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1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Augusto Cesar do Nascimento Beber

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Ana Carolina de Carvalho Farias

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. reviram o formulário de referência
b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a
19
c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos
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2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Período de prestação de serviço

22/07/2009 a 26/02/2015

Descrição do serviço contratado

Foi contratado serviço de auditoria externa das demonstrações contábeis contidas nas Informações Trimestrais – ITR e nas
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP da Companhia, referentes ao exercício de 2014, compreendendo o balanço
patrimonial e a demonstração do resultado, (das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado) e
as notas explicativas, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, o montante total da remuneração paga pela Companhia aos
auditores independentes foi de R$ 497 mil, referentes à prestação dos serviços de auditoria externa conforme descrito no item
2.1 (d) acima.

Justificativa da substituição

A substituição visa atender ao disposto no artigo 31 da instrução CVM 308/99, o qual determina a rotatividade dos auditores
independentes a cada cinco anos consecutivos exigindo-se um intervalo mínimo de três anos para sua recontratação.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico

Período de prestação de
serviço

CPF

Felipe Edmond Ayoub

11/04/2011 a 26/02/2015

125.046.418-85

Endereço
Rua Miguel Calmon, 555, 9º Andar Ed Citibank, Comércio, Salvador, BA, Brasil, CEP 40015-010,
Telefone (11) 36742000, e-mail: felipe.ayoub@br.pwc.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

1127-4

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Grant Thornton Auditores Independentes

CPF/CNPJ

10.830.108/0001-65

Período de prestação de serviço

02/04/2015

Descrição do serviço contratado

Foi contratado serviço de auditoria externa das demonstrações contábeis contidas nas Informações Trimestrais – ITR e nas
Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP da Companhia, referentes ao exercício de 2016, compreendendo o balanço
patrimonial e a demonstração do resultado, (das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado) e
as notas explicativas, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, o montante total de remuneração paga pela Companhia aos
auditores independentes foi de R$ 108,5 mil, referentes à prestação dos serviços de auditoria externa conforme descrito no
item 2.1 (d) acima.

Justificativa da substituição
Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor
Nome responsável técnico
Nelson Fernandes Barreto Filho

Período de prestação de
serviço
05/11/2015

CPF
044.310.248-16

Endereço
Av. Paulista, 37, Edificio Parque Cultural Paulista, 1º andar, Bela vista, São Paulo, SP, Brasil, CEP
01311-000, Telefone (11) 38865100, e-mail: nelson.barreto@br.gt.com
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2.3 - Outras informações relevantes
2.3 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
As projeções incluídas no item 11 deste Formulário de Referência foram preparadas
e são de responsabilidade exclusiva da Companhia. A Grant Thornton Auditores
Independentes (“GT”) não examinou essas projeções e, desta forma não expressa
qualquer opinião e nem qualquer outra forma de asseguração sobre estas
projeções. O parecer e relatório de revisão limitada da GT relacionam-se somente
às informações históricas da Companhia e não se aplicam e nem devem se aplicar
às projeções incluídas no item 11 deste Formulário de Referência.
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3.1 - Informações Financeiras - Individual

(Reais)

Exercício social (31/12/2016)

Exercício social (31/12/2015)

Exercício social (31/12/2014)

775.137,00

759.040,00

798.201,00

3.332.439,00

3.268.355,00

3.066.903,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

757.995,00

650.397,00

853.100,00

Resultado Bruto

405.365,00

372.012,00

379.067,00

26.097,00

-19.161,00

42.097,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

556.799

556.799

556.799

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

1,390000

1,360000

1,430000

0,05

-0,03

0,08

Patrimônio Líquido
Ativo Total

Resultado Líquido

Resultado Diluído por Ação
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3.2 - Medições não contábeis
3.2 Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou
deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro
antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de
juros e imposto de renda), o emissor deve:
a) informar o valor das medições não contábeis
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo
para a Companhia, por ser registrada na categoria B.
b) fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das
demonstrações financeiras auditadas
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo
para a Companhia, por ser registrada na categoria B.
c) explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para
a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas
operações
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo
para a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras
3.3 - Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere
substancialmente
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
3.4 - Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos
exercícios sociais indicando:
Exercício Social Encerrado em
31.12.2016
Do lucro líquido do exercício deduzir-seão inicialmente 5% para constituição de
reserva legal, até esta alcançar 20% do
capital social ou até que a soma desta e
de outras reservas de capital atinja 30%
do mesmo capital. A Companhia não
possui previsão estatutária de reserva
de lucros além da reserva legal. No
entanto, de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, os acionistas
reunidos
em
Assembleia
Geral
Ordinária poderão deliberar reter
parcela do lucro líquido do exercício
alocada para o pagamento de despesas
previstas em orçamento de capital que
tenha sido previamente aprovado. A
Companhia gerou no exercício de 2016
um lucro societário no valor de R$
26.096.917,60. A destinação do lucro
gerado ocorreu da seguinte forma (i) 5%
deste, correspondente ao valor de R$
1.304.845,88, foi para constituição de
reserva legal da lei nº 6.404/76 (Lei das
S.A.); (ii) 25% deste, correspondente ao
valor de R$ 6.198.017,93, destinado a
distribuição de dividendos obrigatórios,
conforme determina o art. 202 da lei nº
6.404/76 (Lei das S.A.) e o estatuto
social da Companhia em seu art. 34; (iii)
o valor de R$ 3.801.982,07, destinado a
distribuição de dividendos adicionais; e
(iv) o restante do lucro no valor de R$
14.792.071,72 destinado a formação de
reserva de lucro a realizar.

Exercício Social Encerrado em
31.12.2015
a. Regras sobre retenção de lucros
Do lucro líquido do exercício deduzir-seão inicialmente 5% para constituição de
reserva legal, até esta alcançar 20% do
capital social ou até que a soma desta e
de outras reservas de capital atinja 30%
do mesmo capital. A Companhia não
possui previsão estatutária de reserva
de lucros além da reserva legal. No
entanto, de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, os acionistas
reunidos
em
Assembleia
Geral
Ordinária poderão deliberar reter
parcela do lucro líquido do exercício
alocada para o pagamento de despesas
previstas em orçamento de capital que
tenha sido previamente aprovado. A
Companhia gerou no exercício de 2015
um prejuízo societário no valor de R$
19.160.533,39 . A destinação do
prejuízo gerado foi absorção pela conta
Reserva Especial para Dividendos
Obrgatórios não Distribuídos.

Exercício Social Encerrado em
31.12.2014
Do lucro líquido do exercício deduzir-seão inicialmente 5% para constituição de
reserva legal, até esta alcançar 20% do
capital social ou até que a soma desta e
de outras reservas de capital atinja 30%
do mesmo capital. A Companhia não
possui previsão estatutária de reserva
de lucros além da reserva legal. No
entanto, de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações, os acionistas
reunidos
em
Assembleia
Geral
Ordinária poderão deliberar reter
parcela do lucro líquido do exercício
alocada para o pagamento de despesas
previstas em orçamento de capital que
tenha sido previamente aprovado. A
Companhia gerou no exercício de 2014
um lucro societário no valor de R$
42.096.753,49 . A destinação do lucro
gerado ocorreu da seguinte forma: (i)
5% deste, correspondente ao valor de
R$ 2.104.837,67 , foi para constituição
de reserva legal, conforme determina o
art.193 da lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.)
e; (ii) o restante do lucro no valor de R$
39.991.915,82 , foi destinado à
formação reserva de lucros a realizar,
sendo que dessa reserva o valor de R$
9.997.978,95 corresponde ao montante
do dividendo mínimo obrigatório não
distribuído
conforme
manifestação
enviada à Companhia por sua única
acionista Odebrecht Transport S.A., em
31/12/2014, no sentido de aprovar a não
distriuição de dividendo obrigatório
referente ao exercício findo em
31/12/2014, decisão amparada pelo
art.202, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76.
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3.4 - Política de destinação dos resultados
b. Regras sobre distribuição de dividendos
A Companhia pretende declarar e pagar A Companhia pretende declarar e pagar A Companhia pretende declarar e pagar
dividendos e/ou juros sobre o capital dividendos e/ou juros sobre o capital dividendos e/ou juros sobre o capital
próprio, em cada exercício social, no próprio, em cada exercício social, no próprio, em cada exercício social, no
montante de, no mínimo, 25% do seu montante de, no mínimo, 25% do seu montante de, no mínimo, 25% do seu
lucro líquido ajustado de acordo com a lucro líquido ajustado de acordo com a lucro líquido ajustado de acordo com a
Lei das Sociedades por Ações e o seu Lei das Sociedades por Ações e o seu Lei das Sociedades por Ações e o seu
Estatuto Social.
Estatuto Social. Em decorrência do Estatuto Social. Em 31 de dezembro de
prejuízo do exercício findo em 31 de 2014, a acionista Odebrecht Transport
dezembro de 2015 não há distribuição S.A, detentora de 100% do capital
de dividendos aos acionistas.
social da Companhia, formalizou à
Administração da Companhia a sua
intenção de aprovar a não distribuição
de dividendo obrigatório referente ao
exercício findo em 31 de dezembro de
2014, conforme faculta o artigo 202,
parágrafo 3°da Lei 6.404/76.

Exercício Social Encerrado em
Exercício Social Encerrado em
Exercício Social Encerrado em
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
c. Periodicidade das distribuições de dividendos
A distribuição dos dividendos da A distribuição dos dividendos da A distribuição dos dividendos da
Companhia ocorrerá anualmente. De Companhia ocorrerá anualmente. De Companhia ocorrerá anualmente. De
acordo com o Estatuto Social, desde acordo com o Estatuto Social, desde acordo com o Estatuto Social, desde
que cumpridas as exigências do que cumpridas as exigências do que cumpridas as exigências do
Contrato de Concessão, a Companhia, Contrato de Concessão, a Companhia, Contrato de Concessão, a Companhia,
por deliberação da Diretoria, poderá por deliberação da Diretoria, poderá por deliberação da Diretoria, poderá
declarar
dividendos
intermediários declarar
dividendos
intermediários declarar
dividendos
intermediários
baseado em balanços trimestrais ou em baseado em balanços trimestrais ou em baseado em balanços trimestrais ou em
períodos menores, os quais, de acordo períodos menores, os quais, de acordo períodos menores, os quais, de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações, com a Lei das Sociedades por Ações, com a Lei das Sociedades por Ações,
não poderão exceder o montante das não poderão exceder o montante das não poderão exceder o montante das
reservas de capital da Companhia. Os reservas de capital da Companhia. Os reservas de capital da Companhia. Os
dividendos intermediários podem ser dividendos intermediários podem ser dividendos intermediários podem ser
abatidos do valor do dividendo abatidos do valor do dividendo abatidos do valor do dividendo
obrigatório relativo ao lucro líquido do obrigatório relativo ao lucro líquido do obrigatório relativo ao lucro líquido do
exercício em que os dividendos exercício em que os dividendos exercício em que os dividendos
intermediários foram pagos.
intermediários foram pagos.
intermediários foram pagos.

d. Restrições à distribuição de dividendos
A emissão de debêntures e o contrato A emissão de debêntures e o contrato A emissão de debêntures e o contrato
de financiamento com o BNDES de financiamento com o BNDES de financiamento com o BNDES
(indicados no item 10.1.(f) deste (indicados no item 10.1.(f) deste (indicados no item 10.1.(f) deste
Formulário de Referência) contêm Formulário de Referência) contêm Formulário de Referência) contêm
restrições quanto à distribuição de restrições quanto à distribuição de restrições quanto à distribuição de
dividendos acima do mínimo obrigatório dividendos acima do mínimo obrigatório dividendos acima do mínimo obrigatório
previsto no artigo 202 da Lei das previsto no artigo 202 da Lei das previsto no artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações, caso esteja Sociedades por Ações, caso esteja Sociedades por Ações, caso esteja
inadimplente com relação a qualquer inadimplente com relação a qualquer inadimplente com relação a qualquer
obrigação pecuniária devida aos obrigação pecuniária devida aos obrigação pecuniária devida aos
titulares das Debêntures. Por outro lado, titulares das Debêntures. Por outro lado, titulares das Debêntures. Por outro lado,
o Contrato de Concessão não prevê o Contrato de Concessão não prevê o Contrato de Concessão não prevê
restrições no que tange à distribuição de restrições no que tange à distribuição de restrições no que tange à distribuição de
dividendos entre os acionistas ou o dividendos entre os acionistas ou o dividendos entre os acionistas ou o
pagamento de participações aos pagamento de participações aos pagamento de participações aos
administradores.
administradores.
administradores.
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3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na
categoria B.
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas
3.6 Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos
a conta de lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais
anteriores
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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3.7 - Nível de endividamento
Exercício Social

31/12/2016

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
2.557.302,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
3,29916131
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2016)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Títulos de dívida

Garantia Real

285.550,00

270.713,00

Financiamento

Quirografárias

4.068,00

0,00

289.618,00

270.713,00

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

450.159,00

1.123.913,00

2.130.335,00

0,00

371.144,00

375.212,00

450.159,00

1.495.057,00

2.505.547,00

Observação
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3.9 - Outras informações relevantes
3.9 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes foram apresentadas nos itens anteriores.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
4. Fatores de risco
4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de
investimento, em especial, aqueles relacionados:
a. Com relação à Companhia
A Moody's lnvestors Service ("Moody's") atribuiu a classificação de risco à
Companhia e às Debêntures sênior de Aa2.br na escala nacional brasileira, até 31
de dezembro de 2015. Em 2016, por conta do rebaixamento da classificação de
risco soberano do Brasil e da alteração no mapa de equivalência entre os ratings na
escala global (GSR’s) e os ratings na escala nacional (NSR’s), o rating da
Companhia atingiu A2.br em fevereiro e A3.br em maio. Diante disso, conforme
previsto na Escritura das Debêntures, foi aprovado em assembleia geral de
debenturistas (“AGD”) a não declaração de vencimento antecipado do saldo devedor
das debêntures e o perdão temporário para a classificação A3.br por 2 (dois) anos.
Conforme aprovado em AGD, um eventual rebaixamento na classificação de risco
atribuída às Debêntures em nível inferior a "A3.br" em escala nacional pela Moody's,
resultaria no vencimento antecipado não automático do saldo devedor da dívida, até
30/06/2018, e após esta data, um eventual rebaixamento na classificação de risco
atribuída às Debêntures em nível igual ou inferior a "A2.br" em escala nacional pela
agência de classificação de risco Moody's resultaria no vencimento antecipado não
automático do saldo devedor da dívida, conforme Escritura das Debêntures.
Restrições impostas pelos contratos de financiamento.
A Companhia celebrou o Contrato de Financiamento junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e realizou a primeira emissão
pública de Debêntures simples não conversíveis em ações, os quais exigem a
manutenção de certos índices financeiros e o cumprimento de determinadas
obrigações. Além disso, os contratos celebrados pela Companhia impõem restrições
à sua capacidade de contrair dívidas adicionais, ou até mesmo de dar garantias a
terceiros ou a novos financiamentos. Qualquer descumprimento dos termos de tais
contratos, que não seja sanado ou renunciado por seus credores, poderá acarretar
o vencimento antecipado do saldo devedor da dívida, afetando de forma adversa o
fluxo de caixa e as demais condições financeiras da Companhia. Para maiores
informações sobre esses contratos financeiros, veja o item 10.1(f) deste Formulário
de Referência.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
Acidentes geológicos e mudanças climáticas nas rodovias operadas pela
Companhia podem afetar negativamente a sua condição financeira e o seu
resultado operacional.
Algumas das áreas por onde passam as rodovias operadas pela Companhia
estão sujeitas a riscos de acidentes geológicos decorrentes de chuvas intensas e
irregularidades naturais do solo, dentre outros fatores, o que pode causar
deslizamentos, desmoronamentos e quedas de barreiras, que podem provocar a
interdição das pistas.
Adicionalmente, condições climáticas adversas interferem no cronograma de
execução de obras, o que pode levar ao adiamento nos cronogramas de projetos
e de investimentos da Companhia. Caso a Companhia não seja capaz de adaptarse de forma satisfatória a eventuais mudanças climáticas, mantendo o nível de
qualidade das rodovias e dos serviços, poderá sofrer com um aumento de custos
e uma redução de tráfego, o que afetará adversamente o fluxo de caixa da
Companhia e, consequentemente, a sua condição financeira e seu resultado
operacional.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos podem
causar efeitos adversos à condição financeira da Companhia.
A Companhia é ré em processos judiciais e não pode garantir que as decisões
nesses processos lhe serão favoráveis ou que as classificações de seus advogados
externos, para fins de provisão, sejam confirmadas. Decisões contrárias aos
interesses da Companhia que eventualmente alcancem valores substanciais ou
impeçam a realização dos seus negócios, conforme inicialmente planejados,
poderão causar um efeito adverso em sua condição financeira. No caso de alguns
processos, caso a decisão seja desfavorável à Concessionária, a Companhia pode
pleitear

um

reequilíbrio

econômico-financeiro

com

o

Poder

Concedente,

minimizando o efeito adverso em sua condição financeira.
Para mais informações sobre os processos em que a Companhia é parte, veja o
item 4.3 deste Formulário de Referência.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
Indenização insuficiente na hipótese de extinção da Concessão.
Em caso de descumprimento do Contrato de Concessão ou da legislação aplicável,
a Companhia está sujeita à caducidade da Concessão, ou seja, a Concessão poderá
ser extinta por decreto do Poder Concedente após instauração de processo
administrativo e comprovação da inadimplência. A declaração de caducidade ocorre
sem indenização prévia, havendo indenização apenas de parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados,
que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade
do serviço concedido. Declarada a caducidade, o Poder Concedente estará isento
de qualquer ônus ou responsabilidade, em relação aos encargos, obrigações ou
compromissos com terceiros, incluindo os empregados da Companhia.
Os ativos da concessão estão vinculados à prestação de serviços públicos. Tais
ativos não estarão disponíveis em caso de recuperação extrajudicial ou judicial ou
falência, nem poderão ser objeto de penhora para garantir a execução de decisões
judiciais, uma vez que devem ser revertidos ao Poder Concedente, de acordo com
os termos do Contrato de Concessão e legislação vigente.
Esta limitação pode reduzir significativamente os valores disponíveis aos credores
da Companhia em caso de falência, além de poder ter um efeito negativo em sua
capacidade de obter financiamentos.
b) Com relação ao seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
A Companhia celebrou o contrato de Mútuo junto à controladora, para ampliação e
melhoramento no sistema Rodoviário Corredor Dom Pedro I. Esse contrato está
subordinado às debêntures e ao financiamento contratado com o BNDES, conforme
exigido no 3º aditamento à escritura de debêntures, aprovado pelos debenturistas
em 10 de julho de 2012. Em decorrência disso, o contrato de Mútuo exige a
manutenção de índices financeiros e o cumprimento de determinadas obrigações.
Qualquer inadimplemento dos termos do contrato, que não seja sanado ou
renunciado por sua credora, poderá acarretar o vencimento antecipado do saldo
devedor da dívida, podendo afetar de forma adversa o fluxo de caixa e as demais
condições financeiras da Companhia.
c) Com relação aos seus acionistas
A Companhia não possui fatores de risco relacionados aos seus acionistas.
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
d) Com relação às suas controladas e coligadas
A Companhia não possui controladas ou coligadas.
e) Com relação a seus fornecedores
Custos de execução de obras e de manutenção podem afetar negativamente a
condição financeira da Companhia e o seu resultado operacional.
A capacidade da Companhia de: (i) concluir adequadamente as obras em
andamento e futuros projetos exigidos pelo Contrato de Concessão; (ii) obter custos
adequados para a manutenção e conservação das rodovias; e (iii) assumir projetos
acessórios na Concessão, está sujeita, dentre outros fatores, a flutuações no custo
de mão de obra e matéria-prima, mudanças na economia em geral, condições
negociais, e interrupções resultantes de problemas de engenharia imprevisíveis.
Esses fatores podem aumentar os custos com investimentos e manutenção da
Companhia e, caso não haja repasse de tais custos a terceiros, o fluxo de caixa da
Companhia poderá ser negativamente afetado e, consequentemente, sua condição
econômico-financeira e seu resultado operacional.
A Companhia está exposta a riscos relacionados à terceirização de parte de
suas atividades.
Atualmente a Companhia terceiriza uma parcela considerável de certas atividades,
podendo responder, solidária ou subsidiariamente, por eventuais débitos
previdenciários, fiscais ou trabalhistas relacionados aos terceiros alocados para seu
atendimento. Adicionalmente, a eventual descontinuidade da prestação de serviços
por diversas empresas poderá afetar a qualidade e continuidade dos negócios da
Companhia. Caso qualquer dessas hipóteses ocorra, o resultado da Companhia
poderá ser impactado adversamente.
f)

Com relação a seus clientes

A Companhia está exposta a riscos relacionados ao volume de tráfego e
receita de pedágios.
A principal fonte de receita da Companhia são as passagens nos pedágios e podem
ser afetadas por mudanças no volume de tráfego. O volume de tráfego está
condicionado a múltiplos fatores, incluindo a qualidade, conveniência e tempo de
viagem em rodovias não pedagiadas ou rodovias pedagiadas fora da malha viária
da Companhia, a qualidade e estado de conservação de suas rodovias, o preço dos
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
combustíveis, as normas ambientais, incluindo medidas de restrição do uso de
veículos automotivos visando reduzir a poluição do ar, a existência de possibilidade
de outros meios de transporte e as mudanças no comportamento do consumidor,
inclusive por conta de fatores econômicos, socioculturais e climáticos. A Companhia
não pode garantir que será capaz de adaptar suas operações em resposta a
mudanças abruptas no volume de tráfego e receita de pedágio, o que pode afetar
negativamente seu negócio e sua condição financeira.
A população pode reagir negativamente à cobrança de pedágio e aos reajustes
periódicos de tarifas.
Com quase vinte anos, a prática de operação de rodovias por concessionárias do
setor privado é relativamente recente no Brasil. Antes da implementação dos
programas de concessão de rodovias, os pedágios eram cobrados em poucas
estradas brasileiras. Desde então, o número de rodovias concedidas ao setor
privado e, consequentemente, a cobrança de tarifas, vêm aumentando, os usuários
já organizaram protestos e bloquearam estradas na tentativa de pressionar o
governo a reduzir as tarifas cobradas, alterar a forma de cobrança de pedágio ou a
isentar determinados usuários do pagamento de pedágio.
Os protestos podem afetar as decisões das autoridades concedentes no tocante às
tarifas de pedágio da Companhia, levando a uma redução da receita de pedágio.
Esses fatores podem afetar negativamente o resultado operacional e a imagem da
Companhia. Entretanto, em alguns casos a Companhia pode pleitear um reequilíbrio
econômico-financeiro com o Poder Concedente, minimizando o efeito adverso em
sua condição financeira.
g) Com relação aos setores da economia nos quais a Companhia atua
As atividades da Companhia estão concentradas na operação de rodovias no
Estado de São Paulo e quaisquer mudanças que afetem a política
governamental de infraestrutura das rodovias no Estado de São Paulo
poderão ter efeitos significativos sobre a Companhia.
Desde o início das atividades a Companhia encontra-se envolvida exclusivamente
no desenvolvimento, na construção e na operação de rodovias sob o Programa de
Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. A concessão localiza-se no
Estado de São Paulo e seu Contrato de Concessão foi celebrado com o governo do
Estado de São Paulo, cabendo à Agência Reguladora de Serviços Públicos
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Delegados de Transporte do Estado de São Paulo ("ARTESP") a fiscalização e a
regulamentação das atividades concedidas. Como consequência, qualquer medida
tomada ou quaisquer regras mais rígidas implementadas por tal agência
governamental poderão afetar adversamente as atividades da Companhia e,
consequentemente, o seu resultado operacional. A Companhia não pode assegurar
o êxito das negociações com o Poder Concedente para compensar a variação de
condições decorrentes de tais ações governamentais.
A redução no tráfego de veículos em decorrência de mudanças adversas nas
condições econômicas ou do aumento do preço dos combustíveis afetaria
adversamente os negócios da Companhia, sua condição econômicofinanceira e seu resultado operacional.
A redução do tráfego pode decorrer da desaceleração da atividade econômica, do
aumento da inflação, bem como do aumento do preço dos combustíveis. Ressaltase, também, que tal efeito pode estar diretamente relacionado às circunstâncias
pessoais dos usuários das rodovias ou indiretamente relacionado a uma retração da
economia em geral, levando ao uso reduzido de veículos comerciais. O nível de
tráfego em uma determinada rodovia também é influenciado por sua integração com
outras partes dos sistemas de rodovias federais e estaduais, bem como com outras
malhas rodoviárias que não estão sob a administração ou controle da Companhia.
A redução do tráfego, seja pelo fraco desempenho da economia ou pelo aumento
de preço dos combustíveis, poderá afetar adversamente os negócios da
Companhia, a sua condição financeira e o seu resultado operacional.
A concorrência com rodovias próximas e o desenvolvimento de outros
sistemas de transporte podem afetar as receitas da Companhia.
Atualmente a Companhia não possui, na maior parte de suas áreas de operação,
concorrentes diretas, entretanto está sujeita à competição de outros sistemas de
transporte coletivo, como o ferroviário e aéreo, sendo que o aumento na utilização
destes meios de transporte pode afetar o tráfego nas vias pedagiadas da Companhia
e, consequentemente, reduzir sua receita operacional.
h) Com relação à regulação dos setores em que a Companhia atua
A Companhia atua em um ambiente altamente regulado e seu resultado
operacional pode ser afetado adversamente por medidas governamentais,
tendo o Poder Concedente, inclusive, poder discricionário para determinar os

PÁGINA: 22 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

4.1 - Descrição dos fatores de risco
termos e condições aplicáveis à Concessão, impondo à Companhia aumentos
não previstos nos custos ou decréscimos não previstos nas receitas.
A principal atividade da Companhia, a exploração de malha rodoviária, é um serviço
público delegado à iniciativa privada por meio de um Contrato de Concessão firmado
com o Poder Concedente. Assim, a Companhia está sujeita a um ambiente
altamente regulado. Os contratos de concessão são contratos administrativos
regidos pelas leis brasileiras, as quais fornecem ao Poder Concedente

certa

discricionariedade para determinar, motivadamente, os termos e condições
aplicáveis à Concessão. Caso a Companhia tenha que efetuar investimentos
adicionais como resultado de uma medida não prevista no Contrato de Concessão,
ou, ainda, como resultado de medidas unilaterais do Poder Concedente, nas
hipóteses previstas na legislação, sua condição financeira e seu resultado
operacional podem ser afetados adversamente. Além disso, caso o Poder
Concedente determine formas de reajuste e de formação da tarifa de pedágio não
previstas no Contrato de Concessão, a receita operacional da Companhia poderá
sofrer efeitos adversos.
Adicionalmente, a Companhia não pode assegurar quais serão as ações futuras
tomadas pelos governos e em que medida, tais ações poderão afetar seu resultado
operacional. Caso a Companhia seja obrigada a proceder de maneira
substancialmente diversa daquela estabelecida em seu plano de negócio, seu
resultado operacional poderá ser adversamente afetado. Entretanto, é importante
ressaltar que qualquer ação por parte do Poder Concedente não previsto no
Contrato de Concessão é motivo para um reequilíbrio econômico-financeiro com a
Concessionária.
Os mecanismos para restabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro do
Contrato de Concessão podem ser implementados com atraso e/ou não gerar
aumento no fluxo de caixa no montante esperado ou tempestivamente.
Nos casos de ações discricionárias tomadas pelo Poder Concedente, divergentes
do previsto no Contrato de Concessão, como reajustes das tarifas de pedágios que
não os realizados para compensar os efeitos da inflação, solicitação de
investimentos adicionais, entre outros, a Companhia deve confiar num mecanismo
que poderá ser menos objetivo, previsto na legislação e em seu Contrato de
Concessão, que é o chamado equilíbrio econômico-financeiro. Esse mecanismo
permite que tanto a Companhia quanto o Poder Concedente busquem ajustes para
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acomodar as alterações imprevistas supervenientes à assinatura do Contrato de
Concessão que afetem os elementos econômicos acordados quando da outorga da
Concessão. Tais ajustes podem resultar na compensação por meio de alteração do
valor das tarifas, alteração no valor da outorga

variável

paga

ao Poder

Concedente, ajustes nos investimentos previstos, extensão do prazo de Concessão,
dentre outras possíveis formas, inclusive a combinação dos referidos mecanismos
de compensação.
O procedimento para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro pode ser
demorado e está sujeito à discricionariedade do Poder Concedente. Além disso, a
Companhia não pode assegurar que o restabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro se concretize em termos satisfatórios, o que pode afetar adversamente
os negócios da Companhia, a sua condição financeira e resultado operacional.
A Companhia está sujeita a diversas leis e regulamentos ambientais, de saúde
e de segurança que podem se tornar mais rígidos no futuro e resultar em
maiores despesas com investimentos de capital.
A Companhia está sujeita a ampla legislação federal, estadual e municipal relativa
à proteção do meio ambiente, da saúde e da segurança de seus integrantes e
usuários. O cumprimento dessa legislação é fiscalizado por órgãos e agências
governamentais, que podem impor sanções administrativas por eventual
inobservância ao que preceitua a referida legislação. A aprovação de leis e
regulamentos referentes à proteção do meio ambiente, à saúde e à segurança dos
integrantes e terceirizados pode criar padrões mais rígidos de conduta, acarretando
investimentos substanciais por parte da Companhia, causando um efeito material
adverso sobre a condição financeira da Companhia, os seus negócios e o seu
resultado operacional.
As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na
emissão ou renovação de licenças, assim como a eventual impossibilidade de
atender as exigências estabelecidas por tais órgãos ambientais no curso do
processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir,
conforme o caso, a instalação e a operação dos empreendimentos da Companhia.
A inobservância da legislação ambiental ou das obrigações que a Companhia
assumiu por meio de acordos judiciais poderá causar impacto adverso relevante na
imagem e no resultado da Companhia. Vale ressaltar que até o momento a
companhia não é parte em nenhum Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
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A rescisão unilateral antecipada do Contrato de Concessão pelo Poder
Concedente

poderá

impedir

a

realização

do

valor

integral

de

determinados ativos e causar a perda de lucros futuros sem uma indenização
adequada.
Em determinadas circunstâncias estabelecidas pela legislação e pelo Contrato de
Concessão, a concessão está sujeita à rescisão unilateral antecipada, caso em que
o direito de uso dos ativos da concessão será revertido ao Poder Concedente. Se
o Poder Concedente extinguir o Contrato de Concessão por caducidade, que é o
caso de inadimplemento grave por parte da Companhia, a indenização não
precisará ser prévia e/ou englobar os lucros cessantes, podendo o valor ser reduzido
a até zero, por meio de imposição de multas ou outras penalidades.
Além disso, tal processo de indenização demanda tempo e a Companhia não pode
garantir que a indenização devida pelo Poder Concedente seja suficiente para
compensar o lucro não auferido ou os investimentos não amortizados realizados
durante o prazo da Concessão.
i) Com relação aos países estrangeiros onde a Companhia atua
A Companhia não atua em países estrangeiros.
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4.2. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de
mercado a que o emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais
e a taxas de juros.
A Companhia está exposta a riscos de mercado, decorrentes de variações de taxas
de juros e inflação, riscos de crédito e riscos de liquidez.
Risco de Inflação
A Companhia está sujeita ao risco de inflação, uma vez que grande parte de suas
obrigações financeiras está atrelada ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(“IPCA”). Em 31 de dezembro de 2016, o saldo devedor da Companhia indexada a
IPCA era de R$ 1.860,1 milhões, sendo R$ 1.654,5 milhões correspondentes as
Debêntures e R$ 205,6 milhões do BNDES. Adicionalmente, a Companhia possui
contrato de Mútuo com Partes Relacionadas indexado ao IPCA, com saldo de R$
386,6 milhões em 31 de dezembro de 2016.
Por conta das operações indexadas pelo IPCA, a Companhia está exposta ao risco
do aumento da inflação que refletirá negativamente no valor de suas despesas
financeiras, no resultado e na liquidez. Entretanto, este risco é mitigado pela
correção da tarifa de pedágio, que também é indexada pelo mesmo indexador.
Risco de taxas de juros
A Companhia está exposta ao risco da Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”), uma
vez que parte de suas obrigações financeiras está atrelada à essa taxa flutuante,
que é definida pelo Banco Central do Brasil. O saldo devedor da Companhia
indexada a TJLP em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 302,2 milhões referente ao
empréstimo junto ao BNDES. Caso o Governo Federal aumente a TJLP, isso
refletirá em aumento das despesas financeiras, afetando adversamente a condição
econômico-financeira.
Análise de sensibilidade de variações na taxa de juros e inflação
Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos instrumentos financeiros a qual a
Companhia possuía exposição na data base de 31 de dezembro de 2016, foram
estabelecidos três cenários diferentes, sendo um provável e dois que possam
representar efeitos adversos para a Companhia.
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Como cenário provável (Cenário I) na taxa de juros TJLP e no índice de inflação
IPCA foram consideradas as projeções apresentadas abaixo (*):
Indicador 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

TJLP

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

IPCA

6,3%

4,8%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

* Fonte: Projeção Banco Santander – 06/01/2017

Para os dois cenários adversos na taxa de juros TJLP e no índice de inflação IPCA
foram consideradas uma alta de 25% sobre as projeções apresentadas acima como
cenário adverso possível (Cenário II) e 50% como cenário adverso extremo (Cenário
III).

Cenário I
Indicador

Provável

TJLP¹

7,5%

Cenário II
Adverso
possível
9,2%

IPCA¹

4,7%

5,9%

Cenário III
Adverso
extremo
10,9%
7,1%

¹Refere-se à média aritmética da projeção de 2016 a 2025 das taxas apresentadas acima.

Os valores de sensibilidade na tabela abaixo são de juros a incorrer dos
instrumentos financeiros sob cada cenário.
Análise de sensibilidade de variações na taxa de juros – TJLP
A sensibilidade de cada instrumento financeiro, considerando a exposição à
variação da taxa de juros TJLP, é apresentada na tabela abaixo:

Juros a incorrer (R$ mil)
Cenário I
Instrumento

Vencimento

Risco

Financiamento
BNDES

abr/25

Alta na
TJLP

Provável
90.211

Cenário II
Adverso
possível
106.106

Cenário III
Adverso
extremo
121.760

Análise de sensibilidade de variações no índice de inflação – IPCA
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A sensibilidade de cada instrumento financeiro, considerando a exposição à
variação do índice de inflação IPCA, é apresentada na tabela abaixo:
Juros a incorrer (R$ mil)
Cenário I
Instrumento

Vencimento

Financiamento
BNDES

mai/22

Debêntures

jul/24

Mútuo

out/25

Risco
Alta no
IPCA
Alta no
IPCA
Alta no
IPCA

Provável

Cenário II
Adverso
possível

Cenário III
Adverso
extremo

117.090

126.328

135.611

1.944.640

2.087.120

2.236.558

551.000

624.244

703.476

A administração desses instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégia
operacional, visando liquidez, rentabilidade e segurança.
Nessas operações indexadas pelo IPCA, a Companhia está exposta ao risco do
aumento da inflação que refletirá negativamente no valor de suas despesas
financeiras, entretanto, este risco é mitigado pela correção da tarifa de pedágio, que
também é indexada pelo mesmo indexador.
As análises de sensibilidade acima têm por objetivo ilustrar a sensibilidade às
mudanças em variáveis de mercado nos instrumentos financeiros. As análises de
sensibilidade são estabelecidas com base em premissas e pressupostos em relação
a eventos futuros. A Administração da Companhia revisa regularmente essas
estimativas e premissas utilizadas nos cálculos. No entanto, a liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos
estimados, devido à subjetividade inerente ao processo utilizado na preparação das
análises e às mudanças inerentes de mercado.
Riscos de Crédito
A Companhia não possui Riscos de Crédito.
Riscos de Liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia e monitorada
continuamente, a fim de garantir e assegurar um caixa suficiente para atender aos
compromissos da Companhia.
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4.3 - Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o
emissor ou suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas,
tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes
para os negócios do emissor ou de suas controladas, indicando:
Na presente data a Companhia é parte em um total de 714 (setecentas e quatorze)
processos judiciais de natureza cível e trabalhista, sendo 349 (trezentos e quarenta e
nove) no polo ativo e 365 (trezentos e sessenta e quatro) no polo passivo. Ainda, a
Companhia é parte interessada em 09 (nove) inquéritos civis, e 263 (duzentos e sessenta
e três) procedimentos administrativos relativos a notificações de supostas infrações
emitidas pelo Poder Concedente.
As ações nas quais a Companhia é autora consistem basicamente em 318 (trezentos e
dezoito) ações de desapropriação de área; 07 (sete) ações de obrigação de fazer
objetivando o remanejamento de interferências na faixa de domínio do Corredor Dom
Pedro I; 08 (oito) ações de cobrança visando ao reconhecimento de relação jurídica
entre Autora e Ré, bem como a condenação da Ré ao pagamento dos valores
vencidos e vincendos a título de remuneração pelo uso das faixas de domínio do Sistema
Rodoviário Corredor D. Pedro I; 01 (um) interdito proibitório que visa a compelir a
requerida a não realizar obras e serviços em faixa de domínio sem autorização da
Companhia; 01 (uma) ação de indenização por danos causados a viaduto objeto da
concessão por caminhão cegonha, 02 (duas) ações de reconvenção para pagamento de
valores relativos à utilização de faixa de domínio por empresa de distribuição de energia
elétrica; 01 (uma) ação de reconvenção para pagamento de valores relativos à tarifa de
fiscalização de acesso rodoviário por Posto de Gasolina; 01 (um) mandado de segurança
impetrado para que a autoridade se abstenha de exigir valores pagos a título de incidência
da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de: (i) salário
maternidade; (ii) férias; (iii) horas extras e seu adicional; (iv) adicionais noturno, de
insalubridade, de periculosidade e de transferência; (v) 13º salário; e (vi) prêmios e
gratificações não habituais; 01 (um) mandado de segurança impetrado para que a
autoridade se abstenha de exigir valores pagos a título de incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de: (i) auxílio-doença e auxílioacidente; (ii) terço constitucional de férias e férias indenizadas; e 01 (um) mandado de
segurança para inclusão do ISS nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS;
01 (uma) ação de Anulação de Débito Fiscal Cobrança de supostos créditos de ISSQN de
nov/2010 a nov/2015. devido a divergência na contagem da metragem da Rodovia; 06
(seis) ações declaratórias de nulidade de ato administrativo da ARTESP; 01 (uma) Ação
de Produção Antecipada de Provas Representam para acesso aos dados dos proprietários
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de veículos identificados como tendo sido utilizados para evasões (de 12/2015 até
02/2016) possíveis créditos para a Companhia as ações de cobrança, as ações de
indenização e as reconvenções.
As ações nas quais a Companhia é ré consistem basicamente em 192 (cento e
noventa e duas) ações cíveis e 167 (cento e trinta e três) ações trabalhistas, totalizando
359 (trezentos e cinquenta e nove) ações no polo passivo.
Os inquéritos civis são procedimentos investigatórios, de forma que não é possível para
a Companhia prever a probabilidade de sua materialização em posterior ação judicial,
nem mensurar o impacto financeiro decorrente de eventual confirmação dos fatos sob
investigação.
As notificações de infração do Poder Concedente são procedimentos administrativos que
visam apurar eventuais descumprimentos pela Companhia em relação a obrigações
assumidas nos termos do Contrato de Concessão. Nos casos envolvendo a Companhia,
até então recebidos, em caso de julgamento improcedente de suas defesas pela ARTESP,
a Companhia deverá pagar as penalidades previstas no Contrato de Concessão ou
questionar a legalidade da penalidade.
A Companhia apresenta a seguir uma breve descrição dos processos em que figura como
parte, de acordo com sua natureza:

Processos Cíveis
A Companhia figura no polo passivo de aproximadamente 192 (cento e oitenta e duas)
ações cíveis, sendo 02 (duas) ações de rito ordinário requerendo a condenação da
Companhia e da ARTESP na obrigação de isentar os veículos dos autores do
pagamento de pedágio; 03 (três) ações para manutenção de acesso dos autores para as
Rodovias do Corredor Dom Pedro; 04 (quatro) ações de obrigação de fazer requerendo
que seja a Companhia condenada, a permitir que empresa de energia elétrica realize
obras de ocupação transversal nas faixas de domínio das rodovias que compõem o
Corredor D. Pedro I; 02 (duas) ações de obrigação de fazer pela ocupação de faixa
de domínio sem condicionamento; 01 (uma) ação com pedido de liminar na qual se discute
se o valor cobrado pela Concessionária relativo ao acesso comercial trata-se de tarifa ou
tributo, bem como a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de tais valores; 03
(três) ações de usucapião na qual a Companhia foi intimada na qualidade de
administradora de imóvel contíguo a imóvel objeto de ação de usucapião; 01 (uma) ação
popular visando à suspensão das obras na rodovia SP-332; 01 (uma) ação de cobrança
de subcontratada alegando que não recebeu os valores pagos devidos a serviços
prestados; 01 (uma) ação de indenização objetivando recebimento de indenização
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decorrente de "fundo de comércio", pois a área em que está localizada a empresa foi objeto
de desapropriação; 01 (uma) ação de obrigação de fazer na qual a Autora informa que
teve o serviço de telefonia interrompido, razão pela qual suportou danos materiais e
morais; 01 (uma) ação aduzindo supostos danos materiais causados pela Companhia
quando da retirada dos bens e demolição da empresa em virtude de desapropriação; 01
(uma) ação de danos causados ao imóvel de propriedade do autor por obras de duplicação
na Rodovia Constâncio Cintra entre os Kms 71 e 75; e 172 (cento e cinquenta e oito) ações
de indenização, relacionadas a danos materiais e/ou morais decorrentes de colisões de
automóveis, atropelamentos de pessoas e/ou animais, bem como outros acidentes
ocorridos nas rodovias objeto da Concessão, sendo que 36 (trinta e seis) das ações de
indenização tramitam no Juizado Especial Cível, onde o valor da causa não excede a
quarenta vezes o salário mínimo vigente.
Adicionalmente, a Companhia figura no polo passivo em 04 (quatro) ações civis públicas,
versando sobre a legalidade da cobrança de pedágio e do processo licitatório e 02 (duas)
ações civis públicas para a Companhia se abster do fechamento do acesso localizado na
altura do km 136 da Rodovia SP-065 devido às obras das marginais da SP-065.
Abaixo, encontra-se uma breve descrição das ações consideradas relevantes pela
Companhia:
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Processo nº

0000805-46.2016.8.26.0695

a. Juízo

Juizado Especial Cível de Nazaré Paulista

b. Instância

1ª Instância

c. Data de Instauração

23/05/2016

d. Partes no Processo

Requerente: Roberta Gonçalves Marcondes
Requeridos: Concessionária Rota das Bandeiras

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$ 1.145,25

f.

Principais fatos

Questão envolvida: Em 1/10/2015 a requerente colidiu com objeto no KM
71 da Rodovia Dom Pedro I, sob concessão da requerida. O objeto
“ressolagem” se encontrava na faixa 1, portanto, não houve tempo hábil
para que fosse feito o desvio do objeto. A colisão causou danos no
veículo dirigido pela requerente (Fiat Idea Attractive 1.4).
A requerente afirma ainda que, em processo de ressarcimento perante a
ouvidora da concessionária, a requerida se absteve da culpa pois alega
integral cumprimento dos termos e exigências descritas em seu edital.
Conforme a legislação vigente, em 26/07/2016 as partes compareceram
a audiência de instrução, conciliação e julgamento. Nesta audiência a
magistrada competente julgou a ação de forma procedente, condenando
a requerida ao pagamento de R$1.145,25 para reparação de danos
materiais (pendentes de correção) com acréscimo de R$5.000,00
referente a reparação de dano moral (também pendente de correção).
No dia 06/08/2016 foi interposto pela requerida, através de seus
prepostos, recurso sob protocolo nº WNZP.16.70013629-6. Na data de
23/03/2017 foi proferida nova sentença, novamente favorável a
requerente, penalizando a requerida ao pagamento do valor atualizado de
R$8.895,44 (Dano material + dano moral corrigidos e atualizados). Em
10/04/2017 houve a extinção do processo como resultado do cumprimento
da sentença imposta a Concessionária Rota das Bandeiras.

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 669,82.
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Processo nº

1001098-77.2016.8.26-0281

a. Juízo

2ª Vara Cível de Itatiba

b. Instância

1ª Instância

c. Data de Instauração

17/03/2016

d. Partes no Processo

Requerente: EP
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$ 1.181,75

f.

Principais fatos

Questão envolvida: Trata-se de ação para ressarcimento de dano material.
Alega o requerente que na data de 14/07/2015 um funcionário da empresa
dirigia o automóvel VW/15.180, placas EAP-4546 na Rodovia Dom Pedro I,
altura do KM 07 quando seu veículo apresentou problemas. Após dirigir-se ao
acostamento para fazer a verificação dos danos, o motorista foi surpreendido
por dois indivíduos que vieram a subtrair seus bens que estavam dentro de seu
caminhão. Sob sentimento de medo, o motorista dirigiu até outro ponto da
rodovia em que se sentisse mais seguro para que então pudesse solicitar o
apoio da Concessionária Rota das Bandeiras. Solicitado o apoio, após a
chegada de um guincho, o caminhão danificado foi rebocado por um funcionário
da requerida até um posto mais próximo. Alega a requerente que, durante estre
trajeto em que o caminhão danificado esteve “atrelado” ao guincho da
concessionária, houve em certo ponto, proveniente de manobra brusca do
motorista que conduzia o guincho, dano material ao seu veículo, mais
especificamente no para-brisa e lataria. A requerente solicita através de ação
judicial que seu dano material seja indenizado, pois entende que a culpa dos
danos somente cabe a requerida. No 22/03/2016 o magistério convida as partes
litigantes para comparecer à audiência de conciliação marcada para o dia
03/06/2016 (Infrutífera). Em 22/06/2016 foi juntada contestação da requerida
aos autos. Arroladas testemunhas para audiência de instrução marcada para
20/09/2016. Em 01/02/2017 ação foi julgada procedente condenando a
concessionária ao pagamento de R$1.881,75 (pendente de acréscimo de juros
e correções) e R$1.500,00 ref. a honorários de sucumbência. Em 24/04/2017
magistério extinguiu a ação como resultado com cumprimento da sentença.

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 1881,75.
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Processo nº

0021647-79.2015.8.19.0219

a. Juízo

3ª Vara Cível do Rio de Janeiro – Barra da Tijuca

b. Instância

1ª Instância

c. Data de Instauração

13/07/2015

d. Partes no Processo

Requerente: Franco Pérsio Cesário
Requeridos: CRB/Auto Socorro Lucca Junior

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$ 22.000,00

f.

Principais fatos

Questão envolvida: Trata-se de processo ref. a reparação de danos materiais
causados por colisão com peça metálica na Rod. Dom Pedro I, KM 26 em
14/10/2014. Alega o requerente que enquanto dirigia na rodovia sob concessão
da requerida quando uma peça metálica se desprendeu do reboque de
propriedade da empresa Auto Socorro Lucca Junior (2ª Requerida) que presta
serviços para a primeira requerida. Como resultado do acidente o requerente
alega que teve que arcar com custos de taxi, passagens áreas além do dano
material causado ao veículo originário da colisão com a peça metálica. Marcada
para o dia 29/01/2016 audiência de conciliação e mediação conforme
legislação. A ação se resultou infrutífera fazendo com que a ação siga seu curso
processual. Pendente de sentença

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 22.000,00
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Processo nº

1003997-82.2015.8.26.0281

a. Juízo

2ª Vara Cível de Itatiba

b. Instância

2ª Instância

c. Data de Instauração

07/10/2015

d. Partes no Processo

Requerente:Ilissa Araújo Miceli
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$ 1.000.00

f.

Principais fatos

Questão envolvida: A requerente solicita a imagens de câmeras que podem
ter gravado colisão envolvendo seu veículo. O acidente ocorreu na Rod. Dom
Pedro I, KM 065 – Sentido litoral. O automóvel da requerente foi atingido por
um caminhão que prosseguia no mesmo sentido de seu veículo. Proveniente
desta colisão, o automóvel da requerente atravessou a pista e colidiu com um
terceiro veículo. O caminhão causador da colisão originária se evadiu do local.
Sem conseguir a identificação deste veículo, a requerente solicitou então as
imagens das câmeras que podem ter gravado este acidente para que, então,
possa ressarcir seus prejuízos. Em processo administrativo a concessionária
se negou a fornecer as imagens, ficando limitado a vítima somente a via
judicial para obtenção das imagens. Em primeira sentença, datada de
09/10/2015, o magistério deu parecer favorável a causa da requerente. A
contestação da primeira sentença ocorreu em 03/11/2015, porém, em
30/11/2015 novamente foi dado a requerente a procedência de sua ação. Em
15/12/2015 a requerente solicitou embargos de declaração para questionar a
sentença anteriormente tomada pelo magistério. O embargo foi tido como
improcedente e a concessionária condenada por litigância de má-fé, pois,
anteriormente havia dito através de processo administrativo que as imagens
somente poderiam ser mostradas através de ordem judicial. A concessionária
através de seus prepostos interpôs recurso de apelação e os autos foram
remetidos ao TJ/SP. Recurso não foi prosperado e desta forma a sentença
anterior foi mantida. Condenação no valor de R$3.000,00 ref. a honorários,
1% do valor da causa ref. litigância de má fé e indenização proporcional a 20%
do valor da causa.

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 1.000,00
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Processo nº

1002343-60.2015.8.26.0281

a. Juízo

1ª Vara Cível de Itatiba

b. Instância

2ª Instância

c. Data de Instauração

19/06/2015

d. Partes no Processo

Requerente:CCV MKT
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$ 42.150,00

f.

Principais fatos

Questão envolvida: Afirma requerente que um de seus funcionários trafegava
pela Rodovia Dom Pedro I, quando o veículo colidiu com um objeto na pista.
O objeto em questão, como veio se saber mais tarde, se trata de um “pedaço
de madeira”. Com o choque o veículo teve várias peças danificas. Vale
salientar que o veículo em questão é de grande valor emocional por se tratar
de um automóvel antigo, porém, em perfeito estado. Pleiteia o requerente a
indenização dos danos que seu veículo sofreu. Juntou-se aos autos a
contestação da requerida na data de 02/10/2015, com direito a réplica do
requerente. Após tentativa de conciliação no CEJUSC da comarca de Itatiba,
que se resultou infrutífera, foram arroladas testemunhas ao processo para
esclarecimentos, Em 06/07/2016 foi dado parecer favorável ao requerente
pois ficou evidente que a requerida falhou na prestação de serviço.
Condenada a requerida ao pagamento de R$42.150,00. Houve recurso
através de recurso de apelação em 26/07/2016. Em segunda instância o
recurso de apelação foi negado e a sentença anterior foi mantida. Coube então
a requerente a interposição de recurso especial em 03/11/2016, no momento
aguarda decisão.

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 42.150,00

PÁGINA: 36 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

Processo nº

1004685-74.2016.8.26.0292

a. Juízo

JEC - Jacareí

b. Instância

1ª Instância

c. Data de Instauração

02/06/2016

d. Partes no Processo

Requerente: Konrad Erich Stapf Bruch
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$8024,00

f.

Principais fatos

Questão envolvida: Requerente alega falha na prestação de serviço da
requerida. Teve seu pneu furado e solicitou guincho da CRB para auxilia-lo,
porém, houve demora excessiva por parte da Concessionária.
Alega que se sentiu ameaçado por estar em um trecho com alto índice de
acidentes. Argumenta que sua esposa acabou passando mal por conta do
calor excessivo que fazia naquele momento.
Contestação juntada em 28/07/2016 e sentença proferida em 15/12/2017,
sendo parcialmente procedente. Condenação ao pagamento de R$1.000,00
acrescido de juros e correções.

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 1.000,00

PÁGINA: 37 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Processo nº

0040382-02.2013.8.26.0577

a. Juízo

JEC - Jacareí

b. Instância

1ª Instância

c. Data de Instauração

23/08/2013

d. Partes no Processo

Requerente: Sivaldo dos Santos
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$28.082,34
Questão envolvida: Declara requerente que atropelou um animal (bovino) na
Rodovia Dom Pedro I – Norte. Em 13/09/2013 foi apresentada contestação.
Audiência de conciliação infrutífera ocorreu em 11/11/2013 e em 18/02/204
deu-se improcedência à ação por questão da responsabilidade subjetiva.
Aguarda decisão do recurso interposto pelo requerente.

f.

Principais fatos

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 40.000,00
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Processo nº

1000521-26.2013.8.26.0695

a. Juízo

Vara única – Nazaré Paulista

b. Instância

3ª Instância

c. Data de Instauração

19/04/2013

d. Partes no Processo

Requerente: Luiz Antonio Moraes Roldan
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$144.829,39

f.

Principais fatos

Questão envolvida: Alega o requerente que, dirigia na Rodovia Dom Pedro I –
KM 39+500 (Pista Norte) quando, após não conseguir desviar, veio a atropelar
um animal (equino). O acidente vitimou fatalmente filho do requerente.
Contestação juntada em 19/04/2013. Audiência de conciliação infrutífera
realizada em 03/07/2014. Sentença procedente onde condena a
concessionária ao pagamento de R$50.000,00 a cada um dos requerentes, o
que resulta então na quantia de R$100.000,00 (pendente de correção e
acréscimo de juros). Pagamento de pensão mensal no importe de 2/3 do
salário mínimo desde o falecimento até quando completaria 25 anos e de 1/3
do salário mínimo dos 25 aos 65 anos. Condenado ao pagamento de dano
material no valor de R$8.946,84 (necessária adição de juros e correção
monetária). Condena ainda ao pagamento das custas e honorários
processuais (10% sobre o valor de condenação). Embargos de declaração
juntados pela requerente em 05/03/2015 que foi parcialmente provido em
12/03/2015. Apelação juntada em 30/03/2015 e parcialmente procedente em
30/09/2015.Acórdão disponibilizado em 01/10/2015. Recurso especial
interposto em 02/02/2016 e encaminhado para o processamento de recurso
em 02/02/2016. Inadmitido recurso especial em 14/06/2016. Agravo de
Instrumento de Recurso Extraordinário ocorreu em 01/07/2016. Processo
encaminhado ao STJ em 18/10/2016.

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 415.000,00
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Processo nº

1001133-55.2013.8.26.0309

a. Juízo

3ª Vara Cível de Jundiaí

b. Instância

1ª Instância

c. Data de Instauração

31/03/2013

d. Partes no Processo

Requerente: Magib Farah
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$561.000,00
Questão envolvida: danos causados ao imóvel de propriedade do autor por obras da

f.

Principais fatos

ROTA na Rodovia Constâncio Cintra, entre os Kms 71 e 75. Processo recebido em
14/03/13. Em 21/03/13 protocolada contestação. Em 16/04/13 ciência da réplica e
aberto prazo para especificação de provas e para falar sobre 331. Em 16/04/13
protocolada petição pedindo provas e informando sobre interesse na conciliação. Em
26/04/13 publicada designação de audiência de conciliação para o dia 12/06/13, às
14:30hs. Em 12/06/13 realizada audiência de conciliação, infrutífera. Determinado que
o autor anexe aos autos prova da propriedade. Em 19/06/13 publicada determinação
para falar sobre matricula juntada. Em 30/08/13, autos ainda cls. Em 18/09/13 publicada
decisão saneando o feito, rejeitando as preliminares e determinando a realização de
perícia de engenharia. Em 26/09/13 distribuído Agravo de Instrumento no Tribunal de
Justiça. Em 26/09/13 protocolada petição em primeira instância comprovando o artigo
526 do CPC. Em 27/09/13 publicada intimação para ciência da cota do MP – que não
intervirá – e dos honorários do perito judicial. Em 02/10/13 publicada distribuição de AI
no TJSP sob o nº 2025933-87.2013.8.26.0000. Em 07/10/13 negado efeito suspensivo.
Em 07/10/13 protocolados quesitos e juntada guia de depósito dos honorários periciais.
Em 09/10/13 mantida decisão agravada pelo juízo de primeiro grau. Em 14/10/13
publicada decisão aprovando quesitos da EROTA e determinado perícia. Em 31/10/13
aberto prazo para falar sobre o laudo pericial. Em 02/12/13 aberto prazo para perito
judicial falar sobre impugnações e pedidos de esclarecimentos. Em 03/12/13 publicada
designação de julgamento do Agravo de Instrumento pela 1ª Câm. de Dir. Público para
o próximo dia 10/12/13, Rel. Vicente de Abreu Amadei. Em 13/12/13 publicada decisão
negando provimento ao agravo. Em 18/12/13 publicada decisão para efeitos recursais.
Em 09/01/14 aberto prazo para falar sobre esclarecimentos de folhas 322/328. Em
09/01/14 protocolada manifestação. Em 27/06/14 determinado que se oficie para o
delegado encarregado do IP fornecendo a ele senha para que tenha acesso aos autos.
Em 03/09/14 aberto prazo para partes falarem se têm interesse na prova oral. Em
09/09/14 protocolado ROL. Em 12/09/14 determinada expedição de precatórias. Em
24/10/14, na CP 3036955-28.2014.8.26.0021, Setor de CPs da Capital designada
audiência para a oitiva das testemunhas do autor para o dia 24/02/15, às 15:30hs. Em
10/12/14 determinada retirada de CP expedida para as testemunhas da ROTA. Em
20/01/15, na CP 0008285-27.2014.8.26.0281, designada audiência para oitiva das
testemunhas da ROTA para o dia 04/05/15, às 16:30hs. Em 24/02/15, na CP de SÃO
PAULO, realizada oitiva de testemunhas do autor. Em 04/05/15 realizada audiência na
CP de ITATIBA com oitiva de MAURO e BRUNO. Desistimos da oitiva de PAULO
CONTI. Em 01/06/15 publicado encerramento de instrução e abertura de prazo para
oferecimento de memoriais. Em 16/06/15 protocolados memoriais. Em 16/07/15 autos
cls. Para sentença. Em 19/01/16 publicada sentença determinando que a ROTA
cumpra uma série de obrigações em relação à manutenção da propriedade do autor e
condenando-a em R$ 10.000,00 de danos morais. Em 01/02/16 protocolado recurso de
apelação. Em 18/02/16 recebidos recursos de apelação de ambas as partes e aberto
prazo para resposta. Em 23/02/16 protocoladas contrarrazões de apelação. Em
29/06/16 autos entrados no TJSP. Em 28/07/16 ORDEM DO DIA PARA OS
JULGAMENTOS EM SESSÃO ORDINÁRIA DA(O) 1ª CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO A REALIZAR-SE EM 9 DE AGOSTO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), Relator
Marcos Pimentel Tamassia¸ Em 28/07/16 informado interesse na sustentação oral. Em
09/08/16 realizada sustentação oral, sendo pedida vista pelo revisor (o relator negava
provimento aos recursos). Em 23/08/16 realizado julgamento em continuação, sendo
negado provimento à unanimidade. Em 26/08/16 publicado resultado do julgamento.
Em 31/08/16 publicado acórdão para efeitos recursais. Em 02/09/16 protocolados
embargos. Em 17/10/16 negado provimento aos embargos. Em 07/11/16 protocolados
RESP e RE

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 15.000,00
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Processo nº

0017198-33.2012.8.26.0292

a. Juízo

3ª Vara Cível de Jacareí

b. Instância

2ª Instância

c. Data de Instauração

22/11/2012

d. Partes no Processo

Requerente: Maria das Graças Silva Vilar
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$14.170,01
Questão envolvida: colisão do veículo com animal (mula) na Rodovia Romildo
Prado, Km 2+700, sentido Oeste (SP 063)

f.

Principais fatos

Andamento: Processo recebido em 05/02/13. Em 21/02/13 protocolada
contestação. Em 05/03/13 aberto prazo para réplica. Em 26/04/13 aberto prazo
para especificação de provas. Em 29/04/13 protocolada especificação de provas.
Em 15/05/13 repelida preliminar e deferida prova oral, inclusive com
determinação para rol. Em 16/05/13 protocolados embargos de declaração e
agravo retido. Em 24/05/13 protocolado ROL. Em 13/06/13 publicada decisão
acolhendo os embargos para determinar que a autora junte aos autos as últimas
declarações de renda. Em 07/08/13 publicada designação de audiência para o
dia 16/10/13, às 15hs. Em 16/10/13, na CP nº 1010546-92.2013.8.26.0309, 1ª
Vara Cível de Jundiaí, determinado que se anexe documento que se encontra
ilegível. Em 17/10/13 realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva
da testemunha da autora (motorista do caminhão). Em 18/03/14, na CP nº
1010546-92.2013.8.26.0309, da 1ª Vara Cível de Jundiaí, foi designada
audiência para oitiva da testemunha Pedro Edison Luiz, para o próximo dia 14 de
Maio de 2014, às 14:00h. Em 14/05/14 realizada audiência com oitiva da
testemunha da ROTA em JUNDIAI. Em 02/09/14 encerrada a instrução e aberto
prazo para memoriais. Em 11/09/14 protocolados memoriais. Em 03/12/14
publicada sentença julgando procedente ação. Em 10/12/14 protocolado recurso
de apelação. Em 02/02/15 recebido recurso e aberto prazo para resposta. Em
15/04/15 autos entrados no TJSP

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 20.000,00
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Processo nº

0007987.02.2011.8.26.0229

a. Juízo

2ª Vara Cível de Hortolândia

b. Instância

2ª Instância

c. Data de Instauração

21/06/2011

d. Partes no Processo

Requerente: Dionisio Raymundo da Silva
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$7.470,00
Questão envolvida: veículo atingido por pedra caída de barranco no Km 136
da Rodovia Dom Pedro, que estava em obras

f.

Principais fatos

Andamento: Processo recebido em 14/08/12. Em 29/08/12 protocolada
contestação. Em 11/10/12 aberto prazo para réplica. Em 12/04/13 aberto
prazo para especificação de provas. Em 17/04/13 protocolada
especificação de provas. Em 24/11/14 verificado que o processo está cls.
para despacho desde Fevereiro de 2014. Em 27/01/15 publicada sentença
de procedência que condenou ROTA a pagar R$ 7.470,00, mais 10% de
honorários. Em 10/02/15 protocolada apelação. Em 30/07/15 recebido
recurso e aberto prazo para resposta.

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 14.000,00
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Processo nº

0001780-34.2011.8.26.0666

a. Juízo

Vara Única – Arthur Nogueira

b. Instância

1ª Instância

c. Data de Instauração

04/04/2011

d. Partes no Processo

Requerente: Cesar Augusto Ros
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$4.444,50
Questão envolvida: colisão do autor com animais (cavalos) na Rodovia SP 332,
sentido Cosmópolis – Arthur Nogueira (km 146-600mts)

f.

Principais fatos

Andamento: Processo recebido em 21/06/12. Em 29/06/12 protocolada
contestação. Em setembro de 2012 aberto prazo para réplica. Em 28/05/13
conferido site do TJ com informação de cls. em 18/04/13. Em 19/08/13 autos cls.
Em 23/10/13 aberto prazo para autor falar sobre contestação e determinada
especificação de provas com ROL. Em 04/11/13 protocolada especificação de
provas com ROL. Em 06/10/14 publicada decisão acolhendo os embargos de
declaração da ROTA para determinar ao requerente que junte aos autos cópias
das NFs dos gastos, se existentes. Em 12/11/14 realizada audiência de instrução,
com oitiva de uma testemunha da ROTA. Proferida sentença acolhendo os danos
materiais. Afastados os morais. Em 17/11/14 interposto recurso de apelação. Em
26/03/15 recebido o recurso e aberto prazo para contrarrazões. Em 19/05/15
autos entrados no TJSP. Em 10/06/15 publicado: PRÓXIMOS JULGAMENTOS
Seção de processamento do(a) 31ª Câmara de Direito Privado A REALIZAR-SE
EM 16 DE JUNHO DE 2015 (TERÇA-FEIRA), NA SALA 510 - 5º ANDAR PALÁCIO DA JUSTIÇA, COM INICIO ÀS 10:00 HORAS. Relator Antonio Rigolin
- Revisor Adilson de Araujo. Em 22/06/15 dado parcial provimento ao recurso
para reduzir condenação nos danos materiais e reputar recíproca a
sucumbência. Em 18/11/15 retornados autos para primeira instância. Em
MAR/16 ainda se aguarda a liquidação da sentença pelo /autor. Em 28/07/16 sem
novidades. Em 31/08/16 verificados os autos.

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 12.000,00
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Processo nº

0001648-24.2012.5.15.0140

a. Juízo

VT - Atibaia

b. Instância

2ª Instância

c. Data de Instauração

10/08/2012

d. Partes no Processo

Requerente: Magda Coelho de Nakakura
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$46.222,23
Ação trabalhista onde sustenta direito a horas in intinere, PLR, e indenização de
estabilidade provisória, intervalo intrajornada e etc.
Audiência INI marcada para 18/09/2012, contestação realizada pela requerida em
11/09/2012. Audiência adiada

f.

Principais fatos

Elaboração de laudo pericial em 21/11/2012. Audiência realizada em 25/09/2013,
porém, resulta-se infrutífera. Julga sentença parcialmente procedente em
18/10/2013. Requerente interpõe recurso em 26/11/2013.
Remetido ao TRT 15 para analise recursal.

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do
processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 12.606,11
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Processo nº

0003025-30.2012.5.15.0140

a. Juízo

VT - Atibaia

b. Instância

2ª Instância

c. Data de Instauração

19/12/2012

d. Partes no Processo

Requerente: Juliana Ares Mansur
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos

R$23.682,00

f.

Reclamação trabalhista em que pleiteia direitos a respeito de horas in itinere, PLR,
período de indenização e etc.
16/04/2013: Audiência URT
Em 04/02/2014 encerrada a instrução processual, julgamento marcado para o dia
20/02/2014. Designação de audiência de conciliação em 29/09/2016.
Audiência conciliadora frutífera.
Homologado acordo em 29/09/2016.

Principais fatos

g. Chance de Perda (provável, possível ou remota)

Remota

h. Análise do impacto em caso de perda do
processo

Não há

i. Valor provisionado (se houver provisão)

R$ 12.093,05
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Processo nº

0000945-04.2013.5.15.0126

a. Juízo

2ª VT/Paulinía

b. Instância

2ª Instância

c. Data de Instauração

31/07/2013

d. Partes no Processo

Requerente: Cintia Medrado Santos
Requeridos: CRB

e. Valores, bens ou créditos envolvidos R$36.000,00
Objeto da ação: Adicional de periculosidade e/ou insalubridade e honorários advocatícios
31/07/2013 - Processo autuado. Audiência UNA marcada para 17/10/2013 às 12h35min.
13/08/2013 - Recebimento da inicial na empresa
11/09/2013 - Aguardando audiência

f.

Principais fatos

17/10/2013 - Foi designada perícia para apuração de eventual ambiente insalubre e periculoso que será
realizada no dia 20/11/2013, às 11horas, no local em que a reclamante trabalhou.
18/12/2013 – O laudo pericial será publicado no mês de janeiro de 2013 com vencimento em 31/01/2014.
25/04/2014 – Publicação de despacho para que as partes digam se pretendem a produção de outras
provas.
07/08/2014 – Audiência de instrução e julgamento realizada. Autos conclusos para prolação de sentença.
23/09/2014 – Julgamento: julgado procedente em parte o pedido – Disponibilização da sentença apenas
em 03/10/2014.
13/10/2014 – Protocolo de Recurso Ordinário pela Reclamada. Depósito recursal no valor de
R$7.485,83 (sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos).
09/12/2014 – Remessa ao TRT 15ª Região para processar o recurso
12/01/2015 – Recurso distribuído para a Segunda Turma (3ª Câmara), Relator Desembargador Edmundo
Fraga Lopes.
22/05/2015 – Publicado acórdão: “conhecer do recurso Concessionária Rota das Bandeiras S.A. e o
prover em parte para determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o salário mínimo
nacional, nos termos da fundamentação, mantendo, no mais, a r. sentença, inclusive quanto aos valores
arbitrados.”
02/07/2015 – Remetidos e recebidos os autos para Secretaria da 2ª Turma para julgar em mesa
06/07/2015 – Protocolo de renúncia de mandato pelo reclamante
31/07/2015 – Andamento inalterado
18/08/2015 – Incluídos os embargos de declaração para julgamento
28/08/2015 – Acórdão publicado: conhecer e não acolher os embargos de declaração de Concessionária
Rota das Bandeiras S.A., nos termos da fundamentação.
04/09/2015 – Interposição de recurso de revista. Complementação de depósito recursal no valor de
R$514,17 (quinhentos e quatorze reais e dezessete centavos).
17/09/2015 – Remetidos os autos para digitalização
05/10/2015 – Conclusos os autos para decisão de admissibilidade do Recurso de Revista.
27/11/2015 – Aguardando julgamento de Recurso de Revista.
15/12/2015 – Foi autuado um Agravo de Instrumento no Recurso de Revista interposto pela CRB.
29/01/2016 – Publicação de despacho no Agravo de Instrumento do Recurso de Revista, o qual manteve
o despacho agravado, concedendo prazo para apresentação de contraminuta e contrarrazões.
01/02/2016 – Petição juntada pela reclamante apresentando contraminuta ao Agravo de Instrumento.
02/03/2016 - Andamento inalterado
08/03/2016 – Remetidos os autos para o TST para julgar o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista.
18/04/2016 – Remetidos os autos para o TRT da 15ª Região para prosseguimento
26/04/2016 – Termo de Abertura de Liquidação (processo migrado para o sistema PJE)
08/09/2016 – Proferido despacho concedendo prazo de 10 dias para a reclamante apresentar cálculos e
prazo de 10 duas sucessivos para a reclamada se manifestar acerca dos cálculos
16/09/2016 – Cálculos apresentados pela reclamante (Valor Líquido apurado até 01/09/2016 R$ 8.373,89)
10/10/2016 – Manifestação da CRB acerca dos cálculos apresentados pela reclamante (Valor Líquido
apurado até 01/10/2016 R$ 2.027,02 / Total Geral da execução até 01/10/2016 R$ 4.439,29)
30/11/2016 – Andamento inalterado

g. Chance de Perda (provável, possível Remota
ou remota)
h. Análise do impacto em caso de perda Não há
do processo
i. Valor provisionado (se houver
provisão)

R$ 4.439,29
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Ações Civis Públicas
A Companhia integra o polo passivo de ações civis públicas nas quais se discute a
legalidade da cobrança de pedágio em determinadas localidades:

Processo nº

150.01.2009.005374-8

a. Juízo

Vara Única do Fórum de Cosmópolis

b. Instância

2ª

c. Data de Instauração

15/12/2009

d. Partes no Processo

Requerente: Associação de Amigos dos Bairros Coqueiro, Uirapuru e
Capela de Cosmópolis – AABCUCC
Requeridos: Companhia, Poder Concedente e o Estado de São Paulo

e. Valores, bens ou créditos
envolvidos

f. Principais fatos

g. Chance de Perda (provável,
possível ou remota)
h. Análise do impacto em caso de
perda do processo
i. Valor provisionado (se houver
provisão)

Concessão de liminar para suspender a execução do contrato assinado entre os requeridos
e todos os seus efeitos decorrentes relativos ao edital nº 002/2008, em função da suposta
ilegalidade e inconstitucionalidade que inquinariam o processo licitatório referente ao lote D.
Pedro I. Subsidiariamente requer a autora a proibição da cobrança do pedágio na SP 332
até o final do processo ou até que seja promulgada lei instituindo a referida taxa com valor
módico, bem como a lei que autoriza o processo de concessão em questão, desde que
seja colocada a disposição do usuário rota alternativa, sem pedágio, com fundamento no
direito básico do consumidor em respeito aos interesses urbanísticos da Região
Metropolitana de Campinas.

Em 22 de dezembro de 2009 foi concedida liminar reduzindo o preço do pedágio para
R$ 2,50, valor este supostamente proporcional à quilometragem percorrida pelo maior
número de usuários, sob pena de multa diária de R$ 15 mil. Interposto Agravo de
Instrumento pela Companhia, foi
proferida
decisão
indeferindo
o
efeito
s u s p e n s i v o pleiteado. Contra esta decisão, em 08 de janeiro de 2009, a
Companhia interpôs Agravo Regimental, sendo indeferida a liminar. Paralelamente, a
Fazenda do Estado e a ARTESP interpuseram Agravo de Instrumento, também
c o n t r a a d e c i s ã o l i m i n a r , ao qual foi concedido o efeito suspensivo, em
29 de janeiro de 2010. Diante disso, em 05 de fevereiro de 2010, a Autora apresentou
petição requerendo a antecipação da tutela para que seja atendido o pedido subsidiário
constante na inicial. Em 17 de fevereiro de 2010, o Ministério Público proferiu cota pelo
indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado pela Autora. Em 24 de fevereiro
de 2010 a Companhia apresentou contestação e em 04 de março de
2010 foram acostadas aos autos as contestações apresentadas pelo Estado de São
Paulo e pelo Poder Concedente. Aguarda-se réplica pela Autora. O Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo negou provimento aos agravos interpostos, determinando a
redução do preço do pedágio, por meio de acórdão pendente de publicação e em
face do qual ainda são c a b íve is recursos p e l a s p a r t es .
Mediante a
comunicação d e s t a decisão do Tribunal de Justiça ao juízo de primeira instância,
este determinou a redução do preço do pedágio para R$ 2,50, em 14.06.2010 o Estado
de São Paulo interpôs suspensão de liminar junto ao STJ e ao STF. Em 21 de dezembro
de 2010 o STJ proferiu decisão deferindo o pedido de suspensão de liminar pleiteado
pelo Estado de São Paulo. Em 16 de março de 2011 foi negado provimento ao agravo
regimental interposto ao STJ contra a decisão que deferiu a suspensão da liminar.
Em 07 de ju l ho d e 2 0 1 1 a d e c i s ã o d o STJ transitou em julgado. -26.03.14:
deferida prova pericial. -07.04.14: CRB interpôs agravo de instrumento contra a
decisão que não apreciou as preliminares e determinou a realização de prova
pericial, bem como que as requeridas adiantassem os honorários periciais. 08.05.14: publicada decisão nos autos do agravo nº 2054130-18.2014.8.26.0000,
dando-lhe provimento para determinar o conhecimento das preliminares antes do
mérito e para reformar o deferimento da prova pericial para a finalidade declarada.
02/10/15: publicação. Recurso não provido.
09/10/15: interposto Agravo Regimental.
15/12/15: Agravo regimental não provido.
07/03/16: transitado em julgado.
22/03/16: Baixa definitiva dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Possível

Foi atribuído à causa o valor de R$ 2.500,00, porém de acordo com os advogados externos da
Companhia não é possível estimar o valor efetivamente envolvido.

Não há
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Processo nº

0001763-32.2010.8.26.0666

a. Juízo

Vara Única do Foro Distrital de Artur Nogueira

b. Instância

1ª

c. Data de Instauração

13/04/2010

d. Partes no Processo

Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requeridos: Companhia, OII, OSEC e o Município de Engenheiro Coelho

e. Valores, bens ou
créditos envolvidos

f. Principais fatos

g. Chance de Perda
(provável, possível ou
remota)

Concessão implementar sistema de cobrança de pedágio que leva em conta os quilômetros efetivamente
rodados, bem como proibir o bloqueio da Estrada Municipal Lagoa Bonita/Valter Boguer – ECR 12

Em 03 de setembro de 2010 foi apresentada contestação pela Concessionária, OII e OSEC. Em 05 de janeiro
de 2011, proferida decisão indeferindo o pedido liminar pleiteado na petição inicial. Em 19 de janeiro de 2011
o MP opôs embargos de declaração. Em 28 de junho de 2011 o juiz não reconsiderou a decisão objeto do
agravo. Em 22 de julho de 2011, publicado acórdão que deu provimento parcial ao agravo interposto para que
a Concessionária se abstenha de bloquear a Estrada da Lagoa Bonita/Valter Boguer – ECR 12. Em 17 de
novembro de 2011, interposto recurso especial e extraordinário contra o acórdão que julgou o agravo de
instrumento. 15.02.13: publicado despacho intimando as partes para que especifiquem os fatos alegados em
outras provas ou se concordam com o julgamento antecipado. - 26.03.13: CRB peticionou requerendo q u e
sejam analisadas as preliminares e especificando provas. - 02.07.2013: autos conclusos desde 09.04.2013.
- 02.09.2013: autos conclusos. - 04.10.2013: cota do MP e cls em 23.09.2013. 01.11.2013: autos permanecem conclusos. - 03.12.2013: autos conclusos.
- 27.12.2013: 04.12.2013 Despacho: “Vistos. Para continuidade do feito necessária a apreciação da
preliminar de litisconsórcio passivo necessário arguida pelas partes requeridas em sede de contestação (fls.
341/385). Em eventual procedência da demanda, a alteração nos valores cobrados na praça de pedágio alterará
o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, que tem como Poder Concedente ambas as
pessoas mencionadas pelas requeridas. Dessa forma, acolho a preliminar de litisconsórcio passivo
necessária do Estado de São Paulo e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do
Estado de São Paulo – ARTESP, posto que o caso dos autos se enquadra no artigo 47 do CPC.
Providencie a serventia a inclusão das litisconsortes no pólo passivo, junto ao cadastro dos autos. Providencie
a parte requerida a citação dos litisconsortes (art. 47, parágrafo único, CPC). Int.” 11.12.13 – Embargos de
Declaração opostos pela Rota das Bandeiras 27.02.14 – Autos conclusos para despacho. 08.04.14 – Autos
conclusos para apreciação de nossos embargos. 18.06.14 – Publicado despacho acolhendo os embargos
opostos pela Rota: “Com razão a parte, posto que dispõe o art. 47, parágrafo único do CPC que "o juiz ordenará
ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena
de declarar extinto o processo.". Dessa forma, corrijo o último parágrafo da decisão retro para constar o seguinte:
Providencie a serventia a citação dos litisconsortes.” 26.08.14 – carta precatória juntada nesta data (Estado de
São Paulo) 24.09.14 – carta precatória juntada nesta data (Artesp). 05.01.15 – Em 25.11.14, a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo e a Artesp apresentaram Contestação.
12.06.2015: Decisão informando do Acórdão proferido, abrindo vista ao Ministério Público para se manifestar em
Réplica e determinando que a Fazenda Pública e Artesp especifiquem se pretendem produzir provas e se
concordam com o julgamento antecipado.
19.01.11: o MP interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para reduzir o
preço do pedágio cobrado na praça do KM 159,7, até o limite de R$2,45, bem como para impedir o bloqueio da
Estrada da Lagoa Bonita/Estrada Valter Boguer.
22.07.11: publicado acórdão que deu parcial provimento ao agravo interposto para que a CRB se abstenha de
bloquear a Estrada da Lagoa Bonita/Estrada Valter Boguer ECR 12;
17.11.11: interpostos recursos especial e extraordinário contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento.
07.10.13: negado seguimento aos recursos.
18.10.13: interpostos Agravos.
09.01.14: Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça
21.01.14: Autos distribuídos no STJ PROCESSO - AREsp 461747.
Conclusos ao Ministro Relator Humberto Martins – Segunda Turma.
10.03.14: Resultado do julgamento: conhecido o recurso da Concessionária Rota das Bandeiras e outros e provido
em parte.
31.03.14: Transitado em julgado
31.03.14: autos com baixa definitiva para Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
18.09.14: autos remetidos ao Relator Des. Rubens Rihl. Despacho: fls. 716/730: manifestem-se o Ministério
Público. Após, tornem conclusos. Intimado o MP. Em 03.11.14 – cota MP para envio à Procuradoria.
10.12.14: Julgamento acolhendo os Embargos de declaração da Concessionária.
16.12.2014: Acórdão acolhendo os Embargos de Declaração.
12.03.15: autos remetidos à vara de origem.
31.03.16 – publicada sentença de improcedência da ação.
18.10.16 – autos distribuídos no TJ/SP – distribuído ao Relator Des. Ponte Neto (auxiliando o Des. Bandeira Lins)
– 8ª Câmara de Direito Público
25.10.16 – Autos remetidos à Procuradoria para parecer.
06.12.16 – autos devolvidos da Procuradoria e conclusos com o Relator Des. Ponte Neto.

Possível

Foi atribuído à causa o valor de R$ 10 mil, porém de acordo com os
h. Análise do impacto em advogados externos da Companhia não é possível estimar o valor efetivamente envolvido.
caso de perda do processo
i. Valor provisionado (se Não há
houver provisão)
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Processo nº

0003926-82.2010.8.26.0666

a. Juízo

Vara Única do Foro Distrital de Artur Nogueira

b. Instância

1ª

c. Data de Instauração

04/08/2010

d. Partes no Processo

e. Valores, bens ou créditos
envolvidos

f. Principais fatos

g. Chance de Perda (provável,
possível ou remota)
h. Análise do impacto em caso
de perda do processo
i. Valor provisionado (se
houver provisão)

Requerente: Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de
Engenheiro Coelho – ACIEC Requeridos: Companhia e a
ARTESP
Questionando a existência da praça de pedágio de Engenheiro Coelho, na SP – 332, com pedido
liminar para coibir a cobrança do pedágio, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor para R$
2,60 (automóveis) e
1,30(motos).
Em 26 de novembro de 2010 a ação foi contestada pela Companhia. Em
01 de dezembro de 2010 foi publicada a decisão em que o juiz informa que aguardará o término da
fase postulatória. Em 06 de dezembro de
2010 a ACIEC protocolou pedido de reconsideração da decisão que
postergou a analise do pedido de liminar. Em 05 de abril de 2011, apresentada réplica pela ACIEC. Em
04 de agosto de 2011, proferida decisão sem reconsiderar a decisão proferida postergando a análise
do pedido liminar, indeferindo a justiça gratuita da ACIEC e determinando que se aguarde o ciclo
citatório para a apresentação de réplica. Em 06 de dezembro de 2011 a ACIEC protocolou petição
apresentando Imposto de Renda, para comprovar inexistência de fonte de renda própria, pleiteando a
reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita. Em 17 de maio de 2012 houve despacho do
juiz deferindo a assistência judiciária gratuita. Em 25 de setembro de 2012 houve despacho direcionado
ao autor para providenciar a impressão da carta precatória. 29.10.2012: carta precatória juntada. - 04.10.2013: sem novidades.01.11.2013: sem novidades. - 03.12.2013: Despacho de fls.: “Manifeste- se o requerente a respeito
das folhas 425/427.”- 27.12.2013: Em
17.12.2013 - Publicado Despacho de fls.: “Manifeste-se o requerente a respeito das folhas 425/427.”
10.01.14 – petição da Autora informando o andamento da carta precatória. -07.10.14 – autos conclusos
para despacho. -07.11.14 – publicado despacho em 04.11 : Embora os autos sejam digitais, não incumbe
ao Juízo deprecado, mas à parte autora a perfeita instrução da Carta Precatória. Defiro prazo de 30 dias
para que a autora comprove a distribuição da Carta Precatória, que deverá ser instruída com cópias
suficientes da inicial para citação de todos os requeridos, procuração e demais peças processuais
indispensáveis ao realização do ato deprecado. Intime-se. -05.01.15: Em 10.11, foi juntada a
comprovação da distribuição da carta precatória, conforme determinado no despacho anterior.
16.09.16 – publicado despacho: “Registra-se que a correquerida Concessionária Rota das Bandeiras S/A
compareceu espontaneamente nos autos às fls. 228/290. Considerando ser a parte autora beneficiária da
justiça gratuita, conforme fls. 417, proceda-se a serventia a distribuição da carta precatória de fls. 418
para citação das correqueridas Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do
Estado de São Paulo – ARTESP e Estado de São Paulo”

Possível
Foi atribuído à causa o valor de R$ 2.500,00, porém de acordo com os
advogados externos da Companhia não é possível estimar o valor efetivamente envolvido.
Não há
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Processo nº

0009825-52.2010.8.26.0281

a. Juízo

Vara Civil de Itatiba - SP

b. Instância

1ª

c. Data de Instauração

27/12/2010

d. Partes no Processo

Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requeridos: Companhia, OII, OSEC, ARTESP e Estado de São Paulo.

e. Valores, bens ou
créditos envolvidos

f. Principais fatos

g. Chance de Perda
(provável, possível ou
remota)

Pede liminarmente a isenção da cobrança de pedágio na SP 360 até o término das obras na rodovia,
ou, subsidiariamente, até a duplicação do trecho Jundiaí/Itatiba, na SP 360.
Em 30 de dezembro de 2010 foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar pleiteado pelo Ministério Público.
Em 28 de janeiro de 2011 foi negado efeito suspensivo ao recurso interposto pelo MP, com a ressalva de que
a Concessionária deveria colocar avisos em seus postos de cobrança acerca da existência da Ação Civil Pública.
Em 29 de março de
2011 a Concessionária apresentou Contestação. Em 25 de maio de
2011 foi proferida decisão retratando a decisão que indeferiu o pedido liminar, para suspender a cobrança de
pedágio na praça instalada na Rodovia SP-360 até a duplicação do trecho do km 66,5 ao 81,7. Em 31 de maio
de 2011 a Concessionária interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente o pedido
liminar. Em 06 de junho de
2011 foi concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Concessionária, com do julgador
de que a Concessionária deveria colocar avisos em seus postos de cobrança acerca da existência da Ação
Civil Pública. Em 01 de dezembro de 2011, publicado Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pela Concessionária. Em 05 de dezembro de 2011 a Concessionária apresentou manifestação,
aduzindo quanto à adequação dos serviços que estão sendo prestados, bem como da legalidade da cobrança
do pedágio, requerendo que a demanda seja julgada improcedente. Em 04 de junho de 2012 foi publicada
sentença de parcial procedência da ação, para condenar os réus a isentarem de pedágio, na Rodovia
Engenheiro Constâncio Cintra (SP 360), os veículos dos munícipes de Itatiba, moradores e trabalhadores
dos bairros segregados e foi interposto recurso de apelação pelo Autor. Em 13 de julho de 2012 a
Companhia apresentou as contrarrazões de apelação. Em 23 de agosto de 2012 foi interposta apelação da
Companhia. Em 20 de setembro de 2012 foi proferida decisão recebendo o recurso de apelação nos efeitos
suspensivo e devolutivo. Em eventual procedência da demanda, a alteração nos valores cobrados na praça
de pedágio alterará o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão, que tem como Poder
Concedente ambas as pessoas mencionadas pelas requeridas. Dessa forma, acolho a preliminar de litisconsórcio
passivo necessária do Estado de São Paulo e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo – ARTESP, posto que o caso dos autos se enquadra no artigo 47 do CPC.
Providencie a serventia a inclusão das litisconsortes no pólo passivo, junto ao cadastro dos autos. Providencie
a parte requerida a citação dos litisconsortes (art. 47, parágrafo único, CPC). Int.” 13.07.12: a CRB apresentou
as contrarrazões de apelação
23.08.12: interposta apelação da CRB -20.09.12: decisão recebendo o recurso de apelação nos efeitos
suspensivo e devolutivo. -20.05.13: autos remetidos os Autos para o Tribunal de Justiça. -05.06.13: Em 28.05.13,
autos cadastrados no Tribunal de Justiça – Seção de Direito Público – 0009825-52.2010.8.26.0281. -02.07.13:
Distribuído a 6ª Câmara de Direito Público – Relatora Des. Maria Olívia Alves. Autos enviados à Procuradoria
para parecer -23.07.13: Autos recebidos pela Relatora Maria Olivia Alves.
27.12.13: autos permanecem conclusos. -08.04.14: autos conclusos com a Relatora. -02.09.14: autos com a
Relatora. -07.11.14: autos permanecem conclusos com a Relatora Dra. Maria Olivia Alves. -05.01.15: Autos
conclusos com a Des. Relatora Maria Olívia Alves, desde 23.07.2013.
11.09.2015: recebidos os autos à mesa – aguardando julgamento de Apelação. 26.10.15: Recurso de Apelação
julgado – rejeitaram a matéria preliminar e negaram provimento às apelações, por votação unânime.
Embargos de Declaração rejeitados – Acórdão publicado em 04.04.2016.
07.04.16: Interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário com pedido de efeito suspensivo aos recursos.
11.04.16 – Despacho: “fls. 2890-97 e 2990-98: não se identifica in casu nível de premência a autorizar o pedido
de efeito suspensivo aos recursos interpostos, eis que duvidosa a presença do ‘fumus boni iuris’. Dessa forma,
contrarrazoados os recursos extraordinário e especial, promova-se vista dos autos à Procuradoria Geral de
Justiça, tornando-se os autos sequencialmente conclusos.”
fls. 3070/3085 – Recurso Especial da Fazenda do Estado de São Paulo.
fls. 3090/3107 – Recurso Extraordinário da Fazenda do Estado de São Paulo
15.06.16 – publicado despacho: vista à parte contrária para apresentar contrarrazões aos recursos interpostos.
22.09.16 – publicado – Despacho: Reconhecida a existência da repercussão geral da questão constitucional
referente a – Pedágio – Intermunicipal – Via – Alternativa – Tema nº 513 do STF, delibero sobrestar os recursos
extraordinários de fls. 2990-3042 e 3090-3107, nos termos do §5º do art. 1.035 do CPC, até pronunciamento final
da Suprema Corte. Constatando-se, quanto aos Recursos Especiais de fls. 2890-2939 e 3070-3085, questões
que no todo ou em parte poderão ser afetadas pela aludida decisão da Suprema Corte, conveniente que o exame
de admissibilidade faça-se oportunamente, razão pela qual se delibera o sobrestamento de ambos os recursos.
No que tange ao efeito suspensivo, os argumentos expostos na decisão colegiada hostilizada no recurso extremo
de princípio excluem a plausibilidade do direito invocado enquanto requisito para a antecipação da tutela recursal
perante esta Presidência. De anotar, ao depois, que ‘o reconhecimento da repercussão geral de matéria
constitucional não induz automaticamente à concessão de medidas de urgência em casos que versem sobre o
mesmo tema ou temas análogos”.
21.09.16 – Autos remetidos ao Complexo do Ipiranga – Sobrestados
13.10.16 – Agravo Regimental interposto.
01.11.16 – Autos requisitados.
29.11.16 – Autos recebidos do Complexo Ipiranga
Possível

Foi atribuído à causa o valor de R$ 100 mil, porém de acordo com os
h. Análise do impacto em advogados externos da Companhia não é possível estimar o valor efetivamente envolvido.
caso de perda do processo
i. Valor provisionado (se Não há
houver provisão)
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
Processos Trabalhistas
Atualmente a Companhia figura no polo passivo de 167 (cento e sessenta e sete)
processos judiciais que versam sobre matéria trabalhista. Sendo 108 (cento e oito)
processos trabalhistas que versam sobre responsabilidade subsidiária da Companhia em
razão da terceirização de serviços, e 59 (cinquenta e nove) processos trabalhistas de excolaboradores da Companhia que de maneira geral versam sobre horas extras, verbas
rescisórias, periculosidade, insalubridade entre outros.
Inquéritos de Natureza Civil
Atualmente existem 09 (nove) inquéritos civis que versam sobre matéria ambiental, cujo
objeto é a verificação de supostos danos ambientais relacionados às obras realizadas
pela Companhia. Ainda não é possível para a Companhia mensurar o impacto
financeiro decorrente de eventual confirmação dos fatos apurados nestas investigações.

Notificações de Infração
Até 31 de dezembro de 2016, a Companhia recebeu da ARTESP 263 (duzentas e sessenta
e três) notificações em razão do atraso para início ou conclusão de obras do cronograma
de investimentos do Contrato de Concessão. A Companhia apresentou tempestivamente
defesas prévias e alegações finais à ARTESP em relação a todas as notificações. Desta
forma, no entendimento da Companhia, não restariam configuradas as alegadas
infrações. Em caso de julgamento procedente das notificações pela ARTESP, a
Companhia levará as questões à apreciação do Poder Judiciário e caso não logre êxito
nas demandas estará sujeita as penas tipificadas no Contrato de Concessão.

4.3.1 Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item
4.3.
Para constituição das provisões para contingências, a Companhia adota o critério
previsto na deliberação CVM nº 594, de 15 de setembro de 2009, que aprovou o
Pronunciamento Técnico CPC 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis sobre
provisões, passivos, contingências passivas e contingências ativas. Em observância ao
referido pronunciamento a Companhia se propõe a constituir provisão para os
processos cuja estimativa de perda é provável. A avaliação da estimativa de perda das
ações é realizada pelos advogados externos responsáveis pelos processos, sendo
classificada em “provável”, “possível” e “remota” em razão da perspectiva de perda de
85%, 50% e 15%, respectivamente.
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes
A Administração, em alinhamento com a assessoria jurídica da Companhia, avaliou que
as reclamações trabalhistas ajuizadas contra subcontratados da Companhia não deveriam
integrar o cômputo de contingência na medida em que já estão caucionados por valores
retidos dos referidos contratos. Desta forma foi provisionado o valor de R$ 613.840,02.
O quadro a seguir apresenta a posição consolidada das contingências da Companhia e
suas provisões em 31 de dezembro de 2016 e em 31 de dezembro de 2015.
2016

2015

Saldo em 31 de dezembro (R$ mil)
Contingência
Cível
Trabalhista
TOTAL

14.607
6.395
21.002

Provisão

Contingência

Provisão

584

17.596

95

29

3.145

115

613

20.741

210
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam
administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores

4.4 - Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não
estejam sob sigilo, em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas
partes
contrárias
sejam
administradores
ou
ex-administradores,
controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas
controladas, informando:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo
para a Companhia, por ser registrada na categoria B.

4.4.1 - Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos
no item 4.4
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo
para a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
4.5 - Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas
controladas sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4
acima, analisar o impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos
A Companhia não é parte em nenhum processo sigiloso relevante.
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
4.6 - Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos
ou conexos, não sigilosos e relevantes em conjunto
A Companhia não é parte de processos judiciais, administrativos ou arbitrais
repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes, que não
estejam sob sigilo e em conjunto sejam relevantes, além dos processos judiciais ou
administrativos mencionados no item 4.3 supracitado.

4.6.1 - Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos
no item 4.6
Não aplicável, a Companhia não é parte de processos judiciais, administrativos ou
arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas semelhantes,
que não estejam sob sigilo e em conjunto sejam relevantes.
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4.7 - Outras contingências relevantes
4.7 - Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens
anteriores
A Companhia não possui outras contingências sigilosas relevantes além daquelas
listadas nos itens anteriores.
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4.8 - Regras do país de origem e do país em que os valores mobiliários estão custodiados
4.8 - Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às
regras do país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro estão
custodiados, se diferente do país de origem, identificar:
a. Restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos
Considerando que a Companhia é um emissor nacional, este item não é aplicável.
b. Restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários
Considerando que a Companhia é um emissor nacional, este item não é aplicável.
c. Hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos titulares
de valores mobiliários nessa situação
Considerando que a Companhia é um emissor nacional, este item não é aplicável.
d. Hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de
preferência na subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em ações
ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das respectivas
condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses em que esse direito
não é garantido, caso aplicável
Considerando que a Companhia é um emissor nacional, este item não é aplicável.
e. Outras questões do interesse dos investidores
Considerando que a Companhia é um emissor nacional, este item não é aplicável.
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5.1 - Política de gerenciamento de riscos
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos
5.1 Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:
a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua
aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou
uma política
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo
para a Companhia, por ser registrada na categoria B.
b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando
houver, incluindo: i. os riscos para os quais se busca proteção, ii. os
instrumentos utilizados para proteção e iii. a estrutura organizacional de
gerenciamento de riscos.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para
verificação da efetividade da política adotada
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.

PÁGINA: 58 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

5.2 - Política de gerenciamento de riscos de mercado
5.2 Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:
a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos,
destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua
aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou
uma política
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo
para a Companhia, por ser registrada na categoria B.
b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando
houver, incluindo: i. os riscos de mercado para os quais se busca proteção; ii.
a estratégia de proteção patrimonial (hedge); iii. os instrumentos utilizados
para proteção patrimonial (hedge); iv. os parâmetros utilizados para o
gerenciamento desses riscos; v. se o emissor opera instrumentos financeiros
com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses
objetivos e vi. a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de
riscos de mercado
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para
verificação da efetividade da política adotada
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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5.3 - Descrição dos controles internos
5.3 Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a
elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:
a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais
controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para
corrigi-las
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo
para a Companhia, por ser registrada na categoria B.
b. as estruturas organizacionais envolvidas
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela
administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo
referido acompanhamento
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no
relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor
independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do
registro e do exercício da atividade de auditoria independente
A Administração da Companhia, não tem conhecimento de aspectos e fatos
relevantes, indicados pelos auditores externos em seus trabalhos de revisão de
controles internos, que tenham afetado na elaboração e divulgação das
demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
e. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela
administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo
referido acompanhamento
A Administração da Companhia avalia os pontos levantados pela auditoria externa
em relação aos controles internos, mas entende que os mesmos não indicam
fraquezas materiais nos controles que possam afetar a elaboração e divulgação das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
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5.4 - Alterações significativas
5.4 Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações
significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política
de gerenciamento de riscos adotada, comentando ainda, eventuais
expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo
para a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos
5.5 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
A Companhia entende que todas as informações relevantes foram divulgadas nos
tópicos pertinentes.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

09/02/2009

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

02/04/2039

Data de Registro CVM

30/06/2010
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6.3 - Breve histórico
6.3 Breve histórico do emissor
Em 29 de outubro de 2008, o Consórcio Integração Dom Pedro I (“Consórcio”),
formado pelas empresas Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (“OPI”)
(denominação social anterior: Odebrecht Investimentos em Infraestrutura Ltda.) e
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A.

(“OSEC”), ambas as

empresas controladas pela Organização Odebrecht, participou do leilão da
Segunda Etapa do Programa de Concessão de Rodovias do Estado de São Paulo
(“Leilão”), e obteve o direito de exploração do Corredor Dom Pedro I pelo prazo de
30 anos (“Projeto”).
No Leilão o Governo do Estado de São Paulo (“Governo”) concedeu à iniciativa
privada 05 (cinco) corredores rodoviários:
Corredor

Extensão (km)

Vicinais (km)

Desconto
Vencedor (% )
6,02

Dom Pedro I

297

Ayrton Senna/ Carvalho Pinto

142

-

594

45,42

Raposo Tavares

444

390

634

16,11

Marechal Rondon Leste

415

202

517

13,10

417

244

411

40,60

1.715

917

3.498

-

Marechal Rondon Oeste
Total

81

Outorga
(R$
milhões)
1.342

O Consórcio se sagrou vencedor do Leilão do Corredor Dom Pedro I,
apresentando um desconto sobre a tarifa quilométrica máxima de 6,02%, sendo o
menor desconto ofertado no Leilão pelos 05 corredores rodoviários.
A Companhia foi constituída em 09 de fevereiro de 2009, como sociedade de
propósito específico - SPE constituída pelo Consórcio para operar o Projeto, e
tornou-se operacional em 03 de abril de 2009, após a celebração, em 02 de abril
de 2009, do Termo de Contrato de Concessão nº 003/ARTESP/2009 com o Estado
de São Paulo, por intermédio da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”) para a exploração
da malha rodoviária estadual do Corredor Dom Pedro I, correspondente ao Lote 07
da 2ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo
(“Contrato de Concessão”). A Companhia possui prazo de duração coincidente
com o prazo do Contrato de Concessão, que vigora até 02 de abril de 2039.

PÁGINA: 64 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

6.3 - Breve histórico
A Companhia tem por objetivo, exclusivamente, a exploração, sob o regime de
concessão, do sistema rodoviário constituído pela malha rodoviária estadual do
Corredor Dom Pedro I, formado pelas rodovias SP-065, SPI-084/066, SP-332, SP360, SP-063, SP-083, SPA-122/065, SPA-067/360, SPA-114/332, prolongamento
da SP-083 – Anel Sul de Campinas e via perimetral de Itatiba e outros segmentos
de rodovias transversais. Tal exploração pressupõe (i) a execução, gestão e
fiscalização dos serviços delegados pelo Poder Concedente, inclusive serviços
operacionais, de conservação e de ampliação do sistema; (ii) o apoio na
execução dos

serviços não

delegados; e

(iii)

a

gestão dos

serviços

complementares, além da prática de atos necessários ao cumprimento do objeto,
nos termos do Contrato de Concessão.
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6.5 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial
6.5 Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante,
ou de recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o estado atual de tais
pedidos.
Não houve nenhum pedido de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial.
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6.6 - Outras informações relevantes
6.6 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes do histórico do emissor foram divulgadas nos itens
pertinentes.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
7. Atividades do emissor
7.1. Descrever sumariamente as atividades principais desenvolvidas pelo
emissor e suas controladas
Atividades da Companhia - Operação da Rodovia
A Companhia tem como objeto a exploração do Corredor Dom Pedro I, lote
pertencente à Segunda Etapa do Programa de Concessão de Rodovias do Estado
de São Paulo, com prazo de concessão de 30 anos, encerrando-se em 2039,
compreendendo: (i) a execução, gestão e fiscalização dos serviços operacionais, de
conservação e de ampliação; (ii) o apoio aos serviços de competência do Poder
Público; e (iii) o controle de outros serviços prestados por terceiros, nos termos do
Contrato de Concessão.
As atividades da Companhia são regulamentadas e fiscalizadas pela Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
("ARTESP").
O Corredor Dom Pedro I possui atualmente a extensão de 284 km e poderá ser
acrescido da construção de 13 km adicionais, totalizando 297 km ao término da
concessão. O Contrato de Concessão é constituído pelas rodovias Rodovia Dom
Pedro I (SP-065), Interligação da SP-065 com a SP-066 (SPI-084/066), Rodovia
Professor Zeferino Vaz (SP-332), Rodovia Engenheiro Constância Cintra (SP-360),
Rodovia Romildo Prado (SP-063), Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP083), Acesso Valinhos (SPA-122/065), Acesso Jundiaí (SPA-067/360), Acesso
Barão Geraldo (SPA-114/332), prolongamento da SP-083, Via Perimetral de Itatiba
e outros segmentos de rodovias transversais. Adicionalmente, a Companhia é
responsável pela manutenção de 81,4 km de estradas vicinais.
A Companhia administra trechos de rodovias localizadas na interligação entre a
região da cidade de Campinas e o Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, que
abrangem 17 municípios na sua extensão: Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos
Perdões, Campinas, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, lgaratá, ltatiba,
Jacareí, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Mogi Guaçu, Nazaré Paulista, Paulínia e
Valinhos.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas
O

mapa abaixo ilustra a localização das rodovias administradas pela

Companhia:

Interior

São Paulo
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais
7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas
últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou,
quando houver, nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as
seguintes informações: a. produtos e serviços comercializados; b. receita
proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor e c.
lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido
do emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos
operacionais divulgados no item 7.2, descrever: a. características do processo
de produção; b. características do processo de distribuição; c. características
dos mercados de atuação, em especial: i. participação em cada um dos
mercados e ii. condições de competição nos mercados; d. eventual
sazonalidade e e. principais insumos e matérias primas, informando: i.
descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão
sujeitas a controle ou regulamentação governamental, com indicação dos
órgãos e da respectiva legislação aplicável; ii. eventual dependência de
poucos fornecedores e iii. eventual volatilidade em seus preços
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da
receita líquida total do emissor, informando: a. montante total de receitas
provenientes do cliente e b. segmentos operacionais afetados pelas receitas
provenientes do cliente
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades
do emissor, comentando especificamente: a. necessidade de autorizações
governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com a
administração pública para obtenção de tais autorizações; b. política
ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a
padrões internacionais de proteção ambiental e c. dependência de patentes,
marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes
para o desenvolvimento das atividades
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes,
identificar: a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do
emissor e sua participação na receita líquida total do emissor; b. receita
proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação
na receita líquida total do emissor; c. receita total proveniente de países
estrangeiros e sua participação na receita líquida total do emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em
que medida o emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo
tal sujeição afeta os negócios do emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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7.8 - Políticas socioambientais
7.8. Em relação a políticas socioambientais, indicar: a. se o emissor divulga
informações sociais e ambientais; b. a metodologia seguida na elaboração
dessas informações; c. se essas informações são auditadas ou revisadas por
entidade independente e d. a página na rede mundial de computadores onde
podem ser encontradas essas informações
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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7.9 - Outras informações relevantes
7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.
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8.1 - Negócios extraordinários
8. Negócios extraordinários
8.1 Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se
enquadre como operação normal nos negócios do emissor
A Companhia não realizou aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que
não se enquadre como operação normal dos negócios.
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8.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
8.2 Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do
emissor
Não houve nenhuma alteração na forma de condução dos negócios da Companhia.
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8.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
8.3 Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas
controladas não diretamente relacionados com suas atividades operacionais.
Não houve celebração de contratos relevantes que não estivessem diretamente
relacionados a atividade operacional da Companhia.
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8.4 - Outras inf. Relev. - Negócios extraord.
8.4 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Não há outras informações relevantes.
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros
9.1 Descrever os bens do ativo não circulante relevantes para o
desenvolvimento das atividades do emissor, indicando em especial:
a. ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento,
identificando a sua localização
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
b. ativos intangíveis, tais como patentes, marcas, licenças, concessões,
franquias e contratos de transferência de tecnologia, nome de domínio na rede
mundial de computadores, informando: i. duração; ii. eventos que podem
causar a perda dos direitos relativos a tais ativos e iii. possíveis
consequências da perda de tais direitos para o emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
c. as sociedades em que o emissor tenha participação e a respeito delas
informar: i. denominação social; ii. sede; iii. atividades desenvolvidas; v. se a
sociedade é controlada ou coligada; vi. se possui registro na CVM; vii. valor
contábil da participação; viii. valor de mercado da participação conforme a
cotação das ações na data de encerramento do exercício social, quando tais
ações forem negociadas em mercados organizados de valores mobiliários; ix.
valorização ou desvalorização de tal participação, nos 3 últimos exercícios
sociais, de acordo com o valor contábil; x. valorização ou desvalorização de
tal participação, nos 3 últimos exercícios sociais, de acordo com o valor de
mercado, conforme as cotações das ações na data de encerramento de cada
exercício social, quando tais ações forem negociadas em mercados
organizados; xi. montante de dividendos recebidos nos 3 últimos exercícios
sociais; xii. razões para aquisição e manutenção de tal participação
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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9.2 - Outras informações relevantes
9.2 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante
Não há outras informações relevantes.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
a) condições financeiras e patrimoniais gerais
A Diretoria entende que apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes
para desenvolver as atividades estabelecidas no contrato que regula a concessão
dos serviços públicos de exploração do Sistema Rodoviário constituído pela malha
rodoviária estadual do Corredor Dom Pedro I (“Contrato de Concessão”) e para o
desenvolvimento sustentável buscando transformar os desafios em oportunidades
na criação de valor para seus acionistas.
Todas as operações são realizadas no Brasil, desta forma são impactadas pelas
oscilações da economia, principalmente pelas taxas de juros, taxas de inflação e
crescimento do produto interno bruto (“PIB”) brasileiro. Abaixo encontram-se alguns
indicadores que demonstram as condições financeiras e patrimoniais.

Saldo em 31 de dezembro (R$ mil)
Dívida Líquida

2016

2015

2014

2.168.147

2.096.852

1.923.444

775.137

759.040

798.201

2.943.284

2.855.892

2.721.645

74

73

71

2,8

2,8

2,4

Ativo Circulante

394.918

430.897

303.543

Passivo Circulante

334.896

270.928

274.071

1,2

1,6

1,1

Patrimônio Líquido
Total do capital
Alavancagem Financeira (% )
Divida Líquida/Capital Total

Índice de Endividamento Líquido
Dívida Líquida/ Patrim ônio Líquido

Liquidez Corrente
Ativo Circulante/Passivo Circulante

b) estrutura de capital
Conforme cláusula do Contrato de Concessão, a Companhia não poderá durante
todo o prazo de concessão, reduzir o seu capital, a nenhum título, ou adquirir as
suas próprias ações sem prévia e expressa autorização da contratante, a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
(“ARTESP”).
O capital social vem se mantendo no valor de R$ 556.799 mil desde o ano de 2011.
A dívida bruta totalizou em 2016 R$ 2.505.546 mil, sendo que 85% do total da dívida
está alocada no longo prazo, já em 2015 e 2014 o saldo da dívida totalizava R$
2.473.241 mil e R$ 2.180.075 mil respectivamente.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
A Companhia não possui, até o presente momento, ações negociadas em bolsas de
valores.
Abaixo a proporção do capital próprio em relação ao ativo total e a proporção do
capital de terceiros sobre o ativo total para os exercícios findos em 31 de dezembro
de 2016, 2015 e 2014:
Capital próprio sobre ativo total:
Saldo em 31 de dezembro (R$ mil)
Patrimônio Líquido
Ativo Total

2016

2015

2014

775.137

759.040

798.201

3.332.439

3.268.355

3.066.903

23,3

23,2

26,0

Patrimônio Líquido / Ativo Total (% )

Capital de terceiros sobre ativo total:
Saldo em 31 de dezembro (R$ mil)

2016

2015

2014

Passivo Circulante + Passivo não
Circulante

2.557.302

2.509.315

2.268.702

Ativo Total

3.332.439

3.268.355

3.066.903

76,7

76,8

74,0

Capital de Terceiros / Ativo Total (% )

Relação entre capital próprio e capital de terceiros:
Saldo em 31 de dezembro (% )

2016

2015

2014

Capital Próprio

23,3

23,2

26,0

Capital de Terceiros

76,7

76,8

74,0

100,0

100,0

100,0

Total

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros
assumidos
Os Diretores entendem que a Companhia tem plenas condições para honrar os
compromissos assumidos considerando que o cronograma de amortizações da
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
dívida de longo prazo foi customizado conforme a geração de caixa das atividades
operacionais.
Os atuais índices obtidos, conforme definido no item 10.1.a deste Formulário de
Referência, demonstram a capacidade de pagamento de suas obrigações.

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em
ativos não circulantes utilizadas
As fontes de financiamento utilizadas para realização dos serviços delegados
através do Contrato de Concessão celebrado com o Estado de São Paulo foram
obtidas conforme abaixo:

Saldo em 31 de dezembro (R$ mil)

2016

2015

2014

2.130.334

2.122.606

1.865.566

Partes Relacionadas

375.212

350.798

314.509

Caixa e equivalente de caixa

337.399

348.050

71.562

28.339

185.068

2.849.793

2.436.705

Empréstimos e Debêntures

Aplicações financeiras
Total

2.842.945

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Companhia não apresenta deficiência de liquidez.

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo:
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes; (ii) outras relações de
longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as
dívidas; e (iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em
relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à
distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores
mobiliários e à alienação de controle societário.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes
Em junho de 2010, ocorreu a primeira emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,1 bilhão, cujo desembolso financeiro
ocorreu em 30 de julho de 2010. Foram emitidas 110.000 debêntures em duas
séries, sendo 55.000 da Primeira Série e 55.000 da Segunda Série. As debêntures
são atualizadas a partir da data de emissão, com base na variação do IPCA
acrescido da taxa percentual equivalente a 9,57% ao ano.
Em julho de 2010, foi contratada uma linha de crédito de longo prazo junto ao
BNDES no valor de até R$ 921,5 milhões. Desse montante, o equivalente a R$ 727,2
milhões estão sujeito a encargos de TJLP + 2,32% a.a., o montante de R$ 10,0
milhões está sujeito somente a encargos de TJLP, por serem investimentos de
caráter social na área de influência do Corredor Rodoviário Dom Pedro I e o
montante de R$ 184,3 milhões está sujeito a encargos de IPCA + 2,32% a.a. acima
da taxa de referência divulgada pelo BNDES. A Companhia recebeu no acumulado
de liberações pelo BNDES o montante de R$ 654,9 milhões, sendo que o saldo
remanescente do contrato não será mais desembolsado pelo BNDES.
A tabela abaixo apresenta a composição do endividamento no encerramento dos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014:
Linha de
Financiamento

Indexador

Taxa Anual
de juros

Empréstimo BNDES

Project Finance

TJLP

2,32%

Empréstimo BNDES

Project Finance

IPCA

9,60% / 8,66%
/ 8,11%

Debêntures

Debêntures 400

IPCA

9,57%

Saldo em 31 de dezembro (R$ mil)

(-) Custos a amortizar
Total de Empréstimos e Debêntures

Saldo em
2016

Vencimento

2015

2014

302.204

349.806

350.077

*

205.599

189.384

54.910

*

1.654.514

1.620.739

1.503.156

(31.983)
2.130.334

(37.323)
2.122.606

jul/24

(42.577)
1.865.566

* Datas de vencimento diferentes conforme data de liberação dos créditos. Maiores informações sobre as datas de
vencimento encontram-se disponíveis nas Notas Explicativas que acompanham as Demonstrações (“DFP 2016”).

Em setembro de 2013 a Companhia celebrou junto a sua Controladora naquela data
(Odebrecht TransPort S.A.), o Instrumento Particular de Mútuo Subordinado, no
valor de R$ 300 milhões, a encargos de IPCA + 6,70% a.a. Este recurso é destinado
exclusivamente para ampliações e melhoramentos no Corredor Dom Pedro I.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Os recursos financeiros tomados são reconhecidos inicialmente pelo valor justo,
líquidos dos custos de transação, ou seja, os custos de transação são contabilizados
como redução do valor do instrumento financeiro emitido.
(ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras
A Companhia não possui outras relações de longo prazo com instituições
financeiras, além das descritas no item anterior.
(iii) grau de subordinação entre as dívidas
O Instrumento Particular de Mútuo se subordina exclusivamente às Debêntures da
1ª Emissão e ao Financiamento BNDES, tendo apenas os créditos representados
pelas Debêntures da 1ª Emissão e pelo Financiamento BNDES prioridade sobre o
crédito decorrente do Mútuo, na hipótese de liquidação, sempre pari passu com as
demais dívidas sem garantia real.
(iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a
limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de
dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à
alienação de controle societário
As debêntures e o financiamento de longo prazo do BNDES foram concedidos sob
a modalidade de “project finance” ou financiamento com garantias de projeto,
através de garantia compartilhada entre os titulares das debêntures e o BNDES. As
seguintes garantias foram outorgadas aos credores: a cessão fiduciária dos direitos
creditórios, a cessão dos direitos emergentes da concessão e o penhor das ações
da Companhia.
A Companhia assumiu os seguintes principais compromissos previstos nos
contratos de financiamento e de mútuo:
− Limitação para realização de transferência de ações, excetuando-se qualquer
transferência na qual as sociedades sucessoras sejam direta ou indiretamente da
Organização Odebrecht;
− Limitações para alienação de quaisquer equipamentos ou outros bens, sem a
anuência expressa dos credores, excetuando-se (i) alienações ou onerações no
curso ordinário dos negócios (incluindo, mas não se limitando a, operações na
modalidade “leasing operacional”, em valor individual ou agregado em cada
exercício social da emissora não superior a R$10 milhões); (ii) alienações ou
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onerações decorrentes de leis, medidas judiciais ou administrativas; ou (iii)
alienações ou onerações com a finalidade de atender exigências previstas no
Contrato de Concessão;
− Limitação para contratar empréstimos ou financiamentos em montante superior ao
equivalente a 15% da soma do faturamento bruto dos últimos 12 meses, exceto
qualquer novo endividamento caso a Companhia apresente o índice de Dívida
Líquida / EBITDA inferior a 3,0, até este limite;
− Manter índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) não inferior a 1,20x (um
inteiro e dois décimos) ao longo de todo o prazo do financiamento, calculado ao final
de cada trimestre;
− Abster-se de realizar distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o
capital próprio, exceto o dividendo mínimo obrigatório, caso o índice de cobertura
de serviço da dívida esteja abaixo de 1,30x;
− Manter uma relação entre o Patrimônio Líquido e o Passivo Financeiro não inferior
a 0,2x (dois décimos) ao longo de todo o prazo do financiamento e apurado ao final
de cada exercício social;
− Manter Conta Reserva de Serviço da Dívida ou contratar Carta Fiança emitida por
instituição financeira de primeira linha, a qual deverá conter o montante equivalente
aos recursos necessários para o pagamento dos próximos seis meses do serviço da
dívida das debêntures e do contrato de financiamento com o BNDES;
− Manter Conta Reserva de O & M ou contratar Carta Fiança emitida por instituição
de primeira linha, a qual deverá conter o montante equivalente ao custo operacional
por um período de três meses, a ser estimado com base naquilo que foi gasto nos
três meses anteriores (Cálculo de OPEX);
− Operações de mútuo com coligadas, controladas e controladoras deverão ser
limitadas a R$ 300 milhões, desde que estejam subordinadas ao pagamento das
Debêntures e ao contrato de financiamento do BNDES;

- Contratar anualmente, durante o prazo de vigência das Debêntures, agência
classificadora de risco, e que a classificação de risco atribuída às Debêntures deverá
estar em nível superior a “br.A” pela Standard and Poor’s, ou “A2.br” pela Moody’s
ou “A(bra)” pela Fitch Ratings;
- Contratar anualmente empresa de consultoria independente ou banco de
investimento, ambos de primeira linha, a fim de avaliar o valor das ações
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empenhadas da Companhia com base em 31 de dezembro de cada ano; o valor
deverá ser superior a 125% da soma do Saldo devedor das Debêntures e do Saldo
devedor do Financiamento com o BNDES.
As cláusulas restritivas vêm sendo adequadamente cumpridas. Como forma de
garantir o integral cumprimento das obrigações assumidas nos termos do
financiamento, os acionistas concordaram em alienar fiduciariamente as ações por
eles detidas representativas do capital social. A Companhia concordou em ceder
fiduciariamente todos os direitos emergentes do Contrato de Concessão, inclusive,
sem limitação, todos os créditos decorrentes do Projeto e relativos à eventual
extinção da concessão objeto do Contrato de Concessão.
g) limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
O montante captado na operação das debêntures foi utilizado para a liquidação do
empréstimo ponte, ocorrida em 30 de julho de 2010. Os recursos provenientes da
abertura de crédito com o BNDES e do Contrato de Mútuo são exclusivamente
destinados à realização de investimentos em ampliação e melhoramentos do
Corredor Dom Pedro I.
h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
As informações financeiras foram elaboradas de acordo com os Padrões
Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting
Standards (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (IASB)
e de acordo com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), incluindo os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela CVM.
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para
contabilizar

certos

ativos,

passivos

e

outras

transações.

Assim,

essas

demonstrações financeiras incluem estimativas referentes à seleção de vidas úteis
dos ativos imobilizados e intangíveis e de sua respectiva recuperação pelas
operações, avaliação dos instrumentos financeiros, determinação da provisão para
imposto de renda diferido e outras similares que, embora reflitam a melhor precisão
possível, podem apresentar variações em relação aos dados e valores reais.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 comparado ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2015.
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Demonstração dos Resultados (R$ mil)

2016

AV %

2015

AV %

2016/2015
AH (% ) *

Operações continuadas
Receita líquida
Custo dos serviços
Lucro bruto

757.995

100,0%

650.397

100,0%

16,5%

(352.630)

-46,5%

(278.385)

-42,8%

26,7%

405.365

53,5%

372.012

57,2%

9,0%

(22.563)

-3,0%

(19.710)

-3,0%

14,5%

(3.277)

-0,4%

(5.389)

-0,8%

-39,2%

(105)

0,0%

(19)

0,0%

452,6%

Despesas (receitas) operacionais
Gerais e administrativas
Honorário dos Administradores
Outras receitas (despesas), líquidas
Lucro operacional

379.420

50,1%

346.894

53,3%

9,4%

(339.847)

-44,8%

(375.825)

-57,8%

-9,6%

39.573

5,2%

(28.931)

-4,4%

-236,8%

Imposto de renda e contribuição social

(13.476)

-1,8%

9.770

1,5%

-237,9%

(Prejuizo) Lucro líquido do exercício

26.097

3,4%

(19.161)

-2,9%

-236,2%

Resultado financeiro líquido
(Prejuizo) Lucro líquido antes do I.R. e C.S.

* "N/A" indica cálculos não aplicáveis, em virtude da divisão por numeral negativo.

Resultado Bruto
A Companhia registrou no exercício de 2016 um resultado bruto de R$ 405.365 mil
ante ao R$ 372.012 mil do ano anterior, tendo um aumento de 9,0% decorrente
principalmente nas rubricas de (i) Receita de Pedágio, que apesar da queda do
tráfego total, teve um aumento em razão do reajuste da tarifa de pedágio (atrelado
ao IPCA) e também pelo incremento da tarifa da Praça de Pedágio de Itatiba por
conta da entrega do Prolongamento do Anel Viário José Roberto Magalhães Teixeira
(SP-083); e (ii) Receitas Acessórias que apresentou um crescimento em relação ao
mesmo período de 2015, devido a ações da Companhia em busca do recebimento
de receitas por Uso da Faixa de Domínio, Passagem de Cargas Especiais, Utilização
de Acessos, entre outros.
Resultado Financeiro
No ano de 2016, a Companhia apresentou um Resultado Financeiro Líquido
negativo de R$ 339.847 mil (9,6% menor que o ano de 2015), em função dos efeitos
da queda do IPCA, que é o principal indexador das dívidas da Companhia.
As Receitas Financeiras totalizaram R$ 9.029 mil no 4T16 (aumento de 37,0% sobre
o mesmo período do ano anterior) e apresentaram um aumento de 56,0% quando
comparado o exercício de 2016 versus 2015. Este aumento ocorreu principalmente
pelo ingresso do BNDES em dezembro de 2015, aumentando o saldo médio de
caixa em 2016.
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Balanço Patrimonial (R$ mil)

2016

AV %

2015

AV %

2016/2015
AH (% ) *

Ativo
Circulante

394.918

11,9%

430.897

13,2%

-8,3%

337.399

10,1%

348.050

10,6%

-3,1%

-

0,0%

28.339

0,9%

-100,0%

40.627

1,2%

41.766

1,3%

-2,7%

7.098

0,2%

5.872

0,2%

20,9%

577

0,0%

468

0,0%

N/A

Despesas antecipadas

2.542

0,1%

1.784

0,1%

42,5%

Outros ativos

6.675

0,2%

4.618

0,1%

44,5%

2.937.521

88,1%

2.837.458

86,8%

3,5%

167.464

5,0%

180.041

5,5%

-7,0%

165.842

5,0%

179.318

5,5%

-7,5%

-

0,0%

511

0,0%

N/A

1.622

0,0%

212

0,0%

665,1%

9.282

0,3%

7.780

0,2%

19,3%

2.760.775

82,8%

2.649.637

81,1%

4,2%

3.332.439

100,0%

3.268.355

100,0%

2,0%

334.896

10,0%

270.928

8,3%

23,6%

14.556

0,4%

13.800

0,4%

5,5%

Debêntures

167.266

5,0%

162.634

5,0%

2,8%

Empréstimos

118.284

3,5%

73.384

2,2%

61,2%

Transação com partes relacionadas

4.068

0,1%

4.097

0,1%

-0,7%

Salários e encargos sociais

8.459

0,3%

8.739

0,3%

-3,2%

Tributos a Pagar

5.443

0,2%

5.261

0,2%

3,5%

Arrendamento mercantil

295

0,0%

825

0,0%

-64,2%

Credor pela Concessão

843

0,0%

743

0,0%

13,5%

15.682

0,5%

1.445

0,0%

985,3%

2.222.406

66,7%

2.238.387

68,5%

-0,7%

1.456.701

43,7%

1.422.695

43,5%

2,4%

Empréstimos

388.083

11,6%

463.893

14,2%

-16,3%

Transação com partes relacionadas

371.144

11,1%

346.701

10,6%

7,1%

Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Tributos a recuperar
Transação com partes relacionadas

Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos
Transação com partes relacionadas
Outros Ativos
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores

Outros Passivos
Não circulante
Debêntures

Arrendamento mercantil

-

0,0%

295

0,0%

-100,0%

Provisão para contingências

614

0,0%

210

0,0%

192,4%

5.864

0,2%

4.593

0,1%

27,7%

775.137

23,3%

759.040

23,2%

2,1%

Capital social

556.799

16,7%

556.799

17,0%

0,0%

Reserva de capital

195.988

5,9%

195.988

6,0%

0,0%

Reserva de lucros

22.350

0,7%

6.253

0,2%

257,4%

3.332.439

100,0%

3.268.355

100,0%

2,0%

Provisão de conserva especial
Patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

* "N/A" indica cálculos não aplicáveis, em virtude da divisão pelo numeral zero.
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Caixa e Equivalente de Caixa
No ano de 2016, a Companhia apresentou caixa e equivalente de caixa no valor de
R$ 337.399 uma redução de 3,1% em comparação com o ano anterior.

Reserva de Lucros
No exercício de 2016, a Companhia apresentou um aumento nesta rubrica devido
ao resultado do exercício ter sido R$ 45.258 mil maior que o de 2015, aumento este
provocado principalmente pela (i) Receita de Pedágio, que conforme comentado
anteriormente, apesar da queda do tráfego total, teve um aumento em razão do
reajuste da tarifa de pedágio (atrelado ao IPCA) e também pelo incremento da tarifa
da Praça de Pedágio de Itatiba por conta da entrega do Prolongamento do Anel
Viário José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083); e (ii) Resultado Financeiro
Líquido R$ 35.978 mil menor que o ano anterior, impactado pelo IPCA de 2016 que
ficou 4,4 p.p. abaixo de 2015, em decorrência das Receitas Financeiras que tiveram
um aumento de 56,0% sobre o mesmo período do ano anterior, este aumento devese ao crescimento de aplicação financeira decorrente do ingresso do BNDES,
ocorrido em dezembro de 2015.
Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 comparado ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
Demonstração dos Resultados (R$ mil)

2015

AV %

2014

AV %

2015/2014
AH (% ) *

Operações continuadas
Receita líquida
Custo dos serviços
Lucro bruto

650.397

100,0%

853.100

100,0%

-23,8%

(278.385)

-42,8%

(474.033)

-55,6%

-41,3%

372.012

57,2%

379.067

44,4%

-1,9%

(19.710)

-3,0%

(24.521)

-2,9%

-19,6%

(5.389)

-0,8%

(4.297)

-0,5%

25,4%

(19)

0,0%

(1.043)

-0,1%

-98,2%

Despesas (receitas) operacionais
Gerais e administrativas
Honorário dos Administradores
Outras receitas (despesas), líquidas
Lucro operacional

346.894

53,3%

349.206

40,9%

-0,7%

(375.825)

-57,8%

(284.798)

-33,4%

32,0%

(28.931)

-4,4%

64.408

7,5%

-144,9%

Imposto de renda e contribuição social

9.770

1,5%

(22.311)

-2,6%

-143,8%

(Prejuizo) Lucro líquido do exercício

(19.161)

-2,9%

42.097

4,9%

-145,5%

Resultado financeiro líquido
(Prejuizo) Lucro líquido antes do I.R. e C.S.

* "N/A" indica cálculos não aplicáveis, em virtude da divisão por numeral negativo.
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Resultado Bruto
A Companhia registrou no exercício de 2015 um resultado bruto de R$ 372.012 mil
ante ao R$ 379.067 mil do ano anterior, tendo uma redução de 1,9% decorrente da
queda de veículos pesados (-9,2%), em função da crise política e econômica vivida
no País. Esta queda não foi atenuada pela política de austeridade que a Companhia
vem adotando em seu custo e despesa.
Resultado Financeiro
No ano de 2015, a Companhia apresentou um Resultado Financeiro Líquido
negativo de R$ 375.825 mil (-32,0% ante ao ano de 2014), principalmente em função
dos efeitos do aumento do IPCA e da TJLP, que são indexadores das dívidas da
Companhia.
As Receitas Financeiras totalizaram R$ 6.590 mil no 4T15 (redução de 20,2% sobre
o mesmo período do ano anterior) e apresentaram redução de 18,5%, quando
comparado o exercício de 2015 versus 2014. Esta queda deveu-se basicamente à
redução no saldo médio de caixa em 2015, comparado com 2014, visto que o
desembolso do BNDES ocorreu em dezembro de 2015.
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Balanço Patrimonial (R$ mil)

2015

AV %

2014

AV %

2015/2014
AH (% ) *

Ativo
Circulante

430.897

13,2%

303.543

9,9%

42,0%

348.050

10,6%

71.562

2,3%

386,4%

Aplicações financeiras

28.339

0,9%

185.068

6,0%

-84,7%

Contas a receber

41.766

1,3%

37.745

1,2%

10,7%

5.872

0,2%

5.985

0,2%

-1,9%

468

0,0%

-

0,0%

N/A

Despesas antecipadas

1.784

0,1%

2.336

0,1%

-23,6%

Outros ativos

4.618

0,1%

847

0,0%

445,2%

2.837.458

86,8%

2.763.360

90,1%

2,7%

180.041

5,5%

173.807

5,7%

3,6%

179.318

5,5%

169.549

5,5%

5,8%

Transação com partes relacionadas

511

0,0%

-

0,0%

N/A

Outros Ativos

212

0,0%

4.258

0,1%

-95,0%

7.780

0,2%

7.477

0,2%

4,1%

2.649.637

81,1%

2.582.076

84,2%

2,6%

3.268.355

100,0%

3.066.903

100,0%

6,6%

270.928

8,3%

274.071

8,9%

-1,1%

13.800

0,4%

67.057

2,2%

-79,4%

162.634

5,0%

127.825

4,2%

27,2%

73.384

2,2%

59.012

1,9%

24,4%

Transação com partes relacionadas

4.097

0,1%

3.597

0,1%

13,9%

Salários e encargos sociais

8.739

0,3%

8.803

0,3%

-0,7%

Tributos a Pagar

5.261

0,2%

6.202

0,2%

-15,2%

Arrendamento mercantil

825

0,0%

742

0,0%

11,2%

Credor pela Concessão

743

0,0%

744

0,0%

-0,1%

1.445

0,0%

89

0,0%

1523,6%

2.238.387

68,5%

1.994.631

65,0%

12,2%

1.422.695

43,5%

1.335.229

43,5%

6,6%

Empréstimos

463.893

14,2%

343.500

11,2%

35,0%

Transação com partes relacionadas

346.701

10,6%

310.912

10,1%

11,5%

Arrendamento mercantil

295

0,0%

1.121

0,0%

-73,7%

Provisão para contingências

210

0,0%

350

0,0%

-40,0%

4.593

0,1%

3.519

0,1%

30,5%

759.040

23,2%

798.201

26,0%

-4,9%

Capital social

556.799

17,0%

556.799

18,2%

0,0%

Reserva de capital

195.988

6,0%

195.988

6,4%

0,0%

6.253

0,2%

45.414

1,5%

-86,2%

3.268.355

100,0%

3.066.903

100,0%

6,6%

Caixa e equivalentes de caixa

Tributos a recuperar
Transação com partes relacionadas

Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos

Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
Debêntures
Empréstimos

Outros Passivos
Não circulante
Debêntures

Provisão de conserva especial
Patrimônio líquido

Reserva de lucros
Total do passivo e patrimônio líquido

* "N/A" indica cálculos não aplicáveis, em virtude da divisão pelo numeral zero.
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Caixa e Equivalente de Caixa
No ano de 2015, a Companhia apresentou caixa e equivalente de caixa no valor de
R$ 348.050 um aumento de 386,4% em comparação com o ano anterior, devido ao
ingresso de financiamento do BNDES no valor de R$ 176.167 mil em dezembro de
2015.
Reserva de Lucros
No exercício de 2015, a Companhia apresenta uma redução nesta rubrica devido ao
pagamento de dividendos mínimos obrigatórios dos exercícios de 2013 e 2014 na
totalidade de R$ 20.000 mil e a absorção dos prejuízos do exercício de 2015 no total
de R$ 19.161 mil.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
a) resultado das operações da Companhia, em especial: i) descrição de

quaisquer componentes importantes da receita; e ii) fatores que afetaram
materialmente os resultados operacionais
Em 2016 a Concessionária teve uma receita líquida de R$ 757.995 mil, 16,5% maior
que 2015. A variação refere-se à Receita de Construção, que em 2016 apresentou
um crescimento de 44,6% em comparação com o exercício de 2015. A Receita de
Pedágio em 2016, obteve um aumento de 5,9% se comparada ao mesmo período
de 2015, que apesar da queda do tráfego em VEQ, apresentou aumento devido ao
reajuste da tarifa pelo IPCA, de 9,32%, ocorrido em julho de 2016. Além disso, foi
aprovado pela ARTESP o aumento do Trecho de Cobertura de Pedágio (TCP) da
Praça de Pedágio de Itatiba, por conta da conclusão do prolongamento da Rodovia
José Roberto Magalhães Teixeira. O aumento da TCP permitiu reajuste de 11% da
tarifa básica da Praça. A Receita Acessória em 2016 apresentou um crescimento
em relação ao mesmo período de 2015, este crescimento é fruto de ações da
Companhia em busca do recebimento de receitas por Uso da Faixa de Domínio,
Passagem de Cargas Especiais, Utilização de Acessos, entre outros.

Em 2015 a Concessionária teve uma receita líquida de R$ 650.397 mil, 23,8% menor
que 2014. A variação refere-se à Receita de Construção, que em 2015 obteve uma
redução de 61,6% em comparação com o exercício de 2014. Porém a receita de
Pedágio apresentou um crescimento de 0,8%, ante ao mesmo período de 2014, em
decorrência do reajuste da tarifa pelo IPCA, de 8,47%, ocorrido em julho de 2015 e
da aprovação pela ARTESP, em outubro de 2015, do aumento do Trecho de
Cobertura de Pedágio (TCP) da Praça de Pedágio de Jundiaí, por conta da
conclusão da duplicação da Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360),
apesar da queda do tráfego no exercício de 2015, que foi de 5,3% abaixo do mesmo
período de 2014. Em compensação, as receitas acessórias e outras obteve um
crescimento de 39,9% em comparação ao exercício de 2014.

Os

principais

motivos

da variação do resultado operacional relacionados aos

períodos findo em 2016, 2015 e 2014 estão comentados na seção 10.1, item h deste
Formulário de Referência.
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b.

variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de

câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e
serviços
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e
produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado
financeiro do emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
10.3 Comentários dos diretores sobre os efeitos relevantes que os eventos
abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas
demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados
a. introdução ou alienação de segmento operacional
A Companhia não introduziu ou alienou qualquer segmento operacional.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Nos exercícios de 2016, 2015 e 2014, não houve nenhuma constituição, aquisição
ou alienação que tenha causado efeitos relevantes nos resultados.
c. eventos ou operações não usuais
Não houve eventos ou operações não usuais.
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfases no parecer do
auditor
10.4 Comentários dos diretores sobre:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
As demonstrações financeiras são preparadas e apresentadas de acordo com os
Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial
Reporting Standards (“IFRS”)) emitidos pelo International Accounting Standards
Board (“IASB”) e com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”),
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014 não ocorreram
mudanças nas práticas contábeis adotadas pela Companhia.
b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não houve em 2016, 2015 e 2014 alterações nas práticas contábeis adotadas pela
Companhia.
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalvas e ênfases no parecer dos auditores independentes nos
exercícios findados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014.
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10.5 - Políticas contábeis críticas
10.5 Indicações e comentários dos diretores sobre políticas contábeis críticas
adotadas pelo emissor, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas
pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da
situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou
complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita,
créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes,
planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de
recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e
instrumentos financeiros.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.

PÁGINA: 101 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
10.6. Descrição dos diretores sobre itens relevantes não evidenciados nas
demonstrações financeiras do emissor
a. os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que
não aparecem no seu balanço patrimonial (off- balance sheet items), tais
como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura
compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não
terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Não há qualquer transação para o financiamento de suas operações que não se
encontrem contabilizadas nas demonstrações financeiras relativas aos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014.
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014.
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10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações
financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o
resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das
demonstrações financeiras da companhia
A Companhia evidenciou nas suas demonstrações financeiras todos os itens
relevantes. Desta forma, não há itens que alteram ou poderão vir a alterar as
receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros
itens das demonstrações financeiras da companhia.
b. natureza e o propósito da operação
Conforme mencionado no item 10.6, todas as informações relevantes foram
evidenciadas nas demonstrações financeiras.
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em
favor da companhia em decorrência da operação
Conforme mencionado no item 10.6, todas as informações relevantes foram
evidenciadas nas demonstrações financeiras.
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10.8 - Plano de Negócios
10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano
de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos: a.
investimentos, incluindo: i) descrição quantitativa e qualitativa dos
investimentos em andamento e dos investimentos previstos; ii) fontes de
financiamento dos investimentos; iii) desinvestimentos relevantes em
andamento e desinvestimentos previstos
O Contrato de Concessão determina metas que precisam ser atingidas no prazo da
concessão e o volume de recursos que deverão ser investidos durante este período.
Abaixo destacamos os principais investimentos em andamento do Corredor Dom
Pedro l.
Desapropriação na Obra das Marginais da SP - 065
A implantação das marginais e modernização dos trevos existentes ao longo da
rodovia Dom Pedro I (SP-065) na região de Campinas, contribuirá para maior fluidez
a circulação de veículos neste município. Serão implantados 16,3 km de vias nos
dois sentidos, interligando as marginais já existentes.
Implantação do Trevo do Carrefour na SP - 065
O trevo do Carrefour, na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), será reconfigurado a fim
de minimizar os conflitos existentes na região, criando novas alças e modernizando
as já existentes. Serão construídas 3 Obras de Artes Especiais, para reduzir o
congestionamento de veículos na rodovia por conta do hipermercado, das empresas
e dos condomínios no Bairro Parque Imperador.
Dispositivo Perimetral de Itatiba
A nova rodovia possuirá 9,7 km, com duas faixas por sentido e um canteiro central
com 9 metros dividindo as duas pistas. A Rodovia ligará o Trevo de Louveira, no
entroncamento das rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP063), a rodovia D. Pedro I (SP-065).
Para a execução da obra, serão movimentados 2 milhões de m³ de terra, o
equivalente a 800 piscinas olímpicas e irá contribuir para a retirada do tráfego de
veículos pesados da área urbana do município além de retirar do perímetro urbano
cargas perigosas e diminuir a poluição dentro da cidade.
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Abaixo segue quadro com os principais investimentos no exercício de 2016:

Investimentos em andamento

2016

Desapropriação

65.191

Interseção

36.464

Perimetral

22.655

Demais investimentos

51.137

Total

175.447

b. aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam
influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.
A Companhia não realizou aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente a sua capacidade produtiva.
c. novos produtos e serviços, indicando: i) descrição das pesquisas em
andamento já divulgadas; ii) montantes totais gastos pela Companhia em
pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; iii) projetos
em desenvolvimento já divulgados; iv) montantes totais gastos pela
Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.
A Companhia não realizou aquisição de novos produtos e serviços.
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10.9 - Outros fatores com influência relevante
10.9 Comentários dos diretores sobre outros fatores que influenciaram de
maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido
identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Não existem outros fatores que influenciam de maneira relevante o desempenho
operacional da companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos
demais itens desta seção.
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
11.1 - Projeções divulgadas e premissas
As projeções apresentadas neste item foram preparadas e são de responsabilidade
exclusiva da Companhia. Embora de divulgação facultativa nos termos do artigo 20
da Instrução CVM nº 480/09, a Companhia divulga suas projeções de modo
espontâneo, identificando que as mesmas se caracterizam como dados hipotéticos
que não se constituem em promessa de desempenho.
Os auditores independentes da Companhia não examinaram estas projeções e não
expressam qualquer opinião e nem qualquer outra forma de garantia sobre as
mesmas. O parecer dos auditores independentes da Companhia relaciona-se
somente às informações históricas da mesma e não se aplica e nem devem se
aplicar às projeções incluídas neste item.
a.

objeto das projeções

Principais indicadores econômicos financeiros da Companhia.
b.

período projetado e prazo de validade da projeção

Os indicadores financeiros da Companhia foram projetados para o período de 2017
à 2024, sendo que as projeções serão válidas até a divulgação dos resultados do
exercício de 2017.
c.

premissas da projeção

As projeções apresentadas foram preparadas de boa-fé e baseadas em premissas
razoáveis, as quais, contudo, estão sujeitas a incertezas significativas, muitas das
quais não estão e nem estarão sob o controle da Companhia.
Base e Projeção de Tráfego
A Companhia projetou para o ano de 2017 um aumento de tráfego de 1,5%, um
pouco acima do PIB projetado para o respectivo ano. Já para o ano de 2018, é
previsto um crescimento de 5,0%, e a partir de 2018 o crescimento médio de tráfego
previsto é de 4,7%.
Custos e Despesas Operacionais
A Companhia utilizou a base histórica para elaborar o orçamento do ano de 2017,
mantendo os custos e despesas para 2017 o mesmo valor nominal realizado no ano
de 2016, ou seja, ficando abaixo da inflação projetada, o que será alcançado através
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
da melhora em sua eficiência operacional. De 2018 em diante, os valores são
reajustados abaixo das projeções do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
("IPCA"), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("IBGE").
Investimentos
Conforme cronograma de investimentos previsto para atender as exigências do
contrato de concessão.
Outorga variável
De 1,5% sobre a soma da receita bruta de pedágio com as receitas acessórias,
conforme determinação da agência reguladora.
Empréstimos de longo-prazo
(i) R$ 1.100.000,0 mil em debêntures simples;
(ii) R$ 695.021,4 mil conforme definido no 4º aditivo do Contrato de Financiamento
com o BNDES;
(iii) R$ 450.000,0 mil em novo financiamento a ser definido (R$ 200.000,0 em 2018
e R$ 250.000,0 em 2022).
Impostos
Em conformidade com a legislação fiscal atual (i) PIS/COFINS: 3,65% sobre a
receita bruta; (ii) ISS: 5% sobre a receita bruta; (iii) Imposto de Renda: alíquota de
15%, acrescida do adicional de 10% sobre lucros excedentes a R$ 240 mil no
exercício; e (iv) Contribuição Social: alíquota de 9%.
Amortização dos Ativos Intangíveis
A amortização dos ativos intangíveis oriundos dos direitos de concessão é
reconhecida no resultado através de projeção de curva de demanda estimada para
o período de concessão a partir da data em que estes estão disponíveis para uso,
já que esse método é o que melhor reflete o padrão de consumo de benefícios
econômicos futuros incorporados no ativo.
Indicadores Macroeconômicos
Cenário Básico da Projeção Macroeconômica de Longo Prazo da Tendências
Consultoria Integrada de 12/08/2016.
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d.

valores dos indicadores que são objeto da projeção

A seguir são demonstrados os principais indicadores econômico-financeiros da
Companhia. As projeções divulgadas pela Companhia correspondem a dados
hipotéticos, não constituindo, portanto, em promessa de desempenho.
PROJEÇÕES
Highlights Financeiros (R$ mil)
RECEITA LÍQUIDA
EBITDA
CAPEX
Dívida Total
Caixa e equivalentes
Divida Líquida
Patrimônio Liquido
Indicadores Financeiros
Margem EBITDA
Dív. Líq. / EBITDA
ICSD

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

859.256
507.981
(244.077)
2.421.796
147.208
2.274.588
849.932

926.938
564.492
(242.568)
2.570.366
261.397
2.308.969
894.457

1.009.989
632.756
(253.485)
2.543.106
289.054
2.254.052
988.070

1.075.978
703.922
(244.349)
2.417.195
285.532
2.131.663
1.107.046

1.034.386
778.222
(124.516)
2.186.120
295.990
1.890.130
1.295.851

1.077.734
855.908
(86.214)
2.047.652
531.862
1.515.790
1.514.381

1.167.899
939.372
(88.715)
1.638.033
543.387
1.094.646
1.817.025

1.266.788
1.029.920
(92.660)
1.178.995
531.544
647.451
1.986.048

59%
4,1
1,69 x

61%
4,1
1,43 x

63%
3,6
1,63 x

65%
3,0
1,48 x

75%
2,4
1,33 x

79%
1,8
1,50 x

80%
1,2
1,31 x

81%
0,6
1,34 x

PÁGINA: 109 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
a. informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no
formulário e quais delas estão sendo repetidas no formulário
Rubricas revisadas:
•

Indicadores Macroeconômicos;

•

Tráfego e Receita;

•

Custos e Despesas;

•

Capex;

•

Financiamentos;

•

Patrimônio Líquido;

• Margem EBITDA, Caixa e Equivalentes de Caixa e Indicadores Financeiros;
•

b.

Índice de cobertura do Serviço da Dívida.

quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os

dados projetados com o efetivo desempenho dos indicadores, indicando com
clareza as razões que levaram a desvios nas projeções

Receita Líquida:
Projeções divulgadas em 2016
A Receita Líquida realizada em 2016 ficou 6,8% abaixo do projetado, devido,
principalmente, variação da Receita de Construção, que é impactada diretamente
pela variação dos investimentos realizados no período, ficando 23,1% abaixo do
previsto e além disso, a Receita de Pedágio que sofreu uma redução em decorrência
da crise vivida pelo país.
Projeções (R$ Mil)
Receita Líquida

Realizado
757.995

2016
Projetado
813.519

∆%
-6,8%
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Projeções divulgadas em 2015
A Receita Líquida realizada em 2015 ficou 17,4% abaixo do projetado, devido,
principalmente, à variação da Receita de Construção, que sofreu uma queda de
41,9%, impactada diretamente pela variação dos investimentos realizados no
período, que fecharam o exercício de 2015 abaixo do projetado, em razão das
postergações de algumas obras. Além disso, a Receita de Pedágio também
apresentou uma queda em decorrência da redução do tráfego realizado, impacto da
crise econômica, especialmente no tráfego de veículos pesados.
Projeções (R$ Mil)
Receita Líquida

Realizado
650.397

2015
Projetado
∆%
787.493 -17,4%

Projeções divulgadas em 2014
A Receita Líquida realizada em 2014 ficou 3,0% acima do projetado, devido ao
aumento de 12,7% na rubrica de Receita de Obra de Infraestrutura, resultado do
aumento dos investimentos realizados no período.
Projeções (R$ Mil)
Receita Líquida

Realizado
853.100

2014
Projetado
828.340

∆%
3,0%

2016
Projetado
454.164

∆%
0,6%

EBITDA:
Projeções divulgadas em 2016
O EBITDA ficou em linha com o projetado.
Projeções (R$ Mil)
EBITDA

Realizado
456.828
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Projeções divulgadas em 2015
O EBITDA ficou 8,3% abaixo do projetado, em decorrência, principalmente da queda
na receita de pedágio, devido à retração do tráfego realizado em relação ao
projetado, como já citado acima. Contudo, a queda no EBITDA foi atenuada pelos
Custos e Despesas (excluindo Custos de Construção), que ficaram abaixo do
projetado, resultado da austeridade no acompanhamento, da renegociação de
contratações de prestadores de serviços e da otimização da macroestrutura.
Projeções (R$ Mil)
EBITDA

Realizado
411.266

2015
Projetado
448.326

∆%
-8,3%

Projeções divulgadas em 2014
O EBITDA ficou 1,2% abaixo do projetado, em decorrência, principalmente, da
queda na receita de pedágio, que ocorreu devido à retração de 1,7% do tráfego
realizado, em relação ao projetado. Entretanto, a queda da receita de pedágio foi
mitigada em grande parte pela redução dos custos e despesas (excluindo Custos
de Construção) em 7,0%, com relação ao previsto.
Projeções (R$ Mil)
EBITDA

Realizado
403.205

2014
Projetado
408.059

∆%
-1,2%

Capex:
Projeções divulgadas em 2016
Os investimentos do exercício de 2016 ficaram 23,1% abaixo do previsto. Esta
diminuição de investimentos, foi resultado do replanejamento do cronograma de
obras.
Projeções (R$ Mil)
CAPEX

Realizado
(197.293)

2016
Projetado
∆%
(256.634) -23,1%
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Projeções divulgadas em 2015
Os investimentos do exercício de 2015 realizaram 40,2% abaixo do previsto. Esta
redução se deu pela postergação de algumas obras previstas para o ano de 2015.
Projeções (R$ Mil)
CAPEX

Realizado
(132.652)

2015
Projetado
∆%
(221.797) -40,2%

Projeções divulgadas em 2014
Os investimentos realizados em 2014 apresentaram uma elevação de 16,8% em
relação ao projetado. Essa variação é justificada pela atualização no cronograma de
investimentos da Companhia, desencadeada pela aceleração das obras executadas
no corredor Dom Pedro I.
Projeções (R$ Mil)
CAPEX

Realizado
(347.404)

2014
Projetado
∆%
(297.453) 16,8%

Endividamento:
Projeções divulgadas em 2016
A Dívida total realizada ficou em linha com as projeções divulgadas.
Projeções (R$ Mil)
Dívida Total

Realizado
2.505.547

2016
Projetado
2.516.131

∆%
-0,4%

Projeções divulgadas em 2015
A Dívida Total realizada de 2015 ficou 2,4% acima do projetado, resultado do
aumento do IPCA e da TJLP, ocasionando provisão de juros e correção monetária
superiores ao projetado.
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Projeções (R$ Mil)
Dívida Total

Realizado
2.473.241

2015
Projetado
2.414.710

∆%
2,4%

Projeções divulgadas em 2014
A Dívida Total realizada ficou 8,5% abaixo do projetado, devido, principalmente, ao
ingresso de recursos do BNDES, que foi inferior ao previsto. Esta situação não
afetou adversamente a situação da Companhia, em decorrência da aprovação da
utilização do saldo de caixa do exercício anterior como fonte de financiamento para
CAPEX, conforme definido na AGD realizada em julho de 2014.
Projeções (R$ Mil)
Dívida Total

Realizado
2.180.075

2014
Projetado
2.382.998

∆%
-8,5%

Patrimônio Líquido:
Projeções divulgadas em 2016
O Patrimônio Líquido realizado ficou em linha com as projeções divulgadas.
Projeções (R$ Mil)
Patrimônio Líquido

Realizado
775.137

2016
Projetado
769.898

∆%
0,7%

Projeções divulgadas em 2015
O Patrimônio Líquido apresentou uma queda de 7,9% em comparação ao projetado
devido à queda do Resultado do Exercício e ao pagamento de dividendos no valor
de R$ 20.000,0 mil, não previsto. Os principais fatores para a variação negativa do
Resultado do Exercício foram: (i) Queda na Receita de Pedágio, conforme detalhado
acima e; (ii) Piora do Resultado Financeiro por conta do aumento das despesas
financeiras.
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Projeções (R$ Mil)
Patrimônio Líquido

Realizado
759.040

2015
Projetado
824.489

∆%
-7,9%

Projeções divulgadas em 2014
O Patrimônio Líquido totalizou R$ 798.201 mil em 2014, crescimento de 3,9% frente
ao projetado. Essa variação positiva é justificada pelo crescimento do Resultado da
Companhia, levado principalmente pela melhora no Resultado Financeiro, devido à
queda das despesas financeiras e ao aumento das receitas financeiras.
Projeções (R$ Mil)
Patrimônio Líquido

Realizado
798.201

2014
Projetado
768.585

∆%
3,9%

Índices de Cobertura do Serviço da Dívida - "ICSD":
Projeções divulgadas em 2016
O ICSD apresentou variação positiva de 1,8% em relação ao projetado. Esta
melhora ocorreu principalmente: (i) pelo leve aumento no EBTIDA e (ii) pela queda
no pagamento de juros dos financiamentos, devido a inflação realizada ter sido
inferior a projetada.
Projeções
ICSD

Realizado
1,41

2016
Projetado
1,39

∆%
1,8%

Projeções divulgadas em 2015
A variação positiva do ICSD de 4,2% ocorreu principalmente pelos seguintes fatores:
(i) O CAPEX realizado de 2015 foi inferior ao projetado, conforme já explicado acima;
e (ii) O pagamento de amortização de principal e de juros dos financiamentos foi
inferior ao projetado, devido ao ingresso do BNDES que foi ligeiramente inferior ao
volume previsto e posterior à data projetada.
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Projeções
ICSD

Realizado
1,41

2015
Projetado
1,36

∆%
4,2%

Projeções divulgadas em 2014
O ICSD apresentou variação positiva de 8,4% em relação ao projetado. Este
aumento ocorreu principalmente pela alteração na interpretação da fórmula do
ICSD, conforme aprovado na AGD realizada em 25 de julho de 2014.
Projeções
ICSD

c.

Realizado
1,41

2014
Projetado
1,30

∆%
8,4%

quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as

projeções permanecem válidas na data de entrega do formulário e, quando for
o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas
A Companhia alterou as projeções divulgadas anteriormente para o período de 2017
a 2024 conforme informado no item "a" supra.
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12. Assembleia geral e administração
12.1 Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido
no seu estatuto social e regimento interno, identificando:
a.
atribuições de cada órgão e comitê, identificando se possuem regimento
interno
A administração da Companhia é exercida pelo seu Conselho de Administração e
pela sua Diretoria.
Conselho de Administração
De acordo com o Estatuto Social o Conselho de Administração é composto de no
mínimo 03 (três) e no máximo 07 (sete) membros efetivos e respectivos suplentes,
a serem eleitos e destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com um
mandato de 02 (dois) anos, admitida a reeleição. O Conselho de Administração terá,
além dos poderes previstos no Artigo 142 da Lei 6.404/76, as seguintes
competências: (i) fixação da orientação geral dos negócios da Companhia; (ii)
análise e manifestação sobre o relatório da administração e

as

contas

da

Diretoria; (iii) eleição e destituição dos Diretores da Companhia, bem como a
definição dos poderes e atribuições da Diretoria, observadas as
previstas

no

Estatuto

Social;

atribuições

(iv) convocação de Assembleias Gerais; (v)

contratação pela Companhia de empresa

de

auditoria

independente;

(vi)

abertura, transferência ou encerramento de filiais, escritórios e dependências; (vii)
aprovação do Plano de Negócios e

suas alterações; (viii)

a

aprovação da

celebração de atos, contratos ou assunção de quaisquer obrigações pela
Companhia (considerando o ato isoladamente ou um conjunto de atos de mesma
natureza realizados em um mesmo exercício social) que não estejam contemplados
no Plano de Negócios, ou não consistente com a proposta apresentada no âmbito
da Concorrência, e que superem R$ 12 milhões; (ix) aprovação de investimentos
superiores aos previstos no Plano de Negócios aprovado; (x) aprovação da
alienação, oneração ou aquisição pela Companhia de direitos ou bens, móveis ou
imóveis, cujo valor (considerando o ato isoladamente ou o conjunto de atos de
mesma natureza em um mesmo exercício social) supere R$ 5 milhões ; (xi) a
outorga, pela Companhia, de quaisquer avais, fianças ou outras garantias em
relação a obrigações de terceiros, inclusive em benefício de qualquer acionista,
conselheiro ou diretor da Companhia; (xii) observadas as restrições do Contrato de
Concessão e do Estatuto Social, aprovação para contratação pela Companhia de
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
empréstimo ou financiamento cujo valor (considerando o ato isoladamente ou
conjunto de atos de mesma natureza) supere R$ 40 milhões; (xiii) aprovação e/ou
alteração de qualquer negócio de

qualquer natureza entre a Companhia e/ou

qualquer de suas controladas ou coligadas, com qualquer acionistas e/ou
controladas ou coligadas de qualquer acionista, ou ainda com qualquer dos
membros do Conselho de Administração ou da Diretoria; (xiv) ajuizamento de
qualquer ação judicial em face do contratante no âmbito do Contrato de
Concessão; e (xv) a individualização da remuneração dos membros do próprio
Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia.
Diretoria
Os Diretores da Companhia são responsáveis pela administração executiva diária
da Companhia, tendo responsabilidades individuais estabelecidas pelo Estatuto
Social.
De acordo com o Estatuto Social, a Diretoria será composta de no mínimo 02 (dois)
e no máximo 10 (dez) Diretores, sendo 01 (um) Diretor Presidente e 01 (um) Diretor
Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores e 8 (oito) Diretores sem
designação especifica, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração. Os Diretores são eleitos para um mandato de 02 (dois) anos,
admitida à reeleição, e exercerão suas funções até a eleição e posse de seus
substitutos.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Companhia somente funcionará nos exercícios sociais em que
for instalado a pedido de acionistas que preencham os requisitos exigidos por lei,
não tendo sido instalado até o presente momento. O Conselho Fiscal, quando em
funcionamento, será constituído por no mínimo 3 (três), e no máximo 5 (cinco)
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela
Assembleia Geral, podendo ser reeleitos, com as atribuições previstas em lei.
b.
data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e
de criação dos comitês
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
c.
mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e
de seus membros, identificando o método utilizado
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
d.
em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes
individuais
Todos os membros da Diretoria serão investidos em seus cargos mediante a
assinatura dos respectivos termos de posse, no Livro de Atas das Reuniões da
Diretoria, devendo permanecer no exercício do cargo até a investidura de seus
sucessores. Em caso de renúncia ou vacância na Diretoria, a reunião do Conselho
de Administração deverá ser convocada para eleger o seu substituto, o qual ocupará
o cargo vago até o fim do mandato do antecessor.
Compete à Diretoria da Companhia representar a Companhia, em juízo ou fora dele,
seja ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais,
estaduais ou municipais, bem como praticar todos os atos regulares de gestão e os
necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitado o
disposto na lei e no Estatuto Social, nos limites do Contrato de Concessão.
Não há definição ou individualização das responsabilidades dos diretores
estatutários no Estatuto Social da Companhia, exceto pelas figuras do Diretor
Presidente e do Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores;
entretanto, informamos abaixo as atribuições dos atuais membros da Diretoria
eleitos, não obstante não terem designação estatuária específica:
Diretor Presidente
Responsável pelos interesses e direção geral de todos os assuntos da Companhia,
visando o retorno do capital investido, fortalecimento da imagem institucional,
relacionamento com o Governo Estadual, com as Prefeituras que circundam a malha
rodoviária sob a administração da Companhia e com as demais entidades públicas
e privadas, tais como outras concessionárias, Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias (“ABCR”), etc. No ambiente do desenvolvimento do
modelo do setor de concessões rodoviárias, bem como do desenvolvimento e
capacitação dos colaboradores.
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores
Nos termos do artigo 27 do estatuto social, compete ao Diretor de Relações com
Investidores: (i) prestar informações ao público investidor, à Comissão de Valores
Mobiliários e às bolsas de valores e, se for o caso, mercado de balcão organizado
em que a Companhia estiver registrada, sejam nacionais ou internacionais; e
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(ii) manter atualizado o registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores
Mobiliários, cumprindo todos os requisitos, legislação e regulamentação aplicáveis
às companhias abertas, brasileiras ou estrangeiras, no que lhe for aplicável.
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12.2 - Regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais
12.2 Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais,
indicando: a) prazos de convocação; b) competências; c) endereços (físico ou
eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à
disposição dos acionistas para análise; d) identificação e administração de
conflitos de interesses; e) solicitação de procurações pela administração para
o exercício do direito de voto; f) formalidades necessárias para aceitação de
procurações outorgadas por acionistas, indicando se o emissor exige ou
dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e tradução
juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por
meio eletrônico; g) formalidades necessárias para aceitação do boletim de
voto a distância, quando enviados diretamente à companhia, indicando se o
emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e
consularização; h) se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de
recebimento do boletim de voto à distância ou de participação a distância; i)
instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de
deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de administração
e do conselho fiscal no boletim de voto a distância; j) se a companhia
disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados
a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das
assembleias e k) Outras informações necessárias à participação a distância e
ao exercício do direito de voto a distância
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
12.3 Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de
administração, indicando: a) número de reuniões realizadas no último
exercício social, discriminando entre número de reuniões ordinárias e
extraordinárias; b) se existirem, as disposições do acordo de acionistas que
estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do direito de voto de
membros do conselho e c) regras de identificação e administração de conflitos
de interesses
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
12.4 Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para
a resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por meio
de arbitragem
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Augusto Cesar do Nascimento Beber

13/06/1983

Pertence apenas à Diretoria

10/08/2016

Dez de 2018

1

296.585.568-84

Administrador

12 - Diretor de Relações com Investidores

10/08/2016

Sim

0.00%

Ana Carolina de Carvalho Farias

20/10/1977

Pertence apenas à Diretoria

01/09/2017

Dez de 2018

1

023.791.054-30

Engenheira Civil

10 - Diretor Presidente / Superintendente

01/09/2017

Sim

0.00%

Julio Cesar Duarte Perdigão

22/04/1965

Pertence apenas ao Conselho de Administração

22/12/2017

AGO de 2019

0

576.018.876-34

Administrador

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

22/12/2017

Sim

0.00%

Josima Matos Guimarães

07/12/1974

Pertence apenas ao Conselho de Administração

22/12/2017

AGO de 2019

0

704.652.665-68

Administrador

23 - Conselho de Administração (Suplente)

22/12/2017

Sim

0.00%

Hélio Boleira Sieiro Guimarães

15/06/1974

Pertence apenas ao Conselho de Administração

01/09/2017

Dez de 2018

1

879.047.055-91

Engenheiro Civil

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

01/09/2017

Sim

0.00%

Adriano Chaves Jucá Rolim

09/07/1969

Pertence apenas ao Conselho de Administração

18/07/2017

Dez de 2018

0

508.511.015-34

Advogado

22 - Conselho de Administração (Efetivo)

18/07/2017

Sim

0.00%

Fernando Cezar Xavier

23/06/1982

Pertence apenas ao Conselho de Administração

23/03/2017

Dez de 2018

1

217.582.668-64

Administrador

23 - Conselho de Administração (Suplente)

23/03/2017

Sim

0.00%

Paulo de Meira Lins

04/02/1979

Pertence apenas ao Conselho de Administração

18/05/2016

Dez de 2018

1

025.512.814-23

Advogado

20 - Presidente do Conselho de Administração

18/05/2016

Sim

91.00%

Marcelo Cardoso Pinto

21/10/1986

Pertence apenas ao Conselho de Administração

18/05/2016

Dez de 2018

1

346.215.218-10

Administrador

23 - Conselho de Administração (Suplente)

18/05/2016

Sim

0.00%
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12.5/6 - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador

Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Paulo Henrique Santos Quaresma

28/10/1967

Pertence apenas ao Conselho de Administração

18/05/2016

Dez de 2018

1

459.749.185-68

Economista

23 - Conselho de Administração (Suplente)

18/05/2016

Sim

0.00%

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de Independência
Augusto Cesar do Nascimento Beber - 296.585.568-84
Formado em Administração pela PUC-SP e MBA em Finanças pelo Insper. Com seis anos de Organização, teve passagens pelas áreas de Investimentos da Holding Odebrecht e Mercado de Rodovias da Odebrecht
TransPort. Atualmente, estava apoiando o DA Rodovias nos assuntos da Rota das Fronteiras e em temas de Mercado.O Profissional acima não foi condenado criminal ou administrativamente pela CVM, estando
devidamente habilitado para a prática de suas respectivas atividades profissionais.
Ana Carolina de Carvalho Farias - 023.791.054-30
Ingressou na OTP em 2014 vindo da Construtora Norberto Odebrecht - CNO, onde atuou desde 2001 no setor de obras de infraestrutura no Brasil tanto públicas quanto privadas, executando, dentre elas, projetos
nas áreas de transportes rodoviários, ferroviários e aeroportuários. Seu histórico de projetos incluem as concessões rodoviárias do sistema Expressway em Suape – PE, do sistema Dom Pedro I – SP065 em
Campinas – SP, além de obras públicas de duplicação da BR-101 em PE. Ana Carolina é formada em engenharia civil pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e MBA pela Instituição de Ensino INSPER.
O Profissional acima não foi condenado criminal ou administrativamente pela CVM, estando devidamente habilitado para a prática de suas respectivas atividades profissionais.
Julio Cesar Duarte Perdigão - 576.018.876-34
De julho a outubro de 2013, foi Diretor de Investimentos da Odebrecht Transport. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Lavras MG, cursou MBA em Gestão Empresarial pela FGV.
De julho de 2010 a junho de 2013,foi Diretor Presidente da Concessionária Rota dos Coqueiros (Odebrecht Transporte Grupo Comélio Brennand) e Diretor Presidente da Concessionária Rota do Atlântico
(Odebrecht Participações e Investimentos SA e INVEPAR), tendo participado de todo o processo de desenvolvimento e conquista do contrato de concessão.De abril de 2008 a julho de 2010, foi Diretor de
Investimento da Construtora Norberto Odebrecht SA, sendo responsável por todo o desenvolvimento e conquista do projeto de PPP da Cidade da Copa em Pernambuco, além do estudo da concessão de presídios,
projeto de irrigação e concessões rodoviárias. De 1996 a 2008, diretor superintendente da CODEVERDE- Companhia de Desenvolvimento Rio Verde SA, (Controladores BRASKEM e Construtora Norberto
Odebrecht SA) proprietária de aproximados 165.000 ha de terra com foco em irrigação no Vale do Rio São Francisco.De dezembro de 1988 a fevereiro de 1996 atuou como Gerente Geral Administrativo do Grupo
Angelo Calmon de Sá sendo responsável pela gestão de 12 fazendas com atividades agropecuárias.
Josima Matos Guimarães - 704.652.665-68
Na Odebrecht Transport desde 2012 passando pelas áreas de planejamento, financeiro e conformidade. Trabalhou por 5 anos na França como Gerente de Projetos e Auditor Interno nas empresas Crown Cork e
Schneider Electric. Anteriormente no Brasil, atuou por 5 anos como consultor nas empresas Deloitte e EY. Formado em Administração de Empresas (2000) com MBA pela Oxford Brookes University/ Inglaterra
(2005).
Hélio Boleira Sieiro Guimarães - 879.047.055-91
Ingressou na OTP em 2017 vindo da Construtora Norberto Odebrecht - CNO, onde atuou desde 1994 no setor de obras de investimento em infraestrutura e empreendimentos mobiliários no Brasil e no Exterior tanto
públicas quanto privadas, executando, dentre elas, projetos e empreendimentos nas áreas de transportes rodoviários, metroviários, ferroviários, aeroportuários, restauração, hidroelétricos, mobilidade urbana,
edificações além de estradas e rodovias. É formado em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, também formado em Administração de Empresas pela Faculdade Rui Barbosa e Pós Graduado
em Finanças pela FGV – Fundação Getúlio Vargas.
O profissional acima não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Adriano Chaves Jucá Rolim - 508.511.015-34
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Diretor Jurídico da Odebrecht Transport desde fevereiro/2017, vindo da Construtora Norberto Odebrecht - CNO, atua na Organização Odebrecht desde 1989.
Adriano Jucá é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador (1991), com mestrado em direito (LL.MCJ.) pela Universidade de Nova Iorque (1995), e MBA pelo IMD - International Institute for
Management Development (2012).
Adriano Chaves Jucá Rolim não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
Fernando Cezar Xavier - 217.582.668-64
Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista e com MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela Faculdade Padre Anchieta. Trabalhou 13 anos na área Financeira sendo 12 deles no
segmento de Concessões de Rodovias.
Ingressou no Grupo Odebrecht, em junho de 2009, na Concessionária Rota das Bandeiras S.A. como gerente de Planejamento Financeiro e de Relação com Investidores. Em setembro de 2016, ingressou na
Gerência de Estruturação e Serviços Compartilhados na Odebrecht Rodovias, Anteriormente, trabalhou no Grupo CCR por 5 anos, com atuação na CCR Actua, na área Financeira, empresa responsável pela
prestação de serviços compartilhados aos Ativos de Concessões de Rodoviárias e, posteriormente, na Concessionária CCR Vioeste e Concessionária CCR RodoAnel, na área de Planejamento Financeiro.
O Profissional acima não foi condenado criminal ou administrativamente pela CVM, estando devidamente habilitado para a prática de suas respectivas atividades profissionais.
Paulo de Meira Lins - 025.512.814-23
Membro do Conselho de Administração da Companhia, bem como Diretor de Investimentos na Odebrecht Transport, atua na estruturação de projetos de PPPs e Concessões de infraestrutura (mobilidade urbana e
rodovias). É graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, Brasil, e Mestrado em Direito Econômico Internacional e Regulação (LLM) pela Stanford Law School, California, EUA.
De julho de 2011 a novembro de 2012 foi Diretor de Investimentos na IFC – International Finance Corporation, Washington, EUA, atuando na estruturação de projetos nas áreas de transportes (rodovias e mobilidade
urbana) e saúde (hospitais).
De junho de 2006 a julho de 2010 foi Assessor da Presidência no BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Rio de Janeiro, Brasil, atuando na estruturação de projetos e financiamentos
nas áreas de energia e transportes. O Profissional acima não foi condenado criminal ou administrativamente pela CVM, estando devidamente habilitado para a prática de suas respectivas atividades profissionais.
Marcelo Cardoso Pinto - 346.215.218-10
Formado em Administração de Empresas – FGV-EAESP, ingressou na organização em jan/11 como analista de investimentos, estruturação financeira e financiamentos para os setores de concessões rodoviárias,
mobilidade urbana e aeroportos na Odebrecht Transport S.A., em mai/13, foi promovido a coordenador de Novos Negócios para o setor de concessões rodoviárias na própria Odebrecht Transport S.A. Em out/14
assumiu a diretoria administrativa-financeira na concessionária Rota do Horizonte S.A., sendo convidado em jun/15 para assumir o mesmo cargo na Concessionária Bahia Norte S.A. Atualmente é diretor
administrativo-financeiro na Concessionária Rota do Oeste S.A.
O Profissional acima não foi condenado criminal ou administrativamente pela CVM, estando devidamente habilitado para a prática de suas respectivas atividades profissionais.
Paulo Henrique Santos Quaresma - 459.749.185-68
Paulo Henrique Santos Quaresma é o atual responsável pela área de recursos humano do Odebrecht Transport está na organização Odebrecht desde 1987 aonde atuou no acompanhamento econômico / financeiro
em Contratos de Construção Civil, no Peru; rotinas administrativas e de serviços gerais; planejamento econômico/financeiro foi responsável pela área de recursos humanos do segmento de Infraestrutura da
Construtora Norberto Odebrecht, desenvolvendo acompanhamento de carreira, mobilizações e desmobilizações, construção de plano de carreira e remuneração. Possui Formação superior em Economia – Instituto
Metodista Bennett RJ, MBA em Gestão Empresarial – FGV SP In Company, MBA em Controladoria e Finanças – FGV RJ.
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12.7/8 - Composição dos comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui comitês estatutários, comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração.
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12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a
administradores do emissor, controladas e controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na
categoria B.
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores
12.11 Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de
seguro, que prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas
pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a
terceiros ou ao emissor, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de
acordos com o objetivo de encerrar processos administrativos ou judiciais,
em virtude do exercício de suas funções.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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12.12 - Práticas de Governança Corporativa
12.12 Informar se o emissor segue algum código de boas práticas de
governança corporativa, indicando, em caso afirmativo, o código seguido e as
práticas diferenciadas de governança corporativa adotadas em razão do
mesmo
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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12.13 - Outras informações relevantes
12.13 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes foram mencionadas nos demais itens desta seção.

PÁGINA: 131 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
13. Remuneração de Administradores
13.1 Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de
administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal,
dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, abordando os seguintes aspectos: a. objetivos da política ou
prática de remuneração; b. composição da remuneração; c. principais
indicadores de desempenho que são levados em consideração na
determinação de cada elemento da remuneração; d. como a remuneração é
estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho; e. como
a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de
curto, médio e longo prazo; f. existência de remuneração suportada por
subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos e g. existência
de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado
evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

1,25

2,00

3,25

Nº de membros remunerados

1,25

2,00

3,25

181.250,00

2.137.714,67

2.318.964,67

Benefícios direto e indireto

0,00

56.213,26

56.213,26

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

36.250,00

427.542,87

463.792,87

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos sobre salários

Encargos sobre salários

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

60.383,95

60.383,95

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros de cada ógão
foi apurado da forma indicada no
item 10.2.13.b do OfícioCircular/CVM/SEP/Nº 02/2016.

O número de membros de cada
ógão foi apurado da forma
indicada no item 10.2.13.b do
Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº
02/2016.

217.500,00

2.681.854,74

2.899.354,74

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2016 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

1,92

3,08

5,00

Nº de membros remunerados

1,92

3,08

5,00

287.500,00

3.645.529,10

3.933.029,10

Benefícios direto e indireto

0,00

77.580,30

77.580,30

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

57.500,00

683.893,59

741.393,59

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
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Encargos sobre salários

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

93.077,15

93.077,15

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

O número de membros de cada ógão
foi apurado da forma indicada no
item 10.2.13.b do OfícioCircular/CVM/SEP/Nº 02/2016.

O número de membros de cada
ógão foi apurado da forma
indicada no item 10.2.13.b do
Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº
02/2016.

345.000,00

4.500.080,14

4.845.080,14

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2015 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

4,00

Nº de membros remunerados

4,00

4,00

3.391.557,63

3.391.557,63

103.610,21

103.610,21

0,00

0,00

611.100,71

611.100,71

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos sobre salários

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

101.030,60

101.030,60

Cessação do cargo

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

Observação

O número de membros de cada
órgão foi apurado da forma
indicada no item 10.2.13.b do
Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº
02/2016.

Total da remuneração

4.207.298,71

4.207.298,71

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2014 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

2,50

2,50

Nº de membros remunerados

2,50

2,50

1.936.672,00

1.936.672,00

22.537,00

22.537,00

0,00

0,00

925.591,00

925.591,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto
Participações em comitês
Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos sobre salários (13º,
FGTS e INSS).

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis
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O número de membros de cada
órgão foi apurado da forma
indicada no item 10.2.13.b do
Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº
02/2016.

2.884.800,00

2.884.800,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
13.3 Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à
prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte
conteúdo: a. órgão; b. número total de membros; c. número de membros
remunerados; d. em relação ao bônus e e. em relação à participação no
resultado
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
13.4 Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração
e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o
exercício social corrente
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatuária
13.5 Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho
de administração e da diretoria estatutária
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatuária
13.6 Opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária
ao final do último exercício social
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatuária
13.7 Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos
exercícios sociais
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a
13.7 - Método de precificação do valor das ações e das opções
13.8 Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados
nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do
valor das ações e das opções
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo
para a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.9 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão
13.9 Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas,
no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações
ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos,
sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por
órgão
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
13.10 Planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho
de administração e aos diretores estatutários
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na
categoria B.
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
13.12 Descrição dos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros
instrumentos que estruturem mecanismos de remuneração ou indenização
para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria,
bem como as consequências financeiras para o emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores
13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da
remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor
referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou
do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos
ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse
assunto.

Órgão
Conselho da Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

2017
8%
92%
-

% Remuneração
2016
7%
93%
-

2015
100%
-
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
13.14 Em relação aos três últimos exercícios sociais, indicar os valores
reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal,
agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como
por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor

13.15 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores
reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria
estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos
Todos os membros do Conselho de Administração da Concessionária Rota das
Bandeiras exercem funções executivas em ativos do Grupo Odebrecht, e por esse
motivo não recebem remuneração de controladores diretos e indiretos, controladas
do emissor e de sociedades sob controle comum correspondente as funções
exercidas no Conselho de Administração da Companhia.
Exercício social 2016 - remuneração recebida Conselho de
em função do exercício do cargo no emissor Administração
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

-

Exercício social 2015 - remuneração recebida Conselho de
em função do exercício do cargo no emissor Administração
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

-

Exercício social 2014 - remuneração recebida Conselho de
em função do exercício do cargo no emissor Administração
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

-

Exercício social 2016 - demais remunerações
Conselho de
recebidas, especificando a que título foram
Administração
atribuídas
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum
Exercício social 2015 - demais remunerações
Conselho de
recebidas, especificando a que título foram
Administração
atribuídas
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum
Exercício social 2014 - demais remunerações
Conselho de
recebidas, especificando a que título foram
Administração
atribuídas
Controladores diretos e indiretos
Controladas do emissor
Sociedades sob controle comum

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

-

-

-

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

-

-

-

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

-

-

-

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

-

-

-

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

-

-

-

Diretoria
Estatutária

Conselho
Fiscal

Total

-

-

-
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13.16 - Outras informações relevantes
13.16 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Sem informações relevantes à ser apresentado pela Companhia.

PÁGINA: 150 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

14.1 - Descrição dos recursos humanos
14. Recursos humanos
14.1 Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes
informações:
a.

número de empregados (total, por grupos com base na atividade

desempenhada e por localização geográfica)
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
b.

número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade

desempenhada e por localização geográfica)
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
c.

índice de rotatividade

De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
14.2 Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos
números divulgados no item 14.1 acima.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados
14.3 Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor,
informando: a) política de salários e remuneração variável; b) política de
benefícios e c) características dos planos de remuneração baseados em ações
dos empregados não-administradores, identificando: i. grupos de
beneficiários; ii. condições para exercício; iii. preços de exercício; iv. prazos
de exercício; v. quantidade de ações comprometidas pelo plano
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
14.4 Descrever as relações entre o emissor e sindicatos, indicando se houve
paralisações e greves nos últimos 3 exercícios sociais
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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14.5 - Outras informações relevantes
14.5 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
Não há informações relevantes.

PÁGINA: 155 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

15.1 / 15.2 - Posição acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SP

Não

Odebrecht Rodovias S.A
21.626.030/0001-88

Sim

29/04/2016

Não
278.399.525

100,000000%

278.399.525

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000000%

0,000000%

0

278.399.525

Classe ação
TOTAL

100,000000%

556.799.050

100,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

100,000000%

278.399.525

100,000000%

556.799.050

100,000000%

OUTROS
0
AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

Odebrecht Rodovias S.A

21.626.030/0001-88

Odebrecht Transport S.A.
12.251.483/0001-86

Brasileira-SP

Não

Não

29/04/2016

100,000000

0

0,000000

1.293.547.187

100,000000

Não
1.293.547.187
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

1.293.547.187

100,000000

0

0,000000

1.293.547.187

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Odebrecht Transport S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

12.251.483/0001-86

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR
00.383.281/0001-09

Brasileira-RJ

Não

Não

26/12/2013

10,610000

0

0,000000

22.767.693

Não

Não

26/12/2013

0

0,000000

64.400.045

Não

Não

21/12/2012

0

0,000000

127.499.078

59,390000

0

0,000000

0

0,000000

Não
22.767.693
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

10,610000

Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS
09.234.078/0001-45

Brasileira-SP

Não
64.400.045

30,000000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

30,000000

Odebrecht S.A.
05.144.757/0001-72

Brasileira-SP

Não
127.499.078

59,390000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

0,000000

PÁGINA: 158 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Odebrecht Transport S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

12.251.483/0001-86

TOTAL

214.666.816

100,000000

0

0,000000

214.666.816

100,000000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Odebrecht S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

05.144.757/0001-72

ODBINV S.A.
15.105.588/0001-15

Brasileira-SP

Não

Não

21/12/2012

100,000000

1.162.479.105

100,000000

2.324.958.209

100,000000

Não
1.162.479.104
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000000

OUTROS

1

0,000000

0

0,000000

1

0,000000

1.162.479.105

100,000000

1.162.479.105

100,000000

2.324.958.210

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

ODBINV S.A.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

15.105.588/0001-15

Grall Participações Ltda.
14.826.903/0001-30

Brasileira-SP

Não

Não

30/04/2014

20,975000

0

0,000000

47.395.697.145

Não

Não

30/04/2014

0

0,000000

123.732.048.754

54,757000

Não
47.395.697.145
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

20,975000

Kieppe Participações e Administração Ltda.
04.215.837/0001-09

Brasileira-SP

Não
123.732.048.754

54,757000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

54.838.667.700

24,268000

3.594.466.305

100,000000

58.433.134.005

24,268000

225.966.413.599

100,000000

3.594.466.305

100,000000

229.560.879.904

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Kieppe Participações e Administração Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

04.215.837/0001-09

N.O. JR. Patrimonial Ltda.
02.878.630/0001-99

Brasileira-SP

Não

Não

21/12/2012

99,890000

0

0,000000

11.199.895

99,890000

Não
11.199.895
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

12.605

0,110000

0

0,000000

12.605

0,110000

11.212.500

100,000000

0

0,000000

11.212.500

100,000000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

N.O. JR. Patrimonial Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

02.878.630/0001-99

Cape Patrimonial Ltda.
02.853.234/0001-07

Brasileira-SP

Não

Não

21/12/2012

15,270000

0

0,000000

12.752.635

Não

Não

21/12/2012

0

0,000000

17.238.737

Não

Não

21/12/2012

0

0,000000

17.833.426

Não
12.752.635
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

15,270000

EAO Patrimonial Ltda.
02.853.218/0001-14

Brasileira-SP

Não
17.238.737

20,650000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

20,650000

IPQ Patrimonial Ltda.
02.878.774/0001-45

Brasileira-SP

Não
17.833.426

21,360000

Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

21,360000
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15.1 / 15.2 - Posição acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

N.O. JR. Patrimonial Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

02.878.630/0001-99

N.O. JR. Patrimonial Ltda.
02.878.630/0001-99

Brasileira-SP

Não

Não

21/12/2012

21,360000

0

0,000000

17.833.426

21,360000

0,000000

0

0,000000

0

0,000000

Brasileira-SP

Não

Não

21/12/2012

21,360000

0

0,000000

17.833.426

21,360000

0

0,000000

83.491.650

100,000000

Não
17.833.426
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

OUTROS

0

Riocon Patrimonial Ltda.
02.853.248/0001-20
Não
17.833.426
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0.000000

TOTAL

83.491.650

100,000000
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15.3 - Distribuição de capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

29/04/2016

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000000%

Total

0

0,000000%
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59,39 %

ODEBRECHT S.A

100,00%

ODBINV S.A

55,13%

Kieppe Participações e
Administração Ltda.

99,89%

Kieppe Patrimonial
Ltda.

30,00%

CONCESSIONÁRIA ROTA DAS
BANDEIRAS S.A

100,00%

ODEBRECHT RODOVIAS S.A

100,00%

ODEBRECHT TRANSPORT S.A

FI-FGTS

10,61%

BNDESPAR

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
Versão : 6

15.4 - Organograma dos acionistas e do grupo econômico
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte
15.5 Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do
emissor ou do qual o controlador seja parte, regulando o exercício do direito
de voto ou a transferência de ações de emissão do emissor: a. partes; b. data
de celebração; c. prazo de vigência; d. descrição das cláusulas relativas ao
exercício do direito de voto e do poder de controle; e. descrição das cláusulas
relativas à indicação de administradores ou membros de comitês estatutários;
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência
para adquiri-las e g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o
direito de voto de membros do conselho de administração.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo
de controle e administradores do emissor
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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15.7 - Principais operações societárias
15.7 Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que
tenham tido efeito relevante para o emissor, tais como incorporações, fusões,
cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle
societário, aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando
envolver o emissor ou qualquer de suas controladas ou coligadas
Em 2012 houve uma ampla reorganização societária envolvendo as holdings da
Organização Odebrecht para investimentos no segmento de transportes e logística,
com o objetivo, dentre outros, de gestão das atividades de forma mais eficiente, com
a simplificação de estruturas societárias e consequente redução de custos
administrativos.
Até então, a Companhia tinha como acionistas a Odebrecht TransPort Participações
S.A. (“OTP Participações”), a Odebrecht Participações e Investimentos S.A. (“OPI”),
possuindo a OTP Participações 99,9% do capital social total da Companhia, exceto
por 1 (uma) ação ordinária detida pela OPI.

Em 21 de dezembro de 2012, foi aprovada a cisão parcial do patrimônio líquido da
controladora Odebrecht TransPort Participações S.A. (“OTPP”), composto, em
parte, pelo seu investimento na Companhia e respectivo ágio fundamentado em
perspectiva de resultados futuros, passível de amortização para fins tributários, o
qual foi incorporada pela Companhia, sem qualquer aumento ou modificação na
composição do seu capital social. O referido acervo líquido, no montante de R$
195.988,00 foi totalmente incorporado ao patrimônio da Companhia em conta de
reserva de capital, denominada Reserva Especial de Ágio, com contrapartida nas
contas de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos. Como resultado
desta reorganização societária, a Odebrecht TransPort S.A. (“OTP”) passou a deter
100% do capital total da Companhia, conforme quadro abaixo.
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15.7 - Principais operações societárias
A Odebrecht TransPort S.A (“OTP”), realizou processo de reestruturação
(“Reestruturação”), a fim de concentrar os ativos do setor de rodovias nos quais
detém participação societária em uma holding dedicada a estes, criando a
“Odebrecht Rodovias”, a qual é uma subsidiária integral da OTP.
Dessa forma, em Assembleia Geral Extraordinária da ODEBRECHT RODOVIAS
S.A. (“ODB Rodovias”) realizada em 29 de abril de 2016, foi deliberado aumento de
capital subscrito por sua única acionista, qual seja, OTP. Tal aumento de capital
social foi integralizado mediante a conferência à ODB Rodovias de ações de
propriedade da OTP emitidas por diversas companhias, dentre elas, a totalidade das
ações de emissão da Concessionária, mantendo o controle indireto sob a OTP.
Com a conferência pela OTP à ODB Rodovias das ações de emissão da
Companhia, as ações antes detidas pela OTP passaram a ser de propriedade da
ODB Rodovias, ocorrendo assim, a alteração do controle direto da Companhia.
Não obstante a transferência de controle direto da Concessionária, uma vez que a
ODB Rodovias passou a ser detentora da totalidade do capital social da
Concessionária, não houve alteração indireta do controle desta, já que a OTP, é
controlada da ODEBRECHT S.A., permanecendo essa última controladora final da
Concessionária, sem afetar a sua capacidade para cumprir com as obrigações
estabelecidas no Contrato de Concessão.
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15.8 - Outras informações relevantes
15.8 Fornecer outras informações que o emissor julgue
A Companhia não possui outras informações relevantes.
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas
16. Transações com partes relacionadas
16.1 Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização
de transações com partes relacionadas, conforme definidas pelas regras
contábeis que tratam desse assunto, indicando, quando houver uma política
formal adotada pelo emissor, os locais em que ela pode ser consultada
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Odebrehct TransPort S.A.

20/09/2013

300.000.000,00

2016: 375.212.000,00
2015: 350.635.000,00
2014: 314.509.000,00
2013: 292.741.000,00

.

146 meses

SIM

Relação com o emissor

Em 20 de setembro de 2013, a Companhia celebrou contrato de mútuo no valor total de até R$ 300.000 com sua controladora, sendo que nessa
mesma data ocorreu o desembolso no valor de R$ 110.000, atualizado pela variação acumulada do índice de inflação mais juros remuneratórios de
6,70% a.a.
Em 29 de novembro de 2013, a Companhia recebeu o saldo residual referente ao valor total do contrato de mútuo celebrado com sua controladora.
A atualização dos valores liberados na segunda série utilizará os mesmos já aplicados à primeira série.
Este contrato está subordinado às debêntures e ao financiamento do BNDES, conforme 3º aditivo da escritura de debêntures aprovado pelos
debenturistas em 10 de julho de 2012.
O pagamento dos juros será realizado em parcelas anuais e consecutivas, sendo que a primeira ocorrerá em 2014 e a liquidação do valor total do
mútuo, devidamente atualizado, será realizada em uma única parcela em 10 de outubro de 2025.
Os recursos captados através desta operação de mútuo deverão ser exclusivamente utilizados pela Companhia para ampliações e melhoramentos
no sistema Rodoviário definido por Corredor Dom Pedro I.

Objeto contrato

Contrato, um mútuo subordinado no valor total de até R$ 300.000.000,00

Garantia e seguros

.

Rescisão ou extinção

.

6,700000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Odebrecht Rodovias S.A

01/11/2016

21.602.766,68

2016: 16.795.200,05

.

24 meses

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Em 01 de novembro de 2016, a Companhia celebrou contrato de prestação de serviço de gerenciamento no valor de R$ 21.602.766,68 com
empresa do seu grupo econômico.

Objeto contrato

O contrato firmado em novembro de 2016, tem como objeto: (A) Gerenciamento: (i) Projetos de engenharia; (ii) obras da contratada; (iii) da
execução dos serviços de conserva especial e de rotina; (B) Execução: (iv) do orçamento de custos de obras e indiretos; (v) dos serviços de
consultoria técnica especializada de engenharia e meio ambiente; (vi) dos estudos de viabilidade dos investimentos relativos as obras.

Garantia e seguros

.

Rescisão ou extinção
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16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter
estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado

16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações
mencionados no item 16.2 acima ocorridas no último exercício social: a)
identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e b)
demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
A Companhia adota práticas exigidas por legislação e regulamentação. A aprovação
das operações com partes relacionadas é também submetida à aprovação do
Conselho de Administração da Companhia, conforme regras previstas no Estatuto
Social da Companhia.
Além disso, a Companhia também monitora e acompanha as cláusulas previstas em
seus contratos de empréstimos, que contemplam as transações com partes
relacionadas.
Por último, as operações celebradas pela Companhia com partes relacionadas, em
especial aquelas previstas no item 16.2, seguem os padrões de mercado e são
amparadas pelas devidas avaliações prévias de seus termos e condições e do
estrito interesse da Companhia em sua realização.
As condições e características das transações realizadas com partes relacionadas
foram descritas no item 16.2 deste Formulário de Referência.
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16.4 - Outras informações relevantes
16.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.
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17.1 - Informações sobre o capital social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital

Valor do capital (Reais)

31/12/2010
Tipo de capital
31/12/2010
Tipo de capital
31/12/2010

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

278.399.525

278.399.525

556.799.050

31/12/2011

278.399.525

278.399.525

556.799.050

31/12/2011

278.399.525

278.399.525

556.799.050

31/12/2011

263.399.525

263.399.525

526.799.050

Capital Integralizado

31/12/2011
Tipo de capital

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Prazo de integralização

556.799.050,00
Capital Emitido
556.799.050,00
Capital Subscrito
556.799.050,00
Capital Integralizado
526.799.050,00
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17.2 - Aumentos do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na
categoria B.
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17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na
categoria B.
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17.4 - Informações sobre reduções do capital social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na
categoria B.
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17.5 - Outras informações relevantes
17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de
voto de acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos
patrimoniais ou políticos previstos no estatuto
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários
negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na
categoria B.
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

1ª Emissão Pública de Debêntures

Data de emissão

15/06/2010

Data de vencimento

15/07/2024

Quantidade
(Unidades)

110.000

Valor nominal global
(Reais)

1.100.000.000,00

Saldo devedor em aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, a partir de 16 de julho de 2016, inclusive, e
somente a cada dia útil imediatamente posterior a uma data de Amortização das
Debêntures da Primeira Série ou Data de Amortização das Debêntures da Segunda
Série, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures, com o consequente
cancelamento de tais Debêntures ("Resgate Antecipado"), ou amortizações antecipadas
parciais de até 90% (noventa por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado
não amortizado das Debêntures, nos termos da Escritura de Emissão, acrescido da
Remuneração devida até a data da efetiva amortização, calculada pro rata temporis, a
partir da Data de Emissão ou da última data de pagamento do Valor Nominal e da
Remuneração ("Amortização Antecipada"), observado que a amortização antecipada
será feita igualmente com relação às Debêntures da Primeira Série e às Debêntures da
Segunda Série e abrangerá todas as Debêntures em Circulação.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Nas deliberações das AGD, a cada Debênture caberá um voto, admitida a constituição
de mandatário, Debenturista ou não. Observado o disposto nesta Cláusula, as
alterações nas características e condições das Debêntures e da Emissão, bem com a
deliberação objeto da Cláusula 7.7 da Escritura Particular da Primeira Emissão Pública
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, a ser
Convolada em Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, em Regime Misto de
Garantia Firme e Melhores Esforços, da Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
('Escritura das Debêntures"), deverão ser aprovadas por Debenturistas que
representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em
Circulação da Primeira Série, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em
Circulação da Segunda Série e 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em
Circulação, nos casos de AGD comum a ambas às Séries, observado que alterações na
Remuneração, nas condições de prazo, amortização e espécie das Debêntures, nas
cláusulas de vencimento antecipado, bem como alterações a qualquer quorum de
deliberação previsto nesta Escritura, exceto o quorum previsto na Cláusula 9.4.2 da
Escritura das Debêntures, deverão contar com a aprovação de Debenturistas
representando 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação da Primeira
Série, 90% (noventa por cento) das Debêntures em Circulação da Segunda Série e 90%
(noventa por cento) das Debêntures em Circulação, nos casos de AGD comum a ambas
às Séries. As alterações das disposições estabelecidas na Cláusula 10.4 da Escritura
das Debêntures deverão ser aprovadas, seja em primeira convocação da AGD, seja em
qualquer outra subsequente, por Debenturistas que representem 90% (noventa por
cento) das Debêntures em Circulação da Primeira Série e 90% (noventa por cento) das
Debêntures em Circulação da Segunda Série.
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18.5 - Outros valores mobiliários emitidos no Brasil
Outras características
relevantes

O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série (conforme definido na
Escritura) será amortizado anualmente, a partir de 15 de janeiro de 2013, em 12
parcelas consecutivas, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de janeiro de 2013 e
o último pagamento devido em 15 de janeiro de 2024.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série (conforme definido na
Escritura) será amortizado anualmente, a partir de 15 de julho de 2013, em 12 parcelas
consecutivas, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de julho de 2013 e o último
devido em 15 de julho de 2024.
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
18.6. Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à
negociação
As Debêntures foram registradas para distribuição no mercado primário e para
negociação no mercado secundário: (i) por meio do Módulo de Distribuição de
Títulos ("SDT") e do Módulo Nacional de Debêntures ("SND"), respectivamente,
ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de
Ativos e Derivativos ("CETIP"), sendo a distribuição e negociação liquidadas e as
Debêntures custodiadas eletronicamente na CETIP; e (ii) por meio do Sistema de
Distribuição de Ativos

("DOA") e do Sistema BOVESPAFIX ("BOVESPAFIX"),

respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA"), sendo as Debêntures liquidadas e
custodiadas na BM&FBOVESPA.
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
18.7. Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à
negociação em mercados estrangeiros
Não aplicável. Não há valores mobiliários de emissão da Companhia admitidos à
negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos emitidos no exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve títulos emitidos no exterior nos últimos 03 exercícios sociais.
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18.9 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e
sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor

18.9. Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros,
incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a
valores mobiliários do emissor
A Companhia realizou, em 15 de junho de 2010, a primeira emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, com garantia real e sem restrições à
circulação, em duas séries, para distribuição pública em regime misto de garantia
firme e melhores esforços, estruturada de acordo com a Instrução CVM n° 400 de
29 de dezembro de 2003. Foram emitidas 110.000 debêntures, sendo que 55.000
da primeira série e 55.000 da segunda série, totalizando R$ 1,1 bilhão, onde a oferta
base corresponde a R$ 815 milhões acrescido de R$ 285 milhões em virtude da
emissão de debêntures adicionais e da emissão de debêntures do lote suplementar.
Devido à celebração do terceiro aditamento à Escritura Particular da Primeira
Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Espécie
com Garantia Real, em Duas Séries, em Regime Misto de Garantia Firme e
Melhores Esforços, da Companhia, celebrado em 10 de julho de 2012, o prazo de
vencimento das Debêntures da Primeira Série que era de 139 (cento e trinta e nove)
meses contados da data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de janeiro de
2022, foi alterado para 163 (cento e sessenta e três) meses, vencendo-se, portanto,
em 15 de janeiro de 2024, data em que será devida a totalidade do saldo do Valor
Nominal Unitário Atualizado das Debêntures ainda não amortizado, juntamente com
o valor da Remuneração em moeda corrente nacional. Por sua vez, o prazo de
vencimento das Debêntures da Segunda Série que era de 145 (cento e quarenta e
cinco) meses contados da data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de julho
de 2022, foi alterado para 169 (cento e sessenta e nove) meses, vencendo-se,
portanto, em 15 de julho de 2024, data em que será devida a totalidade do saldo do
Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures ainda não amortizado,
juntamente com o valor da Remuneração em moeda corrente nacional.
Em 20 de setembro de 2013, a Companhia celebrou contrato de Mútuo Subordinado
e Outras Avenças no valor total de até R$ 300 milhões com sua controladora
naquela data, Odebrecht TransPort S.A. ("OTP").
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18.10 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
18.10. Destinação de recursos das ofertas públicas
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as
propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.

PÁGINA: 191 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

18.11 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
18.11. Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor
relativas a ações de emissão de terceiro
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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18.12 - Outras infomações relevantes
18.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.

PÁGINA: 193 de 202

Formulário de Referência - 2017 - CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A.

Versão : 6

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na
categoria B.
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19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na
categoria B.
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19.3 - Outras inf. relev. - recompra/tesouraria
19.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.
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20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para a Companhia, por ser registrada na
categoria B.
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20.2 - Outras informações relevantes
20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
21 Política de divulgação de informações
21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo
emissor para assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente
sejam recolhidas, processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo
emissor, indicando o canal ou canais de comunicação utilizado(s) para
disseminar informações sobre atos e fatos relevantes e os procedimentos
relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não
divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
21.3 Informar os administradores responsáveis pela implementação,
manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de
informações.
De acordo com a Instrução CVM nº 480/09, Anexo 24, este campo é facultativo para
a Companhia, por ser registrada na categoria B.
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21.4 - Outras informações relevantes
21.4 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes.
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