178 -
Redução de capital de controladas 30.436 23.450 - -
Caixa restrito (34.000) - (34.000) -
Partes relacionadas (51.142) - (51.142) -
Aquisição de bens do ativo imobilizado
 e de itens do intangível (419) (76) (8.230) (3.221)
Dividendos recebidos de controladas 18.751 16.100 - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de investimento (73.978) 37.647 (93.194) (3.221)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 
Captação de empréstimos
 e financiamentos 80.277 23.472 238.691 228.072
Custos de emissão das debêntures (803) - (803) -
Pagamento de empréstimos
 e financiamentos (92.110) (28.813) (281.101) (154.962)
Redução de capital - - (81.292) (13.242)
Aumento de capital social, recursos capitalizáveis e 
 recursos capitalizáveis integralizados 111.844 - 126.698 -
Partes relacionadas 28.451 - 28.451 -
Dividendos distribuídos - - (45.505) (38.280)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento 127.659 (5.341) (14.861) 21.588
Aumento (Redução) Líquido do Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa 39.086 (2.410) 60.165 13.852
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício 19 2.429 62.073 48.221
No fim do exercício 39.105 19 122.238 62.073
Aumento (Redução) Líquido do Saldo
 de Caixa e Equivalentes de Caixa 39.086 (2.410) 60.165 13.852

da Companhia e a média ponderada das ações em circulação no respectivo 
exercício, considerando, quando aplicável, ajustes de desdobramento ocor-
ridos no exercício ou nos eventos subsequentes na preparação das de-
monstrações financeiras. A Companhia não possui operações que influen-
ciam no cálculo do lucro diluído, portanto, o lucro diluído por ação é igual ao 
valor do lucro básico por ação conforme apresentado na nota explicativa nº 
17.3. 2.13. IFRSs novas e alteradas em vigor no exercício corrente: Im-
pacto da adoção inicial da CPC 06 (R2)/ IFRS 16-Arrendamento: No exercí-
cio corrente, a Companhia adotou a IFRS 16 / CPC 06 (R2) (emitida pelo 
IASB em janeiro de 2016 e aprovada pela CVM em dezembro de 2018), em 
vigor para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. A 
IFRS 16 introduz exigências novas ou alteradas com relação à contabiliza-
ção de arrendamento. A norma introduz mudanças significativas na conta-
bilização do arrendatário ao eliminar a distinção entre arrendamento opera-
cional e financeiro e exigir o reconhecimento do ativo de direito de uso e 
passivo de arrendamento no início para todos os arrendamentos, exceto 
arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. 
Diferentemente da contabilização do arrendatário, as exigências de conta-
bilização do arrendador permanecem substancialmente inalteradas. A 
Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma para con-
tratos de arrendamento de curto prazo ou cujo ativo objeto do arrendamen-
to seja de baixo valor. Para operações de longo prazo, exclusivamente loca-
ção de imóveis administrativos, reconheceu no ativo imobilizado como 
“direito de uso”. A Companhia aplicou utilizando abordagem retrospectiva e 
o expediente prático com relação à definição de contratos de arrendamento 
na data de transição. Portanto, o passivo de arrendamento foi mensurado 
ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, des-
contado pela taxa incremental média de 8,37% ao ano sobre empréstimos 
do arrendatário, na data de aplicação inicial. O ativo de direito de uso na 
data da adoção inicial, para arrendamentos anteriormente classificados 
como arrendamento operacional foi, por sua vez, reconhecido com valor 
equivalente ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer 
pagamentos de arrendamento antecipados ou acumulados referentes a 
esse arrendamento que tiver sido reconhecido no balanço patrimonial ime-
diatamente antes da data da adoção inicial. Com a adoção da IFRS 16 so-
bre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foi reconhe-
cido um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento no valor de 
R$2.921. A despesa de depreciação do direito de uso incorrida e a de en-
cargos financeiros, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi de 
R$ R$1.126 e R$133, respectivamente. ICPC 22 (IFRIC23)-Incerteza sobre 
o tratamento tributário: A interpretação entrou em vigor a partir de 1º de ja-
neiro de 2019 e esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e 
mensuração no CPC 32-Tributos sobre o Lucro quando há incerteza sobre 
os tratamentos de tributos sobre o lucro. A ICPC 22 não se aplica a tributos 
fora do âmbito do CPC 32 nem inclui especificamente os requisitos referen-
tes a juros e multas associados a tratamentos tributários incertos. São abor-
dados especificamente: a) Se a Companhia considera tratamentos tributá-
rios incertos separadamente; b) As suposições que a Companhia faz em 
relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; c) 
Como a Companhia determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálcu-
lo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alí-
quotas de imposto; e d) Como a Companhia considera as mudanças de fa-
tos e circunstâncias. A Companhia realizou uma análise do ICPC 22 e não 
identificou impactos materiais com relação às práticas contábeis adotadas 
atualmente. A Companhia realizou uma análise do ICPC 22 e não identifi-
cou impactos materiais com relação às práticas contábeis adotadas atual-
mente. Adicionalmente, o IASB emitiu/revisou algumas normas IFRS, as 
quais tem sua adoção para o exercício de 2020 ou após, que ainda não ti-
veram as devidas alterações nas normas contábeis brasileiras e em seus 
respectivos pronunciamentos, e a Companhia apresenta abaixo a avaliação 
dos impactos da adoção destas normas em suas demonstrações 
financeiras:-Alteração da norma IFRS 3-Definição de negócio. Esclarece 
aspectos para a definição de negócio, de forma a esclarecer quando uma 
transação deve ter tratamento contábil de combinação de negócios ou aqui-
sição de ativos. Esta alteração na norma é efetiva para exercícios iniciando 
em/ou após 1/01/2020. A Companhia não espera impactos significativos em 
possíveis eventos futuros de combinações de negócios ou aquisição de 
ativos.-Alteração das normas IAS 1 e IAS 8-Definição de materialidade. 
Esclarece aspectos de materialidade para o enquadramento da norma 
contábil onde este conceito é aplicável. Estas alterações de normas são 
efetivas para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2020. A Companhia não 
espera impactos significativos nas suas demonstrações financeiras.-Alte-
ração das normas IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7-Reforma da taxa de juros. Es-
clarece aspectos relacionados a taxa de juros em instrumentos financeiros 
de hedge. Estas alterações de normas são efetivas para exercícios inician-
do em/ou após 01/01/2020. A Companhia não espera impactos significati-
vos nas suas demonstrações financeiras.-Alteração da norma IAS 1-Clas-
sificação de passivos como Circulante ou Não-circulante. Esclarece 
aspectos a serem considerados para a classificação de passivos como 
Passivo Circulante ou Passivo Não-circulante. Esta alteração de norma é 
efetiva para exercícios iniciando em/ou após 01/01/2022. A Companhia 
não espera impactos significativos nas suas demonstrações financeiras. 

A íntegra das Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia

Diretoria:              • Abrão Muszkat-Diretor Presidente
• Franco Gerodetti Netto - Diretor de Relação com Investidor

• Anderson Mesquita Ianone - Contador CRC 1SP 258308/O-09

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35300338022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 28/10/2019
Data: 28/10/2019, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos Acionistas.
Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona.
Deliberações: 1. Retificar o número do CEP do endereço da sede social de 04534-003
para 04534-004; 2. Aumentar para 5 o número de membros da Diretoria; 3. Extinguir o
cargo de Diretor Administrativo e de Risco e criar os cargos de “Diretor Administrativo” e
“Diretor de Risco”; 4. Reformar os artigos 7º e 8º do Estatuto Social; 5. Remanejar o mem-
bro da Diretoria, Vinícius Nogueira Carmona portador da CIRG 44.536.463 SSP/PR e do
CPF 015.017.229-05, do cargo de Diretor Administrativo e de Risco, para o cargo de “Di-
retor Administrativo”; 6. Eleger como “Diretor de Risco”, Jamil Hirata Vassão portador da
CIRG 11.687.339-5 SSP/SP e do CPF 882.638.948-91. O mandato dos diretores ora elei-
tos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2021; 7. Fixar o montante
da remuneração anual global dos membros da Diretoria em até R$ 3.600.000,00, na forma
do artigo 7º do Estatuto Social. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida;
Secretário, Vinícius Nogueira Carmona; Acionista: Novo Mundo Holding Financeira S.A.
por seus diretores, Roberto Amaral de Almeida e Vinícius Nogueira Carmona. A Ata em seu
inteiro teor e o Estatuto Social encontra-se registrado na JUCESP sob nº 90.036/20-7, em
12/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
Realizada em 06 de Janeiro de 2020.

01- Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte às dez horas, na sede da Compa-
nhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e Presen-
ça: Em atendimento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ana Karina Bortoni 
Dias, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduar-
do Gouveia Dominicale, Antônio Mourão Guimarães Neto e Sandoval Martins Pereira. 03 - Composição da Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias e secretariados pelo Sr. Marcus Vinicius Fernandes Vieira. 
04 - Ordem do Dia: (i) Abertura e Instalação de nova agência em Aracaju/Sergipe. 05 - Deliberações: Em atendimen-
to ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deliberaram autorizar a abertura e ins-
talação de nova agência em Aracaju/Sergipe, cujo endereço segue abaixo: Rua Mariano Salmeron, nº 575, Siqueira Cam-
pos, CEP 49075-370, Aracaju/ Sergipe. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a adotar todas as providências necessá-
rias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Aprovação: Todas as deliberações foram apro-
vadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi apro-
vada por todos os presentes. São Paulo, 06 de janeiro de 2020. Ana Karina Bortoni Dias, Ângela Annes Guimarães, Regina 
Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Sandoval Perei-
ra Martins e Antonio Mourão Guimarães Neto. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa; Marcus Vinicius Fernan-
des Vieira - Secretário da Mesa. JUCESP nº 106.629/20-7 em 26.02.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Comunicado ao Mercado
Madeira Energia S.A. - Mesa - Comunica que, a partir do dia 03/03/2020 suas publicações legais 
passaram a ser realizadas no Jornal O DIA. São Paulo, 03 de Março de 2020.

Madeira Energia S.A. - Mesa

Raphael Gouvêa Vianna (*)  

O contrato é um documento 
onde se lê (quando o contrato 
é escrito), ou se ouve (quando 
o contrato é verbal).

Ou seja, através de contratos 
trocados entre duas ou mais 
pessoas ou entre empresas são 
gerados direitos e obrigações 
que valem tal qual vontade 
expressa dessas partes. É o 
contrato escrito a forma mais 
segura de formalizar um bom 
acordo.

O que pode parecer sim-
ples na explicação, já deu 
muitas dores de cabeça para 
quem, por desconhecimento 
ou preguiça de ler todo um 
documento, caiu em alguma 
armadilha contratual, geral-
mente presente naquelas 
letrinhas bem pequenas e nas 
últimas folhas.

Para assinar qualquer con-
trato é importantíssimo saber 
quais são os objetivos do pac-
to que se está por assinar; com 
quem estamos realizando o 
contrato – se a outra parte 
(pessoa ou instituição) tem 
capacidade para honrar o 
contrato e compreender o 
que de fato está escrito e, 
tendo dúvidas, é da maior 
importância consultar um 
bom advogado.

Outras dicas para o momen-
to de firmar um contrato são: 
estar atento às renovações 
automáticas, às condições de 

preço, ao tempo de duração, às 
responsabilidades, garantias, 
aos documentos anexados, 
multas aplicáveis, datas li-
mites para certos eventos e 
para os motivos e formas de 
encerramento dos contratos.

É de suma relevância tam-
bém, nunca deixar espaços em 
branco no texto, não assinar 
folhas sem texto, sempre 
rubricar em todas as folhas e 
guardar uma cópia idêntica ao 
original assinado.

O contrato deverá ser lido 
com muita atenção, mesmo 
nos trechos das letras peque-
nininhas, e necessariamente 
deverá ter seu conteúdo 
compreendido. Se não houver 
compreensão de cada uma das 
linhas, melhor assinar em um 
outro momento com a ajuda 
de um especialista.

Finalmente, vale frisar, 
toda obrigação contratual 
não cumprida é sujeita a per-
das e danos, mora, cobrança 
de juros, multa e correção 
monetária. Assim, dada a 
importância e os efeitos dos 
contratos, é aconselhável o 
máximo de atenção para sua 
formalização, evitando-se ar-
madilhas e maiores prejuízos e 
guardar uma cópia idêntica ao 
original,inclusive com todas as 
assinaturas.

(*) -  Pós-graduado em LL.M em 
Litigation e processos contenciosos 

na FGV, é advogado e sócio diretor 
da Gouvêa Advogados Associados. 

Acordos contratuais 
merecem atenção

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 4
79

2-
0C

13
-E

F4
D

-3
BF

C
.


