INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento, as partes, de um lado,
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na
Praia do Flamengo, n.º 66, 10º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.762.115/0001-49, neste ato representada na
forma de seu Estatuto Social (“Alienante” ou “MMX Mineração”);
E de outro lado,
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
67.030.395/0001-46, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar, neste ato representada na forma de seu Contrato
Social (“Agente de Garantia”, sendo a Alienante e o Agente de Garantia referidos em
conjunto como “Partes” e individual e indistintamente como “Parte”), na qualidade de
representante da comunhão dos detentores dos TÍTULOS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL
BASEADA EM ROYALTIES de emissão da MMX Mineração (“Partes Garantidas”),
E, na qualidade de interveniente anuente,
PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A., sociedade anônima de capital fechado com sede na Rua
Felix Lopes Coelho, n.º 222, Ilha da Madeira, Cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.310.839/0001-38, neste ato representada na forma de seu
Estatuto Social (“Porto Sudeste” ou “Emissor” ou “Parte Interveniente”);
CONSIDERANDO QUE
I.

Nos termos do “Instrumento de Títulos de Remuneração Variável Baseada em
Royalties de Emissão da MMX Mineração e Metálicos S.A.”, datado de 15 de abril de
2011 (conforme aditada de tempos em tempos, “Escritura MMXM11”), a MMX
Mineração emitiu 992.456.396 (novecentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e
cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e seis) títulos de remuneração variável
baseada em royalties com valor nominal unitário de R$0,055 (cinquenta e cinco
milésimos de real), totalizando o montante de R$55.275.377,93 (cinquenta e cinco
milhões, duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e
três centavos), tendo sido efetivamente subscritos e integralizados 983.407.010

(novecentos e oitenta e três milhões quatrocentos e sete mil e dez) títulos (“Títulos
MMXM11”);
II.

Os Títulos MMXM11 foram objeto de oferta pública registrada perante a Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da legislação e regulamentação
aplicáveis, no contexto da Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Ações
Ordinárias de Emissão da PortX Operações Portuárias S.A. (“PortX”), tendo sido
admitidos à negociação no Sistema Megabolsa, administrado pela BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – Segmento Bovespa, com a
distribuição e negociação liquidadas e os títulos custodiados na CBLC – Central
Depositária da BM&FBOVESPA;

III.

Em virtude de reorganização societária e reestruturação de dívida envolvendo, entre
outras companhias, a MMX Mineração, a Porto Sudeste e a Paderborn RJ
Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, n.º 79, cobertura 01
(parte), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.106.371/0001-80 (“Paderborn”), a
Paderborn emitiu 992.456.396 (novecentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e
cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e seis) títulos de remuneração variável
baseada em royalties com valor nominal total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
(“Títulos Port11”), cujos termos e condições são essencialmente similares aos
termos e condições dos Títulos MMXM11, conforme “Escritura Particular de Emissão
de Títulos de Remuneração Variável Conversíveis em Ações datada de 26 de
fevereiro de 2014, conforme previstos na Escritura MMXM11, cuja cópia é parte
integrante e inseparável deste Contrato como Anexo I (conforme aditada de tempos
em tempos, “Escritura Port11”);

IV.

Em 26 de fevereiro de 2014, as obrigações de emissora da Paderborn foram
transferidas à Porto Sudeste em decorrência da incorporação da Paderborn pela
Porto Sudeste, que passou a ser considerada, para todos os fins, como emissora
dos Títulos Port11;

V.

A MMX Mineração é, nesta data, a legítima titular de 983.407.010 (novecentos e
oitenta e três milhões quatrocentos e sete mil e dez) Títulos Port11, os quais se
encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, restrições ou
disputas, estando devidamente autorizada a alienar tais Títulos Port11
fiduciariamente em garantia ao cumprimento das suas obrigações perante as Partes
Garantidas;

VI.

A MMX Mineração concordou em alienar fiduciariamente às Partes Garantidas, em
garantia ao cumprimento de suas obrigações relativas aos Títulos MMXM11, Títulos
Port11 de sua titularidade, nos termos do artigo 66-B da Lei n.º 4.728, de 14 de julho
de 1965, conforme alterada pela Lei n.º 10.931, de 2 de agosto de 2004 (“Lei n.º
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4.728/65”), do Decreto Lei n.º 911, de 1º de outubro de 1969, conforme alterado
(“Decreto Lei n.º 911/69”), e das disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002, conforme aditada (“Código Civil Brasileiro”), conforme aplicável (“Garantia”);
VII.

A outorga da Garantia está diretamente relacionada à operação de investimento
realizada indiretamente por EAV Lux 2 S.à.r.l. e IWL Holdings Luxembourg S.a.r.l. na
Porto Sudeste, consumado em 26 de fevereiro de 2014, a qual possibilitou a
desalavancagem da MMX Mineração (i) em decorrência da assunção, pela Porto
Sudeste, do endividamento bancário contraído pela MMX Sudeste Mineração S.A.,
subsidiária da MMX Mineração, e (ii) em relação aos Títulos MMXM11, por meio da
emissão dos Títulos Port11 subscritos pela MMX Mineração, os quais funcionam
como espelho e dão lastro aos Títulos MMXM11;

VIII.

A MMX Mineração se obrigou a realizar oferta pública de permuta, por meio da qual
os Títulos MMXM11 poderão ser permutados por valores mobiliários que,
indiretamente, conferirão aos seus detentores direitos econômicos essencialmente
correspondentes àqueles decorrentes da titularidade de Títulos Port11 (“Oferta de
Permuta”);

IX.

As Partes desejam estabelecer que a Garantia constituída neste instrumento
permanecerá em pleno vigor (i) até a realização da Oferta de Permuta, em momento
que assegure que os Títulos Port11 possam ser ofertados e permutados, ainda que
indiretamente, por meio da Oferta de Permuta; (ii) até o fiel e integral cumprimento
das Obrigações Garantidas pela MMX Mineração; ou (iii) na hipótese de resgate
integral dos Títulos MMXM11 em circulação, a qualquer momento, nos termos da
Escritura MMXM11, entre os eventos descritos nos incisos (i) a (iii) acima, aquele
que ocorrer primeiro;

X.

O Agente de Garantia concorda em ser o representante das Partes Garantidas para
todos os fins deste Contrato (conforme definido abaixo);

XI.

Em reunião realizada em 25 de março de 2014, os membros do Conselho de
Administração da MMX Mineração aprovaram a constituição da Garantia, a
celebração deste Contrato e de instrumento particular de aditamento à Escritura
MMXM11 para refletir a constituição da Garantia e a nomeação e contratação do
Agente de Garantia para representar os detentores de Títulos MMXM11
exclusivamente para os fins deste Contrato;

XII.

Em Assembleia Geral realizada em 15 de abril de 2014, os detentores de Títulos
MMXM11 em circulação (a) ratificaram a Garantia a ser outorgada pela MMX
Mineração em benefício das Partes Garantidas nos termos deste Contrato, (b)
nomearamo Agente de Garantia como representante das Partes Garantidas para
todos os fins deste Contrato, e (c) aprovaram a celebração de aditamento à Escritura
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MMXM11 para refletir a constituição da Garantia e a nomeação e contratação do
Agente de Garantia;
as Partes e a Parte Interveniente têm, entre si, certo e ajustado, o presente “Instrumento
Particular de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças” (“Contrato”),
que será regido de acordo com as cláusulas e condições a seguir especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, DAS OBRIGAÇÕES GARANTIDAS
Da Alienação Fiduciária em Garantia
1.1.
Em garantia ao fiel e pontual cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
MMX Mineração com relação aos Títulos MMXM11, conforme previstas na Escritura
MMXM11 e descritas no item 1.7 abaixo (“Obrigações Garantidas”), a Alienante aliena e
transfere fiduciariamente às Partes Garantidas, neste ato representadas pelo Agente de
Garantia, nos termos do Artigo 66-B da Lei 4.728/65, do Decreto Lei 911/69, e das
disposições do Código Civil Brasileiro, conforme aplicáveis, a propriedade fiduciária dos
seguintes bens e direitos:
(a)

983.407.010 (novecentos e oitenta e três milhões quatrocentos e sete mil e dez)
Títulos Port11 de titularidade da Alienante, bem como todos e quaisquer valores
mobiliários e demais títulos, bens e direitos que porventura, a partir desta data,
venham a substituir quaisquer dos Títulos Port11, em razão do cancelamento destes,
incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária
envolvendo a Alienante, e, ainda, quaisquer outros bens em que os Títulos Port11
sejam convertidos, inclusive, mas não se limitando a, quaisquer certificados de
depósitos, valores mobiliários ou títulos de crédito (sendo todos os bens e direitos
aqui referidos doravante denominados em conjunto como “Ativos Alienados”); e

(b)

observadas as disposições do item 1.2 abaixo, todos os frutos, rendimentos, direitos
e vantagens que forem atribuídos expressamente a quaisquer dos Ativos Alienados,
a qualquer título, inclusive, sem limitação, direito de subscrição, direito ao
recebimento de royalties, rendimentos e outras distribuições em dinheiro, capital
social, bens, direitos ou qualquer outra forma, que venham a ser pagos às Partes
Garantidas nos termos da Escritura Port11 (sendo todos os bens e direitos referidos
nesta alínea “b” doravante denominados em conjunto como “Direitos Adicionais”).

1.1.1. A Alienante é, nesta data, a legítima titular dos Ativos Alienandos e dos Direitos
Adicionais objeto da Garantia outorgada nos termos deste Contrato, os quais se
encontram livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames, restrições ou
disputas, estando devidamente autorizada a alienar tais Ativos Alienandos e dos
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Direitos Adicionais e Direitos Adicionais fiduciariamente em garantia ao cumprimento
das Obrigações Garantidas.

1.1.2. O somatório do valor nominal total dos Títulos Port11 objeto da Garantia, na data de
celebração deste Contrato, corresponde a R$100.000,00 (cem mil reais).

1.1.3. A Alienante e o Agente de Garantia, na qualidade de representante dos detentores
de Titulos MMXM11 exclusivamente para os fins deste Contrato, concordam com a
realização de grupamento dos Títulos Port11, de forma que a quantidade total de
Títulos Port11 emitidos seja equivalente a quantidade total de Títulos MMXM11 em
circulação, observado que referido grupamento somente será realizado caso a MMX
Mineração seja detentora da totalidade dos Títulos Port11 emitidos pela Paderborn.
1.2.

No prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de assinatura deste Contrato,
a Alienante providenciará a abertura de conta vinculada de titularidade da Alienante
(“Conta Vinculada”), em um banco reconhecido nacionalmente razoavelmente
aceitável para Porto Sudeste (observado que esse banco deverá reconhecer e
concordar com os direitos de Agente de Garantia nos termos da Cláusula 1.2.2.
abaixo), na qual serão depositados os valores oriundos de quaisquer distribuições
aos detentores de Títulos Port11 e utilizados exclusivamente pelo Alienante para
pagamento das Obrigações Garantidas de acordo com os termos e condições
estabelecido na Escritura MMXM11. Para fins desta Cláusula 1.2, o Agente de
Garantia fica autorizado a movimentar a Conta Vinculada a fim de liberar todos os
valores necessários para o pagamento, pela MMX Mineração, das Obrigações
Garantidas nos termos e condições estabelecidos na Escritura MMXM1.

1.2.1. No prazo de 10 (dez) dias úteis após a abertura da Conta Vinculada, as partes
deverão celebrar aditamento a este Contrato, na forma do Anexo II ("Aditamento"),
por meio do qual (i) os direitos creditórios decorrentes da titularidade da Conta
Vinculada, bem como quaisquer montantes depositados ou que venham a ser
depositados na Conta Vinculada ao longo do tempo serão cedidos fiduciariamente
às Partes Garantidas, representadas pelo Agente de Garantia, em garantia ao
cumprimento das Obrigações Garantidas, e (ii) o Agente de Garantia será autorizado
e outorgado, de forma irrevogável e irretratável, dos poderes necessários para
movimentar a Conta Vinculada, a fim de fazer os pagamentos mencionados na
Cláusula 1.2.2.

1.2.2. Na ocorrência e continuidade de um Evento de Inadimplemento, devidamente
notificado ao Alienante pelo Agente de Garantia nos termos da Cláusula 7.2 abaixo,
os valores depositados e/ou a serem depositados na Conta Vinculada serão retidos
e utilizados pelo Agente de Garantia, em nome do Alienante e na qualidade de
representante das Partes Garantidas, para liquidação total ou parcial das Obrigações
Garantidas.
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Da Formalização da Garantia
1.3.
Fica desde já acordado entre as Partes que a Alienante deverá, no prazo de até 10
(dez) dias úteis contados da data de assinatura deste Contrato: (i) providenciar a averbação
da Garantia objeto deste Contrato junto à Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de
agente escriturador e instituição depositária dos Títulos Port11 (“Agente Escriturador”); e (ii)
apresentar este Contrato para registro perante os competentes cartórios de registro de
títulos e documentos das comarcas das cidades onde se localizam as sedes das Partes
(“Cartórios de RTD”).
1.4.
Na hipótese de a Alienante não promover a averbação e registro da alienação
fiduciária objeto deste Contrato nos termos e prazos previstos no item 1.3 acima, o Agente
de Garantia fica desde já autorizado e constituído de todos os poderes, de forma irrevogável
e irretratável, para, em nome da Alienante, como seu bastante procurador, nos termos do
artigo 653 e § 1º do artigo 661 do Código Civil, promover a averbação e registro da
alienação fiduciária junto ao Agente Escriturador e nos competentes Cartórios de RTD.
1.5.
Todas as despesas incorridas com relação aos registros, protocolos e demais
formalidades descritas noas Cláusulas 1.3 e 1.4 acima deverão ser arcadas pela Alienante.
Da Liberação da Garantia
1.6.
Observado o disposto na Cláusula Sexta deste Contrato, fica estabelecido que a
Garantia permanecerá em pleno vigor (i) até a liquidação da Oferta de Permuta ou momento
anterior à Oferta de Permuta, caso expressamente requerido pela CVM como condição para
a realização e/ou conclusão da Oferta de Permuta, por meio da qual os Títulos MMXM11
poderão ser permutados por valores mobiliários que, indiretamente, conferirão aos seus
detentores direitos econômicos essencialmente correspondentes àqueles decorrentes da
titularidade de Títulos Port11, em momento que assegure que os Títulos Port11 possam ser
ofertados e permutados, ainda que indiretamente, por meio da Oferta de Permuta; (ii) até o
fiel e integral cumprimento das Obrigações Garantidas pela MMX Mineração; ou (iii) na
hipótese de resgate integral dos Títulos MMXM11 em circulação, a qualquer momento, nos
termos da Escritura MMXM11, entre os eventos descritos nos incisos (i) a (iii) acima, aquele
que ocorrer primeiro, após o que este Contrato será considerado extinto e a Garantia será
desconstituída para todos os fins de direito.

1.6.1. A desconstituição da Garantia será formalizada pelo Agente de Garantia, na
qualidade de representante das Partes Garantidas, mediante o envio, à Alienante e
ao Agente Escriturador, no prazo de ate 2 (dois) dias úteis contados da data de
ocorrencia do evento, de “Comunicação de Desconstituição da Garantia” elaborada
de acordo com o modelo constante do Anexo III deste Contrato, autorizando a
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desconstituição da Garantia sobre os Ativos Alienados e Direitos Adicionais
(“Comunicação de Desconstituição da Garantia”).

1.6.2. A obrigação de que trata o item 1.6.1 acima somente será considerada cumprida
mediante a confirmação do Agente Escriturador, por escrito, acerca do recebimento
da Comunicação de Desconstituição da Garantia.

1.6.3. Na hipótese prevista no item 1.6 acima, o Agente de Garantia, em nome das Partes
Garantidas, conferirá à Alienante plena, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável
quitação com relação ao cumprimento de todas as Obrigações Garantidas, nada
mais podendo as Partes Garantidas reclamar, seja a que título for.

1.6.4. Em caso de descumprimento da obrigação de que trata o item 1.6.1 acima, o Agente
de Garantia desde já, por meio deste Contrato, confere à Alienante os mais amplos
poderes para providenciar o envio da Comunicação de Desconstituição da Garantia
ao Agente Escriturador e assegurar a desconstituição da Garantia nos termos dos
itens 1.6.1 a 1.6.3 acima.
Das Obrigações Garantidas
1.7.
As Obrigações Garantidas pela Garantia de que trata o presente Contrato
compreendem todas as obrigações, presentes e futuras, assumidas ou que venham a ser
assumidas pela MMX Mineração com relação aos Títulos MMXM11, conforme previstas na
Escritura MMXM11, cuja cópia é parte integrante e inseparável deste Contrato como Anexo
IV.
CLÁUSULA SEGUNDA
DO AGENTE DE GARANTIA
2.1.
Por meio deste Contrato, fica a Planner Trustee DTVM Ltda., qualificada no
preâmbulo deste Contrato, nomeada e constituída como agente de garantia e representante
das Partes Garantidas exclusivamente para os fins deste Contrato. O Agente de Garantia,
por este ato, aceita tal nomeação e constituição para, nos termos deste Contrato,
representar os interesses das Partes Garantidas exclusivamente para os fins da Garantia.
2.2.
O Agente de Garantia, nomeado e constituído neste Contrato, declara sob as penas
da lei, que:
(a)

aceita a função para a qual foi nomeado e constituído, assumindo integralmente os
deveres e atribuições previstos neste Contrato;

(b)

conhece e aceita integralmente os termos previstos na Escritura MMXM11, na
Escritura Port11 e neste Contrato, todas as suas cláusulas e condições;
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(c)

está devidamente autorizado a celebrar este Contrato e a cumprir com suas
obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e
estatutários necessários para tanto;

(d)

a celebração deste Contrato e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não
infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente de Garantia;

(e)

não tem qualquer impedimento legal para exercer a função que lhe é conferida; e

(f)

não tem qualquer ligação com a Alienante e/ou com a Emissora que o impeça de
exercer suas funções.

2.3.
O Agente de Garantia exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste
Contrato, devendo permanecer no exercício de suas funções até data de confirmação da
desconstituição da Garantia de que trata este Contrato ou, ainda, até sua eventual
substituição.
2.4.
A título de honorários pelos deveres e atribuições que lhe competem nos termos
deste Contrato, será devida pela MMX Mineração ao Agente de Garantia, remuneração
correspondente a R$40.000,00 (quarenta mil reais) por ano.
2.5.
Além de outros previstos em lei ou neste Contrato, constituem deveres e atribuições
do Agente de Garantia:
(a)

verificar e confirmar a correta constituição e formalização da Garantia;

(b)

cumprir o disposto neste Contrato e proteger os direitos e interesses das Partes
Garantidas para os fins deste Contrato, empregando, no exercício da função, o
cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios bens;

(c)

renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesse ou de
qualquer outra modalidade de inaptidão;

(d)

conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papéis
relacionados com o exercício de suas funções;

(e)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas
neste Contrato, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou
defeitos de que tenha conhecimento;
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(f)

promover, caso a Alienante não o faça, o registro deste Contrato e respectivos
aditamentos nos compententes Cartórios RDT, hipótese em que a MMX Mineração
deverá fornecer as informações e documentos necessários ao referido registro;

(g)

quando necessário, convocar assembleia geral de detentores de Títulos MMXM11
para deliberar sobre assuntos do interesse das Partes Garantidas para os fins
exclusivos deste Contrato, observados os procedimentos e requisitos previstos na
Escritura MMXM11;

(h)

comparecer às assembleias gerais de que trata a alínea (g) acima e prestar as
informações que lhe forem solicitadas;

(i)

fiscalizar o cumprimento deste Contrato pela Alienante;

(j)

notificar as Partes Garantidas na hipótese de inadimplemento, pela Alienante, de
qualquer obrigação assumida nos termos deste Contrato; e

(k)

exercer todos os direitos que são atribuídos às Partes Garantidas nos termos deste
Contrato, incluindo, sem limitação, o direito de excussão da Garantia nas hipóteses
previstas neste Contrato e, em especial, observados os procedimentos descritos na
Cláusula Quinta.

2.6.
Nas hipóteses de ausência ou impedimentos temporários, renúncia, liquidação,
dissolução ou extinção, ou qualquer outro caso de vacância na função de agente de
garantia nos termos deste Contrato, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta)
dias, assembleia geral de detentores de Títulos MMXM11 para a escolha do novo agente de
garantia para os fins deste Contrato, a qual poderá ser convocada pelo próprio Agente de
Garantia, pela MMX Mineração, ou por detentores de Títulos MMXM11 que representem, no
mínimo, 10% (dez por cento) dos Títulos MMXM11 em circulação, observados os
procedimentos previstos na Escritura MMXM11.
2.6.1. Na hipótese de substituição do Agente de Garantia, o substituto receberá a mesma
remuneração recebida pelo Agente de Garantia, conforme prevista neste Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES DA ALIENANTE
3.1.
A Alienante, neste ato e como condição e causa essenciais para a celebração deste
Contrato, declara e assegura às Partes Garantidas que:
(a)

é sociedade anônima devidamente constituída de acordo com as leis brasileiras,
possuindo poderes e autoridade para celebrar este Contrato e assumir as obrigações
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que lhe cabem por força do mesmo, bem como para cumprir e observar as
disposições aqui contidas;
(b)

é legítima proprietária dos Ativos Alienados, os quais se encontram livres e
desimpedidos de quaisquer ônus, encargos ou gravames de qualquer natureza,
legais ou convencionais, assumindo a Alienante integral responsabilidade pela
existência, validade, exclusiva propriedade e regularidade dos Ativos Alienados;

(c)

é legítima titular dos Direitos Adicionais, os quais se encontram livres e
desembaraçados de quaisquer ônus, encargos, gravames ou disputas, de qualquer
natureza, legais ou convencionais, assumindo a Alienante integral responsabilidade
pela existência, validade, exclusiva propriedade e regularidade dos Direitos
Adicionais;

(d)

este Contrato é devidamente celebrado por representantes legais da Alienante, os
quais têm poderes para assumir, em nome da Alienante, as obrigações neles
estabelecidas, incluindo o poder de outorgar mandatos, constituindo este Contrato
uma obrigação válida e eficaz da Alienante, exigível de acordo com os seus termos;

(e)

a Alienante está devidamente autorizada a celebrar o presente Contrato e a cumprir
com todas as obrigações nele previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
legais e estatutários necessários para a celebração e cumprimento das obrigações
assumidas nos termos deste Contrato; e

(f)

nem a celebração deste Contrato e nem o cumprimento das obrigações aqui
pactuadas violam (i) qualquer disposição do Estatuto Social da Alienante; (ii) as
normas legais e regulamentares a que a Alienante e/ou seus bens estejam sujeitos;
(iii) qualquer decisão que vincule ou seja aplicável à Alienante; e/ou (iv) quaisquer
contratos, acordos, instrumentos, autorizações governamentais ou compromissos
obrigacionais aos quais a Alienante esteja vinculada.

3.2.
A Alienante, neste ato e em caráter irrevogável e irretratável, obriga-se perante as
Partes Garantidas a:
(a)

solicitar a averbação da Garantia e o registro deste Contrato nos termos do item
1.3.1 acima;

(b)

defender, em nome próprio, os direitos das Partes Garantidas sobre os Ativos
Alienados e Direitos Adicionais objeto da Garantia constituída nos termos deste
Contrato contra quaisquer procedimentos judiciais ou administrativos que venham a
ser propostos por terceiros;
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(c)

fornecer todas as informações razoavelmente solicitadas pelo Agente de Garantia,
na qualidade de representante das Partes Garantidas para os fins deste Contrato;

(d)

observadas as disposições deste Contrato, somente autorizar a desconstituição da
Garantia e liberação dos Ativos Alienados e Direitos Adicionais alienados
fiduciariamente nos termos deste Contrato com prévia e expressa autorização do
Agente de Garantia, na qualidade de representante das Partes Garantidas para os
fins deste Contrato;

(e)

exceto (i) na hipótese de alienação, pela MMX Mineração, dos Títulos Port11 para o
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Porto Sudeste Royalties,
fundo de investimento em participações a ser constituído nos termos da Instrução
CVM nº 391, de 16 de julho de 2013, no âmbito de oferta pública de permuta dos
Títulos MMXM11 por quotas de tal fundo (que deterá apenas Títulos Port11), a ser
lançada pela MMX Mineração, sujeita a registro perante a CVM; ou (ii) mediante
prévia e expressa anuência do Agente de Garantia, na qualidade de representante
das Partes Garantidas para os fins deste Contrato, não onerar, alienar, ceder,
transferir, vender, alugar ou gravar (ou realizar ato ou operação de efeito similar), por
qualquer meio, enquanto a Garantia estiver em vigor, os Títulos Port11 objeto da
Garantia constituída nos termos deste Contrato;

(f)

encaminhar ao Agente de Garantia, na qualidade de representante das Partes
Garantidas para os fins deste Contrato, a versão original deste Contrato
devidamente registrado nos competentes Cartórios RTD; e

(g)

encaminhar ao Agente de Garantia, na qualidade de representante das Partes
Garantidas para os fins deste Contrato, comprovação da averbação da Garantia
junto ao Agente Escriturador.
CLÁUSULA QUARTA
DO DIREITO DE VOTO DOS TÍTULOS PORT11

4.1.
Observadas as hipóteses em que os Títulos Port11 garantem aos seus titulares
direitos de voto, a Alienante exercerá livremente seu direito de voto em relação aos Ativos
Alienados, exceto na ocorrência e continuidade de um Evento de Inadimplemento, caso em
que se aplicará o disposto no item 4.2 abaixo.
4.2.
Na ocorrência de um Evento de Inadimplemento, o exercício, pela Alienante, do
direito de voto referente aos Ativos Alienados nos termos da Escritura Port11 estará sujeito
à autorização prévia e por escrito do Agente de Garantia, na qualidade de representante
das Partes Garantidas.
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4.3.
Para os fins do item 4.2 acima, (i) a Alienante obriga-se a, com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias da data prevista para respectiva deliberação, enviar comunicação escrita
ao Agente Fiduciário, informando-o e solicitando seu consentimento formal ou não para a
matéria a ser deliberada; e (ii) o Agente Fiduciário deverá responder por escrito à Alienante
até as 18h00 (dezoito horas) do segundo dia util imediatamente anterior à referida
deliberação, observado que a falta de manifestação tempestiva e por escrito do Agente
Fiduciário implicará a autorização da Alienante de exercer seu direito de voto em questão
com relação aos Ativos Alienados.
4.3.1. Em decorrência do disposto no item 4.3 acima, a Alienante obriga-se a comparecer
às assembleias de detentores de Títulos Port11 e a exercer ou não seu direito de
voto com relação aos Ativos Alienados de acordo com o disposto nesta Cláusula
Quarta.
CLÁUSULA QUINTA
DA EXCUSSÃO DA GARANTIA
5.1.
Este Contrato poderá ser considerado antecipadamente vencido na ocorrência de: (i)
qualquer inadimplemento das obrigações assumidas pela MMX Mineração nos termos deste
Contrato; (ii) qualquer inadimplemento das obrigações assumidas pela MMX Mineração com
relação aos Títulos MMXM11, nos termos da Escritura MMXM11; (iii) determinação de
falência da MMX Mineração por juízo competente, nos termos da legislação aplicável após
ajuizamento por qualquer terceiro do pedido de falência da MMX Mineração; (iv)
ajuizamento, pela MMX Mineração, de petição para autofalência, recuperação judicial ou
entre em recuperação extrajudicial, bem como a apresentação de uma petição em qualquer
tribunal de registro, por escrito, admitindo sua incapacidade de honrar suas dívidas no
vencimento; (v) apresentação de uma resposta pela MMX Mineração que admita as
alegações materiais, ou seu consentimento ou sua falta de resposta, a um pedido de
falência movido contra a MMX Mineração em qualquer processo de falência; (vi) a entrada
de uma ordem, julgamento ou decreto por qualquer tribunal de jurisdição competente,
adjudicando a MMX Mineração uma falência ou à nomeação de um administrador de seus
bens; e/ou (vii) ocorrência de quaisquer atos previstos no artigo 94 da Lei n º 11.101, de 9
de fevereiro de 2005 (“Eventos de Inadimplemento”). Na ocorrência de qualquer dessas
hipóteses, este Contrato poderá ser considerado antecipadamente vencido,
independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais adicionais,
ficando o Agente de Garantia, em nome das Partes Garantidas, autorizado a utilizar os
valores distribuídos pela Porto Sudeste para os detentores de Títulos Port 11 para pagar
quaisquer débitos relacionados às obrigações Garantidas e/ou, conforme determinado pelos
detentores dos Títulos MMXM11 em Assembleia Geral, nos termos da Escritura MMXM11,
vender extrajudicialmente os Ativos Alienados e aplicar o produto de tal venda ou o produto
da liquidação dos Direitos Adicionais. no pagamento do saldo devedor das Obrigações
Garantidas, de forma pro rata ao crédito detido por cada detentor de Títulos MMXM11 em
circulação.
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5.2.
No caso de ocorrência e enquanto perdurar algum Evento de Inadimplemento, as
Partes Garantidas, na qualidade de proprietárias fiduciárias dos Ativos Alienados e dos
Direitos Adicionais, sempre representadas em conjunto pelo Agente de Garantia, exercerão
sobre os Ativos Alienados e os Direitos Adicionais todos os poderes que lhe são
assegurados pela legislação vigente, inclusive os poderes ad negotia, em especial aqueles
para utilizar os valores distribuídos pela Porto Sudeste para os detentores de Títulos Port 11
para pagar quaisquer débitos relacionados às Obrigações Garantidas e/ou, conforme
determinado pelos titulares de Títulos MMXM11 em Assembleia Geral, nos termos da
Escritura MMXM11, vender, ceder ou transferir os Ativos Alienados, bem como liquidar os
Direitos Adicionais, independentemente de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial,
dar quitação e assinar quaisquer documentos ou termos, por mais especiais que sejam,
necessários à prática dos atos aqui referidos, mediante notificação por escrito à Alienante.
5.2.1. No caso de ocorrência e enquanto perdurar algum Evento de Inadimplemento, o
Agente de Garantia estará autorizado a iniciar os procedimentos de venda, judicial ou
extrajudicial, dos Ativos Alienados a terceiros, observado que, para fins de fixação do preço
mínimo de venda dos Ativos Alienados, será contratada empresa especializada de primeira
linha e reputação ilibada escolhida pela maioria dos detentores de Títulos MMXM11 em
circulação reunidos em Assembleia Geral, às expensas da Alienante, em até 15 (quinze)
dias contados da data do início da execução, sendo admitido um deságio de, no máximo,
20% (vinte por cento) sobre o valor dos Títulos Port11 apurado pela empresa especializada.
5.3. Na hipótese prevista no item 5.2 acima, os recursos distribuídos pela Porto Sudeste
com relação aos Ativos Alienados e da liquidação dos Direitos Adicionais será aplicado na
liquidação das Obrigações Garantidas e das despesas razoavelmente incorridas e
comprovadas pelo Agente de Garantia, decorrentes da excussão da presente Garantia,
nesta ordem. Caso o produto da excussão não seja suficiente para a integral liquidação das
Obrigações Garantidas e das despesas decorrentes da excussão, a Alienante permanecerá
responsável pelo pagamento do saldo remanescente, que deverá ser liquidado no prazo de
30 (trinta) dias a contar do recebimento de notificação, por escrito, a ser enviada pelo
Agente de Garantia. Eventual saldo positivo apurado após a integral liquidação das
Obrigações Garantidas e das despesas decorrentes da excussão será entregue à Alienante,
acompanhado do respectivo demonstrativo da sua apuração, em até 2 (dois) dias úteis
contados da data de liquidação de todas as Obrigações Garantidas.
5.4.
Para os fins desta Cláusula Quinta, a Alienante, por meio deste Contrato, nomeia e
constitui o Agente de Garantia, na qualidade de representante das Partes Garantidas para
os fins deste Contrato, seu bastante procurador, outorgando-lhe poderes especiais para
praticar todo e qualquer ato necessário à excussão da Garantia objeto deste Contrato,
inclusive firmar recibos, termos ou quaisquer outros documentos em seu nome, vedado o
substabelecimento. O presente mandato é outorgado em caráter irrevogável e irretratável,
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sendo sua outorga condição do negócio, nos termos dos Artigos 684 e 685 do Código Civil
Brasileiro, durante todo o prazo de vigência deste Contrato, e se encerra no término deste.
CLÁUSULA SEXTA
DA VIGÊNCIA
6.1.
Observado o disposto no item 6.2 abaixo, fica estabelecido que este Contrato
permanecerá em pleno vigor (i) até a liquidação da Oferta de Permuta ou momento anterior
à Oferta de Permuta, caso expressamente requerido pela CVM como condição para a
realização e/ou conclusão da Oferta de Permuta, por meio da qual os Títulos MMXM11
poderão ser permutados por valores mobiliários que, indiretamente, conferirão aos seus
detentores direitos econômicos essencialmente correspondentes àqueles decorrentes da
titularidade de Ativos Alienados, em momento que assegure que os Ativos Alienados
possam ser ofertados e permutados, ainda que indiretamente, por meio da Oferta de
Permuta; (ii) até o fiel e integral cumprimento das Obrigações Garantidas pela MMX
Mineração; ou (iii) na hipótese de resgate integral dos Títulos MMXM11 em circulação, a
qualquer momento, nos termos da Escritura MMXM11, entre os eventos descritos nos
incisos (i) a (iii) acima, aquele que ocorrer primeiro, após o que este Contrato será
considerado extinto e a Garantia será desconstituída para todos os fins de direito.
6.2.
Na hipótese de que trata o inciso (i) do item 6.1 acima, a Garantia constituída nos
termos deste Contrato permanecerá em pleno vigor com relação àqueles detentores de
Títulos MMXM11 que, por qualquer motivo, não aderirem ou não puderem aderir a Oferta de
Permuta e, portanto, continuarem como detentores diretos de Títulos MMXM11 após a
liquidação da Oferta de Permuta.
CLÁUSULA SÉTIMA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1.
Toda e qualquer despesa comprovadamente incorrida por qualquer das Partes na
preparação, celebração ou registro deste Contrato deverá ser paga pela MMX Mineração,
inclusive e especialmente o registro do presente Contrato nos competentes Cartorios RTD.
7.2.
Todas as notificações, requerimentos, demandas ou outras comunicações que forem
endereçadas a qualquer das partes, deverão ser feitas por escrito e entregues
pessoalmente ou enviadas por fax com registro de transmissão, ou por carta registrada, nos
seguintes endereços:
Para a Alienante
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Praia do Flamengo, n.º 66 10º andar Bloco A
Rio de Janeiro, RJ
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Tel.: (21) 2163-5557
Fax: (21) 2163-4011
At.: Regina Arrigoni Urzedo Rocha
E-mail: regina.arrigoni@mmx.com.br
Para o Agente de Garantia, na qualidade de representante das Partes Garantidas para os
fins deste Contrato:
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.900, 10º andar Tel.: (11) 2172-2628
Fax: (11) 3078-7264
At.: Viviane Rodrigues
E-mail: vrodrigues@planner.com.br
Para a Porto Sudeste
PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.
Rua Felix Lopes Coelho, n.º 222, Ilha da Madeira
Itaguaí, RJ
Tel.: ([•]) [•]
Fax: ([•]) [•]
At.: [•]
E-mail: [•]
7.2.1. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou
com “aviso de recebimento” expedido pelo correio ou por telegrama nos endereços
acima. As comunicações feitas por fac-símile ou correio eletrônico serão
consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja
confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo
remetente). Os respectivos originais deverão ser encaminhados para os endereços
acima em até 5 (cinco) dias úteis após o envio da mensagem.
7.3.
É expressamente vedada a qualquer das Partes a transferência ou cessão, a
quaisquer terceiros, de quaisquer das obrigações ou direitos aqui previstos, salvo mediante
prévia e expressa anuência da outra Parte.
7.4.
O presente instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando
às Partes, bem como seus herdeiros e sucessores a qualquer título.
7.5.
A abstenção do exercício de qualquer direito ou faculdade assegurada por este
Contrato ou pela lei às Partes, bem como, eventual tolerância para com eventuais atrasos
no cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas naqueles instrumentos não
significarão novação ou derrogação de qualquer cláusula deste Contrato.
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7.6.
Se qualquer disposição deste Contrato for considerada nula, anulável, inválida ou
inoperante, nenhuma outra disposição deste Contrato será afetada como consequência
disso e, portanto, as disposições restantes deste Contrato permanecerão em pleno vigor e
efeito como se tal disposição nula, anulável, inválida ou inoperante não estivesse contida
neste Contrato, obrigando-se as Partes a envidar seus melhores esforços para,
validamente, obter os mesmos efeitos da avença que tiver sido anulada, invalidada ou
declarada ineficaz.
7.7.
Fica assegurado às Partes Garantidas, o amplo direito de, por meio do Agente de
Garantia, verificar a integridade da alienação fiduciária constituída sobre os Ativos Alienados
e Direitos Adicionais, podendo, desta forma, solicitar à Alienante que lhe forneça, a qualquer
momento, declaração de manutenção do registro ou averbação da Garantia.
7.8.
Este Contrato será regido e interpretado pelas leis brasileiras, especialmente os
Artigos 466-B, 632 e demais dispositivos aplicáveis da Seção I, Capítulo III do Código de
Processo Civil, comportando execução específica das obrigações de fazer e não fazer, aqui
previstas. Para fins e efeitos legais, este Contrato assinado por duas testemunhas, constituise em título executivo extrajudicial cobrável através de processo de execução nos termos do
artigo 585, II do Código de Processo Civil.
7.9.
A Garantia prevista neste Contrato será adicional e independente de quaisquer
outras garantias que as Partes Garantidas detenham ou venham a deter, a qualquer tempo,
com relação a quaisquer das Obrigações Garantidas, podendo ser excutida de forma
isolada, alternativa ou conjuntamente com qualquer outra garantia ou direito real de
garantia. A excussão da Garantia pelo Agente de Garantia, na qualidade de representante
das Partes Garantidas para os fins deste Contrato, não impedirá as Partes Garantidas de
excutir quaisquer outras garantias ou direitos reais de garantia outorgados para garantia das
Obrigações Garantidas.
7.10. A Alienante e o Agente de Garantia e demais partes obrigam-se a resolver, por meio
de arbitragem, toda e qualuer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação
e seus efeitos, das disposições contidas neste Contrato. A arbitragem se dará conforme
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. Sem prejuízo do acima
disposto, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder
Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas cautelares de
proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído,
sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência para
decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser
instituído. Exclusivamente para tal finalidade, as Pates elegem o foro da Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 3 (três)
vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, todas com firmas reconhecidas de
suas assinaturas.

Rio de Janeiro, [●] de abril de 2014

[o restante da página foi deixado intencionalmente em branco]
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Esta página de assinaturas 1/3 do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em
Garantia e Outras Avenças, celebrado em [•] entre a MMX Mineração e Metálicos S.A., na
qualidade de alienante, a Planner Trustee DTVM Ltda., na qualidade de agente de garantia,
e a Porto Sudeste do Brasil S.A., na qualidade de interveniente anuente.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.

________________________
Por:
Cargo:

________________________
Por:
Cargo:
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Esta página de assinaturas 2/3 do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em
Garantia e Outras Avenças, celebrado em [•] entre a MMX Mineração e Metálicos S.A., na
qualidade de alienante, a Planner Trustee DTVM Ltda., na qualidade de agente de garantia,
e a Porto Sudeste do Brasil S.A., na qualidade de interveniente anuente.

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.

________________________
Por:
Cargo:

________________________
Por:
Cargo:
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Esta página de assinaturas 1/3 do Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em
Garantia e Outras Avenças, celebrado em [•] entre a MMX Mineração e Metálicos S.A., na
qualidade de alienante, a Planner Trustee DTVM Ltda., na qualidade de agente de garantia,
e a Porto Sudeste do Brasil S.A., na qualidade de interveniente anuente.

PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.

________________________
Por:
Cargo:

________________________
Por:
Cargo:

Testemunhas:

1.
________________________
Nome:
R.G.:

2.
________________________
Nome:
R.G.:
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ANEXO I AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS

CÓPIA DA ESCRITURA PORT11
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ANEXO II AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS
MODELO DE PRIMEIRO ADITAMENTO AO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
PRIMEIRO ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS
O presente “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Alienação
Fiduciária em Garantia e Outras Avenças”, datado de [--] de [--] de 2014 (“Aditamento”), é
celebrado por e entre:
I.

na qualidade de alienante fiduciária dos Ativos Alienados e dos Direitos Adicionais
(ambos conforme definidos no Contrato),
MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, nº
66, 10º andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 02.762.115/0001-49, neste ato representada na
forma de seu Estatuto Social (“Alienante”); e

II.

na qualidade de agente de garantia, representando a comunhão de titulares dos
TÍTULOS DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL BASEADA EM ROYALTIES de emissão da
Alienante (“Partes Garantidas”), beneficiários da alienação fiduciária objeto do
Contrato (conforme definido abaixo),
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar,
Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.030.395/0001-46, neste ato representada
por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) na
respectiva página de assinaturas do presente instrumento (“Agente de Garantia”); e

III.

na qualidade de interveniente anuente,
PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de
Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Felix Lopes Coelho, 222, Ilha da Madeira,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.310.839/0001-38, neste ato representada na forma
de seu Estatuto Social (“Porto Sudeste”, “Emissora” ou “Parte Interveniente”); e

sendo a Alienante e o Agente de Garantia doravante denominados, em conjunto, como
“Partes” e, individual e indistintamente, como “Parte”.
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CONSIDERANDO QUE:
I.

todos os termos aqui iniciados em letras maiúsculas que não sejam expressamente
definidos no presente Aditamento terão os significados a eles atribuídos no Contrato;

II.

em [--] de [--] de 2014, as Partes celebraram o “Instrumento Particular de Contrato
de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças” (“Contrato”) em garantia do
fiel, correto e integral cumprimento das obrigações da Alienante assumidas perante as
Partes Garantidas no âmbito da emissão de Títulos MMXM11, nos termos da
Escritura MMXM11;

III.

nos termos do Contrato, a MMX Mineração cedeu e transferiu às Partes Garantidas
representadas pelo Agente de Garantia, nos termos do Artigo 66-B da Lei 4.728/65 e
do Decreto-Lei nº 911/69 a as disposições do Código Civil, conforme aplicável, a
propriedade fiduciária dos Ativos Alienados e dos Direitos Adicionais;

IV.

nos termos do Contrato, a Alienante e a Porto Sudeste concordaram que todos os
valores oriundos de quaisquer distribuições aos detentores de Títulos Port11 e
utilizados exclusivamente pelo Alienante para pagamento das Obrigações
Garantidas de acordo com os termos e condições estabelecido na Escritura
MMXM11;

V.

em [--] de [--] de 2014, a Alienante efetuou a abertura de Conta Vinculada e contratou
a [instituição financeira], [qualificação] (“Agente de Conta Vinculada”), por meio do
[“Contrato de Depósito e Administração de Conta Vinculada”] (“Contrato de
Administração de Conta Vinculada”), para administrar a Conta Vinculada; e

VI.

nos termos da Cláusula 1.2.1 do Contrato, a Alienante deverá no prazo de até 10
(dez) dias úteis contados da data de abertura da Conta Vinculada, (i) aditar o
Contrato de modo ceder fiduciariamente às Partes Garantidas, representadas pelo
Agente de Garantia, de forma a garantir o integral e pontual cumprimento de todas
as Obrigações Garantidas, os créditos resultantes da titularidade da Conta
Vinculada, bem como às quantias nela depositadas de tempos em tempos, e (ii)
nomear e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o Agente de Garantia para
movimentar a Conta Vinculada;

RESOLVEM as Partes aditar o Contrato, por meio do presente Aditamento, mediante as
seguintes cláusulas e condições.
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1.

ADITAMENTOS

1.1.

A Partes resolvem aditar a Cláusula 1.1 do Contrato, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“1.1. De modo a garantir o fiel e pontual cumprimento de todas as obrigações
assumidas pela MMX Mineração no âmbito dos Títulos MMXM11, nos termos da
Escritura MMXM11 e da Cláusula 1.8 abaixo (“Obrigações Garantidas”), a Alienante
aliena fiduciariamente e transfere às Partes Garantidas, representadas pelo Agente
de Garantia, nos termos do artigo 66-B da Lei nº 4.728/65, do Decreto-Lei nº 911/69
e demais disposições aplicáveis do Código Civil Brasileiro, a propriedade fiduciária
de (em conjunto, “Bens e Direitos Alienados”):
(...)
c)
os direitos creditórios oriundos da titularidade da Conta Vinculada, bem como
as quantias nela depositadas de tempos em tempos, decorrentes de qualquer
distribuição aos titulares dos Títulos Port11 realizada em relação aos Títulos Port11.”

1.2.

A Partes resolvem aditar a Cláusula 1.1.1 do Contrato, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“1.1.1. Na presente data, a Alienante é a titular de direito dos Bens e Direitos
Alienados contidos na Garantia concedida no âmbito deste Contrato, estando sua
totalidade livre e desembaraçada de qualquer ônus, penhor, restrição ou disputa,
sendo certo que a Alienante está devidamente autorizada a constituir a alienação
fiduciária de tais Bens e Direitos Alienados de modo a garantir o cumprimento das
Obrigações Garantidas.”

1.3.

As Partes resolvem aditar a Cláusula 1.2 do Contrato, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“1.2. Todos as quantias decorrentes de qualquer distribuição aos titulares dos Títulos
Port11 realizada em relação aos Port 11 deverão ser depositadas na conta nº [--],
mantida pela Alienante na agência nº [--] junto ao [instituição financeira] (“Conta
Vinculada”), e deverá ser utilizada exclusivamente pela Alienante para liquidar as
Obrigações Garantidas, observados os termos e condições da Escritura MMXM11. A
Alienante não poderá movimentar a Conta Vinculada em qualquer hipótese ou a
qualquer momento enquanto a Garantia estiver vigente, nos termos do Contrato,
salvo se para fins de direcionar os recursos depositados na Conta Vinculada para
liquidar as Obrigações Garantidas, observados os termos e condições da Escritura
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MMXM11. Para fins desta Cláusula 1.2, o Agente de Garantia está autorizado a
movimentar a Conta Vinculada de modo a liberar as quantias necessárias para a
liquidação, pela MMX Mineração, das Obrigações Garantidas, observados os termos
e condições da Escritura MMXM11”
1.4.

A Partes resolvem aditar a Cláusula 1.2.1 do Contrato, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“1.2.1. O Agente de Garantia está autorizado a, e investido nos poderes necessários,
de forma irrevogável e irretratável, para, em nome da Alienante, movimentar a Conta
Vinculada para realizar os pagamentos mencionados na Cláusula 1.2.2 abaixo.”

1.5.

As Partes resolvem aditar a Cláusula 3.2 do Contrato, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“3.2. A Alienante se compromete, de forma irrevogável e irretratável, perante as
Partes Garantidas, a:”
(…)
(b)

defender, em seu nome, os direitos das Partes Garantidas aos Bens e Direitos
Alienados objeto da Garantia aqui constituída, em quaisquer ações judiciais ou
processos administrativos propostos por terceiros;

(…)
(d)

observadas o disposto neste Contrato, somente autorizar a extinção da
Garantia e liberação dos Bens e Direitos Alienados objeto de alienação
fiduciária mediante prévio e expresso consentimento do Agente de Garantia,
representando as Partes Garantidas, para fins deste Contrato;

(…)”
2.

DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1.

Todas as disposições do Contrato não expressamente alteradas no presente
Aditamento deverão permanecer vigentes e eficazes. Dessa forma, o Contrato,
conforme modificado e devidamente consolidado por este Aditamento, deverá
vigorar de acordo com os termos e condições estabelecidos no Anexo I ao presente
Aditamento.

2.2.

Na presente data, a Alienante, neste ato, declara e garante às Partes Garantidas
que:
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(a)

é legítima titular da Conta Vinculada e de todas e quaisquer quantias mantidas em
tal Conta Vinculada decorrentes de qualquer distribuição aos titulares dos Títulos
Port11 realizada em relação à Escritura de Port11, estando sua totalidade livre e
desembaraçada de qualquer ônus, encargos e/ou disputas de qualquer natureza,
legal ou convencional, assumindo a Alienante plena responsabilidade pela
existência, validade, regularidade e exclusiva propriedade da Conta Vinculada e das
quantias nela mantidas; e

(b)

todas as declarações e garantias contidas na Cláusula 3.1 do Contrato permanecem
corretas, válidas e em pleno vigor;

2.3.

Este Aditamento é regido por, e interpretado de acordo com, as Leis da República
Federativa do Brasil.

2.4.

As Partes deverão resolver, por meio de arbitragem, qualquer disputa ou
controvérsia, em relação ao presente Aditamento, envolvendo as Partes,
especialmente se resultante de aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação
ou efeitos deste Aditamento e das disposições aqui contidas. A arbitragem deverá
obedecer às Normas de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado e ao
disposto na Cláusula 7.10 do Contrato.

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, assinam as Partes o presente
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, [--] de [--] de 2014.
[O RESTANTE DA PÁGINA FOI INTENCIONALMENTE DEIXADO EM BRANCO]
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(Página de assinatura 1/3 do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de
Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrado em [--] de [--] de 2014 entre
MMX Mineração e Metálicos S.A., na qualidade de alienante fiduciário, Planner Trustee
DTVM Ltda., na qualidade de agente de garantia, e Porto Sudeste do Brasil S.A., na
qualidade de parte interveniente)

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
como Alienante Fiduciária

_______________________________ _______________________________
Nome:
Nome:
Cargo:
Cargo:
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(Página de assinatura 2/3 do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de
Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrado em [--] de [--] de 2014 entre
MMX Mineração e Metálicos S.A., na qualidade de alienante fiduciário, Planner Trustee
DTVM Ltda., na qualidade de agente de garantia, e Porto Sudeste do Brasil S.A., na
qualidade de parte interveniente)

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
como Agente de Garantia

_______________________________
_______________________________
Nome:
Nome:
Cargo:
Cargo:

28 de 34

(Página de assinatura 3/3 do Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de
Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças, celebrado em [--] de [--] de 2014 entre
MMX Mineração e Metálicos S.A., na qualidade de alienante fiduciário, Planner Trustee
DTVM Ltda., na qualidade de agente de garantia, e Porto Sudeste do Brasil S.A., na
qualidade de parte interveniente)

PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.
como Interveniente Anuente

_______________________________ _______________________________
Nome:
Nome:
Cargo:
Cargo:

Testemunhas:

_______________________________
Nome:
CPF/MF:

_______________________________
Nome:
CPF/MF:
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ANEXO I AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS
CONTRATO CONSOLIDADO
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ANEXO III AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS
MODELO DE COMUNICAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA GARANTIA

[Local], [●] de [●] de [●]
À
[MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.][ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.]
[Endereço]
[Cidade], [UF]
At.: [●]
C.c.:
PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.
Rua Felix Lopes Coelho, n.º 222, Ilha da Madeira
Cidade de Itaguaí, RJ
At.: [●]
Ref.: Desconstituição da Garantia e Liberação dos Títulos Port11

Prezados Senhores,
Fazemos referência (i) ao “Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária em
Garantia e Outras Avenças”, celebrado em [•] de abril de 2014 entre a MMX Mineração e
Metálicos S.A. (“Alienante”), na qualidade de alienante, a Planner Trustee DTVM Ltda., na
qualidade de agente de garantia (“Agente de Garantia”), representante, exclusivamente
para os fins do Contrato (conforme definido abaixo) da comunhão dos titulares de títulos de
remuneração variável baseada em royalties emitidos pela Alienante nos termos do
“Instrumento de Títulos de Remuneracao Variável Baseada em Royalties de Emissão da
MMX Mineracao e Metálicos S.A.”, datado de 15 de abril de 2011 (“Títulos MMXM11” e
“Escritura MMXM11”, respectivamente), e a Porto Sudeste do Brasil S.A., sociedade por
ações com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, n.º 66, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.310.839/0001-38 (“Porto
Sudeste”), na qualidade de interveniente anuente, devidamente registrado no [•]º Registro
de Títulos e Documentos de [•], em [•], sob n.º [•] (“Contrato”); e (ii) à correspondência
enviada a V.Sas. pela Alienante, datada de [•], por meio da qual a Alienante autorizou
V.Sas. a averbar alienação fiduciária em garantia sobre [•] ([•]) títulos de remuneração
variável baseada em royalties emitidos pela Porto Sudeste nos termos da “Escritura
Particular de Emissão de Títulos de Remuneracao Variável Conversíveis em Ações de
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Emissão, incluindo os direitos decorrentes de tais títulos (“Garantia” e “Títulos Port11”,
respectivamente).
A Garantia foi constituída com a finalidade exclusiva de garantir as obrigações assumidas
pela Alienante com relação aos Títulos MMXM11, conforme previstas na Escritura
MMXM11, em favor dos detentores dos Títulos MMXM11 em circulação (“Partes
Garantidas”).
Na qualidade de representante das Partes Garantidas para os fins do Contrato e em
cumprimento ao disposto no Contrato, vimos, por meio desta, informar a V.Sas. sobre o
término da vigência da Garantia, tendo sido conferida à Alienante plena, geral, irrestrita,
irrevogável e irretratável quitação com relação a todas as suas obrigações relacionadas à
Garantia. Por essa razão, solicitamos a V.Sas. que desconstituam a Garantia sobre os
Títulos Port11 identificados a seguir, mediante respectiva averbação no extrato da conta de
depósito dos referidos Títulos Port11:
Emissora: Porto Sudeste do Brasil S.A. (cujas obrigações de emissora foram transferidas da
Paderborn RJ Participações S.A. em decorrência da incorporação da Paderborn RJ
Participações S.A. pela Porto Sudeste do Brasil S.A.)
Quantidade de Títulos Port11: [●]
Detentor dos Títulos Port11: MMX Mineração e Metálicos S.A.
Para todos os fins e efeitos de direito, autorizamos V. Sas. a praticar todos os atos
necessários para a efetiva desconstituição da Garantia nos termos acima.
Declaramos, outrossim, que as Partes Garantidas, neste ato por nós representadas, estão
de acordo com a desconstituição da Garantia, razão pela qual se obrigam, desde já, a
isentar V.Sas. de qualquer responsabilidade que possa eventualmente vir a lhes ser
atribuída, judicial ou extrajudicialmente, pelo efetivo cumprimento das disposições
constantes da presente correspondência, estando cientes e de acordo com o seu respectivo
teor.
Pelo presente instrumento, outorgamos a mais plena, geral e irrevogável quitação para
nada mais reclamar, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele,
decorrente do Contrato, celebrado entre a Alienante e o Agente de Garantia, na qualidade
de representante das Partes Garantidas para os fins do Contrato, com a interveniência e
anuência da Porto Sudeste.
Por fim, solicitamos que, nos termos do Contrato, V.Sas. aponham sua firma no campo
abaixo, confirmando o recebimento desta comunicação.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários
sobre o assunto.
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Atenciosamente,
______________________________
PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA.
Recebido em _____/_____/________
______________________________
[Itaú Corretora de Valores S.A.] [MMX Mineração e Metálicos S.A.]
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ANEXO IV AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS

CÓPIA DA ESCRITURA MMXM11
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