
OFÍCIO/CVM//SEP/GEA-2/nº 476/02 

 

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2002 

 

 

 

Assunto: Processo RJ/2001/3023  - Refazimento e Republicação das Demonstrações 

Financeiras de 31.12.99, 31.12.00 e 31.12.01 

Prezado Senhor, 

A análise promovida nas demonstrações financeiras em referência, consubstanciada nas 

aferições feitas pela inspeção promovida em seus livros e instalações durante o período de 

18.03.02 a 01.04.02, indicaram diversos desvios que deverão ser corrigidos através do 

refazimento das aludidas demonstrações, implicando também republicação. Os pontos 

apurados são: 

 

 

1. Ao contrário do que informou a companhia à CVM, em resposta ao Ofício SEP/GEA-

1/Nº 01/01, o ativo imobilizado objeto de reavaliação não é constituído apenas por 

terrenos e propriedades rurais, próprios e de controladas. Os laudos, elaborados em 

1987 e 1988, levantados pela fiscalização informam que há outros bens que foram 

objeto de reavaliação, como instalações industriais, escritórios, construções e 

benfeitorias. Diante disso, a companhia deverá corrigir as informações equivocadas 

prestadas por suas demonstrações financeiras, com relação a esse assunto, sem prejuízo 

de esclarecer quais procedimentos adotou com relação às disposições da Deliberação 

CVM 288/98: 

 

 Destacar na nota 7 (IMOBILIZADO), de forma clara, as informações requeridas no 

item 67 do Pronunciamento do Ibracon, referendado pela deliberação CVM 183/95. 

Nessa mesma nota, a companhia, por força do disposto no item 15 do normativo 

mencionado, deverá divulgar a periodicidade com que seus bens são reavaliados. 

 

 Segregar da reserva de reavaliação, a parcela correspondente aos tributos, 

constituindo a provisão de longo prazo determinada pelos Pronunciamentos Ibracon 

aprovados pelas Deliberações CVM n
os

 183/95 e 273/98. 

 

Ao Senhor 

Caetano Aliperti 

SIDERÚRGICA J. L. ALIPERTI S/A 

Rua Affonso Aliperti, 180 

Água Funda – SP 

04156-900  
Fax: (011) 5073-2107 
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2. As evidências apuradas pela inspeção com relação à conta subvenção para investimento 

em controlada, inscrita no Ativo Circulante da companhia, demonstram que o seu 

funcionamento, ao contrário do afirmado pela companhia, em nada se vincula a 

adiantamento para futuro aumento de capital em companhias controladas. A 

movimentação da conta, aliada à completa ausência de documentos que evidenciem a 

existência de um compromisso do controlador em efetivamente aportar recursos nas 

controladas para aumento de capital, demonstra tratar-se de operações de mútuo entre 

as partes. Isto posto, a companhia deve reclassificar essas operações em conta de 

adiantamentos ou empréstimos a sociedades controladas, de forma a atender ao disposto 

no inciso II do artigo 179, da Lei 6.404/76. Ainda com relação a esse assunto, deverão 

ser explicitadas, em nota explicativa, as informações impostas pelo Parecer Ibracon 

aprovado pela Deliberação CVM n.º 26/86, no que pertine a divulgação detalhada das 

operações, e observadas as recomendações do Ofício Circular CVM/SEP/SNC/01/02. 

 

3. A companhia subestimou o valor contabilizado na rubrica Provisões e Indenizações 

trabalhistas, uma vez que a probabilidade de desfecho desfavorável aos seus interesses, 

de volume considerável de processos judiciais trabalhistas , foi atestada pelos seus 

próprios consultores jurídicos. A consultoria, através de relatório do qual os inspetores 

da CVM tiveram acesso, informa que as perdas prováveis (percentuais iguais ou 

superiores a 50%) com esses processos montavam, na época, R$1.354.802. Resta 

caracterizada, portanto, a situação prevista no Pronunciamento do Ibracon sobre 

incertezas, NPA nº9/95 (“diretrizes Gerais”, item 5, letra b),  sendo recomendado o 

registro do passivo contingente quando a chance de sua ocorrência for provável e o 

montante puder ser razoavelmente estimado (item 12 do Ofício 

CVM/SEP/SNC/01/2002). 

Diante desse quadro, a companhia deverá: 

 

 Complementar o valor consignado na conta “provisões e indenizações trabalhistas”, 

em 31.12.00, em R$604.802, de modo a que esta conta reflita o valor provável das 

perdas a serem incorridas com indenizações trabalhistas cobradas em juízo, de forma 

consistente com o entendimento de sua própria consultoria jurídica; 

 Promover a divulgação das contingências em nota explicativa. 

 

4. A companhia, para a apuração do cálculo da COFINS, ignorou as alterações 

promovidas pela Lei 9.718/98, já que manteve as orientações ditadas pela Lei 

Complementar 70/91 que estabelecia base de cálculo e alíquota em patamares 

inferiores. De fato, a Lei 9.718/98 definiu que a base de cálculo da COFINS é a 

totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica...(§1º do artigo 3º), deduzidas as 

exclusões apontadas no §2º do artigo 3º, e consideradas as inclusões descritas no artigo 

9º, não estando restrita tão somente à venda de mercadorias. Da mesma forma, a Lei 

9.718/98 em seu artigo 8º , caput, onera o sujeito passivo em 1 ponto percentual, já que 

aumenta de 2% para 3% a alíquota do tributo.  

Diante disso, percebe-se que quaisquer receitas auferidas pela companhia, exceto as 

mencionadas acima, devem compor a base de cálculo da COFINS, inclusive aquelas 
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provenientes de arrendamento (principal receita auferida pela companhia), uma vez que 

não há previsão legal para a sua exclusão. A essa base deverá incidir o percentual de 

3%, e não aquele praticado pela companhia (2%). 

Relativamente às contribuições ao PIS, também alcançadas pela Lei 9.718/98, a 

companhia, também exclui a receita proveniente do arrendamento de seu parque 

siderúrgico, bem como as variações monetárias ativas, subestimando a base de cálculo 

do tributo. 

A companhia, portanto, deverá ajustar seus registros contábeis, contemplando-os 

integralmente com as determinações da legislação vigente, tanto para a COFINS quanto 

para o PIS. A companhia, caso tenha razões fundamentadas para deixar de adotar esse 

procedimento, deverá divulgá-las em nota explicativa pormenorizada.  

 

 

5. Com relação ao arrendamento que a companhia fez de parte de suas instalações à 

Açominas, deverá, no que couber, acatar as diretrizes do Ofício circular CVM/PTE/Nº 

578/85, Instrução CVM N.º 58/86, Parecer de Orientação CVM N.º 15/87 e Lei N.º 

6.404/76, artigo 176, §5º, “e”. Deverá também reclassificar as contraprestações 

auferidas com essa operação em Resultado Não Operacional, tendo em vista que o 

objeto social da companhia não é o de promover arrendamentos. 

 

6. Na inspeção aos livros da companhia, foi verificado que ela dispõe de “estoque” de 

prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social. A companhia, portanto, 

deverá atender as exigências da Deliberação CVM n.º 273/98, divulgando as 

informações requisitadas no item 40, através de nota explicativa; 

 

7. A nota explicativa n.º 8 “financiamentos” deverá ser refeita, de forma a atender ao 

exigido no artigo 176, da Lei 6.404/76, com a divulgação das taxas de juros, datas de 

vencimento, índices de atualização, garantias etc. 

Adicionalmente, deverão ser divulgados todos os problemas que envolvem as 

operações, ora sub judice, contratadas junto ao Banco Sudameris Brasil e o BNDES. 

Deverão ser mencionadas, dentre outras, as razões das interrupções de pagamento; a 

época no qual surgiram as demandas judiciais e os índices utilizados pela companhia 

para atualização dos saldos, com o devido fundamento. Com relação aos riscos aos 

quais pode incorrer a companhia em função dessas pendências, estes deverão ser 

explicitados em nota sobre contingências; 

 

8. A informação prestada pela companhia em resposta ao item 8 do Ofício 

CVM/SEP/GEA-1/1/01, de que seus instrumentos financeiros se resumem a cotas de 

fundo de investimento, ações e aplicações em CDB, e que seus valores encontram-se 

atualizados a preços de mercado e refletidos nas demonstrações financeiras de 31.12.00, 

não se confirmou na inspeção promovida pela CVM. Os inspetores não puderam atestar 

o documento suporte das operações efetuadas com o Banco Rural ( de CDB, segundo a 

companhia) e verificaram que os valores inscritos nos livros em 31.12.00, não refletem 

os preços de mercado da ocasião. A inspeção verificou a existência de operações de 
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swap envolvendo duas aplicações em CDB do BCN, as quais os inspetores também não 

tiveram acesso à documentação suporte. Diante disso, a companhia deverá refazer a 

nota explicativa 12, divulgando TODOS os instrumentos financeiros existentes, 

obedecendo com rigor as orientações da Instrução CVM n.º 235/95, elucidada pelo 

Ofício circular CVM/SEP/SNC/01/02. Por óbvio, deverá ajustar os valores desses 

instrumentos aos preços de mercado de 31.12.00. 

 

9. Cabe consignar que a companhia, no que se refere às demonstrações financeiras de 

31.12.01, ajustou, através de modificações ou mesmo inclusões, algumas notas 

explicativas relacionadas aos assuntos mencionados anteriormente neste Ofício. No 

entanto, o que se observou é que essas alterações não redundaram em ganhos de 

qualidade da informação divulgada, conforme pode-se observar: 

 

(a) Na nota 8 - Financiamentos - foi incluído um parágrafo que menciona que o 

financiamento originário de recursos do BNDES encontra-se sub judice e que a dívida, 

por iniciativa da companhia, está atualizada pela TR. Não há detalhes sobre as razões da 

lide e nem dos riscos pertinentes; 

 

(b) Na nota 12 - Instrução CVM 235 Operações nos Mercados Derivativos - a companhia 

limitou-se a elaborar uma tabela sem tecer qualquer comentário a respeito do conteúdo, 

procedimento que põe em dúvida a própria utilidade da informação; 

 

(c) Na nota 15 - Subvenção para Investimento em Controlada - a companhia, a despeito do 

que foi observado na inspeção de seus livros e que redundaram nos nossos comentários 

descritos no item 2, insiste que irá promover futuramente aumento de capital em 

determinadas controladas. Esse procedimento não afasta as nossas determinações 

mencionadas no item 2; 

 

(d) Nas notas 16 - Provisões e indenizações trabalhistas - e 17 – Tributos e 

Contribuições/Parcelamentos – a companhia não esclarece, de forma suficiente, os 

pontos levantados respectivamente nos itens 3 e 4 deste nosso deste ofício.  

 

10. Com relação à republicação das demonstrações financeiras 31/12/1999, 31/12/2000 e 

31/12/2001, deverá ser observado que: 

 

i. O prazo é de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento deste Ofício, para 

efetuar a republicação; 

 

ii. A apresentação dever ser em destaque e letras maiúsculas nos jornais que serão 

utilizados para a republicação, e deverá conter a palavra REPUBLICAÇÃO, logo 

abaixo da denominação social da companhia; 

 

iii. inclusão de nota explicativa, anterior às demais notas, esclarecendo os motivos da 

republicação e o fato dela haver sido determinada por esta CVM; 
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iv. encaminhamento a esta CVM, no mesmo dia da republicação, das folhas dos 

jornais descritos em (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. Deverão ser encaminhados, por 

meio eletrônico, através da página da CVM (www.cvm.gov.br), os respectivos 

formulários DFP com as seguintes observações: 

 

a) na tela dados de controle, especificar tratar-se de reapresentação por exigência 

da CVM, informando, ainda, o nº deste Ofício; 

 

b) no quadro resumo das alterações efetuadas informar, resumidamente, o nº dos 

quadros regularizados e as modificações ocorridas; 

 

 

11. Alertamos ainda, que as demonstrações financeiras republicadas deverão ser submetidas 

à aprovação de uma nova assembléia geral de acionistas, cuja ata deverá ser entregue a 

esta CVM em duas vias de papel A4, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados de 

sua realização. 

 

12. 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 202/93. 

 
 

 

 

 
 

Atenciosamente, 
 

 

 
ALEXANDRE LOPES DE ALMEIDA 

Gerente de Acompanhamento de Empresas 2 
 

ELIZABETH LOPEZ RIOS MACHADO 
Superintendente de Relações com Empresas 

 

http://www.cvm.gov.br/

