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CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A. – Em Recuperação Judicial 
Companhia Aberta 

CNPJ/ME: 10.678.505/0001-63 
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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, em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 1º de julho de 

2022, informar à Comissão de Valores Mobiliários, aos seus acionistas e ao mercado em geral 

que, a SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  DE SÃO PAULO 

publicou, no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18 de agosto de 2022,  o Termo Aditivo 

e Modificativo Coletivo nº 02/2022, devidamente assinado pelas PARTES, o qual tem por 

objeto a promoção do reequilíbrio econômico financeiro, dentre outros, do Contrato de 

Concessão da Companhia (nº 004/ARTESP/2009), em razão da frustação de receita bruta 

causada pela não aplicação do reajuste das tarifas quilométricas de pedágio referente à 

variação do respectivo indexador tarifário contratual entre 2021 e 2022 no momento 

determinado pelos Contratos de Concessão, qual seja, na data de 1º de julho de 2022.  

 
A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos CONTRATOS DE CONCESSÃO, dar-

se-á mediante emprego de verbas do Tesouro, com pagamentos bimestrais a serem 

realizados pelo PODER CONCEDENTE às CONCESSIONÁRIAS AFETADAS e deverão ser 

realizados até que o reajuste tarifário referente ao exercício de 2021-2022 seja repassado às 

tarifas de pedágio, o que deverá ocorrer até 16 de dezembro de 2022. 

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

fato relevante de seu conhecimento acerca da transação em questão, nos termos da 

legislação aplicável. 
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