
 

3  DA ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO AOS CREDORES 
CLASSE I  

 

3.1.   Os Credores  Classe I  e  Credores  Classe I  Advogados,  nos termos da  
c láusula 4 .1.2  do  Plano,  denominada “Or igem do Pagamento” ,  serão  pagos 
com recursos ex is tentes na  Conta  de  Pagamentos Pr io r i tár ios ,  e,  se for  o  
caso,  com a parcela dest inada às Recuperandas dos recursos obt idos com 
Financiamento  DIP,  pela  a l ienação da UPI-Hef tos,  monet ização das UPI-AJ –  
Precatór io  DER-MA,  UPI -PI ,  se  houver ,  UPI-PI  –  Parte  Recuperandas e  UPI -
Rs,  respei tadas as  Regras de  Dest inação dos  Recursos,  ou  a inda,  com o  
Caixa L iv re do Grupo UTC.  

 

3 .2.  Os Credores Classe I  e Credores Classe I  Advogados receberão seu 
crédi to remanescente,  l is tados no Quadro Geral  de Credores da seguinte  
forma:  

 

( i )  O va lor  correspondente até 150 (cento e  c inquenta) sa lár ios-
mínimos, deduzidos os valores já pagos pe las Recuperandas: 
 
a. 1ª Parcela :  R$ 14.784,00 (quatorze mil ,  setecentos e  

oi tenta e  quatro  reais),  l imitado ao sa ldo do Crédito  de 
cada Credor Classe I  e Credor Classe I  Advogado, l istado 
no Quadro Geral  de Credores,  em até 60 (sessenta)  d ias 
contados da data da publ icação da decisão que homologar  
o 3º Aditamento ao P lano, sendo que os pagamentos serão 
real izados com os recursos decorrentes do Emprést imo 
DIP e  da a l ienação da UPI-PI ,  se  houver ou UPI-PI –  Parte  
Recuperandas; e  

b. 2ª Parcela:  O Crédito que sobejar de cada Credor Classe 
I ,  até o  l imite  de 150 (cento e c inquenta)  sa lár ios mín imos,  
será pago em até 30 ( t r inta) d ias após o recebimento dos 
recursos or iundos da al ienação da UPI-Heftos,  ou UPI-
Col ina Sul ,  o que ocorrer  pr imeiro.  O Prazo de pagamento 
f ixado nessa cláusu la,  não ul t rapassará o dia 15 de 
dezembro de 2021. 



 
( i i )  Os Credores que a inda remanescerem com Créd itos l is tados 

no Quadro Gera l de Credores,  deduzidos os valores 
recebidos, conforme i tem “ i ”  ac ima, terão seus Créditos pagos 
de acordo com as Opções A de Pagamento,  ou, Opção B de 
Pagamento.   

 

3.2.1  Opção A de Pagamento  -  Os Credores Classe I  e os Credores  Classe  
I  Advogados que exercerem esta opção,  receberão o valor  remanescente do  
seu crédi to  em 08 (o i to)  parcelas anuais ,  in i c iando-se o pagamento  da 
pr imei ra  parcela depois  de decorr idos  24  (v in te e quat ro)  meses  da  data da  
publ icação da  dec isão que homologar este  3º  Ad i tamento ao Plano.   

 

3.2.1.1 .  Os Credores Classe I  e  os Credores Classe I  Advogados que  
exercerem a  Opção A de Pagamento deverão optar  pelo exerc íc io do  seu 
d i re i to  em 30 ( t r in ta)  d ias contados  da  data  da  publ icação da  dec isão que 
homologar o 3º  Adi tamento ao Plano.  

 

3 .2.1.2 .  O Crédi to dos Credores Classe I  e os Credores Classe I  
Advogados  serão  cor r ig idos pela  TR (Taxa Referencia)  acresc ido  de  0 ,2% 
(zero v í rgula  dois  por  cento)  de juros  ao mês,  nos te rmos da  c láusula  3.1.5  
do 1º  Adi tamento  ao Plano.   

 

3.2.2.  Opção B de Pagamento  –  Os Credores Classe I  e os Credores Classe 
I  Advogados que exercerem esta opção receberão o valor  remanescente do 
seu crédi to,  at ravés da cessão do  crédi to  das  Recuperandas  sobre a UPI-AJ  
Precatór io DER-MA.  

 

3.2.2.1 .  O valor  do crédi to cedido pelas Recuperandas  da UPI-AJ  
Precatór io DER-MA equivalerá ao mesmo va lor  remanescente do  Crédi to  do  
Credor Classe I ,  ou Credor Classe I  Advogado l is tado no  Quadro Geral  de  
Credores,  o qual  dará qui tação in tegral  do  seu Crédi to após a celebração da  
cessão de crédi to.     

 



3.2.2.2 .  As Recuperandas,  dent ro do prazo de 30 ( t r in ta )  d ias após o  
exercíc io da Opção B de  Pagamento,  celebrarão  com os Credores Classe I  e  
os Credores Classe I  Advogados que exercerem esta opção a cessão de  
crédi to  f ixada na  c láusula 3.2 .2.5.  ac ima,  nos  te rmos da  minuta  de  cessão de  
crédi to acos tada ao Anexo XXX deste 3ª  Adi tamento ao Plano.  

 


