
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A. 
CNPJ/ME NQ: 10.678.505/0001-63 

NIRE: 35.300.366.476 

ATA DA ASSEMBlEIA GERAL DE TITULARES DE DEBENTURES DA I! EMISSÃO DE DEBENTURES 
SIMPLES, NÃO CONVERSfvEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM SÉRIE 
ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TlETE S.A. 

REALIZADA EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO EM 20 DE SETEMBRO 2019 SUSPENSA E REABERTA 
EM 04 DE OUTUBRO DE 2019 SUSPENSA E REABERTA EM 25 DE OUTUBRO DE 2019. 

1. Data. Hora e local: Realizada em 25 de outubro de 2019, às 10:00 (dez horas), na 
Rodovia Comendador Mário Dedini, Km 108+657, na Cidade de Salto/SP. 

2. Convocado: A realização da convocação da presente assembleia observou os termos 
do Art . 124, §lQ, inciso li, do Art. 71, § 2Q, da lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada ("lei das Sociedades por Ações" ), mediante sua publiçação no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2019, e no jornal Diário Comércio Indústria & 
Serviços, nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2019. 

3. Presença: (i) Presentes os titulares detentores de 33,68% (trinta e três inteiros e 
sessenta e oito centésimos por cento) das debêntures em circulação ("Debenturistas") emitidas 
nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1! (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para 
Distribuição Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., celebrado em 14 de maio de 
2013, conforme aditado ("Emissão. "Debêntures", "Companhia" e "Escritura de Emissão" 
respectivamente); (ii) Presente o representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão ("Agente Fiduciário" ); e (iii) 
os representantes da Companhia . 

4. Mesa: A Assembleia Geral de Debenturistas foi presidida pelo Sr. Paulo Roberto 
Brandão, o qual convidou o Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes, para atuar como secretário . 

5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 

(a) Deliberação acerca da declaração, ou não, do vencimento antecipado das 
Debêntures, conforme cláusula 4.16.6 da Escritura de Emissão, tendo em vista o 
descumprimento, pela Companhia, de suas obrigações não pecuniárias atinentes ao: (i) 
cumprimento com as obrigações por ela assumidas, constantes das deliberações das 
Assembleias Gerais de Debenturistas realizadas em 13/12/2017, 30/04/2018, 30/05/2018, 
28/06/2018, 30/07/2018, 30/08/2018, 12/11/2018, 11/12/2018, 12/02/2019, 27/03/2019, 
26/04/2019, 05/06/2019, suspensa e retomada em 12/06/2019, suspensa e retomada em 
14/06/2019, e 24/06/2019, suspensa e retomada em 30/07/2019, sobretudo a apresentação de 
nova proposta de reestruturação das Debêntures pela Companhia em termos aceitáveis aos 
Debenturistas; e (ii) recomposição dos Saldos Mínimos Obrigatórios das Contas Reserva, 
conforme estabelecido no Instrumento Particular de Administração de Contas Bancárias, 
celebrado em 22/05/2013 entre a Companhia, o Agente Fiduciário, o Itaú Unibanco S.A., 
Precision Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado e BTG Pactuai Serviços Financeiros 
S.A. DTVM, conforme aditado ("Contrato de Administração de Contas"), uma vez que a 
prorrogação do prazo para cumprimento dessas obrigações até o dia 15/09/2019, çonf · rme 
autorização do item "a" da ordem do dia da Assembleia Geral de Debenturistas realiza ~m 30 
de julho de 2019 ("AGD 30/07/2019"), perdeu efeito diante do não cumprimento o dição 
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contraproposta de reestruturação das Debêntures apresentada na AGD 30/07/2019 como 
Anexo I ("Contraproposta" ), até o dia 15 de agosto de 2019. 

(a.1) Caso os Debenturistas deliberem por não declarar o vencimento antecipado das 
Debêntures, deliberar acerca da prorrogação do prazo para que a Companhia: (i) cumpra com 
as obrigações por ela assumidas, constantes das deliberações das Assembleias Gerais de 
Debenturistas realizadas em 13/12/2017, 30/04/2018,30/05/2018, 28/06/2018, 30/07/2018, 
30/08/2018, 12/11/2018, 11/12/2018, 12/02/2019, 27/03/2019, 26/04/2019, 05/06/2019, 
suspensa e retomada em 12/06/2019, suspensa e retomada em 14/06/2019, e 24/06/2019, 
suspensa e retomada em 30/07/2019, sobretudo a apresentação de nova proposta de 
reestruturação das Debêntures pela Companhia em termos aceitáveis aos Debenturista; e (ii) 
recomponha os Saldos Mínimos Obrigatórios das Contas Reserva, conforme estabelecido no 
Contrato de Administração de Contas; 

(b) Aprovação de alteração dos quóruns estabelecidos na cláusula 7.13 da Escritura de 
Emissão e, em caso de aprovação, autorização para que a Companhia e o Agente Fiduciário 
celebrem o aditamento à Escritura de Emissão em ra zão de tal alteração; 

(c) Em caso de apresentação de nova proposta para a reestruturação das Debêntures pela 
Companhia, análise, discussão e aprovação de tal proposta pelos Debenturistas, podendo ser 
apresentada pelos Debenturistas presentes contraproposta que também será discutida, e 
autorização para que o Agente Fiduciário e a Companhia celebrem o aditamento à Escritura de 
Emissão e aos demais documentos da operação que forem necessários para refletir as eventuais 
alterações; e 

(d) Outros assuntos que sejam estritamente relacionados às matérias previstas nos itens 

anteriores. 

6. Deliberações: Os Debenturistas deliberaram por: 

(aI Em relacão ao item "a" da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 55,27% 
(cinquenta e cinco inteiros e vinte e sete centésimos por cento) dos presentes deliberaram por 
suspender a deliberação desse item, a ser reaberto em 08 de novembro de 2019, às lOh, neste 
mesmo local. 

O representante da SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO, representando 4,69% (quatro 
inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) das debêntures em circulação, correspondente 
a 16,20% (dezesseis inteiros e vinte centésimos por cento) dos presentes, consigna em ata que 
em relação ao item "a" da Ordem do Dia votaram por declarar o vencimento antecipado da 
Emissão. 

Ainda, o representante da SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO, representando 4,69% 
(quatro inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) das debêntures em circulação, 
correspondente a representando 4,69% (quatro inteiros e sessenta e nove centésimos por 
cento) das debêntures em circulação, correspondente a 16,20% (dezesseis inteiros e vinte 
centésimos por cento) dos presentes, consigna que: 

"Em julho de 2013, adquiriu as debêntures em questão objetivando investir recursos 
patrimônio do plano de benefícios que administra e que visa o pagamento de benefí . 
caráter previdenciário à seus participantes e assistidos, contando com o compr " o da 
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cumprimento ao projeto considerado prioritário pelo Ministério dos Transportes, nos termos da 
cláusula 3.7.1 e 3.7.1.1 da escritura de emissão das debêntures. 

Que diante das dificuldades enfrentadas pela emissora, a fim de cooperar com a melhor solução 
para viabilizar economicamente o referido ativo, o Serpros vem atuando, em esforço contínuo, 
desde dezembro de 2015, para oportunizar o saneamento da situação financeira da emissora . 

Que seus esforços se evidenciaram por todas as concessões de waivers dadas, além de outros 
consentimentos, de 2015 a 2019, buscando dar viabilidade econômica à emissora para o 
cumprimento de suas obrigações perante a ARTESP, além das obrigações pecuniárias para 
estabelecer as garantias da escritura de emissão deixando indene de dúvidas seu compromisso 
de buscar a solução viável ao investimento. 

Que, contudo, a emissora tem demonstrado desinteresse em envidar os necessários esforços 
para chegar a um consenso de negociação viável entre as partes (emissora e debenturistas), o 
que se evidenciou, inclusive, com a disponibilização de uma nova proposta aos debenturistas 
somente há poucas horas da assembleia de 20/09/2019 (dia 19/09/2019, após o horário 
comercial), mesmo após ter sido consignado em ata essa necessidade para que os debenturistas 
deliberassem pela não decretação do vencimento antecipado do papel, impossibilitando a sua 
análise a tempo para a reunião assemblear. 

Que o Serpros juntamente com os demais debenturistas, em clara demonstração de busca por 
uma solução viável, aprovou a contratação de assessoria para intermediar a solução da questão, 
e que, contudo, a negociação intermediada pela assessoria tem se mostrado ineficaz, não tendo 
sido obtido êxito na condução do processo, ora por dificuldades em desenhar uma proposta de 
renegociação com a emissora capaz de atender a totalidade dos debenturistas, ora por 
inabilidade e dificuldade no que tange a elaboração de outras alternativas para os debenturistas 
caso não haja acordo com a companhia . 

Que, conforme Fato Relevante publicado pela emissora, em 02 de outubro de 2019, a decisão 
liminar exarada no âmbito da ação nº 1062741-89.2019.8.26.0100 perdeu seus efeitos, não 
havendo a cobertura securitária obrigatória para a Concessão, tendo havido, inclusive 
notificação da ARTESP à emissora para que apresente Garantias Contratuais ou justificativa de 
providências concretas para sanar em 15 dias, sob pena das medidas cabíveis, o que inclui a 
declaração de caducidade da concessão pelo descumprimento da cláusula contratual. 

Que a emissora não manteve o saldo obrigatório da Conta Reserva Custos O&M a partir de 
01/10/ 2019, obrigação prevista expressamente na escritura nos termos da cláusula 14.15.5.2 
e, sendo notificada formalmente pelo Agente Fiduciário para recompor o saldo, não cumpriu o 
prazo de cura obrigatório, caracterizando, assim, mais um descumprimento de obrigação 
prevista na escritura. 

Que o Serpros, diante das evidências acima expressas e consideradas as diretrizes orientadoras 
e legislação a qual está submetido, mormente a Lei Complementar nº 109/2001, a Resolução 
CMN nº 4661/2018, a Resolução CGPC nº 13/2004, além de sua Política de Investimentos, e 
diante de seu dever fiduciário de controlar e monitorar seus investimentos, considerando os 
princípios de segurança, dever de diligência em relação à gestão dos ativos e necessidades 
técnicas de seus planos de benefícios não pode desconsiderar o agravamento resultante # 
novas concessões de qualquer natureza, em desprezo às evidências claras de incapaCidjltt e 
inércia desidiosa da emissora, de forma que o voto apresentado na presente asse (<I< elo 
vencimento antecipado faz-se inevitável." 



o representante de 4,47% (quatro inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) das 
debêntures em circulação, representando 16,07% (dezesseis inteiros e sete centésimos por 
cento) dos presentes, consigna nesta ata que muito embora os votos até então proferidos ao 
longo das Assembleias de Debenturistas tenham sido pela alteração das condições da Escritura 
de Emissão, a fim de viabilizar a operação da concessão, ainda que isso implique redução da 
rentabilidade do ativo, entendem que a situação econômica da Companhia não lhe permite 
prosseguir na negociação. Isso porque, de acordo com os dados econômicos fornecidos pelos 
assessores financeiros dos debenturistas, a Companhia está em estado de insolvência, sendo 
certo que não há mais para negociações, sob pena de que o seu prolongamento afete a operação 
da Companhia com o comprometimento do pagamento de outras obrigações da Companhia, 
inclusive, do próprio contrato de concessão, podendo resultar em sua caducidade e outras 
responsabilidades . Por essa razão, manifestam sua convicção de que, nesse momento, a 
declaração de vencimento antecipado é indutora determinante para que os administradores 
busquem a recuperação judicial da Companhia que, executada de forma organizada e alinhada 
com o poder concedente, pode criar ambiente favorável a que se alcance debenturistas 
suficientes para autorizar a alteração das condições da respectiva Escritura de Emissão. Nossa 
expectativa é de que, em Assembleia de Debenturistas, mais uma vez, seja verificada a 
insuficiência de quórum para alteração da Escritura de Emissão, o que somente parece viável no 
ambiente da recuperação judicial. 

o representante da CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, representando 1,41% (um 
inteiro e quarenta e um centésimos por cento) das debêntures em circulação, representando 
4,36% (quatro inteiros e trinta e seis centésimos por cento) dos presentes, consigna nesta ata 
que votou pela não suspensão desse item da Ordem do Dia, pois conforme notificação enviada 
pela CERES em 11 de outubro de 2019, respondida pelo Agente Fiduciário em 17 de outubro de 
2019 (anexas à presente ata), entende que ocorreu o vencimento antecipado das Debêntures 
desde a assembleia realizada em 20 de setembro de 2019, e ratificada na assembleia realizada 
em 04 de outubro de 2019. Ainda, esclareceu que aguarda resposta à Notificação datada de 23 
de outubro de 2019, recebida pelo Agente Fiduciário em 24 de outubro de 2019, também anexa 
à presente ata. 

(b) Em relação ao item "b" da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 55,27% 
(cinquenta e cinco inteiros e vinte e sete centésimos por cento) dos presentes deliberaram por 
suspender a deliberação desse item, a ser reaberto em 08 de novembro de 2019, às 10h, neste 
mesmo loçal. 

O representante da SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO, representando 4,69% (quatro 
inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) das debêntures em circulação, correspondente 
a 16,20% (dezesseis inteiros e vinte centésimos por cento) dos presentes, consigna em ata que 
em relação ao item "b" da Ordem do Dia votaram por aprovar a alteração do quórum. 

O representante de 4,47% (quatro inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) das 
debêntures em circulação, representando 16,07% (dezesseis inteiros e sete centésimos por 
cento) dos presentes, consigna nesta ata que entendem que a melhor solução para o proble , 
é a aprovação da alteração das condições da Escritura de Emissão, como meio de viabilizaç- r,da 
operação, que não vem sendo alcançado, em razão da exigência de quórum de 100% c~Jhte 
da Escritura de Emissão. ~ 

O representante da CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL consigna nes~ 
pela não suspensão desse item da Ordem do Dia. ./ / 
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(e) Em relacão ao item "c" da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 55,27% 
(cinquenta e cinco inteiros e vinte e sete centésimos por cento) dos presentes deliberaram por 
suspender a deliberação desse item, a ser reaberto em 08 de novembro de 2019, às lOh, neste 
mesmo local. 

O representante da SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO, representando 4,69% (quatro 
inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) das debêntures em circulação, correspondente 
a 16,20% (dezesseis inteiros e vinte centésimos por cento) dos presentes, consigna em ata que 
em relação ao item "c" da Ordem do Dia votaram por reprovar a proposta de reestruturação 
apresentada pela Companhia. 

O representante de 4,47% (quatro inteiros e quarenta e sete centésimos por cento) das 
debêntures em circulação, representando 16,07% (dezesseis inteiros e sete centésimos por 
cento) dos presentes, consigna nesta ata que estão convictos de que a melhor solução para o 
problema é a aprovação da alteração das condições da Escritura de Emissão, como meio de 
viabilização da operação, conforme proposta pela Starboard, em material de suporte. Contudo, 
uma manifestação favorável à aprovação do item "c" da ordem do dia fica prejudicada, pois, 
conforme consignado na declaração de voto do item "a" acima, o entendimento é de que não 
há mais tempo disponível para alcançar o quórum de 100% necessário para alteração da 
Escritura de Emissão, considerando o precário estado de caixa por que passa a Companhia. 

O representante da CERES consigna nesta ata que votou pela não suspensão desse item da 
Ordem do Dia. 

(d) Em relação ao item "d" da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 55,27% 
(cinquenta e cinco inteiros e vinte e sete centésimos por cento) dos presentes deliberaram por 
suspender a deliberação desse item, a ser reaberto em 08 de novembro de 2019, às lOh, neste 
mesmo local. 

O representante da SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO, representando 4,69% (quatro 
inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) das debêntures em circulação, correspondente 
a 16,20% (dezesseis inteiros e vinte centésimos por cento) dos presentes, consigna em ata que 
em relação ao item "d" da Ordem do Dia votaram por tomar ciência das informações prestadas. 

O representante da CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL consigna nesta ata que votou 
pela não suspensão desse item da Ordem do Dia. 

O Agente Fiduciário apresentou aos debenturistas e aos assessores jurídico e financeiro também 
presentes, nesta assembleia, a medida de urgência em processo de nº 1107001-
57.2019.8.26.0100 sob a 1~ Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da comarca de São Paulo 
("Medida Cautelar"), na qual o debenturista Latache 11 Distressed Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Não Padronizados, CNPJ nº 19.476.304/0001-58, representando 0,0028% 
das Debêntures em circulação, que representaria 0,0084% dos presentes ("Investidor"), postula 
o exercício do direito de voto na presente assembleia. 

Conforme decisão na Medida Cautelar, o juiz concedeu parcialmente a tutela para: "assegurar f' 
à autora o direito de comparecimento à AGD, do dia 25.10.2019, às 10 horas da manhã, ~ 
como que seu voto seja consignado em ata, observando que a validade do voto será o 'eCo e 
análise pelo Juízo Arbitral eleito pelas partes". 



Sendo assim o voto será colhido em apartado, na forma abaixo: 

Item "a" da Ordem do aia: proferiram voto por suspender esse item da Ordem do Dia a ser 
reaberto em 08 de novembro de 2019 às 1O:00h neste mesmo local. 

Item "b" da Ordem do Dia: proferiram voto por suspender esse item da Ordem do Dia a ser 
reaberto em 08 de novembro de 2019 às 1O:00h neste mesmo local. 

Item "c" da Ordem do Dia: proferiram voto por suspender esse item da Ordem do Dia a ser 
reaberto em 08 de novembro de 2019 às 1O:00h neste mesmo local. 

Item "d" da Ordem do Dia: proferiram voto por suspender esse item da Ordem do Dia a ser 
reaberto em 08 de novembro de 2019 às 1O:00h neste mesmo local. 

Por fim, o representante do Investidor consigna nesta ata que, no seu entendimento, a decisão 
proferida na Medida Cautelar permanece válida para a reabertura desta assembleia, em 08 de 
novembro de 2019. 

Ainda, o Agente Fiduciário informa que convocará uma Assembleia Geral de Debenturistas para 
que os investidores adotem as medidas necessárias em razão da Medida Cautelar, tendo em 
vista que o objeto desta se refere à decisão dos debenturistas na Assembleia Geral de 
Debenturistas realizada em 20 de setembro de 2019, acerca da participação de novos 
investidores quando da reabertura da assembleia. 

O Agente Fiduciário consigna nesta ata que este e a Companhia não possuem responsabilidade 
em relação às decisões tomadas pelos debenturistas. 

7. Encerramento. Lavratura e Aprovação da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral 
de Debenturistas foi encerrada e lavrada no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, 
aprovada e por todos os presentes assinada. 

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. 

Salto, 25 de outubro de 2019. 

Paulo Roberto Brandão 
Presidente 
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ANEXO I 

NOTIFICAÇÃO DE CERES AO AGENTE FIDUCIÁRIO EM 11 DE OUTUBRO DE 2019 

< 



À 
Pentágono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários ("Agente Fiduciário") 
Avenida das Américas. 4.200, Salas 302/303/304 - Bloco 8, Ala B (Ed. Genéve) 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 

CEP: 22640-102 

Com cópia para a Starboard Restructuring Partners Consultoria em Negócios L TOA 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311 , cj . 11 
Itaim - São Paulo - SP, Brasil 
CEP: 04538-133 

Com cópia para a Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais 

Avenida Cidade Jardim. 803, 5° andar 
Jardim Paulistano - São Paulo - SP, Brasil 
CEP: 01453-010 

Brasília-DF .• 11 de outubro de 2019 

Prezado Representante Legal , 

Pelo presente instrumento particular, FUNDO DE INVESTIMENTO MUL TIMERCADO BD1 -
CERRADOS CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério 
da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 27.465.321/0001 -18, FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO BD2 -ZONA DA MATA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 27.465.326/0001-40, FUNDO DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD3 - SERRA DA CANASTRA CRÉDITO PRIVADO, inscrito 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob 
27.465.334/0001-97. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD4 - MATA ATLÂNTICA 
CRÉDITO PRIVADO. inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
("CNPJ/MF") sob nO 27.465.342/0001-33, FUNDO DE INVESTIMENTO MULTILMERCADO BD5 
FLEX - PLANALTO CRÉDITO PRIVADO. inscríto no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 28.581.091/0001-15, FUNDO DE INVESTIMENTO 

MUL TIMERCADO CD6 FLEX - PLANALTO CENTRAL CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro 

Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 28.581.405/0001-80, 
EROS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, inscrito no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 

04.733.518/0001-95, conforme artigo 4° de cada um dos Regulamentos dos fundos mencionados, 
por meio de seu representante legal, CERES - Fundação de Seguridade Social , entidade fechada 

de previdência privada, sem fins lucrativos, com sede nesta Capital Federal, no SHCN-CL 202, 

Bloco C, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.532.804/0001-31 , aqui devidamente representada, 
na forma de seu Estatuto, por seu Diretor Superintendente, José Roberto Rodrigues Peres, 
brasileiro, viúvo, com união estável, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade nO 
3237598 FIP/RJ, e do CPF nO. 376.697.967-15, residente em BrasílialDF, na qualidade de títulares 
de debêntures emitidas pela Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Companhia"), por meio 

da 1" Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, d~SPécie com garantia real , 
em série única, para distribuição pública, vêm REQUERER o que segue Wi 

f Ceres - Fundação de Seguridade J,'m(( LJ 
I SHCN·CL 202 Sloco C Srasiha/DF CEP 70.832·535 CNPJ. : 00 532.804/0001·31 

, Fone (61) 2/060200 Fax: (61) 33277651 Ema/I: 8 rende@ceres.org .br 
Arendlmento ao pc1fricipanre : 08009792005 Slte : wwwceres .org.bf 



A Ceres está encaminhando a presente correspondência á Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários, em face da sua condição de agente fiduciário da operação de emissão das 
debêntures e assim representante dos debenturistas, para conhecimento e providências cabíveis, 
no sentido de solução das questões aqui relatadas. 

Apresentação de Relatório dos Assessores dos Debenturistas 

No dia 1 °/1 0/2019, em reunião na sede da Ceres, onde estavam presentes representantes da 
Concessionárias Rodovias do Tietê, do BTG Pactuai, da Starboard, do Serpros e da Ceres, estes 
dois últimos solicitaram que a companhia encaminhasse formalmente dados oficiais com os 
fundamentos e as premissas utilizadas para formularem a última proposta apresentada aos 
debenturistas. Na oportunidade, o representante da companhia informou que verificaria com seu 
departamento jurídico a possibilidade de encaminhamento de tais informações, sendo informado 
por ele que a Starboard teria feito a "due dilegence" na companhia emissora das debêntures, com 
o que concordou os representantes da Starboad, e afirmaram que iriam verificar como 
disponibilizariam para todos. 

A Ceres justificou esse pedido, pela necessidade de conhecer as premissas e as hipóteses 
utilizadas, de modo a reavaliar sua proposta. Também foi solicitado ao assessor financeiro -
Starboard - que encaminhasse o plano de reestruturação completo - relatório - decorrente da 
avaliação da companhia que realizaram juntamente com o escritório Felsberg, conforme contratado. 

Há necessidade de que os assessores - Starboard e Felsberg - apresentem o relatório com plano 
de reestruturação completo com o diagnóstico da situação vigente levando em consideração: (i) 
riscos/contexto regulatório, levando em conta os investimentos em atraso; (ii) riscos/contexto 
regulatório jurídico; (iii) necessidade de aporte de recurso para manutenção do curso normal da 
Companhia; (iv) dificuldades negociais; (v) identificação da métricas operacionais da companhia; 
(vi) fatores chave da reestruturação; (vii) projeção da necessidade de fluxo de caixa mês a mês; e 
(ix) precificação da companhia e seus ativos. 

Solicita-se, ainda, a opinião da Pentágono, na qualidade agente fiduciário, sobre a suficiência das 
informações prestadas no relatório, nos termos do inciso IX e X do artigo 11 da Instrução CVM 
583/2016. 

Direcionamento dos Contatos na Ceres 

Os fundos de investimentos representados pela Ceres requerem que doravante todos os contatos 
relativos as debêntures emitidas pela companhia, inclusive sobre as renegociações da dívida, sejam 
realizados exclusivamente por meio do endereços eletrõnicos geinv@ceres.org.br e 
gecor@ceres.org .br , como medida de melhor direcionamento na comunicação entre as partes. 

t ems - Fundação de segu,;~ s (c-
SHCN·CL 202 Bloco C BrasUia/DF CEP 70.832·535 CNP). : 00.532.804/0001·31 
Fone (5/J 2/060200 Fax: (61) 3327765/ Ema/f: atende@ceres.org.br 
A(sndimellto ao pauicipaflte 08009792005 S/te www.ceres. org .br 
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Conclusão 

Por fim, solicitam que todos os requerimentos e relatórios acima pleiteados sejam realizados até o 
dia 18/10/2019. 

Certos de sua atenção e deferimento dos pedidos. 

Subscrevemo , 

/ 

/..r-- ) 
~1::9C-e.",- L->/';;1 -~-<--7 

. ~9-SE'ROBERTO RODRIGUES PERES 
./ Diretor Superintendente 

~< 
Ceres - Fundação de Seguridade Social 
SI-ICN-CL 202 Bloco C Brasília/DF CEP 70.832·535 CNPJ. : 00.532.804/000 1-3 
Fone (6 1) 2 /060200 Fax: (61) 33277651 Ema/I: arende@ceres .org.br 
Atendimen to ao P8/uclpanle. 08009792005 Site. www.ceres .org .br 



ANEXO 11 

RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO AGENTE FIDUCIÁRIO EM 17 DE OUTUBRO DE 2019 



~, 
.. I PENTAGONO 

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2019. 

À 

CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 

SHCN-CL 202, Bloco C 

Brasília - DF 

CEPo 70.832-535 

At. : Sr. José João Reis e Sr. José Roberto Rodrigues Peres 

E-mail : geinv@ceres.org.bregecor@ceres.org.br 

c/c 

CONCESSIONÁRIA RODOVIAS TIETE S.A. 

Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108, s/nº, caixa postal 2 

Salto - SP 

CEPo 13320-970 

At.: Sr. Nuno Coelho / Sr. Thiago Jordão Rocha / Sr. Carlos Fernandes 

E-mail: ri@rodoviasdotiete.com.br 

REF.: RESPOSTA À NOTIFICACÃO ENVIADA PELA CERES - FUNDACÃO DE SEGURIDADE SOCIAL ("CERES") EM 

11 DE OUTUBRO DE 2019 COM SOLICITACÃO DE INFORMACÕES - 11 EMISSÃO DE DEBENTURES SIMPLES. 

NÃO CONVERSlvEIS EM ACÕES. DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAl. EM SÉRIE ÚNICA. PARA DISTRIBUICÃO 

PÚBLICA. DA CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A. 

Prezados Senhores, 

A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TlTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede 

no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida das Américas, n.º 4.200, bloco 8, ala 6, 

salas 302, 303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.343.682/0001-38 ("Agente Fiduciário" ou 

"Pentágono"), na qualidade de Agente Fiduciário nomeado nos termos do Instrumento Particular de Escritura 

da l' (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 

em Série Única, para Distribuição Pública, da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (conforme aditado 

("Emissão", "Emissora", e "Escritura de Emissão", respectivamente), vem, por meio desta, 

CONTRANOTIFICAR o que segue: 
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" '-I PENTAGONO 

Em 11 de outubro de 2019, este Agente Fiduciário recebeu notificação da CERES ("Notificacão CERES" ), que 

segue anexa à presente ("Anexo I"), solicitando algumas informações relativas à Emissão. Indicamos abaixo, 

ponto a ponto, os esclarecimentos aos requerimentos feitos na Notificação CERES: 

1) Apresentação de Dados Oficiais da Emissora: 

Foi indicado, na Notificação CERES, uma reunião realizada em 01/10/2019 com a presença de representantes da 

Emissora, do BTG Pactuai, da Starboard, SERPROS e da CERES, na qual foi solicitada à Emissora o envio, 

formalmente, dos dados oficiais com fundamentos e premissas utilizadas na última proposta da Emissora 

apresentada aos debenturistas. 

Dessa forma, foi solicitado que este Agente Fiduciário solicitasse à Emissora, formalmente, a apresentação dos 

fundamentos e premissas utilizadas nos cálculos que embasaram a referida proposta. 

Assim, informamos que enviamos correio eletrônico à Emissora em 15/10/2019, conforme segue anexo à 

presente ("Anexo 11" ). com a devida solicitação. 

A Emissora nos enviou, na presente data, as informações quem embasaram a última proposta apresentada, as 

quais foram encaminhadas à CERES, por correio eletrônico, conforme anexo à presente ("Anexo 111"). 

A Pentágono aproveita para informar que não estava ciente da Reunião, e não foi convidada a participar, não 

possuindo, assim, detalhes sobre o que foi discutido na ocasião, e não sendo posteriormente informada pelo 

assessor financeiro. 

2) Não renovação do Seguro pela Companhia Rodovias do Tietê: 

A Pentágono enviou à Emissora, em 02 de outubro de 2019, notificação (" Anexo IV" ) acerca do término da vigência das 

apólices de seguro n2 54-0775-31-0147701 e nº 54-775-31-0147702 ("Apólices" ), sem a devida renovação, conforme 

obrigação prevista nas cláusulas 5.1 alfnea "h" da Escritura de Emissão, e cláusula 8.1 alíneas "c" e "z" do Contrato de 

Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos Sobre Contas e Outras Avenças celebrado em 14 de maio de 2013, 

conforme aditado ("Contrato de Cessão Fiduciária" ). 

Nos termos da cláusula 4.16.3 "a" da Escritura de Emissão, a Emissora possufa prazo de cura de OS (cinco) dias úteis 

para sanara inadimplemento, sob pena de incidir em hipótese de vencimento anteCipado não automático da Emissão, 

sujeito à deliberação em sede de Assembleia Geral de Debenturistas. 

Passado o referido prazo de cura, com término em 09/10/2019, a Pentágono questionou a Emissora sobre a renovação 

das Apólices, e foi confirmado que o inadimplemento não havia sido sanado até aquela data. 

Visto isso, e em conformidade com as obrigações deste Agente Fiduciário conforme previsto na Escritura de Emissão, 

a Pentágono convocou Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre este descumprimento, tendo a primeira 

publicação ocorrido em 11/10/2019, disponibilizado no site da Pentágono e enviado por correio eletrônico aos 

debenturistas, na mesma data. 
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Dessa forma, fica esclarecido o questionamento indicado na Notificação CERES acerca dos desdobramentos 

desse assunto, tendo em vista se tratar de evento de vencimento antecipado da Emissão. 

3) Direcionamento dos Contatos na CERES: 

Foi solicitado que todos os contatos relativos à Emissão fossem realizados para os endereços eletrônicos 
geinv@ceres.org.br e gecor@ceres.org.br. Informamos que os referidos contatos foram atualizados na Lista de 
Contatos da Emissão. 

4) Correção de Registro de Voto da CERES em Assembleia: 

A CERES solicitou à Pentágono, na Assembleia Geral de Debenturistas da Emissão realizada em 04/10/2019 
("AGD 04/10/2019"), acerca da revisão dos votos computados para os fundos geridos pela CERES na Assembleia 
Geral de Debenturistas da Emissão realizada em segunda convocação em 20 de setembro de 2019 ("AGD 
20/09/2019"). 

Adicionalmente, foi solicitado por correio eletrônico a confirmação pela Pentágono dos votos computados em 
todos os itens da ordem do dia da AGD 20/09/2019 e da AGD 04/10/2019, assim respondido por este Agente 
Fiduciário. Visto isso, foi constatado que houve um equívoco na contabilização do voto de alguns fundos geridos 
pela CERES no item 6."a" da AGD 20/09/2019. 

Assim, a CERES solicitou à Pentágono a retificação da ata da AGD 20/09/2019, a divulgação aos debenturistas da 
Emissão sobre o equívoco, bem como a indicação de forma detalhada do novo quórum de deliberação do item 
6"a" após a devida correção. 

Primeiramente, informamos que a rerratificação da AGD 20/09/2019 será realizada e disponibilizada no site da 
Pentágono, bem como será enviada por correio eletrônico aos debenturistas da Emissão assim que assinada pela 
Emissora, Pentágono, e Presidente e Secretário da AGD. 

Sobre a correção do quórum de deliberação do item 6"a", informamos abaixo os percentuais de cada voto 
proferido em relação ao referido item: 

Voto 1 I 353.935 353.722 Em caso de Abstenção 

SIM 131.194 37,07% 37,09% 
NÃO 16.066 4,54% 4,54% 
SUSPENSÃO 206.462 58,33% 58,37% 
ABSTENÇÃO 213 0,06% 

ABERTO - 0,00% 0,00% 

Reforçamos que, sobre a AGD 04/10/2019, não foi constatado nenhum erro de contabilização dos quóruns 

proferidos pelos fundos geridos pela CERES. 

Por fim, segue abaixo conforme solicitado a indicação dos percentuais de orientação e voto para cada item da 

ordem do dia da AGD 20/09/2019 e da AGD 04/10/2019: 
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20/0912019 (com a correção): 

Voto 1 I 353.935 

SIM 131.194 

NÃO 16.066 

SUSPENSÃO 206.462 

ABSTENÇÃO 213 

ABERTO -

Voto 2 I 3S3.93S 

SIM 77.770 

NÃO 16.783 

SUSPENSÃO 258.995 

ABSTENÇÃO 387 

ABERTO -

Voto 3 I 353.935 

SIM -
NÃO 84.651 

SUSPENSÃO 258.995 

ABSTENÇÃO 10.289 

ABERTO -

Voto 4 I 353.935 

SIM -
NÃO 255 

SUSPENSÃO 299.813 

ABSTENÇÃO 53.867 

ABERTO -
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353.722 

37,07% 

4,54% 

58,33% 

0,06% 

0,00% 

353.548 

21,97% 

4,74% 

73,18% 

0,11% 

0,00% 

343.646 

0,00% 

23,92% 

73,18% 

2,91% 

0,00% 

300.068 

0,00% 

0,07% 

84,71% 

15,22% 

0,00% 

O'" I 
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Em caso de 
Abstenção 

37,09% 

4,54% 

58,37% 

0,00% 

Em caso de 
Abstenção 

22,00% 

4,75% 

73,26% 

0,00% 

Em caso de 
Abstenção 

0,00% 

24,63% 

75,37% 

0,00% 

Em caso de 
Abstenção 

0,00% 

0,08% 

99,92% 

0,00% 
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04/10/2019: 

Voto 1 I Em caso de 
353.195 352.982 Abstenção 

SIM 130.825 37,04% 37,06% 

NÃO 5.777 1,64% 1,64% 

SUSPENSÃO 216.380 61,26% 61,30% 

ABSTENÇÃO 213 0,06% 

ABERTO - 0,00% 0,00% 

Voto 2 I Em caso de 
353.195 352.808 Abstenção 

SIM 77.401 21,91% 21,94% 

NÃO 54.316 15,38% 15,40% 

SUSPENSÃO 221.091 62,60% 62,67% 

ABSTENÇÃO 387 0,11% 

ABERTO - 0,00% 0,00% 

Voto 3 I Em caso de 
353.195 352.982 Abstenção 

SIM - 0,00% 0.00% 

NÃO 136.602 38,68% 38,70% 

SUSPENSÃO 216.380 61,26% 61,30% 

ABSTENÇÃO 213 0,06% 

ABERTO - 0,00% 0,00% 

Voto 4 I Em caso de 
353.195 220.483 Abstenção 

SIM - 0,00% 0,00% 

NÃO 255 0,07% 0,12% 

SUSPENSÃO 220.228 62,35% 99,88% 

ABSTENÇÃO 132.712 37,57% 

ABERTO - 0,00% 0,00% 

Sendo o que ora nos cumpria comunicar e requerer, permanecemos à inteira disposição de V.Sas para 

quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

PENTÁGONO S/A DISTRI UIDORA DE TiTUlOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

s ~ o P., u l ... 
1,t":,,, \i ,," 1 

" 11. \ .11 



RI .. d. J" ".,; . .. 
'."'1'0 i-' """",01 ,.",. ,~I :11' ,,'1 

';t ,"~J tI »'1 _I<!., j , p, l' 

'I I '~,' :. ,~, F .-" I 1 ,." \ 

ANEXO I 

Notif icação CERES 11/10/2019 

510 P,' III .. 
t '101";'0 "y<1~ I :>r, 

t." "'J ":'~ 
o 1 ~ '. 1 f;:) i 

f 

<, 
_IPENTAGONO 



À 
Pentágono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários ("Agente Fiduciário") 
Avenida das Américas, 4.200, Salas 302/303/304 - Bloco 8, Ala B (Ed. Genéve) 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
CEP: 22640-102 

Com cópia para a Concessionária Rodovias do Tietê S.A. 
Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+600mls 
Salto - SP, Brasil 
CEP: 13320-970 

Brasília - DF 11 de outubro de 2019, 

Prezado Representante Legal, 

Pelo presente instrumento particular, FUNDO DE INVESTIMENTO MUL TIMERCADO BD1 
- CERRADOS CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 27.465.321/0001 -18, FUNDO DE 
INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD2 - ZONA DA MATA CRÉDITO PRIVADO, inscrito 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídíca do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 
27.465.326/0001-40, FUNDO DE INVESTIMENTO MUL TIMERCADO BD3 - SERRA DA 
CANASTRA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do 
Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob 27.465.334/0001-97, FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO BD4 - MATA ATLÂNTICA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob 
nO 27.465.342/0001-33, FUNDO DE INVESTIMENTO MUL TILMERCADO 80S FLEX -
PLANALTO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob na 28.581 .091/0001-15, FUNDO DE 
INVESTIMENTO MUL TIMERCADO CD6 FLEX - PLANALTO CENTRAL CRÉDITO 
PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
("CNPJ/MF") sob nO 28.581.405/0001-80, EROS - FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa 
Juridica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 04.733.518/0001-95, conforme artigo 
4° de cada um dos Regulamentos dos fundos mencionados, por meio de seu representante 
legal, CERES - Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência 
privada, sem fins lucrativos, com sede nesta Capital Federal, no SHCN-CL 202, Bloco C, 
inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.532.804/0001-31, aqui devidamente representada, 
na forma de seu Estatuto, por seu Diretor Superintendente, José Roberto Rodrigues Peres, 
brasileiro, viúvo, com união estável, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de 
Identidade na 3237598 FIP/RJ, e do CPF n°. 376.697.967-15, residente em BrasllialDF, na 
qualidade de titulares de debêntures emitidas pela Concessionária Rodovias do Tietê 
S.A. ("Companhia"), por meio da 1 a Emissão de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie com garantia real, em série única , para distribuição pública, vêm 
REQUERER o que segue: 

pc,,", -Fundação de Seguridade Social 
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A Ceres está encaminhando a presente correspondência à Pentãgono S.A. Distribuidora 
de Titulos e Valores Mobiliários, em face da sua condição de agente fiduciário da operação 
de emissão das debêntures e assim representante dos debenturistas, para conhecimento 
e providências cabiveis, no sentido de solução das questões aqui relatadas. 

Apresentação de Dados Oficiais da Emissora 

No dia 1°/10/2019, em reunião na sede da Ceres, onde estavam presentes representantes 
da Concessionárias Rodovias do Tietê, do BTG Pactuai, da Starboard, do Serpros e da 
Ceres. estes dois últimos solicitaram que a companhia encaminhasse formalmente dados 
oficiais com os fundamentos e as premissas utilizadas para formularem a última proposta 
apresentada aos debenturistas. Na oportunidade, o representante da companhia informou 
que verificaria com seu departamento jurídico a possibilidade de encaminhamento de tais 
informações, sendo informado por ele que Starboard teria feito a "due diligence" na 
companhia emissora das debêntures, com o que concordou os representantes da 
Starboard, e afirmaram que iriam verificar como disponibilizariam para todos. 

A Ceres justificou esse pedido, pela necessidade de conhecer as premissas e as hipóteses 
utilizadas, de modo a reavaliar sua proposta. 

Tal pedido foi também registrado pela Ceres na ata da assembleia geral de debenturistas 
realizada no dia 04/10/2019, inclusive afirmando que a divulgação dos fundamentos e 
premissas, na forma legal, seria fundamental para a continuidade das negociações. 

Assim, os fundos requerem que este agente financeiro, na qualidade de representante dos 
debenturistas, reitere formalmente, com a máxima urgência, o pedido formulado, para que 
a companhia apresente os fundamentos e as premissas utilizadas para os cálculos que 
embasaram a proposta apresentada. 

Solicita-se, ainda, a opinião da Pentágono, na qualidade agente fiduciário, sobre a 
suficiência das informações prestadas nas propostas de modificação das condições dos 
valores mobiliários, nos termos do inciso IX do artigo 11 da Instrução CVM 583/2016. 

Não renovação do seguro pela Companhia Rodovias do Tietê 

Foi veiculado no Jornal Valor Econômico, do dia 09/10/2019, reportagem com o título 
"Renovação de seguro é novo entrave na Rodovias do Tietê", em que se noticia o término 
de contrato de seguro relacionado à concessão, com a Seguradora Potlencial, o que pode 
levar a extinção do contrato de concessão. Tendo tal informação sido informada ao 
mercado como fato relevante, segundo a reportagem, no dia 02/10/2019. 

Assim , solicitamos a Pentágono que seja divulgada os desdobramentos da notificação 
realizada no dia 02/10/2019 à Companhia, com detalhamento das consequências, po~ ser 
causa de evento de vencimento antecipada. ~ \ 

, \ f Ce,es ~ Fundaç'o de Seguádade Soe / . 



Direcionamento dos Contatos na Ceres 

Os fundos de investimentos representados pela Ceres requerem que doravante todos os 
contatos relativos as debêntures emitidas pela companhia, inclusive sobre as 
renegociações da divida, sejam realizados exclusivamente por meio do endereços 
eletrônicos geinv@ceres.org .br e gecor@ceres.org.br , como medida de melhor 
direcionamento na comunicação entre as partes. 

Correção de Registro de Voto da Ceres em Assembleia 

Foi constado na assembleia do dia 04/10/2019 que no registro da assembleia de 
debenturistas realizada no dia 20/09/2019 os fundos de investimentos representados pela 
Ceres, ora requerentes, votaram de forma diferente entre si no item (a) da Ordem do Dia, 
o que não retrata a realidade desses votos. Assim, caso seja confirmada esta informação 
pelo Agente Fiduciário, os fundos mencionados requerem que sejam imediatamente 
corrigidos os seus votos proferidos na assembleia de 20/09/2019, devendo constar como 
voto de todos os fundos. ora requerentes, pelo "vencimento antecipado das debêntures". 

Justifica-se tal requerimento em razão de que não pode haver votos divergentes entre os 
fundos requerentes, posto que têm a mesma politica de governança. 

Após a imediata correção dos votos, os fundos requerem que todos os debenturistas sejam 
informados, bem como divulguem, de fonma detalhada, o resultado da contagem dos votos 
da referida assembleia, conforme o quórum obtido com a correção, referente á suspensão 
da assembleia. Com isso, requerem a retificação da ata da assembleia do dia 20/09/2019. 

Requerem, também, sejam divulgados os resultados de votação de cada item da ordem do 
dia, com o respectivo percentual para cada opção de voto, nas assembleias realizadas nos 
dias 20/09/2019 e 04/10/2019. 

Conclusão 

Por fim, solicitam que todos os requerimentos e correções acima pleiteadas sejam 
realizados de forma imediata. e as respostas e comunicações sejam realizadas até o dia 
18/10/2019. 

Certos de sua atenção e deferimento dos pedidos. 

Subscrevemos 

• I ~ I t ~ O OR~ Diretor~e vés im 
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PERES 
Diretor Superintendente 

Ceres - Fundação de 
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E-mail enviado à Emissora em 15/10/2019 
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Julia Amorim 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Cc: 
Assunto: 

Thiago, boa tarde. Tudo bem? 

Tomaz Almeida 
terça-feira, 15 de outubro de 2019 14:18 
Thiago Jordão Rocha 
Nuno Coelho 
Solicitação de Informações 

Alguns investidores nos solicitaram o acesso os dados oficiais com os fundamentos e premissas utilizadas pela 
Companhia para formularem a última proposta de reestruturação apresentada aos debenturistas. Poderia nos 
encaminhar, por favor? 

Obrigado. 

Abraços, 

" \.1 PEJVT/ÍGON O 
Ton1iJ z Alm e id a 

www . p e nl ~go l1 o lru s t ee . co m . br 
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E-mail à CERES com as informações financeira s da Emissora 
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Julia Amorim 

De: 
Enviado em: 
Para: 
Cc: 

Assunto: 
Anexos: 

Filipe, boa tarde. 

T omaz Almeida 
quinta-feira, 17 de outubro de 201915:30 
Filipe Vieira; Julia Amorim; Operacional - MailGroup 
Usuários da GEJUR; Usuários da GECOR; Usuários da GEINV; 
anna.claudia@serpros.com.br. murilo.arruda@serpros.com.br; 
patricia.fontes@serpros.com.br; marelisa.cunha@serpros.com.br; 
bianca.andrade@serpros.com.br; gisele.seixas@serpros.com.br. 
cesa r Juca@serpros.com.br 
RE: Requerimento de informações - Starboard - Rodovias do Tietê 
Premissas.xlsx; Redução_Prazo.xlsm 

Atendendo ao pedido feito pela Ceres à Pentágono, e à consignação em ata feita pela CERES e pela SERPROS na AGD 
04/10/2019, encaminhamos em anexo os documentos fornecidos pela CRT com as premissas e dados utilizados pela 
Companhia para elaborar a proposta de reestruturação das debêntures. 

Solicitamos, por gentileza, cuidado e diligência no trato e divulgação das informações. 

Fico à disposição. 

Atenciosamente, 

" \', PENTAGONO 
www pentagon otrustee .com .IH 

From: Filipe Vieira <filipe.vieira@ceres.org.br> 
Sent: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 17:34 

Tomuz Almeida 

To: Julia Amorim <JAmorim@pentagonotrustee.com.br>; Operacional - MailGroup 
<Operacional@pentagonotrustee.com.br>; Nikola lukic <nikola.lukic@starboardpartners.com.br>; Ivan Truzzi 
<ivan.truzzi@starboardpartners.com.br>; Joana Scarpa <joana.scarpa@starboardpartners.com.br> 
Cc: Usuários da GEJUR <lista.gejur@ceres.org.br>; Usuários da GECOR <ista.gecor@ceres.org.br>; Usuários da 
GEINV <lista .geinv@ceres.org.br> 
Subject: Requerimento de informações - Starboard - Rodovias do Tietê 

Prezados, 

segue o requerimento de solicitação de informações da Fundação Ceres. Solicitamos que este seja respondido, 
impreterivelmente, até 18/10/2019. 
Informamos que a via flsica será enviada na semana que vem. 

Estou a disposição para dúvidas e esclarecimentos. 

Fil ipe Costa Vieira 
Gerência de Investimentos 

CERES - Fundação de Seguridade Social 
Tel: (61) 2106-0207 ( 
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CONCESSIONÁRIA RODOVIAS TlETt S.A. 

Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108, s/n2, caixa postal 2 

Salto - SP 

CEP o 13320·970 

" IPENT/ÍCONO 
Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2019. 

At.: Sr. Nuno Coelho I Sr. Thiago Jordão Rocha I Sr. Carlos Fernandes 

E-mail: ri@rodoviasdotiete.com .br 

REF.: NOTIFICACÃO - NÃO RENOVAÇÃO APÓUCES DE SEGURO - DESCUMPRIMENTO pE OBRIGACÃO NÃO 

~.Ç_U~I~f!IA, 

Prezados Senhores, 

A PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TlTUlOS E VALORES MOBIUÁRIOS, Instituição financeira com sede no 

município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a Avenida das Américas, n.e 4.200, bloco 8, ala 8, salas 302, 

303 e 304, inscrita no CNPJ/MF sob o n.' 17.343.682/0001-38 ("Agente Fiduciário"), na qualidade de Agente 

Fiduciário nomeado nos termos do Instrumento Particular de Escritura da l' (Primeira) Emissão de Debêntures 

Simples, não Conve"iveis em Ações, da EspéCie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública, da 

Concessionária Rodovias do Tietê S.A. (conforme aditado ("Emissão", "EmissQra", e "Escritura de Emissão", 

respectivamente), vem, por melo desta, NOTIFICAR o que segue: 

Conforme fato relevante divulgado pela Emissora na presente data e anexo à presente ("Fato Relevante"), bem como 

na notificação enviada pela Emissora também nesta data (Anexo 11) em cumprimento ao disposto na cláusula 8.1 alinea 

"c" do Contrato de Cessão Fiduciária (abaixo definido), foi informado que a decisão liminar exarada no âmbito da ação 

de obrigação de fazer ajuizada em face da seguradora Pottendal Seguradora S.A, n' 1062741-89.2019.8.26.0100 

("~"), permaneceu em vigor até 01 de outubro de 2019, não obstante a Ação ainda está em curso e pendente de 

decisão de mérito. 

Ocorre que, como garantia à Emissão, dentre outras, temos a cessão fiducIária de direitos creditórios oriundos do 

direito de recebimento de indenizações e pagamentos dos seguros contratados no âmbito do Projeto de Investimento 
("Seguros"), decorrentes do Contrato de Concessão, conforme disposto na cláusula 4.15.3, item "IV" alinea "b" da 

Escritura de Emissão, e na forma da cláusula 1.1 alínea ub" e Anexo IV do Contrato de Cessão Fiduciária de DIreitos 

Creditórios e Direitos Sobre Contas e Outras Avenças celebrado em 14 de maio de 2013, conforme aditado ("Contrato 

de Cessão Fiduciária"). 

. ,. 

1t 



()PEN 1ACONO 
Na forma do disposto nas cláusulas 5.1 alínea "h" da Escritura de Emissão, e cláusula 8.1 alíneas "c' e "z" do Contrato 

de Cessão Fiduciária, a Emissora se obrigou a manter vigentes as apólices de seguros necessárias para a cobertura do 

Projeto de Investimento, e renovar as apólices de seguro exigidas pelo Contrato de Concessão. 

Visto isso, e considerando o término de vigência das Apólices de n2 54.<J775-31.<J14770l e 54·775 31-0147702 sem 

ainda renovação, houve o descumprimento das cláusulas indicadas no parágrafo acima. 

Dessa forma, e nos tenmos do disposto na cláusula 4.16.3 "a" da Escritura de Emissão, a Emissora tem o prazo de cura 

de até 05 (cinco) Dias Úteis contados a partir da presente data, para sanar os descumprimentos indicados acima, sob 

pena de convocação de Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre a declaração, ou não, do vencimento 
antecipado da Emissão, conforme cláusula 4.16.6 da Escritura de Emissão. 

Os termos que não estejam expressamente definidos neste documento terão o significado a eles atribuídos na 
Escritura de Emissão e demais documentos da Emissão. 

Sendo o que ora nos cumpria notificar e requerer, permanecemos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários. 

Atenciosamente, 

PENTÁGONO S/A DIS~(àA'1Jijo!iJJ~ts·E ~AlOftES MOBIUÁRIOS 

J U , .;: ;....,.... '1 

Procur~ 

~Pf , 1f5.550.2I'"" 
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ANEXO I 

Fato Relevante Divulgado pela Emissora em 02/10/2019 
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CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO llET~ S.A. 

NIRE: 35.300.366.476 
CNPJ: 10.678.505/0001-63 

FATO RELEVANTE 

A Concessionária Rodovias do 'T1etê S.A. ("Companhia"), sodedade por ações com registro de 
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nos termos do artigo 157, 
§4° da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e do disposto na Instrução 
CVM nO 358, de 3 de Janeiro de 2002, conrorme altetada, comunica aos seus debenturistas 
("Debenturistas") e ao mercado em geral, Que a decisão liminar exarada no âmbito da ação de 
obrigação de fazer ajuizada em face da seguradora Po\tendal Seguradora SoA., autuada sob o n.o 
1062741-89.2019.8.26.0100 ("Açio") e em trâmite perante a 14" Vara Cível do Foro Central da 
Comarca de São Paulo, relacionada ao segur01Jarantia apresentado no âmbito do Contrato de 
Concessão n.o 004/ARTESP/2oo9, permaneceu em vigor até 01 de outubro de 2019, sendo certo 
Que, não obstante a Ação ainda se encontrar pendente de decisão de ménto, a Companhia está 
envidando todos os esforços para garantir condições equivalentes de cobertura. 

O presente matenal tem caráter exduslvamente informatl"", nos tennos da legislação em vigor, 
e não deve ser Intel]ll'E!tado ou considerado, para todos os flns e efeitos legais, como um material 
de dillUlgação da Companhia. 

Em face da descontinuidade do jornal "Dláno Comércio Indústria e Serviços", a Companhia 
passará a realizar suas publicações legais no Jornal "Agora SP". 

salto, 02 de outubro de 2019 

Concessionária Rodovias do Tietê SoA. 
Nuno Allpe Nogueira Alves Coelho 

Diretor de Relaçiies com Investldores 
h\tp:IIWNW.rodoviasdotlete.<Dm.br 

n@rodovfasdotlete.com.br 
+55 11 4602 7900 
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RODOVIAS .... 

TUfE7f'fE 
Salto, 02 de outubro de 2019. 

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Avenida das Américas, 4.200, bloco 8, Sala 8, salas 302, 303 e 304 

CEP 22631 ·004, RIO de Janeiro - RJ 

At.: Sr. Marco Aurélio Ferreira 

Ref.: Comunicação - I" Emlsdo de Debêntures da Concessionária Rodovias 

do Tietê S.A. - Apólices nOs 54-0775-31-0147701 e 54-775-31-0147702 

Prezados Senhores, 

1. No passado d", 28/06/2019, através de nossa correspondênCla Ref. 327/2019, 
comunicamos à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários ("Agente 
Fldudárlo"), na qualidade de representante dos Interesses d. comunhão dos btulares das 

debêntures da l' (primeira) emissão da Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Emissora" e 

"Debêntures", respectivamente), a qual foi emitida por melo do "lflStfumento P4rtiCuliJr de 

Escnlura da 1" (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 

Espécie com Gafântia Rea~ em série ÚniGJ, para Distribuição Pública, da CCncessionária Rodollills 
do Tietê S.A: , celebrado em 14 de maio de 2013, conforme aditado ("Escritura de Emissão"), 
que, no âmbito das Apólices nOs 54-0775-31-014nOl e 54-775-31·0147702 ("Seguros 

Garantfa"), constituídos pela Concessionária Rodovias do Tietê S.A. ("Concessionária" ou 
"Tomadora") e emitidas pela Paltenclal Seguradora S.A. ("Seguradora") em favor da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de 5ao Paulo - ARTESP 
("Segurado"), com inicio de vigência em 02 de julhO de 2018 e fim de Vigência em 02 de 
julho de 2019, a Seguradora informou à Companhia, faltando apenas 5 (cinco) dias úteis para 

o término da vigência nominal do contrato de seguro, de que noo efetuaria a renovação dos 

Seguros Garantia. 

2. Oeste modo, observada a obrigação da Companhia de, n05 termos da Cláusula 5.1 
(h) da Escritura de Emissõo, manter vigentes as apólices de seguros necessárias para a cobertura 
do Projeto de Investimento (conforme definido na Escritura de Emissão), conforme as práticas 

usuais de mercado na data de celebração da Esaitura de Emissão, a Companhia ajuizou ação de 
obrigação de fazer em face da Seguradora, autuada sob o nO 1062741-89.2019.8.26.0100 e em 
trâmite perante a 14" Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. 

3. Em 01 de Julho de 2019, o Juiz da causa concedeu IImin., à Companhoa, 

determinando a obrigação da Seguradora de manter vigentes os Seguros Garantia pelo prazo de 
90 (noventa) dias adicionais, contados de 03 de Julho de 2019, encerrando-se, portanto, em 01 

de outubro de 2019. 

\ 
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4. Considerando o término do prazo concedido na liminar para a manutenção da 
vigência dos Seguros Garanfa, a presente comunICação é enviada para efeitos de cumprimento 
das obrigações previstaS na escritura de Emissão. 

5. A Emissora reforça, por meio da presente comunicação, que permanec<! envldando 
seus melhores esforços para a celebração de novas apólices de seguro garantia que atendam 

completamente as necessidades abarcadas pelos Seguros Garantia vencidos, e que, tão logo 
realize referida contratação, notificará o Agente Fiduciário do ocorrido. 

6. Os termos inldados em letra maiúscula não definidas nesta nobficação terão o 
significado a eles atribuído na Escritura de Emissão. 

7. Sendo o que nos resta para o momento, colocamo·nos à disposição de V.5os. para 
quaisquer esclarecimentos necessárk>s. 

Atenciosamente, 

Recebido em ~~ __ 

PENTÁGONO S.A. DISTRlBUIDORA De TÍTULOS E VALORES MOBIUÂRIOS 



ANEXO 111 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA CERES AO AGENTE FIDUCIÁRIO DATA DE 23 DE OUTUBRO DE 2019 

RECEBIDA PELO AGENTE FIDUCIÁRIO EM 24 DE OUTUBRO DE 2019 
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À 
Pentágono S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários ("Agente Fiduciário") 
Avenida das Américas, 4.200, Salas 302/303/304 - Bloco 8, Ala B (Ed. Genéve) 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, Brasil 
CEP: 22640-102 

Com cópia para a Concessionária Rodovias do Tietê S.A. 
Rodovia Comendador Mario Dedini , km 108+600mts 
Salto - SP, Brasil 
CEP: 13320-970 

Brasília-DF., 23 de outubro de 2019 

Prezado Representante Legal, 

Pelo presente instrumento particular, FUNDO DE INVESTIMENTO MUL TI MERCADO BD1 -
CERRADOS CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob n° 27.465.321/0001-18, FUNDO DE INVESTIMENTO 
MULTIMERCADO BD2 - ZONA DA MATA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 27.465.326/0001-
40, FUNDO DE INVESTIMENTO MUL TIMERCADO BD3 - SERRA DA CANASTRA 
CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda ("CNPJ/MF") sob 27.465.334/0001-97, FUNDO DE INVESTIMENTO 
MUL TlMERCADO BD4 - MATA ATLÂNTICA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob n° 27.465.342/0001-
33, FUNDO DE INVESTIMENTO MULTILMERCADO BD5 FLEX - PLANALTO CRÉDITO 
PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
("CNPJ/MF") sob nO 28.581 .091/0001-15, FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 
CD6 FLEX - PLANALTO CENTRAL CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 28.581 .405/0001-80, EROS -
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI MERCADO - CRÉDITO PRIVADO, inscrito no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob nO 04.733.518/0001 -
95, conforme artigo 4° de cada um dos Regulamentos dos fundos mencionados, por meio de 
seu representante legal, CERES - Fundação de Segurídade Social, entidade fechada de 
previdência privada, sem fins lucrativos, com sede nesta Capital Federal, no SHCN-CL 202, 
Bloco C, inscrita no CNPJ/MF sob o número 00.532.804/0001 -31, aqui devidamente 
representada, na forma de seu Estatuto, por seu Diretor Superintendente, José Roberto 
Rodrigues Peres, brasileiro, viúvo, com união estável , engenheiro agrônomo, portador da 
Carteira de Identidade nO 3237598 FIP/RJ, e do CPF nO. 376.697.967-15, residente em 
Brasília/DF, na qualidade de titulares de debêntures emitidas pela Concessíonária 
Rodovias do Tietê S.A. ("Companhia"), por meio da 1° Emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantía real , em série única, para distribuição pública, 
vêm REQUERER o que segue: 

( 
Geres - Fun ção de Seguridade 
SIICN·CL 202 Bloco C a, llia/DF CEP 70.832·535 CNPJ.: 00.532.804/000131 
Fone (6/) 2/060200 'aX: (61) 33277651 Emai/' atende@ceres.or .b 
Atendimento ao part ICIpante 08009792005 Slte" www.C9res .org . ( 
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Recebemos no dia 17/10/2019, por e-mail , a resposta ao nosso requerimento datado de 
11/10/2019 e agradecemos a presteza nas informações, 

Em sua resposta constou que após a revisão dos votos da assembleia geral de debenturistas 
datada de 20/09/2019 o quórum de votação do item 1 da ordem do dia, que visava deliberar 
sobre o vencimento antecipado das debêntures, a votação foi a seguinte, em percentuais: 

SIM: 37,07% 
NÃO: 4,54% 
SUSPENSÃO: 58,33% 
ABSTENÇÃO: 0,06% 

Verificamos, também, que o resultado da votação também do item 1 da ordem do dia , da 
assembleia de 04/10/2019, que visava deliberar sobre o vencimento antecipado das 
debêntures, a votação foi a seguinte, em percentuais: 

SIM: 37,04% 
NÃO: 1,64% 
SUSPENSÃO: 61 ,26% 
ABSTENÇÃO: 0,06% 

O item 4,16,7 da Escritura de Emissão das Debêntures estabelece que: 

4,16,7, Na Assembleia Geral de Debenturistas mencionada no item 4,16,6, acima, 
que será instalada observado o quórum previsto na Cláusula Sétima desta 
Escritura de Emissão, os Debenturistas poderão optar, por deliberação de 
Debenturistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em 
Circulação em primeira convocação ou por Debenturistas que representem, no 
minimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures de titularidade dos presentes, em 
segunda convocação, por não declarar antecipadamente vencidas as Debêntures, 
hipótese na qual o Agente Fiduciário não declarará o vencimento antecipado, 

Para esclarecimentos, o item 7,6 da cláusula sétima prevê qualquer quórum para a segunda 
convocação, como foi o caso de ambas as assembleias, 

A regra, portanto, é que para não se declarar o vencimento antecipado das debêntures deve
se ter na segunda convocação, como foram os casos das assembleias dos dias 20/09/2019 e 
04/10/2019, no minimo, 2/3 (dois terços) das debentures de titularidade dos presentes na 
assembleia, ou seja, deve-se ter, no minimo 66,67% dos votos pelo não vencimento 
antecipado, conforme item da escritura transcrito, 

Pelo resultado da votação nas assembleias mencionada pela Pentágono ficou comprovado 
que não foi obtido o percentual de 2/3 para não declarar antecipadamente vencidas as 
debêntures, ou seja, desde a assembleia do dia 20/09/2019 o vencimento antecipad 
configurado, sendo ratificado na assembleia do dia 04/10/2019, 

( 
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o percentual de votação para suspender o item da pauta não tem o condão de impedir a 
declaração de vencimento antecipado, sob pena de infringir disposição expressa da escritura 
de debêntures, conforme cláusula transcrita nessa correspondência, pois, mesmo sendo 
somado com a votação pelo não vencimento automático, o percentual mínimo de 2/3, para 
não deixar ocorrer o vencimento antecipado, não foi alcançado. 

Ou seja, pelos resultados apresentados. em nenhuma dessas assembleias mencionadas 
poderá suspender o cumprimento da votação do primeiro item da ordem do dia, pois não foi 
alcançado, para tanto, o percentual mínimo de 66,67%, 2/3 das debêntures de titularidade dos 
presentes, conforme item da escritura transcrito. 

Portanto, não há outra opção senão retificar os registros de ambas as atas, sobretudo a do dia 
20/09/2019, para constar que não se alcançou o mínimo de 2/3 (dois terços) dos votos dos 
presentes para não declarar antecipadamente o vencimento das debentures. Confirma-se 
isso, pois nas duas assembleias que com o percentual de mais de 37% dos votos dos 
presentes para se declarar o vencimento antecipado. 

Com a retificação das atas, deve esse Agente Fiduciário adotar as providências previstas na 
Escritura de Emissão das Debêntures relativas ao vencimento antecipado das debêntures, 
conforme decisão da assembleia geral de debenturistas. informando aos debenturistas os 
procedimentos a serem adotados. 

Solicitam, também, que o Agente Fiduciário emita opinião sobre os relatórios dos Assessores 
financeiro e juridico. com data de 18/10/2019, visto que foi mencionado esse Agente Fiduciário, 
em diversas partes. 

Por fim, informam os requerentes que continuarão analisando os dados da companhia visando 
manifestação de aceitação ou não de proposta de acordo ou apresentação de outra proposta, 
independentemente dos procedimentos que deverão ser adotados pelo Agente Fiduciário em 
face do vencimento antecipado. 

Certos de sua atenção e deferimento dos pedidos. 

Subscrevemos, 

JOSÉ A lJo 
ti Diretor ::r:inten 
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