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FATO RELEVANTE 
 

A CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”), em atendimento ao disposto no §4° do artigo 157 da Lei n° 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alteradas, 

vem informar à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), a seus acionistas e ao mercado em 

geral que tomou conhecimento de publicação ocorrida no Diário Oficial do Estado de São Paulo,  

do dia 27 de fevereiro de 2021, que o Conselho Diretor da ARTESP (Agência Reguladora de 

Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) deliberou a determinação 

para: (i) “a instauração de processo administrativo de verificação de inadimplência da 

Concessionária Rodovias do Tietê S.A, nos termos da Cláusula 38.3 do Contrato de Concessão 

004/Artesp/2009 e do artigo 38, §2º, da Lei Federal 8.987/95, devido a não regularização de 

descumprimentos contratuais” relativos ao cronograma físico-financeiro; e (ii) “a instauração de 

processo administrativo de apuração preliminar de inadimplência da Companhia, nos termos das 

Cláusulas 31.7 e 38.2 do Contrato de Concessão 004/Artesp/2009 e do artigo 38, §3º, da Lei 

Federal 8.987/95, devendo a Diretoria de Investimentos e/ou de Operações, observada a 

competência regimental, elaborar relatório detalhando os itens do cronograma físico-financeiro 

em atraso e, posteriormente, notificar a Concessionária para comunicação dos descumprimentos 

contratuais e estabelecimento de prazo razoável para a correção das transgressões apontadas de 

maneira precisa e específica, com a expressa ressalva de que a não regularização de tais 

descumprimentos ensejará a instauração de novo processo administrativo de verificação de 

inadimplência.”  

A Companhia informa que, oportunamente, procederá às manifestações cabíveis no âmbito dos 

processos instaurados. 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre qualquer fato 

relevante de seu conhecimento acerca dos comunicados em questão, nos termos da legislação 

aplicável. 
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