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Balanço patrimonial - Em milhares de reais Demonstração das mutações do patrimônio líquido 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Aos Administradores e Acionistas SPE Terra Mundi Parque Cascavel 
S.A. Opinião. 
Terra Mundi Parque Cascavel S.A. (“Companhia”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 

-
sa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 

-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas 

nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Base 
para opinião. 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 

intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-

de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 

Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 

nossa opinião. Ênfase. 
-

tadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no 

entidade, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e 
venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacio-

não está ressalvada em relação a esse assunto. 
-

ras. A administração da Companhia é responsável pela elaboração e 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
de incorporação imobiliária no Brasil, e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-

-
nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 

não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-

-

Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 

uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários toma-

uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-

-

e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 

-

entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 

-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuida-
de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exis-
te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 

operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza rele-
vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 

-
turas podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 

-

e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de 

-
-

de junho de 2022. Pricewater House Coopers Auditores Independentes 

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3) 3.121

Tributos à recuperar 21 21

Outros créditos -
Total do ativo circulante
Não circulante

-
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo e patrimônio líquido
Circulante

621

263
221

Adiantamento de clientes
Outras contas a pagar (Nota 10)

Total do passivo circulante
Não circulante

--
Total do passivo não circulante -
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 10)
Reservas de lucros
Prejuízos acumulados

Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Receita líquida de vendas (Nota 11)
Custos dos imóveis vendidos

(266)
Despesas operacionais
Despesas com vendas (Nota 12.a)
Despesas gerais e administrativas (Nota 12.b)

260

Imposto de renda e contribuição social

Ações em circulação
Prejuízo por ação (em R$)

Outros resultados abrangentes - -

Ca-
pital 

social

Re-
serva 

Pre-

acumu-
lados

Total do 
patri-

mônio 
líquido

230
Prejuízo do exercício - -

Aumento de capital (nota 11) - -
Prejuízo do exercício - -

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Ajustes:
-

12.111
Depreciação e amortização -

Contas a receber
Estoque

(2)
Outros realizáveis (1)

Obrigações tributárias
Impostos e contribuições
Adiantamento de clientes 6 (22)
Outras contas a pagar

Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais
Juros e impostos pagos -

Caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades 

Amortizações de empréstimos -
Caixa líquido aplicado nas atividades

-
Acréscimo líquido no caixa
 e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 3.121
Caixa e equivalentes de caixa

3.121
Acréscimo líquido no caixa
 e equivalentes de caixa

A SPE Terra Mundi Parque Cascavel S.A. 

-
-

nhia tem por objeto social promover a incorporação imobiliária, a cons-

bem como a administração integral de todas as parcelas decorrentes 
daalienação das unidades habitacionais que integram este empreendi-
mento, além da praticade todos os atos relativos à sua implantação, in-

-
tos da Companhia perante terceiros ou, ainda, das obrigaçõesassumi-

de junho 2022. 
As de-

práticascontábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronun-
-

quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua 

apresentadas de acordo comas práticas contábeis adotadas no Brasil, 
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliáriano Brasil, registradas 
na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Embora a Companhianão 
seja regulada pela CVM, a Administração optou pela adoção das normas 

-

de controle na venda de unidades imobiliárias seguemoentendimento da 

-
-
-

rico como base de valor. 

as práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC), aplicáveis a entidades 
de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo CPC e pelo CFC, 

-
ceitas e despesas reportados para o exercício coberto. Na elaboração 

e estimados. -
nanceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da 

-
ceiros, mensurados ao valor justo por meio do resultado, são reconheci-
dos imediatamente no resultado.  Caixa e equi-
valentes de caixa: incluem caixa e bancos com liquidez imediata e 

provisão para créditos de liquidação duvidosa: Os créditos a receber 
de clientes (circulante e não circulante), apresentados como contas a 
receber, são provenientes das vendas de unidades imobiliárias, sendo o 

-
de com as respectivas cláusulas de reajuste e descontado a valor pre-

-
quidação duvidosa, quando necessária, é constituída em montante 

-
volvidos, para cobrir as perdas prováveis na realização dos créditos. 

Fornecedores: -

como passivos circulantes se o pagamento é devido no prazo de um ano 
ou menos; caso contrário, são apresentados como passivo não circulan-
te. As contas a pagar são reconhecidas inicialmente pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado utilizando o 

Empréstimos: Após reconhecimento 
-

ções pela aquisição de terrenos, sujeitos a juros são mensurados subse-
quentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de ju-

são registrados nos estoques e amortizados ao resultado de acordo com 

-
nanceiras”. -

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às enti-
dades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de 

de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento 

reconhecimento de receitas e respectivos custos e despesas decorren-
tes de operações de incorporação imobiliária são observados os proce-
dimentos estabelecidos pelos pronunciamentos, orientações e interpre-
tações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) inerentes aos 
contratos de construção e aos contratos de construção do setor imobili-

-
tas de contrato com cliente, à orientação - OCPC 01 - Entidades de Incor-
poração Imobiliária, à interpretação ICPC 02 - Contrato de Construção 

Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras. 
Os montantes das receitas de vendas reconhecidos quando superiores 

circulante ou no ativo não circulante, como contas a receber. Os montan-
tes recebidos com relação à venda de unidades imobiliárias quando su-
periores aos valores reconhecidos de receitas são contabilizados como 
adiantamentos de clientes, no passivo circulante. -
tas e despesas. O resultado das operações (receitas, custo e despe-

dos exercícios. A receita de prestação de serviços é reconhecida quando 

no item 2.2.1 acima. O valor presente das 
contas a receber de clientes é apurado com base na taxa de desconto de 

de utilização do stand de vendas e apartamento modelo decorado. A 
Administração monitora e revisa periódica e tempestivamente estas es-
timativas e suas premissas. Re-
presentados por valores de liquidez imediata e com vencimento original 

São apresentadas aos valo-
res presentes e de realização. Os recebíveis possuem garantia real das 

-

créditos a receber dos clientes, assim a constituição de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa é considerada não aplicável pela admi-
nistração, entretanto alguns clientes receberam a escritura sem a quita-

créditos. São avaliados ao custo de 
construção ou aquisição, ou valor líquido realizável, dos dois o menor. 
Compostos pelo custo dos terrenos e gastos com materiais, mão de obra 
aplicada (própria ou contratada de terceiros), despesas com incorpora-

-
mentos durante o período de desenvolvimento e construção, vinculados 
aos empreendimentos imobiliários. O imobilizado, 
constituído por stand de vendas e apartamento modelo decorado, é 
mensurado pelo seu custo histórico, deduzido da depreciação acumula-
da. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis a aquisição 

stand de vendas do empreendi-
mento. impair-
ment A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân-
cias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências 

constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido 
ao valor recuperável. As con-

-
-

devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reco-
nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 

Um ativo é 
-

custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reco-
nhecido no balanço patrimonial quando a sociedade possui uma obriga-
ção legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo 
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das va-
riações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos 

liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso con-
trário, são demonstrados como não circulantes. A 

-
-

2020, as correções e juros relacionadas as unidades entregues estão 

-
-

rias decorrentes de receitas nas atividades imobiliárias tributadas em 
regime de caixa e o valor registrado em regime de competência. As ven-
das realizadas após a obtenção do habite-se continua sedo tributadas 

-

-

As práticas contábeis para registro e divulgação de 

ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias re-

contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota ex-
plicativa; (ii) passivos contingentes são provisionados quando as perdas 

-

como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e 
os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são 
provisionados e, tampouco, divulgados; e (iii) Obrigações legais são re-
gistradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabi-
lidades de êxito, de processos em que a sociedade questionou a incons-
titucionalidade de tributos. Os instru-

-
nhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos direta-
mente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto os instrumentos 

-
lor justo por meio do resultado, para os quais os custos são registrados 
no resultado do exercício. A Companhia não apresentou nenhum passi-

A 
-
-

tros resultados abrangentes ou por meio do resultado); ou (ii) mensura-

-

são mantidos para negociação no reconhecimento inicial e que a Com-
-

ses investimentos são estratégicos e a Companhia considera essa 

juros e o objetivo do modelo de negócios da Companhia é atingido por 

No reconhecimento inicial, a Companhia 

-

meio do resultado são registrados como despesas no resultado. 
As estimativas e os 

julgamento contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 

iguais aos respectivos reais. As estimativas e premissas que apresen-
-

vante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercí-
cio social, estão contempladas a seguir. -

O encargo relacionado com a comissão de vendas é de 
responsabilidade do adquirente do imóvel, não incorporando o preço de 

correspondente receita reconhecida pela Companhia. A administração 
da Companhia vem acompanhando, juntamente seus assessores le-
gais, posicionamento do Ministério Público que vem requerendo junto às 

propostas para aquisição de imóvel que a responsabilidade pelo paga-
mento da comissão de corretagem não é do adquirente do imóvel, tendo 

das empresas de corretagem do mercado, para determinar eventuais 
-
-
-

A 
administração monitora a evolução dos recebimentos e eventuais títulos 
em atraso para avaliar os riscos relacionados a venda ser distratada, o 
que ocasionaria o retorno da unidade imobiliária para os estoques de 
imóveis a comercializar e o estorno da receita reconhecida. Consideran-
do as evidências de distrato, a administração optou por não registrar 

-
nhecimento adotado pela administração e de reconhecer perdas já es-
peradas com base no histórico e expectativas, já que o empreendimento 
se encontra concluído. Com base na avaliação, a Administração reco-

-
-

res” no ativo circulante. 
As seguintes 

-
-

Fluxos de caixa 
permitido mudanças na 

-
diato de ganho ou perda no resultado do exercício, desde que direta-

-
tituição da taxa de juros, e que a nova base seja considerada economi-
camente equivalente à base anterior. (ii) Relações de hedge -

-

não constitui descontinuação da relação de proteção e nem nova rela-
-

cio. -
tários em Contratos de Arrendamento

-
co de reconhecimento das reduções obtidas pela Companhia nos paga-
mentos dos arrendamentos diretamente no resultado do exercício e não 

-
ções mencionadas acima não tiveram impactos materiais para a Com-
panhia. 

estão em vigor para o exercício de 2021. A adoção antecipada de nor-
mas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo 

em maio de 2020, o IASB emitiu uma alteração 
que proíbe uma entidade de deduzir do custo do imobilizado os valores 
recebidos da venda de itens produzidos enquanto o ativo estiver sendo 
preparado para seu uso pretendido. Tais receitas e custos relacionados 

em 
maio de 2020, o IASB emitiu essa alteração para esclarecer que, para 

contrato inclui os custos incrementais de cumprimento desse contrato e 
uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao cum-

emitida 

antiga da estrutura conceitual para a mais recente. A alteração ao IFRS 
Aprimo-

em maio de 2020, o IASB emitiu as 
seguintes alterações como parte do processo de melhoria anual, aplicá-

-

relacionados a melhorias no imóvel arrendado. (iii) IFRS 1 “Adoção Ini-

primeira vez após a sua controladora, em relação à mensuração do 
-

ao mensurar o valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas, 

emitida em maio de 2020, com o 

eventos após a data do relatório (por exemplo, o recebimento de um 
waiver ou quebra de covenant). As alterações também esclarecem o 

-
gação de políticas contábeis “materiais” ao invés de políticas contábeis 

-
beis relevantes. Para apoiar esta alteração, o IASB também alterou a 

-
cer orientação sobre como aplicar o conceito de materialidade às divul-

-
a alteração emitida em 

-
danças nas políticas contábeis de mudanças nas estimativas contábeis, 
uma vez que mudanças nas estimativas contábeis são aplicadas pros-

-
danças nas políticas contábeis são geralmente aplicadas retrospectiva-
mente a transações anteriores e outros eventos anteriores, bem como 

-
ro de 2023. a alteração 
emitida em maio de 2021 requer que as entidades reconheçam o impos-

-
-

veis. Isso normalmente se aplica a transações de arrendamentos (ativos 
de direito de uso e passivos de arrendamento) e obrigações de desco-
missionamento e restauração, como exemplo, e exigirá o reconheci-

-

IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que po-

Companhia. 
Descrição
Caixa e bancos conta movimento

3.121

com rendimento atrelado ao CDI. 

Promitentes compradores de imóveis
Ajuste a valor presente -

Circulante
Não circulante 303

-

entrega das chaves haverá a opção dos compradores pela liquidação 

Bancário, tendo como devedores os compradores das unidades. Os 

das chaves dos imóveis comercializados, pela variação do Índice Na-
cional de Construção Civil (INCC) e estão ajustados ao valor presente 

construção e entrega das unidades vendidas, será acrescido de juros de 
-

culados pelo sistema da Tabela Price. 
Representados pelos apartamentos concluídos das unidades imobiliá-

Descrição
Imóveis destinados à venda

A Companhia mantinha até 2020, 
-

-
gistradas pelos seus custos amortizados.  
Descrição
Financiamento para construção
 do empreendimento -

-

-
Financiamento para construção do empreendimento
Juros apropriados

Financiamento para construção do empreendimento -
Juros apropriados

Financiamento para construção do empreendimento -
Juros apropriados

Financiamento para construção do empreendimento -
Juros apropriados

A Companhia procedeu a emissão privada de debêntures conversíveis 
-

ída por todo o ativo não onerado da Companhia, ativo este que pode 
ser alterado no curso dos negócios até o prazo de vencimento das 
debêntures. Os bens integrantes do ativo da Companhia poderão ser 
por esta dispostos sem a necessidade de autorização prévia por parte 

debêntures é atualizado monetariamente pela variação positiva do Ín-

-

ao ano, capitalizados anualmente a partir da data da integralização das 
pro rata temporis. A 

sem expectativa de nova repactuação, podendo ser, a critério exclusi-
vo dos debenturistas, convertidas em ações ordinárias da Companhia, 
na ocorrência das hipóteses de vencimento antecipado ou na data de 

Companhia e a contrapartida das obrigações entre si, aqui mensuradas. 

da Fonte). 
Descrição
IRPJ a pagar 1 -
IRRF

1 -
ISSQN retido a recolher
RET

O imposto 
-
-
-

Base de cálculo 10.203

Programa de Integração Social (PIS) 21
Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS)
Imposto de Renda (IRPJ)

36

A Companhia é tributada pelo regime especial de tributação RET para to-
das as vendas realizadas antes e depois da data de obtenção do habite-se.

Alíquotas
Programa de Integração Social (PIS)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
 (COFINS)
Imposto de Renda (IRPJ)

Alíquotas
Programa de Integração Social (PIS)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
 (COFINS)
Imposto de Renda (IRPJ)

O critério de reconhecimento das provisões 
para distratos está de acordo com análise individualizada dos títulos 
vencidos e a vencer, dos quais a administração reconhece a provisão, 

-
tida das receitas e custos. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia 

e os novos contratos são vendas para clientes pré-aprovado nas ins-

contingências considerada provável pelo departamento jurídico.

Distrato a pagar
Provisão para Contingência

Em 31 de dezembro 

-
minativas e sem valor nominal. Houve um aumento de capital no valor 

-

Receita bruta
Incorporação e venda de imóveis
Ajuste a valor presente
Distratos e descontos

(126)
Receita líquida

Durante o exercício, ocorreram pontualmente, por questões mercadoló-

Comissão de vendas 161
Publicidade, propaganda e marketing 33 30
Total

Taxas, licenças e emolumentos
Serviços de terceiros
Auditoria e consultoria
Seguros -
Condomínio 301
Cartório
Outras despesas
Indenização de cliente -
Total

Juros contratuais por venda de apartamento - -
Descontos obtidos - 2
Rendimentos de aplicação 260 2
Total

Juros de empréstimos e outros
Multas 16
Despesas bancárias
IOF 1 1
Juros debentures
Total

(a) A tabela abaixo mostra o custo total orçado a incorrer no projeto. 
Descrição
Unidades vendidas
Unidades em estoque

31
Estoque imóveis pronto
Custo total

A Companhia participa de operações 

-

conservadoras, visando liquidez, rentabilidade e segurança. Conside-

Companhia. A Companhia está exposta a diversos riscos de mercado, 
como consequência da sua operação comercial e de dívidas contraídas 

Risco de 
mercado. 

Ris-
co de taxa de juros. Os resultados da Companhia estão suscetíveis a 

O risco de liquidez 
-

prazos de realização e liquidação de seus direitos e obrigações. O ge-

diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, de modo a garantir que 
a geração de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, 

-
sos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia. Risco de crédito. 
A Companhia está sujeita a riscos de crédito em suas contas a receber de 
clientes, os quais são minimizados devido a uma adequada análise de 
crédito. Durante o período de construção não existem históricos de per-
das relevantes devido à existência de garantia real de recuperação dos 
produtos comercializados. A Companhia está sujeita a risco de crédito de 

Riscos rela-
A Companhia 

demais variáveis exógenas, como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, 

econômica e monetária envolveram, no passado recente, alterações nas 
taxas de juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio, controle de 

economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que 
-

poderão realizar alterações na regulamentação do setor de atuação ou 
nos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira da Companhia. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saú-
de (“OMS”) declarou como pandemia a disseminação do novo Corona-

alguns meses devido as medidas de isolamento decretadas por entes 
governamentais, gerando a redução de suas atividades de vendas e de 
seus parceiros comerciais. No entanto, durante o ano ocorreu vendas sig-

-

visando proteger a saúde e a vida de seus parceiros. Restrições também 

reuniões e eventos corporativos. Diante das ações tomadas pela Admi-

-

às estimativas e os julgamentos contábeis. A Administração continua mo-
nitorando o mercado e suas possíveis consequências para a Companhia, 
decorrentes da evolução da pandemia, podendo tomar novas ações que 
mitiguem eventuais impactos negativos em suas demonstrações con-

em constante evolução na data deste relatório. A administração está mo-

atenta às diretrizes sanitárias, adotando um plano de contingenciamento 
conduzido por uma equipe multidisciplinar que trabalha na prevenção e, 

Companhia monitora o assunto e acompanha estritamente as recomen-
dações das autoridades de saúde do país e da OMS e, para o exercício 
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