MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
FATO RELEVANTE
DECISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MANTÉM DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA MMX
A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(“Companhia” ou “MMX”), em atendimento ao artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº
6.404/76 e à Instrução CVM nº 358/02, em sequência aos Fatos Relevantes
divulgados em 21 e 28 de agosto de 2019, bem como de 25 de março, 06 e 18 de
maio de 2021, vem prestar aos seus acionistas e ao mercado as seguintes
informações adicionais:
1. Nesta data, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou
provimento ao agravo de instrumento nº 0053657-85.2019.8.19.0000, interposto
pela Companhia contra a decisão da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do
Rio de Janeiro (Processo de Recuperação Judicial nº 0405866-57.2016.8.19.0001)
que havia decretado em 21 de agosto de 2019 a falência da Companhia e de sua
controlada MMX Corumbá Mineração S.A (“MMX Corumbá”).
2. Assim, a decisão anterior do Desembargador Relator do agravo de instrumento,
que em 28 de agosto de 2019 havia suspendido os efeitos de decisão de falência,
deixou de ter efeito.
3. Consequentemente, não obstante a petição apresentada pela China
Development Integration Limited (“CDIL” ou ”Investidor”) ao Tribunal de Justiça
objeto do fato relevante de ontem (18 de maio de 2021), ficou mantida pela 6ª
Câmara a decisão da 4ª Vara Empresarial que havia decretado a falência da MMX e
da MMX Corumbá.
4. A decisão da 6ª Câmara, cujo inteiro teor ainda não foi disponibilizado, está
sujeita a recurso que a Companhia pretende interpor tão logo possível, após ser
intimada oficialmente sobre a decisão.
5. A Companhia informa que a decisão da 6ª Câmara pode ter implicações
relevantes no Term Sheet celebrado com a China Development Integration Limited
(“CDIL” ou ”Investidor”) em 25 de março de 2021, aditado em 18 de maio de 2021,
já que a declaração de falência da MMX e da MMX Corumbá constitui hipótese de
rescisão do Term Sheet, valendo ainda destacar que a reversão da decisão da 4ª
Vara Empresarial de decretação de falência constitui condição precedente para a
realização do investimento pela CDIL na Companhia e suas controladas.
6. A Companhia manterá os acionistas e o mercado devidamente informados, nos
termos da regulamentação da CVM.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021.
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