TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ n° 03.014.553/0001-91
NIRE: 35.300.159.845
COMUNICADO AO MERCADO
ESCLARECIMENTO SOBRE OFÍCIO 371/2017-SAE
DE 16 DE MARÇO DE 2017
São Paulo, 17 de março de 2017 - A Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(BM&FBOVESPA: TPIS3) vem prestar os esclarecimentos solicitados pela BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), por meio do Ofício
371/2017-SAE recebido em 16 de março de 2017, acerca de notícia veiculada no jornal Valor
Econômico, em sua edição de 16 de março de 2017, sob o título “Concer quer aportes ou 15
anos de contrato” (“Notícia”).

São Paulo, 17 de março de 2017
Sandro Antonio de Lima
Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

Sobre a Triunfo
A Triunfo Participações e Investimentos S.A. (TPIS3) é uma das
principais empresas brasileiras do setor de infraestrutura com
forte atuação nos segmentos de concessões rodoviárias,
administração portuária e aeroportuária, e geração de energia.
Listada, desde 2007, no Novo Mercado, o mais alto nível de
governança corporativa da BM&FBovespa, a Triunfo baseia sua
estratégia de crescimento na diversificação de seu portfólio,
através de projetos bem estruturados com foco na geração de
valor aos acionistas.
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São Paulo, 14 de outubro de 2016.

À
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Gerência de Acompanhamento de Empresas
At. Nelson Barroso Ortega
C/c:
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Superintendência de Relações com Empresas - SEP
At.
Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI
At.
Sr. Francisco José Bastos Santos
Ref. Ofício 371/2017-SAE
Prezados Senhores,
A TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A., sociedade por ações, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, 205, inscrita no CNPJ/MF sob o
no 03.014.553/0001-91 (“Companhia”), em cumprimento às solicitações constantes do Ofício
371/2017-SAE (“Ofício”) abaixo transcrito:

TRANSCRIÇÃO DO OFÍCIO 371/2017-SAE
PELA BM&FBOVESPA EM 16.03.2017
“16 de março de 2017
371/2017-SAE
TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
At. Sr. Sandro Antonio de Lima
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 16/03/2017, sob o título “Concer quer
aportes ou 15 anos de contrato”, consta, entre outras informações, que, surpreendido pelo
anúncio do governo de não mais prorrogar a concessão da Concer, que expira em 2021 e
deverá ser relicitada, o grupo responsável pelo trecho da BR-040 entre Rio de Janeiro e Juiz de
Fora (MG) avalia que tem direito a mais 15 anos de contrato se não receber em dinheiro por
obras acrescentadas ao plano original de exploração da rodovia.
Não identificamos essas informações nos documentos enviados por essa companhia, por meio
do Sistema Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas
em que constam as informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.
Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais
informações de interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua
ampla e imediata disseminação e o tratamento equitativo de seus investidores e demais
participantes do mercado.
Isto posto, solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 17/03/2017, sem prejuízo
ao disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, com a sua confirmação
ou não, bem como outras informações consideradas importantes.
A resposta dessa empresa deve ser enviada por meio do módulo IPE, selecionando-se a
Categoria: Fato Relevante ou a Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos
sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notícia divulgada na mídia, o que
resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM. A opção de
responder através de Fato Relevante não afasta eventual apuração, pela CVM, das
responsabilidades pela sua divulgação intempestiva, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.
Ressaltamos a obrigação, disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02,
de inquirir os administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de

averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao
mercado.
No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da
resposta dessa empresa.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à
eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas –
SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
c.c.: CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários”
Esclarece que em 30 de abril de 2014 sua subsidiária, Companhia de Concessão
Rodoviária Juiz de Fora – Rio S/A (“Concer” ou “Concessionária”), assinou o 12ª Termo
Aditivo ao Contrato nº PG – 138/95-00 de Concessão de Serviços Públicos Procedida de Obra
Publica (“12º Termo Aditivo”) junto a Agencia Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”)1.
A assinatura do 12ª Termo Aditivo foi motivo de Fato Relevante devidamente publicado
pela Companhia no dia 13 de maio de 2014 (“Fato Relevante”).
Conforme detalhado no Fato Relevante, o 12ª Termo Aditivo, além de prever a execução
de novos investimentos, prevê, também, o reequilíbrio do Contrato de Concessão através da
realização de três aportes por parte da ANTT2, quais sejam:
I.
II.
III.

1

Primeiro Aporte: R$ 277,1 milhões, a ser realizado até 31 de dezembro de 2014;
Segundo Aporte: R$ 581,2 milhões, a ser realizado até 31 de dezembro de 2015;
Terceiro Aporte: R$ 304,2 milhões, a ser realizado em até 30 dias após a
conclusão da obra.

Inteiro teor do 12º Aditivo está disponível no website
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/9315/CONCER.html
² Os valores constantes no presente comunicado foram reajustados pelo IPCA tendo como data base para reajuste
abril/95, conforme previsto no 12ª Termo Aditivo.

O 12ª Termo Aditivo esclarece, ainda, que em caso de não realização do pagamento dos
aportes por parte da ANTT, o Contrato de Concessão será automaticamente prorrogado nos
seguintes termos:
I.
II.
III.
IV.

Em caso de não realização do Primeiro Aporte: O Contrato será automaticamente
prorrogado por 2 anos e 10 meses;
Em caso de não realização do Segundo Aporte: O Contrato será automaticamente
prorrogado por 6 anos e 6 meses;
Em caso de não realização do Terceiro Aporte: O Contrato será automaticamente
prorrogado por 2 anos e 10 meses;
Em caso de não realização de todos os Aportes: O Contrato será automaticamente
prorrogado por 17 anos e 6 meses.

Acontece que, conforme já detalhado em resposta a Ofício CVM nº
458/2016/CVM/SEP/GEA-2 datado de 20 de dezembro de 2016, do aporte programado para 31
de dezembro de 2014 somente 83% do valor total foi efetivamente pago à Concer e, do aporte
previsto para 31 de dezembro de 2015, nenhum valor foi desembolsado à Concessionária.
O período de 15 anos, descrito na Notícia, deriva dos direitos e deveres estabelecidos no
12º Termo Aditivo. É a relação entre o período de prorrogação contratual, em caso de não
realização de nenhum dos três aportes previstos (17 anos e 6 meses), excluindo parte do direito
previsto em caso de não realização do primeiro aporte (2 anos e 10 meses), com a ressalva que a
realização do pagamento previsto no primeiro aporte foi parcialmente pago (83% do valor
devido).
Em resumo, multiplicando-se 2 anos e 10 meses por 83%, percentual pago da primeira
parcela, encontra-se o período de cerca de 2 anos e 4 meses, que subtraídos do total devido de
17 anos e 6 meses resultam nos 15 anos citados na Notícia em epígrafe.

Reforçamos que os valores e as datas mencionadas acima já haviam sido
informados em comunicações aos acionistas realizadas anteriormente pela Companhia,
conforme fatos e documentos elencados anteriormente.
Sendo o que cumpria apresentar, aproveitamos a oportunidade para consignar nossos
elevados votos de estima e consideração, permanecendo à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Sandro Antonio de Lima
Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

