PRIMEIRO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A. – Em Recuperação Judicial (“MMX Sudeste”), sociedade por ações inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 08.830.308/0001-76, com sede na Av. Bias Fortes, 417, Sala 402, Bairro de Lourdes, na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, apresenta, nos autos do processo de recuperação judicial
autuado sob nº 2988666-18.2014.8.13.0024, em curso perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, o seguinte primeiro aditivo ao seu plano de recuperação judicial
(“Plano”), conforme aprovado em assembleia geral de credores realizada em 28.08.2015 e constante de fls.
6.045/6.061 dos autos do seu processo de recuperação judicial.
1. Definições e Regras de Interpretação
1.1.
Definições. Os termos e expressões utilizados em letras maiúsculas neste aditivo terão o mesmo
significado do Plano, a não ser aqueles alterados nesta Cláusula 1ª. Tais termos definidos serão utilizados,
conforme apropriado, na sua forma singular ou plural, no gênero masculino ou feminino, sem que, com isso,
percam o significado que lhes é atribuído.
1.1.1. “Aditivo”: É este aditivo ao Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste, conforme aprovado em
Assembleia Geral de Credores realizada em 28.08.2015 e constante de fls. 6.045/6.061 dos autos do
seu processo de recuperação judicial (processo n.º 2988666-18.2014.8.13.0024).
1.1.2. “Aprovação do Aditivo”: É a aprovação deste Aditivo ao Plano na Assembleia de Credores. Para os
efeitos deste Aditivo, considera-se que a Aprovação do Aditivo ocorre na data da Assembleia de
Credores que votar e aprovar o Aditivo, ainda que o Aditivo não seja aprovado por todas as classes
de Credores, nos termos do artigo 58, § 1º da Lei de Falências.
1.1.3. “Créditos Proposta SPE Terminais”: São os créditos a serem usados pela SPE Terminais para
aquisição da UPI Terminais, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do Valor de Avaliação UPI
Terminais, na hipótese de a Proposta SPE Terminais ser a vencedora no Processo Competitivo de
alienação judicial da UPI Terminais.
1.1.4. “Data de Homologação do Aditivo”: Data em que ocorrer a publicação no Diário de Justiça
Eletrônico do Estado de Minas Gerais da decisão de Homologação Judicial do Aditivo ao Plano
proferida pelo Juízo da Recuperação.
1.1.5. “Fazendas Remanescentes do Primeiro Leilão”: Fazendas integrantes da UPI Fazendas que não
tiverem sido arrematadas no Primeiro Leilão UPI Fazendas.
1.1.6. “Fazendas Remanescentes do Segundo Leilão”: Fazendas integrantes da UPI Fazendas que não
tiverem sido arrematadas no Primeiro Leilão UPI Fazendas e no Segundo Leilão UPI Fazendas.

1.1.7. “Homologação Judicial do Aditivo”: É a decisão judicial proferida pelo Juízo da Recuperação que
homologar a aprovação deste Aditivo por Assembleia Geral de Credores. Para os efeitos deste
Aditivo, considera-se que a Homologação Judicial do Aditivo ocorre na data da publicação, no Diário
de Justiça Eletrônico do Estado de Minas Gerais, da respectiva decisão homologatória.
1.1.8. “Lista de Credores Atual”: É a lista de credores publicada pelo Administrador Judicial, conforme
alterada por decisões supervenientes, liminares ou definitivas, e pedidos de reservas, quanto ao
valor, classificação e natureza dos Créditos, proferidas pelo Juízo da Recuperação, até a Aprovação
do Aditivo.
1.1.9. “Participação da MMX Sudeste na Alienação da UPI Fazendas”: tem o significado atribuído na
Cláusula 3.2.
1.1.10. “Participação da MMX Sudeste na Alienação da UPI Terminais”: tem o significado atribuído na
Cláusula 4.1.5.
1.1.11. “Primeiro Leilão Virtual UPI Fazendas”: é o primeiro procedimento de alienação judicial das
Fazendas que compõem a UPI Fazendas, por meio de leilão Virtual, sob os termos e condições
estabelecidos na Cláusula 3.1.3.2.
1.1.12. “Primeiro Leilão Virtual UPI Terminais”: é o primeiro procedimento de alienação judicial dos bens e
direitos que compõem a UPI Terminais, por meio de leilão Virtual, sob os termos e condições
estabelecidos na Cláusula 4.1.3.3.
1.1.13. “Proposta SPE Terminais”: é a proposta a ser formalizada pela SPE Terminais para a aquisição da
UPI Terminais, consistente em Créditos Quirografários equivalentes a 50% do Valor de Avaliação da
UPI Terminais.
1.1.14. “Segundo Leilão Virtual UPI Fazendas”: é o segundo procedimento de alienação judicial das
Fazendas que compõem a UPI Fazendas, por meio de leilão Virtual, sob os termos e condições
estabelecidos na Cláusula 3.1.3.3.
1.1.15. “Segundo Leilão Virtual UPI Terminais”: é o segundo procedimento de alienação judicial dos bens e
direitos que compõem a UPI Terminais, por meio de leilão Virtual, sob os termos e condições
estabelecidos na Cláusula 4.1.3.4.
1.1.16. “SPE Terminais”: É a sociedade de propósito específico a ser constituída pelos Credores
Quirografários, inclusive aqueles detentores de pedidos de reserva deferidos pelo Juízo da
Recuperação, que expressamente manifestarem tal interesse, na forma da Cláusula 4.1.4.1, caso
não sejam apresentadas propostas aptas à arrematação da UPI Terminais no Primeiro Leilão Virtual
UPI Terminais e no Segundo Leilão Virtual UPI Terminais e os Credores Quirografários, reunidos em
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Reunião de Credores, decidirem por essa alternativa, na forma da Cláusula 4.1.3.6 abaixo. A SPE
Terminais será constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com
fundamento no artigo 50, inciso XVI, da Lei de Falências, e a ela serão contribuídos os Créditos
Proposta SPE Terminais. Na hipótese de a Proposta SPE Terminais ser declarada vencedora do
Segundo Leilão Virtual UPI Terminais, nos termos da Cláusula 4.1.3.4., as participações societárias
da MMX Sudeste no Terminal de Cargas de Sarzedo e no Terminal de Cargas de Paraopeba serão
transferidas para a SPE Terminais. A SPE Terminais será constituída sob a forma de uma sociedade
anônima de capital fechado. A sede da SPE Terminais será provisoriamente na Av. Bias Fortes, 417,
Sala 402, Bairro de Lourdes, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. A diretoria, por
sua vez, será composta por Ricardo Werneck e Regina Arrigoni até a finalização do processo de
aquisição da UPI Terminais pela SPE Terminais. Após, a composição da diretoria e a nova sede
ficarão a cargo dos Credores.
1.1.17. “Valor Mínimo UPI Fazendas”: é o valor base para alienação das Fazendas que integram a UPI
Fazendas no Primeiro Leilão Virtual UPI Fazendas, conforme cláusula 3.1.2.
1.1.18. “Valor Mínimo UPI Terminais”: é o valor base para alienação da UPI Terminais no Primeiro Leilão
Virtual UPI Terminais, conforme cláusula 4.1.2.
Parágrafo único: as seguintes definições do Plano ficarão sem efeito, a partir da aprovação deste
Aditivo: 1.1.3. “Alienação Fiduciária das Fazendas”; 1.1.4. Alienação Fiduciária de Quotas dos
Terminais; 1.1.11. “Contrato de Alienação Fiduciária das Fazendas”; e 1.1.12. “Contrato de Alienação
Fiduciária de Quotas dos Terminais”.
1.2.
Cláusulas e Anexos. Exceto se especificado de forma diversa, todas as Cláusulas e Anexos
mencionados neste Aditivo referem-se a Cláusulas e Anexos deste Aditivo, a não ser quando se fizer
referência às cláusulas originais do Plano, quando se esclarecerá a informação. Referências a cláusulas ou
itens deste Aditivo ou do Plano referem-se também às respectivas subcláusulas e subitens.
1.3.
Títulos. Os títulos dos Capítulos e das Cláusulas deste Aditivo foram incluídos exclusivamente para
referência e não devem afetar sua interpretação ou o conteúdo de suas previsões.
1.4.
Termos. Os termos “incluem”, “incluindo” e termos similares devem ser interpretados como se
estivessem acompanhados da expressão “mas não se limitando a”.
1.5.
Referências. As referências a quaisquer documentos ou instrumentos incluem todos os respectivos
aditivos, consolidações e complementações, exceto se de outra forma expressamente previsto neste
Aditivo.
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1.6.
Disposições Legais. As referências a disposições legais e leis devem ser interpretadas como
referências a essas disposições tais como vigentes nesta data ou em data que seja especificamente
determinada pelo contexto.
1.7.
Prazos. Todos os prazos previstos neste Aditivo serão contados na forma determinada no artigo 132
do Código Civil, desprezando-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Quaisquer prazos
deste Plano (sejam contados em Dias Úteis ou não) cujo termo final caia em um dia que não seja um Dia
Útil, serão automaticamente prorrogados para o Dia Útil imediatamente posterior.
2.

Considerações Gerais a respeito deste Aditivo.

2.1.
Desenvolvimento da Recuperação Judicial e cumprimento do Plano. O Plano previu, basicamente,
que os ativos maduros da MMX Sudeste seriam divididos em três UPIs: (i) a UPI Operação Minerária,
composta dos bens e direitos da Operação Minerária da Recuperanda; (ii) a UPI Fazendas, composta de 95
(noventa e cinco) imóveis rurais, que compõem 65 (sessenta e cinco) fazendas, totalizando
aproximadamente 2,5 mil ha e descritas no Anexo 1.1.32 do Plano; e (iii) a UPI Terminais, composta pela
participação de 22,2% detida pela MMX Sudeste no Terminal de Cargas de Sarzedo e no Terminal de Cargas
de Paraopeba, conforme definidos no Plano. Cada uma das UPIs possuía um procedimento de alienação
discriminado no Plano.
Após a aprovação do Plano na Assembleia de Credores realizada em 28.08.2015 e a sua
homologação judicial, a MMX Sudeste logrou êxito em cumprir as condições precedentes estabelecidas no
Plano para a venda da UPI Operação Minerária, levando ao fechamento dessa operação, que rendeu a seus
Credores Quirografários (a) R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), com o desconto previsto no Plano;
(b) uma participação de 49% na sociedade de propósito específico constituída para deter e explorar os
direitos minerários constantes da Operação Minerária; e (c) o direito de royalties da operação,
correspondentes a 3% da receita bruta da UPI Operação Minerária, tudo na forma da Cláusula 4.5 do Plano.
Com o objetivo de realizar a venda da UPI Fazendas, a MMX Sudeste solicitou a realização de
processo competitivo de alienação judicial por meio de propostas fechadas, conforme previsto na Cláusula
4.3 do Plano. Passados os 30 (trinta) dias concedidos no edital publicado pelo Juízo da Recuperação, no dia
02.02.2016, data fixada para a abertura das propostas, se verificou que nenhum interessado formulara
proposta para a aquisição da UPI Fazendas.
Diante disso, no intuito de conferir maior liquidez aos ativos que compõem a referida UPI, a
Recuperanda solicitou a realização de um segundo certame, no qual seriam admitidas também propostas
para unidades ou grupos dos imóveis que a compõem. O pedido foi deferido pelo Juízo da Recuperação em
19.05.2015, mas contra essa decisão foi interposto recurso por um dos Credores da MMX Sudeste, ao qual
foi dado provimento, pela e. 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, em 30.08.2016, por
entender que seria necessária a alteração do Plano, mediante aprovação em Assembleia de Credores, para a
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pretendida venda faseada dos imóveis que compõem a UPI Fazendas. Por essa razão, os esforços da MMX
Sudeste para a alienação da UPI Fazendas não foram bem-sucedidos, e se alcançou o prazo de 18 (dezoito)
meses fixado na Cláusula 5.1.7.2 do Plano sem que tivesse a Recuperanda vendido essa UPI.
Por fim, não tendo encontrado outra alternativa mais eficiente para a alienação da UPI Terminais, a
MMX Sudeste informou ao Juízo da Recuperação, dentro do prazo fixado na Cláusula 4.4.5 do Plano, que
pretendia adotar o mesmo procedimento previsto no Plano para a venda da UPI Fazendas também a essa
UPI, naquilo que lhe fosse aplicável. Em consequência, a Recuperanda solicitou a realização do processo
competitivo de alienação judicial da UPI Terminais por propostas fechadas, e apresentou a minuta do
respectivo edital, solicitando a sua publicação em três sucessivas oportunidades (fls. 8.271/8.275, reiterado
a fls. 8.708/8.712 e 9.702/9.703 dos autos da Recuperação Judicial). Transcorrido o prazo de 18 meses da
Cláusula 5.1.7.2 do Plano, o Juízo da Recuperação não havia apreciado esse pedido da MMX Sudeste.
Em 05.05.17, Credores, representando parcela relevante do total dos créditos sujeitos ao Plano,
protocolizaram petição requerendo a realização de Assembleia Geral de Credores, de modo a maximizar a
recuperação dos ativos e o pagamento aos credores.
Este Aditivo se propõe a endereçar a solicitação dos Credores da MMX Sudeste no sentido de alterar
as cláusulas do Plano que dispõem a respeito dos procedimentos para a alienação da UPI Fazendas e da UPI
Terminais, a fim de prever novas tentativas de alienação desses bens e evitar a constituição da sua alienação
fiduciária em favor dos Credores, conforme inicialmente previsto na Cláusula 5.1.7, alíneas (ii) e (iii) e
demais subitens do Plano. Através das medidas que serão especificadas adiante, busca-se garantir maior
liquidez aos ativos que compõem essas duas UPIs, em derradeiras tentativas de sua monetização.
2.2.

Pagamento dos Credores.

Durante o período transcorrido após a Homologação Judicial do Plano, a MMX Sudeste realizou o
pagamento de todos os seus Credores ME/EPP, os quais não foram afetados pelas propostas de pagamento
do Plano, conforme previsto em sua Cláusula 5.5.
Também foram pagos todos os Credores Trabalhistas cujos créditos haviam sido reconhecidos
quando da Homologação Judicial do Plano ou foram reconhecidos, por decisões transitadas em julgado, no
curso dos meses que se seguiram desde então, conforme previsto nas Cláusulas 5.1.6.1 e 5.2 do Plano. A
MMX Sudeste continuará realizando o pagamento dos Créditos Trabalhistas reconhecidos no curso da sua
Recuperação Judicial, na forma prevista no seu Plano. Este Aditivo não afeta, de nenhum modo, a proposta
de pagamento constante do Plano para os Credores Trabalhistas da MMX Sudeste.
Não havia Credores com Garantia Real sujeitos à Recuperação Judicial à época da Homologação
Judicial do Plano, e tampouco foram reconhecidos, até esta data, Credores cujos Créditos sejam dessa
natureza. De todo modo, conforme previsto na Cláusula 5.3 do Plano, na hipótese de serem reconhecidos
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Créditos com Garantia Real, por decisão judicial, arbitral ou acordo entre as partes, os referidos Credores
com Garantia Real, terão o mesmo tratamento dado aos Créditos Quirografários, conforme disposto na
Cláusula 5.4 do Plano e neste Aditivo.
Quanto aos Credores Quirografários, a MMX Sudeste realizou o pagamento de todos aqueles que
optaram pelo Pagamento à Vista de seus Créditos, na forma da Cláusula 5.4.4.1 do Plano; e também já
conferiu aos demais Credores Quirografários (i) o Produto Líquido da Venda, para aqueles que optaram pela
alternativa da Cláusula 5.4.4.2 do Plano, ou (ii) os ativos que compuseram o pagamento do preço da UPI
Operação Minerária, para os Credores Quirografários que permaneceram na regra geral da Cláusula 5.4 do
Plano. Todavia, na eventualidade de ser reconhecido, por decisão judicial, eventual equívoco no rateio de
tais ativos, a distribuição do produto da venda das UPIs Fazendas e Terminais deverá ser realizada de forma
a corrigir tal disparidade.
3.
UPI Fazendas. Em substituição ao previsto na Cláusula 4.3 do Plano, que se tornará sem efeito, a
partir da aprovação deste Aditivo, o procedimento de alienação da UPI Fazendas e o destino das Fazendas
remanescentes deverão observar o disposto abaixo.
3.1.

Procedimento de alienação da UPI Fazendas.

3.1.1. Processo Competitivo. Para viabilizar a venda da UPI Fazendas e para se assegurar que a MMX
Sudeste obtenha a melhor proposta para alienação da UPI Fazendas e, ao mesmo tempo, garantindo
a ausência de sucessão pelo adquirente em todas e quaisquer obrigações da MMX Sudeste, a
alienação judicial da UPI Fazendas deverá ser realizada por meio de Leilão Virtual, por Leiloeiro
oficial, em no máximo dois leilões, no contexto da Recuperação Judicial e na forma dos artigos 60 e
142 da Lei de Falências. Para garantir maior liquidez aos ativos que compõem essa UPI, as Fazendas
poderão, a critério dos credores, ser vendidas individualmente ou agrupadas para alienação
conjunta.
3.1.2. Valor Mínimo. O valor mínimo para alienação de cada imóvel que compõe a UPI Fazendas será o
Valor de Avaliação UPI Fazendas (“Valor Mínimo UPI Fazendas”), anexo ao Plano (Anexo 1.1.38). Os
valores mínimos de cada uma das Fazendas que compõem a UPI Fazendas perfazem, em conjunto, o
montante de R$43.553.729,65 (quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e três mil,
setecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).
3.1.3. Processo de Leilão Virtual UPI Fazendas. As Fazendas que compõem a UPI Fazendas serão alienadas
por Leilão Virtual, a ser realizado nos termos das cláusulas seguintes:
3.1.3.1. Escolha do Leiloeiro Oficial. A MMX Sudeste submeterá à aprovação dos Credores o(s)
nome(s) do(s) leiloeiro(s) oficial(is) que ficará responsável pela realização dos leilões das Fazendas
que compõem a UPI Fazendas. O leiloeiro oficial deverá ser cadastrado perante Junta Comercial de
um dos Estados da Federação.
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3.1.3.2. Primeiro Leilão Virtual UPI Fazendas. No Primeiro Leilão Virtual UPI Fazendas, qualquer
das Fazendas integrantes da UPI Fazendas poderá receber lances de qualquer valor, porém só serão
considerados arrematadas se o valor do lance for igual ou superior ao Valor Mínimo UPI Fazendas,
não sendo admitida arrematação por valor inferior. O leilão será realizado de forma virtual (sem
lances presenciais) e terá duração de 15 (quinze) dias. Ao final do prazo, o leiloeiro oficial deverá
informar ao Juízo da Recuperação, ao Administrador Judicial e à Recuperanda as fazendas
arrematadas e as fazendas que tenham recebido lances abaixo do Valor Mínimo UPI Fazendas,
indicando os respectivos valores. Uma vez formalizada a arrematação de qualquer das Fazendas
integrantes da UPI Fazendas, o respectivo preço deverá ser depositado em conta judicial vinculada
ao Juízo da Recuperação para que este determine como deverá ser feito o rateio em benefício dos
Credores, na forma do Plano e deste Aditivo.
3.1.3.3. Segundo Leilão Virtual UPI Fazendas. Caso qualquer das Fazendas integrantes da UPI
Fazendas só receba propostas inferiores ao Valor Mínimo UPI Fazendas ou não receba nenhuma
proposta no Primeiro Leilão Virtual UPI Fazendas, será iniciado, em 10 (dez) dias úteis do término
do Primeiro Leilão Virtual UPI Fazendas, o Segundo Leilão Virtual UPI Fazendas, que seguirá o
mesmo rito previsto na cláusula 3.1.3.2. No Segundo Leilão Virtual UPI Fazendas serão admitidos
lances de qualquer valor para as fazendas, porém só serão consideradas arrematadas aquelas cujos
lances sejam iguais ou superiores ao limite de 50% (cinquenta por cento) do Valor Mínimo UPI
Fazendas.
3.1.3.4. Os credores ficam desde já intimados da realização do Segundo Leilão Virtual UPI
Fazendas, que não dependerá de publicação de edital específico para sua realização.
3.1.3.5. Reunião de Credores para deliberação sobre destino da UPI Fazendas. Na hipótese de
qualquer das fazendas só receber propostas inferiores à metade do Valor Mínimo UPI Fazendas no
Segundo Leilão Virtual UPI Fazendas, ou caso alguma fazenda não receba qualquer proposta, a
MMX Sudeste deverá convocar, em até 15 (quinze) dias a contar do término do Segundo Leilão
Virtual UPI Fazendas, uma Reunião de Credores para deliberar sobre (i) a aceitação de eventuais
propostas menores do que metade do Valor Mínimo UPI Fazendas; (ii) a dação em pagamento de
parcela ou a totalidade dos imóveis da UPI Fazendas que não tenham sido arrematados a veículo
societário indicado pelos Credores ou aos próprios Credores, em condomínio; ou (iii) a rejeição de
alguma ou todas as propostas, com a permanência do(s) imóvel(is) com a MMX Sudeste, na forma
da Cláusula 3.1.3.5.1 abaixo.
3.1.3.5.1. Manutenção do(s) imóvel(is) com a MMX Sudeste. Caso os Credores decidam, em
Reunião de Credores convocada para esse fim, pela manutenção de um ou mais imóveis que
compõem a UPI Fazendas em propriedade da MMX Sudeste, e durante o período de 2 (dois) anos
após a comunicação formal dessa decisão à MMX Sudeste, na forma da Cláusula 8.1 abaixo, os
Credores poderão apresentar à Reunião de Credores (i) novas propostas de aquisição desses
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imóveis, por qualquer preço; (ii) solicitar a dação em pagamento dos imóveis em favor de terceiros;
ou (iii) dar aos imóveis qualquer outra destinação que entenderem conveniente. Uma vez aprovada,
em Reunião de Credores convocada para esse fim, a nova destinação dos imóveis remanescentes
da UPI Fazendas, os Credores deverão comunicar formalmente esse fato à MMX Sudeste, que fica
desde logo obrigada a transferir o(s) imóvel(is) a quem os Credores indicarem, desde que a
operação não represente nenhum custo adicional para a MMX Sudeste. As despesas incorridas pela
MMX Sudeste com a manutenção do(s) imóvel(is), cuja transferência for deliberada em Reunião de
Credores, no período entre a comunicação formal dessa decisão e a efetiva transferência, serão
deduzidas do preço líquido dessa operação, ou deverá ser paga pelo adquirente do(s) imóvel(is),
caso não haja transferência de recursos na operação.
3.1.3.5.1.1. Durante o período de (2) dois anos referido na Cláusula 3.1.3.5.1 acima, a MMX Sudeste
não poderá ser responsabilizada por prejuízos eventualmente causados ao(s) imóvel(is)
remanescente(s) da UPI Fazendas em decorrência de invasões, queimadas ou outros atos de
terceiros, sem prejuízo de serem adotadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis.
3.1.3.5.1.2. Após esse período de 2 (dois) anos, a MMX Sudeste ficará desobrigada de transferir aos
Credores ou a terceiros os imóveis remanescentes da UPI Fazendas, que nada mais reclamarão da
MMX Sudeste com relação aos ativos que compõem a UPI Fazendas, os quais ficarão, a partir de
então, inteiramente livres e desembaraçados de qualquer obrigação decorrente do Plano ou deste
Aditivo, podendo a MMX Sudeste dar a eles a destinação que quiser.
3.1.3.5.2. Seja qual for o resultado dos leilões virtuais organizados para a alienação das Fazendas
integrantes da UPI Fazendas, ao final do processo, e depois de convocados os credores para
deliberar sobre uma das três opções previstas na Cláusula 3.1.3.5, a MMX Sudeste estará
inteiramente livre de qualquer obrigação em relação aos Credores no que se refere aos imóveis que
não tenham sido alienados nos leilões virtuais nem dados em pagamento aos Credores os imóveis
por eles escolhidos, podendo dar a esses imóveis remanescentes os destino que melhor entender,
sem nenhuma obrigação adicional.
3.1.3.6. Dos lances para aquisição das Fazendas. Na eventualidade de existirem propostas de igual
valor para aquisição de uma mesma Fazenda, terá prioridade aquele que tiver dado lance para
aquisição de mais Fazendas, em quantidade ou valor total agregado, o que for maior.
3.1.3.7. Do pagamento parcelado. Em quaisquer dos leilões previstos para alienação das
Fazendas, serão admitidas propostas de pagamento parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas
mensais, iguais e sucessivas. Para as propostas de pagamento parcelado, deve ser oferecida
garantia real, fiança bancária ou seguro garantia em favor dos credores e os pagamentos devem ser
realizados todo dia 5 (cinco) de cada mês, por meio de depósito em conta judicial, vinculada ao
Juízo da Recuperação.
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3.1.3.8. Dos pagamentos aos Credores. O pagamento aos credores será realizado com base em
lista atualizada de créditos a ser fornecida pelo Administrador Judicial à MMX Sudeste e ao Juízo da
Recuperação, incluindo os valores dos pedidos de reserva já deferidos pelo Juízo da Recuperação,
nos termos do art. 16 da LRE, cabendo ao Juízo da Recuperação deferir eventual levantamento dos
valores devidos a cada Credor Quirografário.
3.2.
Participação da MMX Sudeste na Alienação da UPI Fazendas. Para pagamento dos custos da
recuperação judicial, dos impostos incidentes, quando houver, bem como para eventual pagamento de
outros credores, a MMX Sudeste terá direito à participação, pro rata, de 3,3% do preço obtido com a
alienação das Fazendas que integram a UPI Fazendas, considerado o valor efetivo de venda, ainda que com
deságio.
3.2.1. Caso qualquer dos imóveis que compõem a UPI Fazendas não obtenha lances iguais ou
superiores a seu Valor Mínimo UPI Fazendas e seja revertido aos Credores, diretamente ou através
de veículo societário indicado para esse fim, na forma da Cláusula 3.1.3.5 acima, a participação de
3,3% que cabe à MMX Sudeste sobre o Valor Mínimo do(s) respectivo(s) imóvel(is) não será devida.
4.

UPI Terminais.

4.1.
Alienação da UPI Terminais. Em substituição ao previsto na Cláusula 4.4 do Plano, o procedimento
de alienação da UPI Terminais e o destino da UPI deverão observar o descrito abaixo.
4.1.1 Processo Competitivo. Para viabilizar a venda da UPI Terminais e para se assegurar que a MMX
Sudeste obtenha a melhor proposta para alienação da UPI Terminais, a alienação judicial da UPI Terminais
deverá ser realizada por meio de Leilão Virtual, a ser realizado por Leiloeiro Oficial em no máximo 2 (dois)
leilões no contexto da Recuperação Judicial e na forma dos artigos 60 e 142 da Lei de Falências.
4.1.2 Valor Mínimo. O valor mínimo para alienação da UPI Terminais será o Valor de Avaliação UPI
Terminais, correspondente a R$ 24.336.000,00 (vinte e quatro milhões trezentos e trinta e seis mil reais)
(“Valor Mínimo UPI Terminais”), o qual foi confirmado por laudo anexo ao Plano.
4.1.3 Processo de Leilão Virtual UPI Terminais. A UPI Terminais será alienada por Leilão Virtual, a ser
realizado nos termos das cláusulas seguintes:
4.1.3.1 Escolha do Leiloeiro Oficial. A MMX Sudeste submeterá à aprovação dos Credores o(s)
nome(s) do(s) leiloeiro(s) oficial(is) que ficará responsável pela realização dos leilões da UPI Terminais.
O leiloeiro oficial deverá ser cadastrado perante Junta Comercial de um dos Estados da Federação e
poderá ser o mesmo que será responsável pela alienação da UPI Fazendas ou outro, a critério dos
Credores.
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4.1.3.2 Comunicação aos sócios dos Terminais. A MMX Sudeste se compromete a dar ampla e
inequívoca notícia aos sócios do Terminal de Cargas de Sarzedo e do Terminal de Cargas de
Paraopeba, para que, querendo, participem do Leilão Virtual da UPI Terminais.
4.1.3.3 Primeiro Leilão Virtual UPI Terminais. O Primeiro Leilão Virtual UPI Terminais deverá se
iniciar na mesma data do Primeiro Leilão Virtual UPI Fazendas e terá duração de 15 (quinze) dias. No
Primeiro Leilão Virtual UPI Terminais, a UPI Terminais poderá receber lances livres, porém só será
considerada arrematada se, ao final do leilão, o valor da oferta for igual ou superior ao Valor Mínimo
UPI Terminais, à vista ou a prazo, observadas as condições deste Aditivo, não sendo admitida
arrematação por valor inferior ao Valor Mínimo UPI Terminais. Ao final do prazo, o leiloeiro informará
ao Juízo da Recuperação, ao Administrador Judicial e à Recuperanda todos os lances que forem
realizados para aquisição da UPI Terminais. Uma vez formalizada a arrematação da UPI Terminais, o
respectivo preço deverá ser depositado em conta judicial vinculada ao Juízo da Recuperação para que
este determine como deverá ser feito o rateio em benefício dos Credores, na forma do Plano e deste
Aditivo.
4.1.3.4 Segundo Leilão Virtual UPI Terminais. Se a MMX Sudeste não receber propostas de
aquisição da UPI Terminais em valor igual ou superior ao Valor Mínimo UPI Terminais no Primeiro
Leilão Virtual UPI Terminais, em 10 (dez) Dias Úteis a contar do término do Primeiro Leilão Virtual UPI
Terminais, será iniciado o Segundo Leilão Virtual UPI Terminais, que seguirá o mesmo rito previsto na
Cláusula 4.1.3.3, admitindo-se lances de qualquer valor, porém a UPI Terminais só será considerada
arrematada por lance igual ou superior ao limite de 50% (cinquenta por cento) do Valor Mínimo UPI
Terminais.
4.1.3.5 Os credores ficam desde já intimados da realização do Segundo Leilão Virtual UPI Terminais,
que não dependerá de publicação de edital específico para a sua realização.
4.1.3.6 Reunião de Credores para deliberação sobre destino da UPI Terminais. Na hipótese da UPI
Terminais só receber propostas inferiores à metade do Valor Mínimo UPI Terminais no Segundo Leilão
Virtual UPI Terminais, ou caso não receba qualquer proposta, a MMX Sudeste deverá convocar, em
até 15 (quinze) dias a contar do término do Segundo Leilão Virtual UPI Terminais, uma Reunião de
Credores para escolher uma entre as seguintes alternativas (i) a aceitação de eventuais propostas
menores do que metade do Valor Mínimo UPI Terminais e/ou para a alienação separada da
participação da MMX Sudeste nos Terminais; (ii) a rejeição dessas propostas, com a subsequente
aquisição da UPI Terminais pela SPE Terminais, na forma da Cláusula 4.1.4 abaixo; ou (iii) a rejeição
dessas propostas, com a manutenção da UPI Terminais em propriedade da MMX Sudeste, na forma
da Cláusula 4.1.5 abaixo.
4.1.3.7 Do pagamento parcelado. Em quaisquer dos leilões previstos para alienação da UPI
Terminais, serão admitidas propostas de pagamento parcelado em até 24 (vinte e quatro) parcelas.
Para as propostas de pagamento parcelado, deve ser oferecida garantia real, fiança bancária ou
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seguro garantia em favor dos credores e os pagamentos devem ser realizados todo dia 5 (cinco), por
meio de depósito em conta judicial, vinculada ao Juízo da Recuperação.
4.1.3.8 Dos pagamentos aos credores. O pagamento aos credores será realizado com base em lista
atualizada de créditos a ser fornecida pelo Administrador Judicial à MMX Sudeste e ao Juízo da
Recuperação, incluindo os valores de pedidos de reserva já deferidos pelo Juízo da Recuperação, nos
termos do art. 16 da LRE.
4.1.4 Aquisição da UPI Terminais pela SPE Terminais. Caso não haja licitantes para aquisição da UPI
Terminais ao final do Segundo Leilão Virtual UPI Terminais ou, havendo proponentes, a proposta oferecida
for inferior a 50% do Valor Mínimo UPI Terminais, poderão os Credores, reunidos em Reunião de Credores
convocada para esse fim, decidir pela rejeição das propostas apresentadas e pela aquisição da UPI Terminais
pela SPE Terminais, na forma da Cláusula 4.1.3.6. Nessa hipótese, a SPE Terminais será declarada vencedora
do processo competitivo e a transferência da UPI Terminais para a SPE Terminais seguirá as seguintes
cláusulas:
4.1.4.1 Constituição da SPE Terminais. Encerrado o Segundo Leilão Virtual UPI Terminais sem que
tenham sido formuladas propostas para a aquisição da UPI Terminais, ou, havendo proponentes, a
proposta oferecida for inferior a 50% do Valor de Avaliação UPI Terminais e os Credores decidirem por
sua rejeição e pela aquisição da UPI Terminais pela SPE Terminais, em Reunião de Credores convocada
para esse fim, será constituída a SPE Terminais, sob a forma de uma sociedade anônima de capital
fechado, e a ela serão contribuídos os Créditos Proposta SPE Terminais. Serão considerados como
participantes da SPE Terminais todos os Credores Quirografários da MMX Sudeste, inclusive os
detentores de pedidos de reserva deferidos pelo Juízo da Recuperação, que manifestarem interesse,
na forma deste Aditivo. A participação dos credores na SPE Terminais será proporcional ao valor do
respectivo crédito detido contra a MMX Sudeste, observadas as eventuais decisões judiciais futuras
que alterarem o valor dos Créditos Quirografários, caso em que deverão ser redistribuídas as ações da
SPE Terminais entre os Credores Quirografários. Todas as demais normas de organização e
funcionamento da SPE Terminais e do seu relacionamento com os Credores que optarem por não
participar da SPE Terminais serão definidas na Reunião de Credores que decidir por sua constituição.
4.1.4.2 Manifestação de Interesse. Em até (45) quarenta e cinco dias contados da Aprovação do
Aditivo, os Credores Quirografários que desejarem participar da SPE Terminais deverão manifestar
esse interesse por escrito mediante envio de carta registrada à MMX Sudeste, com cópia ao
Administrador Judicial, substancialmente na forma do Anexo 4.1.4.2.
4.1.4.2.1 Sem prejuízo do previsto no item 4.1.4 acima, uma vez decidida pelos Credores a aquisição
da UPI Terminais pela SPE Terminais, em Reunião de Credores convocada para esse fim, a MMX
Sudeste deverá requerer, ao Juízo da Recuperação, a publicação de edital específico comunicando
dessa decisão dos Credores e do início dos atos necessários à constituição da SPE Terminais, a fim de
que, em novo e derradeiro prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, os Credores Quirografários

11

novamente manifestem o seu interesse em participar da SPE Terminais, mediante envio de carta
registrada à MMX Sudeste, com cópia para o Administrador Judicial, na forma do Anexo 4.1.4.2.
4.1.4.3 Efetivação do pagamento do Valor de Avaliação UPI Terminais pela SPE Terminais. A SPE
Terminais realizará o pagamento pela UPI Terminais à MMX Sudeste por meio da entrega, cessão,
alienação ou transferência dos Créditos Proposta SPE Terminais.
4.1.4.4 Mandato. Os Credores Quirografários outorgam à MMX Sudeste, em caráter irrevogável e
irretratável e como condição de negócio, nos termos do artigo 684 do Código Civil, por força deste
Aditivo, os poderes para representa-los na prática de todos os atos e na assinatura de todos os
documentos que sejam necessários para tomar as providências descritas nesta Cláusula 4a, incluindo,
sem limitação, a participação em assembleias gerais da SPE Terminais e a assinatura de atas, boletins
de subscrição ou qualquer outro documento que venha a ser necessário, salvo se o Credor, no prazo
de 30 (trinta) dias após a Data de Homologação do Aditivo, informar seu desejo de não ser
representado pela MMX Sudeste, atuando ele mesmo, em nome próprio, na prática de todos os atos
aqui mencionados, observado que, nesse último caso, o Credor Quirografário que decidir atuar por
conta própria não poderá deixar de praticar, de maneira injustificada, qualquer ato que seja
necessário para a implementação dos atos previstos na Cláusula 4a deste Aditivo, sob pena de vir a ser
representado pela MMX Sudeste, nos termos desta Cláusula 4.1.4.4.
4.1.4.5 Comissão do leiloeiro. Na hipótese da SPE Terminais ser declarada a vencedora do leilão da
UPI Terminais, na forma desta Cláusula, não será devida comissão ao leiloeiro oficial.
4.1.5 Manutenção da UPI Terminais em propriedade da MMX Sudeste. Caso não haja licitantes para a
aquisição da UPI Terminais ao final do Segundo Leilão Virtual UPI Terminais, ou, havendo proponentes, a(s)
proposta(s) oferecida(s) for(em) inferior(es) a 50% do Valor de Avaliação UPI Terminais, poderão os
Credores, reunidos em Reunião de Credores convocada para esse fim, decidir pela rejeição das propostas
apresentadas e manutenção dos ativos que compõem a UPI Terminais em propriedade da MMX Sudeste, na
forma da Cláusula 4.1.3.6.
4.1.5.1 Dividendos dos Terminais. Caso os Credores optem pela alternativa prevista nesta Cláusula
4.1.5, a partir do mês subsequente ao da comunicação formal dessa decisão à MMX Sudeste, na
forma da Cláusula 8.1, ou a partir de agosto de 2018, inclusive, o que ocorrer por último, 90% dos
dividendos recebidos pela MMX Sudeste em decorrência de sua participação nos Terminais serão
transferidos aos Credores Quirografários, como forma de pagamento proporcional dos Créditos
Quirografários, observado o disposto na Cláusula 4.1.5.2. Até que se verifique algum dos eventos
mencionados na primeira parte desta Cláusula, a Recuperanda permanecerá recebendo a totalidade
dos dividendos a ela devidos em razão de sua participação nos Terminais.
4.1.5.1.1 Poderão os Credores, mediante deliberação tomada em Reunião de Credores, escolher um
dentre os Credores, ou aprovar a contratação de um profissional terceirizado, para fiscalizar a

12

transferência de 90% dos dividendos recebidos pela MMX Sudeste dos Terminais para a conta de
depósito judicial, desde que esse procedimento não gere nenhum custo adicional à Recuperanda.
4.1.5.1.2 A transferência dos dividendos aos Credores Quirografários será realizada por meio de
depósito judicial, em conta vinculada ao Juízo da Recuperação. Os levantamentos pelos Credores
Quirografários observarão a proporção do seu Crédito Quirografário, de acordo com a relação
atualizada de créditos a ser fornecida pelo Administrador Judicial à MMX Sudeste e ao Juízo da
Recuperação, incluindo os valores dos pedidos de reserva já deferidos pelo Juízo da Recuperação, nos
termos do art. 16 da LRE.
4.1.5.2 Propostas de aquisição da UPI Terminais. Durante o período de 2 (dois) anos a contar da
comunicação à MMX Sudeste da decisão dos Credores, em Reunião de Credores, pela alternativa
desta Cláusula 4.1.5, os Credores poderão submeter à Reunião de Credores eventuais propostas de
aquisição da UPI Terminais, próprias ou de terceiros, por qualquer preço, ou qualquer outra transação
que importe na transferência de propriedade dos ativos que compõem essa UPI, inclusive
separadamente. Caso os Credores assim deliberarem, a alienação da UPI Terminais poderá observar
uma das alternativas do artigo 142 da Lei de Falências. Uma vez aprovada a alienação ou transferência
dos ativos que compõem a UPI Terminais em Reunião de Credores com essa finalidade específica, os
Credores deverão comunicar formalmente esse fato à MMX Sudeste, que fica desde logo obrigada a
alienar ou transferir os ativos que compõem a UPI Terminais a quem os Credores indicarem, desde
que a proposta apresentada não represente nenhum custo adicional para a MMX Sudeste. Após esse
período de 2 (dois) anos, a MMX Sudeste ficará desobrigada de alienar os ativos que compõem a UPI
Terminais ou repassar quaisquer dividendos aos Credores, que nada mais reclamarão da MMX
Sudeste com relação aos ativos que compõem a UPI Terminais, os quais ficarão, a partir de então,
inteiramente livres e desembaraçados de qualquer obrigação decorrente do Plano ou deste Aditivo,
podendo a MMX Sudeste dar a eles a destinação que quiser.
4.1.5.3 Ao final do período de 2 (dois) anos estabelecido na Cláusula 4.1.5.2, caso os Credores não
tenham aprovado, em Reunião de Credores, a alienação ou transferência dos ativos que compõem a
UPI Terminais a terceiros, a MMX Sudeste estará inteiramente livre de qualquer obrigação em relação
aos Credores no que se refere à UPI Terminais e aos ativos que integram a UPI Terminais, podendo
dar-lhes o destino que melhor entender, sem nenhuma obrigação adicional.
4.1.6 Participação da MMX Sudeste na Alienação da UPI Terminais. Para pagamento dos custos da
recuperação judicial, dos impostos incidentes, quando houver, bem como para eventual pagamento de
outros credores, a MMX Sudeste terá direito a participação, pro rata, de 6,1% do preço de alienação da UPI
Terminais, considerado o efetivo valor da alienação, ainda que com deságio. No caso de aquisição da UPI
Terminais pela SPE Terminais, a MMX Sudeste não terá direito a participação ou recebimento de nenhuma
quantia em decorrência dessa aquisição.
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4.1.7 Prazo Limite e Repasse de Dividendos. A MMX Sudeste se compromete a envidar seus melhores
esforços para que os procedimentos de alienação judicial da UPI Terminais sejam finalizados até julho de
2018. Ultrapassado esse prazo sem que se tenham encerrado tais procedimentos, e até que seja finalizado o
Segundo Leilão Virtual UPI Terminais e, na hipótese de não haver propostas superiores a 50% do Valor
Mínimo, até que seja realizada a Reunião de Credores para deliberar sobre o destino da UPI Terminais, na
forma da Cláusula 4.1.3.6, a MMX Sudeste se obriga a transferir aos Credores Quirografários 90% dos
dividendos que eventualmente receber em decorrência de sua participação nos Terminais, como forma de
pagamento proporcional dos Créditos Quirografários, observado o disposto na Cláusula 4.1.5.2.
4.1.7.1. A transferência dos dividendos aos Credores Quirografários será realizada por meio de
depósito judicial, em conta vinculada ao Juízo da Recuperação. Os levantamentos pelos Credores
Quirografários observarão a proporção do seu Crédito Quirografário, de acordo com a relação
atualizada de créditos a ser fornecida pelo Administrador Judicial à MMX Sudeste e ao Juízo da
Recuperação, incluindo os valores dos pedidos de reserva já deferidos pelo Juízo da Recuperação, nos
termos do art. 16 da LRE, cabendo ao Juízo da Recuperação deferir eventual levantamento dos
valores devidos a cada Credor Quirografário.
5.
Reunião de Credores. Determinadas matérias serão deliberadas em Reunião de Credores, conforme
previsto neste Aditivo.
5.1. Representação dos Credores. Em até 15 (quinze) dias contados da Homologação Judicial do
Aditivo, os Credores, inclusive os detentores de pedidos de reserva, deverão enviar notificação, na
forma da Cláusula 8ª abaixo, para indicar o(s) procurador(es) habilitado(s) a representa-los nas
Reuniões de Credores que vierem a ser convocadas nos termos deste Aditivo, com os seguintes
dados: (i) qualificação completa; (ii) telefone; (iii) endereço eletrônico (e-mail); e (iv) endereço
comercial. A notificação deverá vir acompanhada de uma procuração assinada, com firma
reconhecida, e da prova de poderes do seu signatário.
5.1.1. A Recuperanda ficará desobrigada de convocar para as Reuniões de Credores os Credores
que não observarem o prazo acima estipulado, sendo que a ausência de convocação de tais
Credores não configurará descumprimento, pela Recuperanda, das obrigações assumidas nesta
Cláusula.
5.1.2. Qualquer alteração no representante ou nos dados enviados pelos Credores na forma desta
Cláusula deverá ser imediatamente comunicada à Recuperanda, mediante nova notificação na
forma da Cláusula 8ª abaixo. A impossibilidade de convocação do Credor em razão da ausência de
tal comunicação não será interpretada como descumprimento, pela Recuperanda, da sua obrigação
de convocar os Credores para a Reunião de Credores.
5.2.
Regras de Convocação, Instalação e Deliberação. As regras de convocação, instalação e
deliberação da Reunião de Credores serão as seguintes:
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(i)

A convocação será feita, por e-mail, com no mínimo 7 (sete) Dias Úteis de
antecedência para a primeira convocação e 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência para
a segunda convocação. Estando presentes todos os Credores, fica dispensado o envio
da convocação;

(ii)

A Reunião de Credores será presidida pelo representante da Recuperanda e instalarse-á, em primeira convocação, com a presença de credores titulares de mais de 50% +
R$1,00 (cinquenta por cento mais um real) dos Créditos ou, em segunda convocação,
com qualquer quórum;

(iii)

Salvo se de outra forma previsto neste Aditivo, as deliberações das Reuniões de
Credores serão tomadas pelos Credores, inclusive os detentores de pedidos de
reserva, que representem mais da metade (50% + R$1,00) (cinquenta por cento mais
um real) do valor total dos Créditos presentes à Reunião de Credores. Os Créditos em
moeda estrangeira deverão ser convertidos pela taxa de câmbio R$ para USD ou R$
para EUR da data anterior àquela prevista para a realização da Reunião de Credores;

(iv)

Para fins de votação em Reunião de Credores, será considerado o valor dos Créditos
constante da lista de credores da Recuperanda na data da aprovação deste Aditivo,
acrescido dos pedidos de reserva já deferidos, ressalvadas eventuais habilitações
retardatárias de crédito e observadas as decisões judiciais proferidas até a data da
reunião, cujos créditos serão considerados, para fins de votação, no valor da data da
adesão ou da sentença que reconhecer o Crédito, conforme o caso.

(v)

As Reuniões de Credores deverão ocorrer na cidade de Belo Horizonte, MG. Poderá a
Recuperanda, a seu exclusivo critério, admitir a participação dos credores por
conferência telefônica ou vídeo conferência, havendo disponibilidade técnica;

(vi)

A convocação dos Credores será feita pela Recuperanda, por iniciativa própria ou a
pedido de Credores representando mais de 20% (vinte por cento) dos Créditos,
através de comunicação enviada por e-mail a qualquer dos procuradores indicados
pelos Credores para este fim, nos termos da Cláusula 5.1 acima. Caso a Recuperanda,
quando solicitada por Credores representando ao menos 20% (vinte por cento) dos
Créditos, deixe de convocar a Reunião de Credores em até 7 (sete) dias úteis contados
da respectiva solicitação, tais Credores poderão convocar a Reunião de Credores em
nome próprio;

(vii)

Naquilo que não estiver expressamente disposto nesta Cláusula, serão aplicadas por
analogia as regras previstas na Lei de Falências para instalação e deliberação em
Assembleia de Credores.
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6.

Efeitos deste Aditivo.

6.1.
Vinculação do Aditivo. As disposições do Plano vinculam a MMX Sudeste, os Credores e os seus
respectivos cessionários e sucessores, a partir da Homologação Judicial do Aditivo.
6.2.
Alteração do Plano. A aprovação deste Aditivo tornará sem efeito as Cláusulas 4.3 e 4.4 do Plano,
porquanto contraditórias às disposições aqui previstas.
6.3.
Ratificação. Ficam ratificadas as cláusulas do Plano que não tiverem sido alteradas por este Aditivo,
ressalvadas as hipóteses de fraude ou má-fé devidamente comprovadas e reconhecidas por decisão judicial
transitada em julgado, e nos limites da decisão judicial que porventura reconhecê-las.
6.4.
Manutenção da Recuperação Judicial. A MMX Sudeste deverá permanecer em recuperação judicial
até o término do prazo de 2 (dois) anos previsto nas Cláusulas 3.1.3.5.1 e 4.1.5.2, findos os quais caberá ao
Juízo da Recuperação deliberar sobre o encerramento do processo.
7.
Formalização de Documentos e Outras Providências. A MMX Sudeste obriga-se, em caráter
irrevogável e irretratável, por força deste Aditivo, a realizar todos os atos e firmar todos os contratos e
outros documentos que, na forma e na substância, sejam necessários ou adequados ao cumprimento e
implementação deste Aditivo e obrigações correlatas.
8.

Disposições Gerais

8.1.
Comunicações. Todas as notificações, requerimentos, pedidos e outras comunicações à MMX
Sudeste, requeridas ou permitidas por este Aditivo e para o Plano, para serem eficazes, devem ser feitas por
escrito e serão consideradas realizadas quando (i) enviadas por correspondência registrada, com aviso de
recebimento, ou por courier, e efetivamente entregues ou (ii) enviadas por fac-símile ou outros meios,
quando efetivamente entregues e confirmadas por escrito pela MMX Sudeste. Todas as comunicações
devem ser endereçadas da seguinte forma ou de outra forma que for informada pela MMX Sudeste, nos
autos do processo de recuperação judicial ou diretamente ao Administrador Judicial ou aos Credores:
À MMX Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial
Av. Bias Fortes, n.º 817, 4º andar, sala 402, Lourdes
Belo Horizonte, Minas Gerais
A/C: Diretor Presidente
A/C: Diretor Jurídico
Telefone: +55 31 3516-7500
E-mail: ricardo.werneck@mmx.com.br e regina.arrigoni@mmx.com.br
Ao Administrador Judicial (Bernardo Bicalho de Alvarenga Mendes ou seu substituto)
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Endereço: Av. Raja Gabaglia, nº 4.055, Torre A, conjunto 315, Santa Lúcia
Belo Horizonte, Minas Gerais
Telefone: + 55 31 2552-5692
E-mail: bernardo@bernardobicalho.com.br
8.2.
Lei Aplicável. Os direitos, deveres e obrigações decorrentes deste Aditivo ou do Plano deverão ser
regidos, interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na República Federativa do Brasil.
8.3.
Eleição de Foro. Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas a este
Aditivo, ao Plano ou aos ativos da MMX Sudeste serão resolvidas pelo Juízo da Recuperação, até o
encerramento do processo de recuperação judicial. Após o encerramento do processo de Recuperação
Judicial, as controvérsias ou disputas oriundas deste Plano serão resolvidas perante o foro da Comarca de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
O Primeiro Aditivo ao Plano é firmado pelos representantes legais dos Credores abaixo designados
Belo Horizonte, 22 de novembro de 2017.

[Segue página de assinaturas do Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste]
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RELAÇÃO DE ANEXOS AO ADITIVO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DA MMX SUDESTE

Anexo 3.1.3

Minuta do Edital dos Leilões Virtuais da UPI Fazendas

Anexo 4.1.3

Minuta do Edital dos Leilões Virtuais da UPI Terminais

Anexo 4.1.4.2

Minuta da Notificação de Participação da SPE Terminais
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Anexo 3.1.3 – Minuta do Edital dos Leilões Virtuais da UPI Fazendas
Edital para leilão judicial, na forma eletrônica, de alienação da UPI Fazendas
COMARCA DA CAPITAL DE BELO HORIZONTE
1ª VARA EMPRESARIAL
EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL
Edital de alienação judicial, extraído dos autos nº 2988666-18.2014.8.13.0024, correspondente ao Processo
de Recuperação Judicial da MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“MMX
Sudeste”), em cumprimento às disposições do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia
Geral de Credores realizada em 28 de agosto de 2015 (“Plano de Recuperação Judicial” e “Assembleia Geral
de Credores”, respectivamente), e seu Primeiro Aditivo, aprovado pela Assembleia Geral de Credores
realizada em [data], na forma abaixo:
O DOUTOR (…), Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte do Estado de Minas
Gerais
F A Z S A B E R a quem o presente Edital vir ou dele conhecimento tiver e interessar possa, que, no período
de [dia], às [hora] e [dia], às [hora], será realizado o Primeiro Leilão Virtual para a alienação judicial da
unidade produtiva isolada abaixo descrita, ao amparo dos Artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101, de 09 de
fevereiro de 2005 (“Lei de Falências”). Caso não sejam apresentadas propostas por valores iguais ou
superiores ao Valor Mínimo UPI Fazendas, ficam os interessados desde logo convocados a participar do
Segundo Leilão Virtual para a alienação judicial dessa unidade produtiva isolada, no período de [dia], às
[hora] e [dia], às [hora], e também sob o amparo dos Artigos 60 e 142 da Lei de Falências. Ambos os
processos competitivos observarão às condições estabelecidas neste Edital:
1.

Definições

1.1.
Para fins deste Edital, os termos e expressões abaixo relacionados terão os seguintes significados
quando aqui utilizados:
Administrador Judicial – significa o Dr. Bernardo Bicalho de Alvarenga Mendes, advogado inscrito na
OAB/MG sob o nº 80.990, conforme nomeação pelo Juízo da Recuperação, nos termos do Capítulo II, Seção
III, da Lei de Falências, ou quem vier a substituí-lo.
Auto de Arrematação – significa o auto referido nos artigos 693 e 694 do Código de Processo Civil, refletindo
as condições da Proposta Vencedora.
Condições Mínimas da Proposta – significa as condições mínimas de arrematação de um ou mais imóveis
que compõem a Unidade Produtiva Fazendas, conforme descrito no item 3.3 deste Edital.
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Conta Judicial – significa uma conta judicial vinculada ao Juízo da Recuperação.
Créditos Concursais – significa os créditos contra a MMX Sudeste sujeitos à Recuperação Judicial incluídos
no Quadro Geral de Credores preparado pelo Administrador Judicial, com eventuais alterações promovidas
por decisão judicial até a data em que realizado o depósito do Sinal.
Juízo da Recuperação – significa o MM. Juízo da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Local: o leilão da UPI Fazendas estará disponível na seguinte página da internet: [endereço eletrônico]
Período para recebimento das propostas do Primeiro Leilão Virtual da UPI Fazendas – significa o período de
[data], às [hora] até [data], às [hora], durante o qual serão aceitas propostas para aquisição de qualquer dos
imóveis que integram a UPI Fazendas. Não sendo possível a abertura do leilão no dia marcado, este fica
adiado para o primeiro dia útil subsequente, adiando-se, por conseguinte, a data do seu término.
Período para recebimento das propostas do Segundo Leilão Virtual da UPI Terminais – significa o período de
[data], às [hora] até [data], às [hora], durante o qual serão aceitas propostas para aquisição de qualquer dos
imóveis que integram a UPI Fazendas. Não sendo possível a abertura do leilão no dia marcado, este fica
adiado para o primeiro dia útil subsequente, adiando-se, por conseguinte, a data do seu término.
Plano de Recuperação Judicial – significa o Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste, aprovado em
Assembleia Geral de Credores realizada em 28 de agosto de 2015, conforme aditado, de acordo com o
Primeiro Aditivo, aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em [data].
Proposta Válida – significa uma Proposta que atenda aos requisitos da lei, do presente Edital e do Plano de
Recuperação Judicial da MMX Sudeste e possua valor igual ou superior ao Valor Mínimo.
Propostas Vencedoras – significa a Proposta que se sagrar vencedora para a aquisição de determinado
imóvel, ao término do prazo do Primeiro Leilão Virtual da UPI Fazendas ou do Segundo Leilão Virtual da UPI
Fazendas, conforme o caso.
Recuperação Judicial – significa o processo de recuperação judicial da MMX Sudeste, atualmente em curso
perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, sob o nº 298866618.2014.8.13.0024.
Requisitos Mínimos de Habilitação – tem o significado atribuído no item 3.5 deste Edital.
Sinal – tem o significado atribuído no item 2.2 deste Edital.
UPI Fazendas – Unidade Produtiva Isolada, na forma do Artigo 60 da Lei de Falências, composta pelo
conjunto de 95 (noventa e cinco) imóveis rurais, que formam 65 (sessenta e cinco) fazendas de propriedade
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da MMX Sudeste, totalizando aproximadamente 2,5 mil ha e que estão descritas no Anexo I deste Edital,
conforme indicado no item 2.1 deste Edital, as quais poderão ser adquiridas em conjunto ou
separadamente.
Valor de Habilitação – tem o significado atribuído no item 3.2 deste Edital.
Valor Mínimo – tem o significado atribuído no item 2.2 deste Edital.
2.

Objeto e Preço da Alienação

2.1.
O objeto a ser alienado é a chamada Unidade Produtiva Isolada Fazendas (“UPI Fazendas”),
composta pelo conjunto de 95 (noventa e cinco) imóveis rurais, que formam 65 (sessenta e cinco) fazendas
de propriedade da MMX Sudeste, totalizando aproximadamente 2,5 mil ha e que estão descritas no Anexo I
deste Edital. Conforme estabelecido no Primeiro Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, serão aceitas
propostas para a aquisição de um ou mais imóveis que compõem a UPI Fazendas, bem como da UPI
Fazendas como um todo.
2.2.
Conforme indicado no Primeiro Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, o preço mínimo para
aquisição de cada imóvel que compõe a UPI Fazendas é aquele discriminado no seu respectivo laudo de
avaliação (“Valor Mínimo”), conforme também indicado no Anexo II deste Edital. A soma do preço de todos
os imóveis que compõem a UPI Fazendas é R$ 43.553.729,65 (quarenta e três milhões, quinhentos e
cinquenta e três mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).
2.3.
O preço mínimo de aquisição de um ou mais imóveis poderá ser pago à vista ou a prazo, sendo que,
nesta segunda hipótese (i.a) as propostas não poderão exceder o limite temporal de 24 (vinte e quatro)
meses contados da arrematação; (i.b) deverá ser previsto um pagamento mínimo, não reembolsável em
nenhuma hipótese, em até 5 (cinco) dias da lavratura do Auto de Arrematação, no valor mínimo
correspondente a 10% do preço mínimo do(s) imóvel(is) objeto da proposta, a título de sinal (“Sinal”); e (i.c)
as parcelas deverão ser reajustadas de acordo com a variação da SELIC a partir da data da arrematação até a
data de efetivo pagamento.
3.

Requisitos Mínimos de Habilitação

3.1.
A participação no leilão eletrônico se dará mediante o uso de certificado digital válido do
interessado via acesso ao sistema […], no endereço eletrônico […], considerando-se fidedignas as
informações relativas ao respectivo certificado digital.
3.2.
A participação no leilão realizado de forma eletrônica, seja no Primeiro Leilão Virtual da UPI
Fazendas ou no Segundo Leilão Virtual da UPI Fazendas, implica responsabilidade legal do licitante e
presunção de sua capacidade técnica ou infraestrutura tecnológica para realização das operações inerentes
ao sistema eletrônico, ainda que por intermédio de procurador. O uso do certificado digital pelo licitante é
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de exclusiva responsabilidade deste, não cabendo à MMX Sudeste ou ao leiloeiro qualquer responsabilidade
por uso indevido ou eventuais danos decorrentes, ainda que causados por ou para terceiros, e também pelo
uso inadequado de senha.
3.3.
Todas as propostas deverão ser acompanhadas por todos os documentos necessários para
comprovar capacidade econômica, financeira e patrimonial do proponente para honrar com o valor
ofertado e para atender às demais condições previstas no Plano de Recuperação Judicial, quais sejam, (i)
comprovantes de existência e regularidade, devidamente emitidos pelos órgãos responsáveis pelo registro
de constituição do proponente; (ii) declaração de referência bancária de pelo menos 2 (duas) instituições
financeiras de primeira linha; e (iii) prova de que possui recursos suficientes para fazer frente ao pagamento
de, pelo menos, o valor mínimo do(s) imóvel(is) objeto da respectiva proposta. No caso de propostas para a
aquisição de imóveis que somem preço mínimo superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a
proposta também deverá ser acompanhada de depósito bancário na Conta Judicial no montante de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de habilitação para participação do processo competitivo ou,
alternativamente, a critério do proponente, uma garantia, real ou bancária, de valor equivalente (“Valor de
Habilitação”).
3.4.
As propostas para a alienação da UPI Fazendas deverão observar, no mínimo, o valor mínimo
correspondente ao(s) imóvel(is) objeto da respectiva proposta, o pagamento de um Sinal, se cabível, e
demais termos e condições previstos na Cláusula 2.2 acima. Serão aceitas propostas para a aquisição de um
ou mais imóveis que compõem a UPI Fazendas, bem como da UPI Fazendas como um todo.
3.5.
As propostas com pagamento a prazo deverão, necessariamente e sob pena de desconsideração,
conter a obrigação do proponente outorgar, em até 5 (cinco) dias da lavratura do Auto de Arrematação,
uma garantia real ou fidejussória em benefício da MMX Sudeste, a fim de garantir o pagamento da(s)
parcela(s) a prazo do preço de aquisição do(s) respectivo(s) imóvel(is) da UPI Fazendas. A outorga de tal
garantia será condição indispensável para que a MMX Sudeste transfira ao proponente da oferta vencedora
a propriedade do(s) imóvel(is) em questão, antes da quitação integral do preço. A MMX Sudeste ficará
autorizada a avaliar, de acordo com o seu exclusivo critério, a qualidade e a suficiência das garantias
ofertadas pelo proponente, podendo recusar as propostas que, a seu critério, não ofereçam garantia
razoável de pagamento integral do preço.
3.6.
As condições indicadas neste item, seja quanto ao prazo de entrega da proposta ou os termos e
documentos que a devem acompanhar, constituem os “Requisitos Mínimos de Habilitação” para a alienação
judicial dos imóveis que compõem a UPI Fazendas, e o desrespeito a qualquer um desses requisitos
consistirá na inabilitação do proponente.
4.

Procedimento da Alienação Judicial

4.1.
A alienação judicial será realizada na modalidade de leilão eletrônico, na forma do Art. 879, II e
seguintes do Código de Processo Civil, observadas as condições previstas neste item. O período para
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recebimento de propostas de participação do Primeiro Leilão Virtual UPI Fazendas se iniciará em [data], às
[hora], e se encerrará em [data], às [hora]. Na hipótese de qualquer dos imóveis que compõem a UPI
Fazendas não receber propostas iguais ou superiores ao seu Valor Mínimo UPI Fazendas, fica desde logo
designado o Segundo Leilão Virtual UPI Fazendas, cujo período de recebimento de propostas perdurará de
[data], às [hora], até [data], às [hora]. Não sendo possível a abertura de qualquer dos leilões no dia
marcado, este fica adiado para o primeiro dia útil subsequente, adiando-se, por conseguinte, a data do seu
término. Ocorrendo atraso no Primeiro Leilão Virtual UPI Fazendas, o prazo de recebimento de propostas
para o Segundo Leilão Virtual UPI Fazendas fica automaticamente prorrogado, no mesmo período.
4.2.
As propostas deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, no endereço […]. Cada proponente
poderá apresentar uma única proposta para parte ou a integralidade dos imóveis que compõem a UPI
Fazendas, podendo alterá-la ou excluí-la até o final do Período para recebimento das propostas do Primeiro
Leilão Virtual da UPI Fazendas ou do Período para recebimento das propostas do Segundo Leilão Virtual da
UPI Fazendas, conforme o caso. A MMX Sudeste e o leiloeiro não se responsabilizarão por impossibilidade
de inclusão, alteração ou exclusão de propostas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferência dos dados.
4.3.
Para comparação entre as propostas recebidas, que respeitem os Requisitos Mínimos de
Habilitação, será utilizado o cálculo de valor presente do fluxo de pagamento de cada proposta, incluindo-se
o reajuste proposto pelo proponente, utilizando-se como taxa de desconto no cálculo do valor presente a
taxa SELIC. Tanto para correção das parcelas futuras de pagamento quanto para a definição da taxa de
desconto, será considerada a taxa SELIC anualizada vigente no momento da comparação das propostas.
4.4.
No caso de propostas apresentadas por diferentes proponentes que abarquem mais de um imóvel,
mas contenham imóvel(is) em comum, a MMX Sudeste irá eleger a proposta mais vantajosa, sob a
supervisão do Administrador Judicial e do MM. Juízo da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, levando em
consideração, dentre outros, os seguintes critérios (i) o valor total de cada proposta; (ii) a proposta que
abarcar o maior número de imóveis não contemplados em outras propostas; (iii) a capacidade financeira dos
proponentes e garantias e declarações prestadas em atenção ao item 3.3 acima.
4.5.
Sendo selecionada uma ou mais Propostas Vencedoras, o leiloeiro comunicará o fato à MMX
Sudeste, ao Juízo da Recuperação e ao Administrador Judicial, e procederá à formalização dos respectivos
Autos de Arrematação. Aos demais proponentes será restituído, mediante alvará judicial, o Valor de
Habilitação.
4.6.
Tendo em vista que a alienação dos imóveis que compõem a UPI Fazendas se dará por meio de
processo competitivo com base no Artigo 142 da Lei de Falências, em nenhuma hipótese haverá sucessão
do(s) adquirente(s) dos imóveis que compõem a UPI Fazendas por quaisquer dívidas e obrigações da MMX
Sudeste e de suas coligadas, na forma do Artigo 60 da Lei de Falências.
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4.7.
O proponente que for devidamente habilitado e não comparecer quando convocado para o
pagamento do respectivo sinal, se cabível, perderá a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a
título de cláusula penal não compensatória, podendo a MMX Sudeste, nesta hipótese, declarar como
vencedora a segunda melhor proposta apresentada para o(s) respectivo(s) imóvel(is).
5.

Pagamento do Preço da Arrematação

5.1.

Do Tempo do Pagamento

O(s) preço(s) da(s) arrematação(ões) deverá(ão) ser pago(s) no tempo e modo descritos nas respectivas
Propostas Vencedoras, sempre sendo realizados os depósitos na Conta Judicial. O pagamento de qualquer
parcela do(s) Preço(s) de Arrematação em outra conta senão a Conta Judicial será considerado inválido, e
não desobrigará o respectivo arrematante quanto ao pagamento da respectiva parcela.
5.2.

Do Meio de Pagamento

O(s) preço(s) de arrematação deverá(ão) ser integralmente pago(s) em moeda corrente nacional, em
recursos disponíveis, livres e desembaraçados de qualquer ônus, não sendo permitida a compensação por
créditos eventualmente existentes contra a MMX Sudeste, independente da classe ou espécie.
6.

Da Adjudicação do Objeto da Alienação

6.1.
O arrematante adjudicará os respectivos imóveis da UPI Fazendas e será responsável por realizar o
seu registro nos respectivos cartórios de Registros de Imóveis das fazendas competentes, discriminadas no
Anexo I deste Edital, arcando com todos os custos relativos à transferência de propriedade da MMX Sudeste
para o adquirente. Sobre o valor de arrematação, o arrematante deverá descontar …% a título de comissão
do leiloeiro, o qual deverá ser pago a ele diretamente.
6.3. Caberá à MMX Sudeste, se necessário, regularizar o registro de propriedade dos imóveis arrematados
perante respectivos cartórios de Registros de Imóveis das fazendas, discriminadas no Anexo I deste Edital,
de modo a permitir a respectiva transferência de propriedade em favor do arrematante.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandei expedir o presente Edital que será afixado
no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Belo Horizonte, [data]. Eu, [nome do escrivão], Escrivão da
1ª. Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, subscrevo-me.

Juiz de Direito
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Anexo I ao Edital
As 65 (sessenta e cinco) fazendas que compõem a UPI Fazendas, que serão objeto de alienação pública,
estão a seguir discriminadas:
MATRÍCULA(S) IMOBILIÁRIA(S)
19.301
19.302

DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL
Fazenda do Engenho

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

ÁREA (Ha)

São Joaquim de Bicas/MG

87,26

São Joaquim de Bicas/MG

114,54

19.065
(107.835 Betim)

Igarapé/MG

33,8754

107.832

Igarapé/MG

43,2642

Igarapé/MG

35,2447

19.066
(107.834 Betim)

Igarapé/MG

42,0433

107.833

Igarapé/MG

23,5082

19.067
(107.836 Betim)

Fazenda Retiro da Mata e Marinheiro

10.525

Retiro da Mata

Igarapé/MG

136,5

115.276

Monjolos

São Joaquim de Bicas/MG

5,1028

São Joaquim de Bicas/MG

4,69

Igarapé/MG

6,2568

1.818

Igarapé/MG

4,2895

11.057
(quota parte)

São Joaquim de Bicas/MG

19,29

São Joaquim de Bicas/MG

18,1556

São Joaquim de Bicas/MG

7,6041

São Joaquim de Bicas/MG

14,3279

São Joaquim de Bicas/MG

12,8256

São Joaquim de Bicas/MG

14,7032

11.057
(quota parte)
17.467
(116.249 Betim)

18.444
(Desmembrada 82.657 Betim)

Ponte do Funil ou Chácara

Ponte do Funil, Óleo ou Chácara

10.771
10.770
10.770

Fazenda Marinheiro

10.886
27.820

Fazenda Marinheiro
Taca-Taca

São Joaquim de Bicas/MG

3.339

Fazenda Marinheiro
Taca-Taca

São Joaquim de Bicas/MG

3.529

Fazenda Marinheiro
Taca-Taca

São Joaquim de Bicas/MG

41.428
(Faixa)
60.195
(Faixa)

São Joaquim de Bicas/MG

1,1228

São Joaquim de Bicas/MG

0,6308

São Joaquim de Bicas/MG

1,9666

São Joaquim de Bicas/MG

1,9666

São Joaquim de Bicas/MG

3,92

Fazenda dos Farofas

1.339
1.338

44,8381

Gentio

1.337
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19.165
(77.204 Betim)

Gentio e Fazenda Vila Verde

67.208

São Joaquim de Bicas/MG

16,1100

São Joaquim de Bicas/MG

22,4828

3.411

Nossa Senhora da Paz

Igarapé/MG

11,4529

10.177

Retiro do Né

Igarapé/MG

18,3913

10.178

Farofas

Igarapé/MG

86,2002

São Joaquim de Bicas/MG

11,105

Igarapé/MG

59,2

6.333
6.332

Indaquicé

1.340

Gentio

São Joaquim de Bicas/MG

2,4583

8.591
(antiga 5.666)

Fazenda da Cambinda

Itaguara/MG

64,7812

8.552
(antiga 5341)

Fazenda Pica-Pau

Itaguara/MG

38,39

Itaguara/MG

49,1315

Itaguara/MG

37,4585

8.548
8.203
34.686

Fazenda Segredo

Itatiaiuçu/MG

6,44

20.452
(L. 01, Q.14)

Itaúna/MG

0,548

20.453
(L. 02, Q.14)

Itaúna/MG

0,548

20.454
(L. 03, Q.14)

Itaúna/MG

0,5245

Itaúna/MG

0,6

20.456
(L. 05, Q.14)

Itaúna/MG

1,3805

37.479
(L. 01, Q.22)

Itaúna/MG

1,3385

37.574

Itaúna/MG

48,1986

44.696

Itatiaiuçu/MG

10,25

18.421

Itatiaiuçu/MG

0,36

20.455
(L. 04, Q.14)

Retiro dos Pintos

Quintas da Capela Nova e Retiro dos Pintos

19.804

Itaúna/MG

15,8

34.542

Itatiaiuçu/MG

4,4232

35.011

Itaúna/MG

12,5

17.921

Itatiaiuçu/MG

35,4523

43.940

Itatiaiuçu/MG

8

Itatiaiuçu/MG

1,8163

4.407

Itatiaiuçu/MG

2,8447

4.407

Itatiaiuçu/MG

15,8476

50.460
(antiga 40.037)

Itatiaiuçu/MG

3

11.400

Itaúna/MG

0,12

16.053

Itatiaiuçu/MG

0,5023

24.481

Itatiaiuçu/MG

18,0528

1.996

Retiro dos Pintos
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2.045

Itaúna/MG

39.045

Itaúna/MG

39.046

Itaúna/MG

39.047

Itaúna/MG

39.048

Itaúna/MG

39.049

Itaúna/MG

39.050
39.051

Itaúna/MG
Chapada e Retiro dos Pintos

Itaúna/MG

39.052

Itaúna/MG

39.053

Itaúna/MG

39.054

Itaúna/MG

39.055

Itaúna/MG

39.056

Itaúna/MG

5.943

Itaúna/MG

375,1

5.944

Itaúna/MG

30.177

Itatiaiuçu/MG

49,8975

Itaúna/MG

57,8887

30.827

Itatiaiuçu/MG

44,7301

34.566
(L. 08, Q.21)

Itaúna/MG

1,3244

Itatiaiuçu/MG

0,518195

Itatiaiuçu/MG

0,6105

45.601

Itaúna/MG

0,61875

35.021

Itatiaiuçu/MG

0,5

Itatiaiuçu/MG

107,8

30.176

35.655
34.565

17.811
46.608
46.609

Fazenda Estiva

Quintas da Capela Nova

Rio São João ou Capão da Vota
Retiro dos Pintos e Laranjeira

Itatiaiuçu/MG
Itatiaiuçu/MG

106,5203

45.492

Quintas da Capela Nova

Itatiaiuçu/MG

0,64

4.161

Retiro dos Pintos

Itaúna/MG

11,2061

45.566

Itatiaiuçu/MG

0,9153

37.114

Itatiaiuçu/MG

0,8425

Itatiaiuçu/MG

0,7939

Itatiaiuçu/MG

0,8181

37.115

Quintas da Capela Nova

45.565
45.567

Itatiaiuçu/MG

0,845

37.044

Cardoso e Fazenda dos Dutras (Campanário)

Itatiaiuçu/MG

53,452

52.499
(antigas 18.862, 26.934, 27.143)

Fazenda Monte Alvão

Itatiaiuçu/MG

395,754
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Anexo II
MATRÍCULA(S) IMOBILIÁRIA(S)

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Preço Individual

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 1.578.306,52

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 1.537.764,79

19.065
(107.835 Betim)

Igarapé/MG

R$ 1.054.140.12

107.832

Igarapé/MG

R$ 1.233.571,37

Igarapé/MG

R$ 1.083.197,22

19.066
(107.834 Betim)

Igarapé/MG

R$ 1.212.809,62

107.833

Igarapé/MG

R$ 800.760,29

19.301
19.302

19.067
(107.836 Betim)

DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL
Fazenda do Engenho

Fazenda Retiro da Mata e Marinheiro

10.525

Retiro da Mata

Igarapé/MG

R$ 2.817.241,25

115.276

Monjolos

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 391.897,90

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 185.380,41

Igarapé/MG

R$ 776.753,98

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 705.993,35

11.057
(quota parte)
17.467
(116.249 Betim)

Ponte do Funil ou Chácara

1.818
11.057
(quota parte)
18.444
(Desmembrada 82.657 Betim)

Ponte do Funil, Óleo ou Chácara

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 646.358,06

1.337

Gentio

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 367.635,28

19.165
(77.204 Betim)

Gentio e Fazenda Vila Verde

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 562.813,08

3.411

Nossa Senhora da Paz

Igarapé/MG

R$ 210.846,74

10.177

Retiro do Né

Igarapé/MG

R$ 319.957,68

10.178

Farofas

Igarapé/MG

R$ 781.909,95

6.333

Indaquicé

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 205.012,51

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 294.039.75

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 525.944,40

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 476.391,65

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 538.121,39

67.208

10.771
10.770
10.770

Fazenda Marinheiro

10.886
27.820

Fazenda Marinheiro
Taca-Taca

São Joaquim de Bicas/MG

3.339

Fazenda Marinheiro
Taca-Taca

São Joaquim de Bicas/MG

3.529

Fazenda Marinheiro
Taca-Taca

São Joaquim de Bicas/MG

41.428
(Faixa)

Fazenda dos Farofas

São Joaquim de Bicas/MG
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R$ 1.259.243,96

R$ 339.232,06

60.195
(Faixa)
1.339
1.338

Gentio

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 187.591,89

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 187.591,89

6.332

Indaquicé

Igarapé/MG

R$ 1.440.700.67

1.340

Gentio

São Joaquim de Bicas/MG

R$ 233.499,98

8.591
(antiga 5.666)

Fazenda da Cambinda

Itaguara/MG

R$ 714.123,33

8.552
(antiga 5341)

Fazenda Pica-Pau

Itaguara/MG

R$ 509.152,75

Itaguara/MG

R$ 597.605,10

8.548
8.203

Fazenda Segredo

Itaguara/MG

R$ 501.059,13

Retiro dos Pintos

Itatiaiuçu/MG

R$ 292.817,27

Quintas da Capela Nova e Retiro dos Pintos

Itaúna/MG

R$ 835.126,35

44.696

Itatiaiuçu/MG

R$ 280.966,34

18.421

Itatiaiuçu/MG

R$ 42.188,37

19.804

Itaúna/MG

R$ 377.349,66

34.542

Itatiaiuçu/MG

R$ 155.626,71

35.011

Itaúna/MG

R$ 321.937,88

17.921

Itatiaiuçu/MG

R$ 643.369,55

43.940

Itatiaiuçu/MG

R$ 236.572,32

Itatiaiuçu/MG

R$ 128.560,89

4.407

Itatiaiuçu/MG

R$ 172.768,76

34.686
20.452
(L. 01, Q.14)
20.453
(L. 02, Q.14)
20.454
(L. 03, Q.14)
20.455
(L. 04, Q.14)
20.456
(L. 05, Q.14)
37.479
(L. 01, Q.22)
37.574

1.996

Retiro dos Pintos

4.407

Itatiaiuçu/MG

R$ 378.114,86

50.460
(antiga 40.037)

Itatiaiuçu/MG

R$ 117.770,73

11.400

Itaúna/MG

R$ 34.052,52

16.053

Itatiaiuçu/MG

R$ 53.379,13

24.481

Itatiaiuçu/MG

R$ 412.660,11

2.045

Itaúna/MG

39.045

Chapada e Retiro dos Pintos

39.046

Itaúna/MG
Itaúna/MG
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R$ 3.852.111,96

39.047

Itaúna/MG

39.048

Itaúna/MG

39.049

Itaúna/MG

39.050

Itaúna/MG

39.051

Itaúna/MG

39.052

Itaúna/MG

39.053

Itaúna/MG

39.054

Itaúna/MG

39.055

Itaúna/MG

39.056

Itaúna/MG

5.943

Itaúna/MG

5.944

Itaúna/MG

30.177

Itatiaiuçu/MG

R$ 802.093,33

Itaúna/MG

R$ 882.185,00

30.827

Itatiaiuçu/MG

R$ 747.655,57

34.566
(L. 08, Q.21)

Itaúna/MG

R$ 53.207,33

Itatiaiuçu/MG

R$ 54.559,78

Itatiaiuçu/MG

R$ 61.187,95

45.601

Itaúna/MG

R$ 61.766,64

35.021

Itatiaiuçu/MG

R$ 53.207,33

Itatiaiuçu/MG

R$ 1.309.810,96

30.176

35.655
34.565

17.811
46.608
46.609

Fazenda Estiva

Quintas da Capela Nova

Rio São João ou Capão da Vota
Retiro dos Pintos e Laranjeira

Itatiaiuçu/MG
Itatiaiuçu/MG

R$ 1.299.954,57

45.492

Quintas da Capela Nova

Itatiaiuçu/MG

R$ 63.232,78

4.161

Retiro dos Pintos

Itaúna/MG

R$ 298.743,87

45.566

Itatiaiuçu/MG

37.114

Itatiaiuçu/MG

37.115

Quintas da Capela Nova

Itatiaiuçu/MG

45.565

Itatiaiuçu/MG

45.567

Itatiaiuçu/MG

R$ 150.350,35

37.044

Cardoso e Fazenda dos Dutras (Campanário)

Itatiaiuçu/MG

R$ 838.284,51

52.499
(antigas 18.862, 26.934, 27.143)

Fazenda Monte Alvão

Itatiaiuçu/MG

R$ 4.064.219,45
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Anexo 4.1.3 – Minuta do Edital dos Leilões Virtuais da UPI Terminais
Edital para leilão judicial, na forma eletrônica, de alienação da UPI Terminais
COMARCA DA CAPITAL DE BELO HORIZONTE
1ª VARA EMPRESARIAL
EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL
Edital de alienação judicial, extraído dos autos nº 2988666-18.2014.8.13.0024, correspondente ao Processo
de Recuperação Judicial da MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“MMX
Sudeste”), em cumprimento às disposições do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia
Geral de Credores realizada em 28 de agosto de 2015 (“Plano de Recuperação Judicial” e “Assembleia Geral
de Credores”, respectivamente), e seu Primeiro Aditivo, aprovado pela Assembleia Geral de Credores
realizada em [data], na forma abaixo:
O DOUTOR (…), Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte do Estado de Minas
Gerais
F A Z S A B E R a quem o presente Edital vir ou dele conhecimento tiver e interessar possa, que, no [dia], às
[hora], na Sala de Audiências da Primeira Vara Empresarial de Belo Horizonte, no [local], será realizada a
alienação judicial, ao amparo dos Artigos 60 e 142 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (“Lei de
Falências”), na modalidade de alienação por propostas fechadas, da unidade produtiva isolada abaixo
descrita, a qual obedecerá às condições estabelecidas neste Edital:
1.

Definições

1.1.
Para fins deste Edital, os termos e expressões abaixo relacionados terão os seguintes significados
quando aqui utilizados:
Administrador Judicial – significa o Dr. Bernardo Bicalho de Alvarenga Mendes, advogado inscrito na
OAB/MG sob o nº 80.990, conforme nomeação pelo Juízo da Recuperação, nos termos do Capítulo II, Seção
III, da Lei de Falências, ou quem vier a substituí-lo.
Auto de Arrematação – significa o auto referido nos artigos 693 e 694 do Código de Processo Civil, refletindo
as condições da Proposta Vencedora.
Condições Mínimas da Proposta – significa as condições mínimas de arrematação da Unidade Produtiva
Terminais, conforme descrito no item 3.3 deste Edital.
Conta Judicial – significa uma conta judicial vinculada ao Juízo da Recuperação.
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Créditos Concursais – significa os créditos contra a MMX Sudeste sujeitos à Recuperação Judicial incluídos
no Quadro Geral de Credores preparado pelo Administrador Judicial, com eventuais alterações promovidas
por decisão judicial até a data em que realizado o depósito do Sinal.
Local: o leilão da UPI Fazendas estará disponível na seguinte página da internet: [endereço eletrônico]
Juízo da Recuperação – significa o MM. Juízo da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Plano de Recuperação Judicial – significa o Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste, aprovado em
Assembleia Geral de Credores realizada em 28 de agosto de 2015, conforme aditado, de acordo com o
Primeiro Aditivo, aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em [data].
Período para recebimento das propostas do Primeiro Leilão Virtual da UPI Terminais – significa o período de
[data], às [hora] até [data], às [hora], durante o qual serão aceitas propostas para aquisição da UPI
Terminais. Não sendo possível a abertura do leilão no dia marcado, este fica adiado para o primeiro dia útil
subsequente, adiando-se, por conseguinte, a data do seu término.
Período para recebimento das propostas do Segundo Leilão Virtual da UPI Terminais – significa o período de
[data], às [hora] até [data], às [hora], durante o qual serão aceitas propostas para aquisição da UPI
Terminais. Não sendo possível a abertura do leilão no dia marcado, este fica adiado para o primeiro dia útil
subsequente, adiando-se, por conseguinte, a data do seu término.
Proposta Válida – significa uma Proposta que atenda aos requisitos da lei, do presente Edital e do Plano de
Recuperação Judicial da MMX Sudeste e possua valor igual ou superior ao Valor Mínimo UPI Terminais.
Proposta Vencedora – significa a Proposta que se sagrar vencedora ao término do prazo do Primeiro Leilão
Virtual da UPI Terminais ou do Segundo Leilão Virtual da UPI Terminais, conforme o caso.
Recuperação Judicial – significa o processo de recuperação judicial da MMX Sudeste, atualmente em curso
perante a 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, sob o nº 298866618.2014.8.13.0024.
Requisitos Mínimos de Habilitação – tem o significado atribuído no item 3.5 deste Edital.
Sinal – tem o significado atribuído no item 2.2 deste Edital.
UPI Terminais – Unidade Produtiva Isolada, na forma do Artigo 60 da Lei de Falências, composta por quotas
representativas de 22,2% do capital social do Terminal de Cargas de Sarzedo, sociedade de responsabilidade
limitada, com sede na cidade de Sarzedo, Estado de Minas Gerais, no sítio São Judas Tadeu, casa 02, Bairro
Jardim Anchieta, CEP 32450-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.695.967/0001-84; e 22,2% do Terminal de
Cargas Paraopeba, sociedade de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Sarzedo, Estado de
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Minas Gerais, na Rua Vicente Nunes Rezende, nº 310, loja 04, Bairro Vila Satélite, CEP 32450-000, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 15.008.430/0001-27.
Valor de Habilitação – tem o significado atribuído no item 3.2 deste Edital.
Valor Mínimo UPI Terminais – tem o significado atribuído no item 2.2 deste Edital.
2.

Objeto e Preço da Alienação

2.1.
O objeto a ser alienado é a chamada Unidade Produtiva Isolada Terminais (“UPI Terminais”),
composta pela participação da MMX Sudeste no Terminal de Cargas de Sarzedo (TCS) e Terminal de Cargas
de Paraopeba (TCP), inscritos no CNPJ/MF sob os nºs 07.695.967/0001-84 e 15.008.430/0001-27,
respectivamente, e localizados no Estado de Minas Gerais. O Terminal de Cargas de Sarzedo (TCS) e
Terminal de Cargas de Paraopeba (TCP) são ativos logísticos com capacidade instalada de 9 milhões de
toneladas por ano (TCP) e projeto de expansão já licenciado (TPS). Os terminais contam com 400.000 m2 de
área e uma estrutura operacional que atualmente inclui linhas ferroviárias e acesso aos portos do Rio de
Janeiro e São Paulo, 1 (uma) balança ferroviária, 2 (duas) balanças rodoviárias, área de estocagem e
equipamentos para recebimento e carregamento de minério em caminhões e trens, além de 57 (cinquenta e
sete) empregados próprios. A participação da MMX Sudeste nos Terminais se dá através de: (i) quotas
representativas de 22,2% do capital social da Terminal de Cargas de Sarzedo; e (ii) quotas representativas de
22,2% do capital social da Terminal de Cargas Paraopeba.
2.2.
Conforme indicado no Plano de Recuperação Judicial, o preço mínimo para aquisição da UPI
Terminais é de R$ 24.336.000,00 (vinte milhões, trezentos e trinta e seis mil reais), que poderá ser pago à
vista ou a prazo, sendo que, nesta segunda hipótese (i.a) as propostas não poderão exceder o limite
temporal de 24 (vinte e quatro) meses contados da arrematação; (i.b) deverá ser previsto um pagamento
mínimo, não reembolsável em nenhuma hipótese, em até 5 (cinco) dias da lavratura do Auto de
Arrematação, no valor mínimo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de sinal (“Sinal”); e (i.c) as
parcelas deverão ser reajustadas de acordo com a variação da SELIC a partir da data da arrematação até a
data de efetivo pagamento. Somente serão admitidas propostas para a aquisição da UPI Terminais como um
todo, ou seja, apenas propostas para aquisição da participação da MMX Sudeste no Terminal de Cargas de
Sarzedo e no Terminal de Cargas de Paraopeba.
3.

Requisitos Mínimos de Habilitação

3.1.
A participação no leilão eletrônico se dará mediante o uso de certificado digital válido do
interessado via acesso ao sistema […], no endereço eletrônico […], considerando-se fidedignas as
informações relativas ao respectivo certificado digital.
3.2.
A participação no leilão realizado de forma eletrônica, seja no Primeiro Leilão Virtual da UPI
Fazendas ou no Segundo Leilão Virtual da UPI Fazendas, implica responsabilidade legal do licitante e
presunção de sua capacidade técnica ou infraestrutura tecnológica para realização das operações inerentes
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ao sistema eletrônico, ainda que por intermédio de procurador. O uso do certificado digital pelo licitante é
de exclusiva responsabilidade deste, não cabendo à MMX Sudeste ou ao leiloeiro qualquer responsabilidade
por uso indevido ou eventuais danos decorrentes, ainda que causados por ou para terceiros, e também pelo
uso inadequado de senha.
3.3.
A proposta deverá ser acompanhada de (A) depósito bancário na Conta Judicial no montante de R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de habilitação para participação do processo
competitivo ou, alternativamente, a critério do proponente, uma garantia bancária de valor equivalente
(“Valor de Habilitação”); e (B) todos os documentos necessários para comprovar capacidade econômica,
financeira e patrimonial do proponente para honrar com o valor ofertado e para atender às demais
condições previstas no Plano de Recuperação Judicial, quais sejam, (i) comprovantes de existência e
regularidade, devidamente emitidos pelos órgãos responsáveis pelo registro de constituição do proponente;
(ii) declaração de referência bancária de pelo menos 2 (duas) instituições financeiras de primeira linha; e (iii)
prova de que possui recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de, pelo menos, o Valor Mínimo
UPI Terminais.
3.4.
As propostas para a alienação da UPI Terminais deverão observar, no mínimo, o Valor Mínimo UPI
Terminais, o pagamento de um Sinal e demais termos e condições previstos na Cláusula 2.2 acima. Somente
serão admitidas propostas para a aquisição da UPI Terminais como um todo, ou seja, apenas propostas para
aquisição da participação da MMX Sudeste no Terminal de Cargas de Sarzedo (TCS) e no Terminal de Cargas
de Paraopeba (TCP).
3.5.
As propostas com pagamento a prazo deverão, necessariamente e sob pena de desconsideração,
conter a obrigação do proponente outorgar, no momento em que efetuar o pagamento do Sinal previsto na
proposta, uma garantia real ou fidejussória em benefício da MMX Sudeste, a fim de garantir o pagamento
da(s) parcela(s) a prazo do preço de aquisição da UPI Terminais. A outorga de tal garantia será condição
indispensável para que a MMX Sudeste transfira ao proponente da oferta vencedora a propriedade da UPI
Terminais antes da quitação integral do preço. A MMX Sudeste ficará autorizada a avaliar, de acordo com o
seu exclusivo critério, a qualidade e a suficiência das garantias ofertadas pelo proponente, podendo recusar
as propostas que, a seu critério, não ofereçam garantia razoável de pagamento integral do preço.
3.6.
As condições indicadas neste item, seja quanto ao prazo de entrega da proposta ou os termos e
documentos que a devem acompanhar, constituem os “Requisitos Mínimos de Habilitação” para a alienação
judicial da UPI Terminais, e o desrespeito a qualquer um desses requisitos consistirá na inabilitação do
proponente.
4.

Procedimento da Alienação Judicial

4.1.
A alienação judicial será realizada na modalidade de leilão eletrônico, na forma do Art. 879, II e
seguintes do Código de Processo Civil, observadas as condições previstas neste item. O período para
recebimento de propostas de participação do Primeiro Leilão Virtual UPI Terminais se iniciará em [data], às
[hora], e se encerrará em [data], às [hora]. Na hipótese de não serem formuladas propostas iguais ou
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superiores ao Valor Mínimo UPI Terminais, fica desde logo designado o Segundo Leilão Virtual UPI
Terminais, cujo período de recebimento de propostas perdurará de [data], às [hora], até [data], às [hora].
Não sendo possível a abertura de qualquer dos leilões no dia marcado, este fica adiado para o primeiro dia
útil subsequente, adiando-se, por conseguinte, a data do seu término. Ocorrendo atraso no Primeiro Leilão
Virtual UPI Terminais, o prazo de recebimento de propostas para o Segundo Leilão Virtual UPI Terminais fica
automaticamente prorrogado, no mesmo período.
4.2.
As propostas deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, no endereço […]. Cada proponente
poderá apresentar uma única proposta para aquisição da UPI Terminais, podendo alterá-la ou excluí-la até o
final do Período para recebimento das propostas do Primeiro Leilão Virtual da UPI Terminais ou do Período
para recebimento das propostas do Segundo Leilão Virtual da UPI Terminais, conforme o caso. A MMX
Sudeste e o leiloeiro não se responsabilizarão por impossibilidade de inclusão, alteração ou exclusão de
propostas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados.
4.3.
Para comparação entre as propostas recebidas, que respeitem os Requisitos Mínimos de
Habilitação, será utilizado o cálculo de valor presente do fluxo de pagamento de cada proposta, incluindo-se
o reajuste proposto pelo proponente, utilizando-se como taxa de desconto no cálculo do valor presente a
taxa SELIC. Tanto para correção das parcelas futuras de pagamento quanto para a definição da taxa de
desconto, será considerada a taxa SELIC anualizada vigente no momento da comparação das propostas.
4.4.
Sendo selecionada uma Proposta Vencedora, o leiloeiro comunicará o fato à MMX Sudeste, ao Juízo
da Recuperação e ao Administrador Judicial, e procederá à formalização do Auto de Arrematação. Aos
demais proponentes será restituído, mediante alvará judicial, o Valor de Habilitação.
4.5.
Tendo em vista que a alienação da UPI Terminais se dará por meio de processo competitivo com
base no Artigo 142 da Lei de Falências, em nenhuma hipótese haverá sucessão do adquirente da UPI
Terminais por quaisquer dívidas e obrigações da MMX Sudeste e de suas coligadas, na forma do Artigo 60 da
Lei de Falências.
4.6.
O proponente que for devidamente habilitado e não comparecer quando convocado para o
pagamento do sinal perderá a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de cláusula
penal não compensatória, podendo a MMX Sudeste, nesta hipótese, declarar como vencedora a segunda
melhor proposta apresentada.
5.

Pagamento do Preço da Arrematação

5.1.

Do Tempo do Pagamento

O preço da arrematação deverá ser pago no tempo e modo descritos na Proposta Vencedora, sempre sendo
realizados os depósitos na Conta Judicial. O pagamento de qualquer parcela do Preço de Arrematação em
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outra conta senão a Conta Judicial será considerado inválido, e não desobrigará o arrematante quanto ao
pagamento da respectiva parcela.
5.2.

Do Meio de Pagamento

O preço de arrematação deverá ser integralmente pago em moeda corrente nacional, em recursos
disponíveis, livres e desembaraçados de qualquer ônus, não sendo permitida a compensação por créditos
eventualmente existentes contra a MMX Sudeste, independente da classe ou espécie.
6.

Da Adjudicação do Objeto da Alienação

6.1.
O arrematante adjudicará a UPI Terminais e será responsável por realizar o seu registro na junta
comercial competente, se obrigando a MMX Sudeste, desde logo, a assinar os documentos necessários para
tanto. Sobre o valor de arrematação, o arrematante deverá descontar …% a título de comissão do leiloeiro,
o qual deverá ser pago a ele diretamente.
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandei expedir o presente Edital que será afixado
no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Belo Horizonte, [data]. Eu, [nome do escrivão], Escrivão da
1ª. Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, subscrevo-me.

Juiz de Direito
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Anexo 4.1.4.2– Minuta da Notificação para Participação da SPE Terminais
[Local], [data]
À
À MMX Sudeste Mineração S.A. – Em Recuperação Judicial
Av. Bias Fortes, n.º 817, 4º andar, sala 402, Lourdes
Belo Horizonte, Minas Gerais
A/C: Diretor Presidente
A/C: Diretor Jurídico
Telefone: +55 31 3516-7500
C/C:
Bernardo Bicalho de Alvarenga Mendes (“ADMINISTRADOR JUDICIAL”)
Rua São Paulo, 824, conjunto 804, Centro
CEP 30.170-905
Belo Horizonte - Minas Gerais
Email: bernardo@bernardobicalho.adv.br
Ref.: Notificação para Participação na SPE Terminais – Plano de Recuperação Judicial da MMX Sudeste,
conforme seu Primeiro Aditivo (Cláusula 4.1.4.1)
Prezados Senhores,
Fazemos referência ao Primeiro Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial de MMX SUDESTE MINERAÇÃO
S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“MMX” ou “Companhia”), aprovado em Assembleia Geral de Credores
realizada em [•] (“Aditivo ao Plano”). Os termos iniciados em letra maiúscula não definidos nesta notificação
(“Notificação”) terão o significado a eles atribuído no Aditivo ou no Plano.
Em atendimento ao disposto na Cláusula 4.1.4.1 e seguintes do Aditivo ao Plano, o Credor abaixo
identificado e assinado (“Credor”) comunica que decidiu voluntariamente participar da SPE Terminais.
Ao realizar a opção indicada e, recebido o seu Crédito da forma da Cláusula 4.1.4.1. e seguintes do Aditivo
ao Plano, o Credor concederá, automaticamente e independentemente de qualquer formalidade adicional,
a quitação plena, irrevogável e irretratável, da participação societária que compõe a UPI Terminais no limite
de seu crédito.
Dados para contranotificação:
Telefone: [•]
Endereço: [•]
E-mail: [•]
A/C: [•]
Cordialmente,
_____________________________
[CREDOR]
Representante Legal:
CPF/CNPJ:
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