Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2016.

À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS – SEP
GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE EMPRESAS – GEA -2
At: Sr. Guilherme Rocha Lopes
Ref.: OFÍCIO no 312/2016/CVM/GEA-2, de 06 de setembro de 2016.

Prezados Senhores,
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR, sociedade anônima com sede na Av. Almirante Barroso,
nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.758.318/0001-24 (“Invepar” ou “Companhia”)
recebeu, nesta data, o Ofício nº 312/2016/CVM/SEP/GEA-2 (“Ofício”), que menciona decisão proferida pelo Tribunal
Regional Federal da Primeira Região estabelecendo medidas cautelares a determinado administrador da Companhia, e
solicita esclarecimentos sobre a decisão, em especial em relação ao trecho acima, mas não se limitando ao referido
trecho, explicando os motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Instrução
CVM n.º358/2002

Acerca da decisão, a Invepar informa que tomou conhecimento da mesma conforme divulgação realizada na mídia, não
tendo sido, até o momento, intimada formalmente da mesma. Contudo, considerando a divulgação em 05/09/16 de
informações sobre a suspensão do exercício de toda e qualquer atividade nos mercados financeiro e de capitais, bem
como a suspensão do exercício de qualquer cargo ou função de direção em empresa ou grupo empresarial, pelo
Conselheiro da Companhia, Sr. Carlos Augusto Borges, como medida cautelar alternativa à prisão preventiva do mesmo, a
Diretoria se reuniu e sugeriu ao Conselho de Administração que se reunisse na mesma data para deliberar sobre as
providências a serem adotadas pela Companhia.

No caso concreto, trata-se de decisão cautelar relativa à averiguação de fatos relativos a um membro do Conselho de
Administração da Companhia, não sendo a Invepar parte do processo ou tendo sido, até o momento, formalmente
intimada da mesma. Dessa forma, em que pese a Companhia não ter sido formalmente notificada, o Conselho de
Administração decidiu, em reunião do Conselho de realizada no dia 05/09/16 (disponibilizada nesta data pelo sistema
Empresas.Net – estando dentro do prazo previsto no artigo 30 da Instrução CVM no 480, alterada pela Instrução no 552,
de até 7 (sete) dias úteis contados de sua realização), considerando a ampla divulgação da referida decisão em mídia,
reconhecer o impedimento temporário do Sr. Carlos Augusto Borges para o exercício da função de conselheiro da
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Companhia (com a respectiva suspensão da remuneração correspondente) em razão de decisão judicial e registrando que
o suplente, Ruy Nagano, exercerá as funções do titular enquanto durar o impedimento.
Dessa forma, a Invepar entende que o afastamento imediato do referido conselheiro como medida, inclusive, de
proteção à Companhia e ao mesmo, é suficiente para salvaguardar, neste momento, os interesses da Invepar e seus
stakeholders, não tendo a decisão judicial o condão de influir de modo ponderável: na cotação dos valores mobiliários de
emissão da companhia aberta ou a eles referenciados, na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles
valores mobiliários ou na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores
mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.

Sendo estes os esclarecimentos pertinentes em relação aos questionamentos formulados no Ofício, a Companhia se
coloca à disposição para prestar quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Erik da Costa Breyer
Diretor Vice-Presidente Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. – INVEPAR
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ANEXO I

