MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
COMUNICADO AO MERCADO
ESCLARECIMENTOS SOBRE CONSULTA CVM – NOTÍCIA VEICULADA NA MÍDIA
Rio de Janeiro, 07 de março de 2018. A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – Em
Recuperação

Judicial

(“Companhia”

ou

“MMX”),

em

referência

ao

Oficio

nº

72/2018/CVM/SEP/GEA-2 datado de 07 de março de 2017, recebido pela Companhia nesta
mesma data (“Ofício”) (conforme ANEXO I), vem prestar esclarecimentos e, neste contexto,
comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que:
1.

Em 07/03/2018, foi veiculado no jornal Valor Econômico, notícia (“O Conselho

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) manteve uma cobrança de aproximadamente R$1,5
bilhão da Receita Federal à MMX Mineração e Metálicos e ao empresário Eike Batista. A
decisão é da 1ª Turma da Câmara Superior. Cabe recurso ao próprio órgão para
esclarecimentos (embargos de declaração) ou à Justiça”) sobre a decisão proferida na sessão
de julgamento da 1ª Turma da Câmara Superior do Carf, realizada em 06 de março de 2017
(“Decisão” e “Notícia”, respectivamente).
2.

Em relação às informações veiculadas na Notícia objeto do Ofício, a Companhia

informa que a Decisão foi tomada pela maioria dos Conselheiros da 1ª Turma da Câmara
Superior do Carf, em votos contrários ao voto proferido pelo Conselheiro Relator do Processo
nº 12448.737118/2012-69 (“Processo”).

3.

O Processo a que a Notícia faz referência é objeto da Nota Explicativa 14, item “c)”

das Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia, referentes ao trimestre
encerrado em 30 de setembro de 2017, disponível nos websites da CVM e da Companhia.
4.

Em relação à Decisão, a Companhia ainda não tem conhecimento sobre o teor dos

votos vencedores que levaram à Decisão, a qual ainda está pendente de formalização em
Acórdão da 1ª Turma da Câmara Superior do Carf, para que então a Companhia seja
formalmente cientificada do seu teor.
5.

Por estas razões, dada a incerteza da Companhia sobre o teor do Acórdão a ser

formulado pela 1ª Turma da Câmara Superior do Carf, bem como da Decisão, propriamente
dita, a divulgação de Fato Relevante a este respeito seria inoportuna, de modo que qualquer

divulgação a respeito da Decisão deva ocorrer quando a Companhia for formalmente intimada
da Decisão.
6.

Sem prejuízo disto, a Companhia informa que a Decisão que vier a ser formalizada em

Acórdão poderá eventualmente ser objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis.
7.

Em relação ao item 4.3 do Formulário de Referência de 2017 apresentado pela

Companhia em 28 de fevereiro de 2018 (“Formulário de Referência 2017”), ressalte-se que a
Companhia está em Recuperação Judicial, desde 19 de dezembro de 2016, de modo que
estava dispensada de atualizar e divulgar o seu Formulário de Referência, na forma da antiga
redação do Art. 36 da Instrução CVM nº 480/09.
8.

Com a edição da Instrução CVM nº 586, de 5 de junho de 2017, foi introduzido o

parágrafo único ao Art. 36 da Instrução CVM nº 480/09, o qual determina que as companhias
em Recuperação Judicial deverão divulgar os itens 1, 4, 10, 12.5, 12.7, 13, 15.1 e 15.2, cujo
prazo de atualização se encerra em 31 de maio de 2018, em conformidade com o parágrafo
primeiro do Art. 24 da Instrução CVM nº 480/09 e com o Calendário de Eventos Corporativos
da Companhia para 2018.
9.

Conforme prevê o Art. 24, inciso I da Instrução CVM nº 480/09, apenas os itens 1 e

12.5 do Formulário de Referência da Companhia foram atualizados por ocasião da
apresentação do Formulário de Referência 2017, dadas as mudanças ocorridas em sua
composição em 15 de dezembro de 2017.
10.

Deste modo, a chance de perda do Processo contida na versão apresentada consta

como “Possível”, em reprodução da versão divulgada anteriormente ao deferimento da
Recuperação Judicial da Companhia. Tal informação deverá ser atualizada até o último dia do
mês de maio de 2018, na forma do parágrafo primeiro do Art. 24 da Instrução CVM nº 480/09.
Sendo assim, a Companhia informa que manterá os seus acionistas e o mercado em geral
informados sobre o teor da Decisão, quando a Companhia for devidamente intimada; bem
como o Formulário de Referência da Companhia será oportunamente atualizado, até 31 de
maio de 2018.
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