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COMUNICADO AO MERCADO
São Leopoldo, 14 de agosto de 2020 - A Taurus Armas S.A. (“Companhia” ou “Taurus”) listada
no Nível 2 da B3 S.A. – BOLSA BRASIL BALCÃO (Símbolos: TASA3, TASA4) dando continuidade
aos comunicados dos dia 18 de maio e 28 de julho de 2020, vem informar que foi proferida
decisão pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que suspendeu, em sede de tutela
antecipada, as penas de suspensão do direito de contratar com a administração pública do
Estado de São Paulo por 2 (dois) anos e multa contratual no valor de R$ 12.674.979,81,
aplicadas no Processo Administrativo Sancionatório n.º 002/30/16 da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, descrito no item 4.3 – Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não
Sigilosos e Relevantes de seu Formulário de Referência.
Conforme já informado, a Taurus cumpriu integralmente os contratos, fornecendo as armas nas
especificações contratadas e cumprindo todas as suas obrigações correlatas de garantia e
assistência técnicas. Isso se confirma pelo fato de que as armas estão sendo normalmente
utilizadas pelos quase 100 mil policiais paulistas há mais de 10 anos, contribuindo para a
redução da criminalidade do estado ao longo de todo esse período. Portanto, não há evidências
técnicas ou fundamentos jurídicos que permitam a penalização.
Desde 2015, quando ocorreu a mudança do controle acionário, a Taurus e seus
administradores vem seguindo os mais rígidos e estritos padrões de controle e qualidade dos
seus produtos e confia na justiça, que a exemplo de casos semelhantes, restabeleceu as
verdades dos fatos.
A Taurus, respeitando seu compromisso com a transparência, manterá seus investidores e o
mercado em geral informado de eventual desdobramento do caso, naquilo que lhe for de sua
responsabilidade, através de seus canais de comunicação.
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