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Rio de Janeiro, 20 de junho de 2001 
 

 

Assunto: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/00 

Processo CVM nº RJ2001/04472 

  
 

Prezados Senhores, 

 

Com relação às demonstrações em epígrafe, constatamos a existência de ressalvas e 

parágrafos de ênfase no parecer dos auditores independentes, além de omissões em relação às 

disposições previstas nas normas de divulgação de informações contábeis da CVM. Em face do 

exposto, com base no disposto no inciso IV, do artigo 9º da Lei nº 6.385/76, determinamos o 

refazimento e republicação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2000 dessa 

companhia aberta, adotando os seguintes procedimentos: 

 

1. Constituir provisão para perdas em investimentos, tendo em vista o registro, no ativo da 

controlada indireta Engepack Embalagens São Paulo Ltda., de um crédito tributário decorrente 

de majoração da alíquota do ICMS de 17% para 18%, cuja realização é incerta. 

 

2. Constituir provisão para perdas em investimentos, tendo em vista o registro, nas empresas 

Engepack Embalagens S.A. e Engepack Embalagens São Paulo Ltda., de um crédito tributário, 

de realização incerta, decorrente de atualização monetária do ICMS e do IPI relativo ao período 

compreendido entre a saída do produto na empresa controlada Engepack Embalagens da 

Amazônia Ltda. e a entrada nas respectivas empresas. 

 

3. Constituir provisão para fazer face a um eventual desfecho desfavorável no processo movido 

pela Fazenda Nacional contra essa companhia e sua controlada Nitrocarbono S.A. com o 

objetivo de rescindir o acórdão que declarou a inconstitucionalide da Contribuição Social Sobre 

o Lucro (não recolhida desde 1989), tendo em vista que o defecho é indeterminado. A provisão 

poderá excluir o montante dos autos de infração inscritos no Programa de Recuperação Fiscal – 

REFIS. 

 

 

 

 

 
Ao Senhor 
Lúcio José Santos Júnior 
Diretor de Relações com Investidores da 
PRONOR PETROQUÍMICA S.A. 
Rua Hidrogênio, 2318 Parte (Copec) 

42810-000      Camaçari – BA 
 

FAX: (71) 632-1864 
 

Lucioj@nitrocarbono.com.br 
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4. Constituir provisão para cobrir eventuais perdas resultantes de (a) ações judiciais movidas pela 

Engepack Embalagens São Paulo Ltda. objetivando aproveitar o crédito do IPI nas operações de 

aquisição de matéria-prima de empresa beneficiada por incentivos fiscais concedidos no âmbito 

da Zona Franca de Manaus e (b) autos de infração lavrados contra a Engepack Embalagens S.A. 

e empresas controladas, relativos ao ICMS. 

 

5. Constituir provisão para perdas em investimentos, considerando que a companhia controlada 

Nitrocarbono S.A. detém um investimento na empresa Proppet S.A., a qual apresentou, em 

31/12/00, excesso de passivos sobre ativos circulantes no montante de R$ 64.934 mil e prejuízos 

acumulados de R$ 67.074 mil,  evidenciando a necessidade de obtenção de recursos adicionais a 

longo prazo para o cumprimento das obrigações correntes. 

 

6. Atualizar a nota explicativa sobre investimentos de acordo com o art. 20 da Instrução CVM nº 

247/96.  

 

7. Informar, em nota explicativa, as taxas de juros, as datas de vencimento e as garantias 

relacionados aos contratos de mútuo entre a companhia e partes relacionadas. 

 

8. A companhia deverá informar, em nota explicativa, se e quais os ativos, responsabilidades ou 

interesses estão cobertos por seguros e os respectivos montantes, especificados por modalidade 

(item 3-b do Parecer de Orientação CVM n° 15). 

 

9. Em face do exposto, com base no disposto no inciso IV, do artigo 9º da Lei n.º 6.385/76, essa 

Companhia deverá adotar os seguintes procedimentos: 

(a) A republicação deverá ocorrer em prazo não superior a 10 (dez) dias, a contar do 
recebimento deste; 

(b) Nos jornais utilizados para republicação deverá ser apresentada em destaque, em letras 
maiúsculas, logo abaixo da denominação social a palavra REPUBLICAÇÃO; 

(c) Deverá ser incluída nota explicativa, antes das demais notas, esclarecendo os motivos da 
republicação e que ela foi determinada pela CVM; 

(d) Enviar para esta Comissão, no mesmo dia da republicação, as folhas dos jornais 
anteriormente mencionados e a transcrição dessa publicação em papel A4 e em duas vias; 

(e) Reapresentação da DFP eletrônica, contendo as correções solicitadas e a informação que a 
reapresentação se dá por exigência da CVM. As demonstrações financeiras deverão ser 
acompanhadas do Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer do Auditor 
Independente; 

(f) Divulgar a determinação de republicação das demonstrações financeiras à Bolsa de Valores 
de São Paulo, de acordo com o item III da Deliberação CVM nº 388/01; 

(g) A Companhia poderá recorrer desta decisão ao Colegiado, em conformidade com o disposto 
na Deliberação CVM nº 202/96; 
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(h) O não atendimento das determinações nos prazos elencados acima implicará cobrança de 

multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante Instrução CVM nº 273. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
JAIRO CORRÊA DE SÁ 

Gerente de Acompanhamento de Empresas 1 
Em exercício 

SOPHIA ALVES MAIA DANIEL 
Superintendente de Relações com Empresas 

Em exercício 
 


