FORJAS TAURUS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 92.781.335/0001-02
NIRE 43 3 0000739 1

FATO RELEVANTE
São Leopoldo, 20 de dezembro de 2017 - A Forjas Taurus S.A. (“Companhia” ou “Taurus”),
listada no Nível 2 da BM&FBOVESPA (Símbolos: FJTA3, FJTA4), em continuidade ao
“Comunicado ao Mercado” divulgado em 26 de outubro de 2016, informa que:
(i) o Processo Administrativo Sancionatório n. 001/30/14, referente à contratos de
fornecimento de submetralhadoras, firmados em 2011 com a Polícia Militar do Estado de São
Paulo, mencionado no referido comunicado, foi encerrado com decisão que suspendeu o
direito da Companhia de contratar com a administração pública do Estado de São Paulo pelo
período de 02 (dois) anos, sem a aplicação de qualquer pena pecuniária;
(ii) no entanto, no dia 19 de dezembro de 2017, a Companhia recebeu citação de processo
judicial no qual o Estado de São Paulo requer a rescisão dos contratos de fornecimento de
submetralhadoras firmados em 2011 com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e a
devolução do valor pago na época, de R$ 21,7 milhões, acrescidos de atualização monetária e
outros consectários legais. Em uma análise preliminar realizada pelos assessores jurídicos da
Companhia, este processo foi qualificado como de perda possível, como tal não produzindo
efeitos no balanço patrimonial e resultado da Companhia, sendo que o mesmo será divulgado
em nota explicativa às demonstrações financeiras.
A Taurus sempre demonstrou disposição em solucionar essa questão de forma amigável e
continuará se empenhando para viabilizar uma solução mutuamente satisfatória no menor
prazo possível.
A Companhia manterá seus investidores e o mercado em geral informado acerca do processo
em questão através de seus canais de comunicação.
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