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 OFÍCIO CVM/SEP/GEA2/Nº 107/01 
                                                                  Rio de Janeiro, 31 de julho de 2001 
 
ASSUNTO: Republicação de Demonstrações Financeiras de 31/12/2000 
  
 
Senhor Diretor, 
 
 Analisamos as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/2000, onde efetuamos as seguintes observações: 
a) os administradores da companhia optaram por proceder a reversão total 

do saldo remanescente da variação cambial diferida no exercício social de 
1999, sendo o montante de R$ 4.766 mil reconhecido diretamente no 
patrimônio líquido, sem transitar pelo resultado do exercício. 
Entendemos, nesse caso, que a reversão total (amortização) deste ativo 
diferido não poderia ter ocorrido diretamente no patrimônio líquido, por 
não se tratar de ajuste de exercício anterior previsto no §1º, do artigo 
186, da Lei nº 6404/76; 

b) a companhia não dá divulgação necessária e adequada aos créditos 
fiscais, contrariando o disposto no item 040 da Deliberção CVM nº 273/98 
principalmente no que se refere ao fundamento e expectativa de prazo 
para realização do crédito; 

c) o “relatório da administração” não foi encaminhado em papel A-4 (com 
ou sem timbre), datilografado (ou digitado) e em duas vias, visto tratar-se 
de documento obrigatório a ser anexado às demonstrações financeiras, 
conforme disposto na parte final do item I do artigo 16 da Instrução CVM 
nº 202/93; 

d) a nota explicativa nº 17 (instrumentos financeiros), não atende ao 
disposto na Instrução CVM nº 235/95; 

e) a nota explicativa no 18 ( Plano de Readequação Fiscal ) não atende ao 
exigido na Instrução da CVM no 346/00. 

 
     Face ao exposto e fundamentado no que dispõe o artigo 9º, inciso 
IV, da Lei nº 6385/76, determinamos a republicação das demonstrações 
financeiras de 31/12/2000 dessa companhia, contendo as retificações 
respectivas aos fatos observados, de acordo com os seguintes 
procedimentos: 
a) prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento deste Ofício, para 

efetuar a republicação; 
b) apresentação em destaque e letras maiúsculas nos jornais utilizados para 

republicação, da palavra REPUBLICAÇÃO, logo abaixo da denominação 
social; 



c) inclusão de nota explicativa, anterior às demais notas, esclarecendo os 
motivos da republicação e o fato dela haver sido determinada por esta 
CVM; 

 
d) encaminhamento à esta CVM, no mesmo dia da republicação: 

i) das folhas dos jornais descritos em (b); 
ii) da transcrição de toda a republicação em duas vias de folhas de 

papel A4 e/ou A3, inclusive, relatório da administração, notas 
explicativas e parecer do auditor independente; 

iii) de um novo disquete com a DFP e as seguintes observações: 
- ambiente windows, versão 4.0; 
- na tela dados de controle, especificar tratar-se de 

reapresentação por exigência da CVM, informando, ainda, o nº 
deste fax; 

- no quadro resumo das alterações efetuadas informar, 
resumidamente, o nº dos quadros regularizados e as 
modificações ocorridas; 

- entregar ao setor de protocolo desta CVM o disquete e os 
protocolos de entrega oriundos do módulo geração do disquete 
para entrega. 

 
Alertamos ainda, que as demonstrações financeiras republicadas 

deverão ser submetidas à aprovação de uma nova assembléia geral de 
acionistas, cuja ata deverá ser entregue à esta CVM em duas vias de papel 
A4, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados de sua realização. 
 
 Informamos, por último, que esta determinação poderá ser contestada 
através de Recurso ao Colegiado desta CVM, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados do recebimento deste Ofício, conforme disposto na 
Deliberação CVM nº 202/96. 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
SOPHIA ALVES MAIA DANIEL 
GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE EMPRESAS 2 
 
 De acordo, 
 
 
 
FABIO DOS SANTOS FONSECA 
SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM EMPRESAS 


