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 QUESTIONAMENTO DA B3
A RESPEITO DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA COMPANHIA
Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2019. A MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia” ou “MMX”), em referência ao Oficio nº 745/2019SLS da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) recebido pela Companhia na data de hoje (i.e., 22
de agosto de 2019) (“Ofício”) (conforme Anexo I) e ao Fato Relevante divulgado pela
Companhia na data de ontem (i.e., 21 de agosto de 2019) (conforme Anexo II), vem prestar
esclarecimentos adicionais e comunicar o que se segue aos seus acionistas e ao mercado em
geral:
1.

De acordo com as informações disponíveis no website do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro (http://www.tjrj.jus.br/), o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca
do Rio de Janeiro no âmbito do Processo nº 0405866-57.2016.8.19.0001 (“Processo de
Recuperação Judicial”) decretou a falência da MMX e sua controlada MMX Corumbá
Mineração S.A. (CNPJ nº 07.557.381/0001-53 – “MMX Corumbá”).

2.

Conforme exposto anteriormente, a Companhia ainda não foi formalmente intimada
desta decisão, mas – em consulta ao website do TJRJ – obteve cópia da referida
decisão, a qual constitui o Anexo III ao presente Comunicado ao Mercado.

3.

Em atendimento ao artigo 37, inciso III, da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 07 de dezembro de 2009 (“ICVM 480”), a Companhia
informa que divulgou na data de hoje o conteúdo da Decisão na íntegra no sites da
CVM (www.cvm.com.br), da B3 (www.b3.com.br) e no site de Relações com
Investidores da Companhia (www.mmx.com.br).

4.

A Companhia reforça que a Decisão não é definitiva, na medida em que o artigo 100 da
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 (“Lei de Recuperação Judicial e Falência”)
dispõe que: “Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a
improcedência do pedido cabe apelação”. A contagem dos prazos para que as
respectivas medidas sejam adotadas se inicia quando a Companhia está formalmente
intimada de tal Decisão.

5.

A Companhia interporá Agravo de Instrumento com o objetivo de liminarmente
suspender os efeitos da Decisão e, no mérito, revertê-la integralmente. Tais
providências serão adotadas com a maior brevidade possível, respeitando os prazos e
demais dispositivos legais aplicáveis.

6.

Por fim, a Companhia oportunamente ressalta que a B3 suspendeu os negócios com os
valores mobiliários de emissão Companhia a partir do pregão de hoje (i.e., 22 de
agosto de 2019), até que fossem apresentados os esclarecimentos solicitados pelo
Ofício, os quais a Companhia visa a fornecer com o presente Comunicado ao Mercado.

7.

A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral devidamente informados e
atualizados sobre o tema.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Clovis Paes de Carvalho
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
RI MMX E-Mail: ri@mmx.com.br
Website: www.mmx.com.br
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ANEXO I
OFÍCIO B3 nº 745/2019 – SLS

22 de agosto de 2019
745/2019 – SLS
MMX Mineração e Metálicos S.A.
At. Sr. Clovis Paes de Carvalho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Suspensão dos negócios – Decretação de falência
Prezados Senhores,
Tendo em vista os termos do Fato Relevante, enviado em 21/08/2019, no qual
consta que essa companhia tomou conhecimento por meio de notícias
divulgadas na mídia de que o Juízo da 4º Vara Empresarial da Comarca do Rio
de Janeiro teria prolatado sentença, em 21/08/2019, por meio da qual decretou
a falência da companhia no âmbito do Processo de Recuperação Judicial,
solicitamos até o final do dia 22/08/2019, informar quais as providências que a
companhia está tomando frente as notícias de decretação de sua falência. Caso
tais notícias sejam confirmadas, a companhia deverá: (i) disponibilizar a
sentença da decisão, bem como outras informações consideradas importantes;
(ii) esclarecer as medidas que serão tomadas e seu estágio frente ao fato de que
a “decisão não é definitiva e está sujeita a recursos” conforme item 3 do referido
Fato Relevante.
Informamos que foram suspensos os negócios com os valores mobiliários de
emissão dessa companhia a partir do pregão de hoje (22/08/2019), no aguardo
dos esclarecimentos solicitados.
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela
CVM e B3 em 13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa
companhia à eventual aplicação de multa cominatória pela Superintendência de
Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução
CVM nº 452/07.
A resposta dessa empresa, sem prejuízo ao disposto no parágrafo único do art.
6º da Instrução CVM nº 358/02, deve ser enviada por meio do módulo IPE,
selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos
sobre questionamentos da CVM/B3 e o Assunto: Esclarecimento sobre
decretação de falência, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo
para a B3 e CVM, mesmo que a empresa entenda necessário e divulgue também
Fato Relevante sobre o tema.
Atenciosamente,
Ana Lucia Pereira
Superintendência de Listagem e Supervisão de Emissores
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

c.c.: CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o
Mercado e Intermediários
Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada
exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é endereçada. O remetente utiliza o
correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as
demais instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer responsabilidade por sua
utilização indevida. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta
mensagem, não deverá utilizar, armazenar, copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer
informação nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu
esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, apagando a
mensagem em seguida. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be
received solely by the person or entity it is addressed to. The sender uses its e-mail box as a
working tool, being the Company and the other entities that are part of its corporate group not
liable for any misuse. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee,
you must not use, retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message
or any information herein. If you have received this message in error, please inform the sender
immediately and delete this message. Thank you for your cooperation.
Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada
exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é endereçada. O remetente utiliza o
correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as
demais instituições integrantes de seu grupo econômico de qualquer responsabilidade por sua
utilização indevida. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta
mensagem, não deverá utilizar, armazenar, copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer
informação nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu
esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, apagando a
mensagem em seguida. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be
received solely by the person or entity it is addressed to. The sender uses its e-mail box as a
working tool, being the Company and the other entities that are part of its corporate group not
liable for any misuse. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee,
you must not use, retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message
or any information herein. If you have received this message in error, please inform the sender
immediately and delete this message. Thank you for your cooperation.

ANEXO II
Fato Relevante divulgado em 21 de agosto de 2019

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
FATO RELEVANTE
DECISÃO PROFERIDA NO ÂMBITO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2019 - 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 na forma da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02,
e em referência aos Comunicados ao Mercado divulgados pela Companhia em 21 de março de 2019,
14 de fevereiro de 2019, 31 de janeiro de 2017, 28 de novembro de 2017, 7 de março de 2018, 14
de março de 2018, 12 de novembro de 2018, 14 de fevereiro de 2019, 21 de março de 2019, 24 de
abril de 2019, 10 de maio de 2019, 17 de maio de 2019 e 1º de julho de 2019, vem informar aos
seus acionistas e ao mercado em geral que:
1. Tomou conhecimento nesta data, por meio de notícias veiculadas na mídia, de que o Juízo
da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro teria prolatado sentença nesta data
(i.e., 21 de agosto de 2019) por meio da qual decretou a falência da MMX e sua controlada
MMX Corumbá Mineração S.A. (CNPJ nº 07.557.381/0001-53 – “MMX Corumbá”) no âmbito
do Processo nº 0405866-57.2016.8.19.0001 (“Processo de Recuperação Judicial)
(“Decisão”).
2. A Companhia ressalta que ainda não foi formalmente intimada da Decisão. A notícia causa
surpresa à Companhia eis que, na Assembleia Geral de Credores realizada em 1º de julho
2019, foram obtidos votos favoráveis à aprovação do Plano de Recuperação Judicial
apresentado, em quantidade suficiente para a concessão da recuperação judicial na forma
do art. 58 da Lei nº 11.101/2005, como reconhecido pelo Ministério Público e Administrador
Judicial no curso do Processo de Recuperação Judicial.
3. Em qualquer cenário, a Companhia destaca que, na forma da Lei nº 11.101/2005, a Decisão
não é definitiva e está sujeita a recursos, sendo que – uma vez intimada da Decisão - adotará
tempestivamente as medidas cabíveis no âmbito do Processo de Recuperação Judicial.
4. A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral devidamente informados e
atualizados sobre o tema, bem como sobre quaisquer outros atos ou fatos relacionados que
possam influir nas decisões de investimento de seus acionistas e do mercado em geral.
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2019.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial
Clovis Paes de Carvalho
Diretor Presidente e de Relações com Investidores
RI MMX:
E-mail: ri@mmx.com.br
Website: www.mmx.com.br

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – UNDER JUDICIAL RECOVERY
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Publicly-held Company)
MATERIAL FACT
DECISION ISSUED UNDER THE JUDICIAL RECOVERY PROCESS
Rio de Janeiro, August 21st, 2019. MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – UNDER JUDICIAL
RECOVERY (“MMX” or “Company”), pursuant Article 157, paragraph 4, of Brazilian Law No.
6404/76, and pursuant to the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”) Rule No.
358/02, and in reference to the Market Announcements disclosed by the Company on March 21 st,
2019; February 14th, 2019; January 31st, 2017; November 28th, 2017; March 7th, 2018; March 14th,
2018; November 12th, 2018; February 14th, 2019; March 21st, 2019; April 24th, 2019; May 10th, 2019;
May 17th, 2019 and July 1st, 2019, hereby informs its shareholders and the market in general that:
1.

On this date, the Company learned from news reports that the 4 th District of the Rio de
Janeiro Court would have issued a decision on this date (i.e., August 21st, 2019) through
which it declared the bankruptcy of the MMX and its subsidiary MMX Corumbá Mineração
S.A. (CNPJ No. 07.557.381/0001-53 - “MMX Corumbá”) under Process No. 040586657.2016.8.19.0001 (“Judicial Recovery Process”) (“Decision”).

2.

The company emphasizes that it has not been formally summoned of the Decision. The news
was not expected by the Company, as in the General Creditor’s Meeting held on July 1st,
2019 it was obtained sufficient favorable votes for the Judicial Recovery Plan presenteed in
order to be granted the judicial recovery pursuant to art. 58 of Law No. 11.101/2005, as
recognized by the Public Prosecutor and Judicial Administrator in the course of Judicial
Recovery Process.

3.

In any case, the Company clarifies that, pursuant to Law No. 11.101/2005, the Decision is
not final and is subject to appeal, and that - once summoned of the Decision – the Company
will promptly adopt the appropriate lawful measures under the Judicial Recovery Process.

4.

The Company will keep its shareholders and the market in general informed and updated
regarding the issues addressed in this Material Fact, as well as any other related acts or facts
that may in any way influence the investment decisions of its shareholders and the market
in general.
Rio de Janeiro, August 21st, 2019.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Under Judicial Recovery
Clovis Paes de Carvalho
Chief Executive Officer and Investor Relations Officer

IR MMX:
E-mail: ri@mmx.com.br
Website: www.mmx.com.br

ANEXO III
Decisão

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 4ª Vara Empresarial
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 719CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133 3625/2785
cap04vemp@tjrj.jus.br

5734
e-mail:

Fls.
Processo: 0405866-57.2016.8.19.0001

Processo Eletrônico
Classe/Assunto: Recuperação Judicial - Falência
Massa Falida: MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Massa Falida: MMX CORUMBÁ MINERAÇÃO S.A.

___________________________________________________________
Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Paulo Assed Estefan
Em 19/08/2019

Sentença
Trata-se de Recuperação Judicial de MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. e MMX CORUMBÁ
MINERAÇÃO S.A.
Após o deferimento do processamento do pedido e regular andamento do feito, foi instalada a
Assembleia Geral de Credores para apreciação do Plano de Recuperação, advindo o resultado
exposto pelo Administrador Judicial às fls. 5573/5.
Alguns credores se manifestaram às fls. 5592/601 pelo sobrestamento do feito ou,
alternativamente, pela convolação da RJ em falência.
As Recuperandas se manifestaram sobre o resultado às fls. 5649/57.
O Ministério Público ofereceu parecer às fls. 5672/7.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Como se percebe da Ata que retrata o que se passou na Assembleia Geral de Credores, o Plano
de Recuperação foi aprovado pela unanimidade dos credores das classes I e IV, mas reprovado
pelos credores da classe III. O mapa de votação (fls. 5582/3) mostra nominalmente as opções de
cada qual.
Ao apresentar o resultado, o Administrador Judicial atesta estarem presentes os requisitos para
aplicação do cram down, no que é seguido pelas Recuperandas e pelo MP.
Note-se, contudo, que a manifestação do AJ está cingida à verificação dos requisitos
objetivamente insertos no art. 58, §1º, da Lei nº11.101/05, sendo imperioso que, a partir daí, seja
procedida, pelo Poder Judiciário, à análise dos critérios subjetivos reclamados para a imposição do
plano como se aprovado fosse.
Observa-se, nesse diapasão, que o legislador, longe de impor ao Juiz a obrigação de aplicação do
cram down, confere-lhe apenas a possibilidade de aplicação da medida forçada. E se assim o faz,
é porque recomenda estarem presentes, ao lado dos requisitos objetivos que elencou, também
aqueles que, subjetivamente, estariam a recomendar a concessão de recuperação. Não fosse
assim, bastaria ao legislador prever o quórum alternativo como suficiente à aprovação do plano
sem necessariamente entregar ao julgador qualquer crítica.
É bom salientar, inicialmente, que o Plano de Recuperação (instrumento típico da reestruturação
prevista acima) traz em seu bojo questão patrimonial cuja discussão do conteúdo só deve caber
àqueles diretamente envolvidos na operação. Vale dizer: é questão econômica puramente de
direito disponível, gozando a Assembleia Geral de Credores de soberania com relação ao que dali
saia decidido.
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Nesse diapasão, a apreciação do Plano, ou do resultado de sua apreciação pelos credores, pelo
Ministério Público, assim como sua submissão ao crivo do Poder Judiciário, somente encontraria
razão de ser sob o viés da legalidade das formalidades circunstanciais e das cláusulas ali
dispostas.
Acontece que, como dito alhures, na hipótese de aplicação do cram down, cabe ao julgador uma
apreciação mais ampla do Plano. Afinal, se não houve uma definição segura dos credores acerca
da aprovação ou reprovação do projeto proposto, a eventual imposição dele aos discordantes não
pode se dar apenas pela apreciação dos critérios objetivos ditados pelo §1º do art. 58 da lei de
regência, mas merece vir calcada em crítica aprofundada sobre (i) a abusividade dos votos
contrários, (ii) a presença jacente da viabilidade da empresa a partir do projeto de reestruturação
previsto no plano e (iii) sua conveniência social.
É, então, sob esse manto que ingresso no cerne do mérito.
Pois bem. O cram down assenta-se claramente sobre o princípio da preservação da empresa.
Afinal, "a Recuperação Judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo à atividade econômica. "
Portanto, sob esse prisma, deve-se atentar para o conteúdo do Plano de Recuperação, a fim de
que se extraia se há nele a vocação esperada pelo legislador. Vejamos.
As Recuperandas pretendem alienar seus ativos e, com o resultado, pagar os débitos submetidos
à recuperação. Isso equivale a aplicar sobre as dívidas um desconto de cerca de 97%. Vale dizer:
o pagamento será da ordem de 3% (fl. 5402). Ainda que, ao argumento de que cabem aos
credores os questionamentos econômicos acerca do Plano, não se alongue na discussão acerca
da abusividade da proposta, o qual, a propósito, reduz a quase nada os créditos perseguidos, não
se pode deixar de consignar que importantíssimos personagens do quadro de credores se
posicionaram contrários à proposta.
Diferentemente do que tentam inculcar as Recuperandas, a contraposição não foi apenas do
grupo de credores a que se refere em suas petições, mas de diversos outros detentores de
relevantes créditos e que se viram reduzidos a quase nada.
Diante dessa constatação, soa ilógico imputar conduta abusiva aos credores que rejeitaram o
plano. Afinal, repudiar um desconto da magnitude sugerida pelas Recuperandas é conduta
mercadológica típica.
Aliás, os créditos quirografários (classe em que não houve aprovação ordinária) representam 99%
do total da dívida. Então, a alardeada unanimidade nas demais classes, o que, ao ver das
Recuperandas estaria legitimando sua proposta de negociação, traduz-se, em verdade, no ínfimo
percentual de 1% do poder deliberativo da AGE.
Até aqui, portanto, sob o critério subjetivo da abusividade (i), verifica-se (a) não a abusividade dos
votos discordantes, mas, ao contrário, a abusividade do desconto que reduz a 3% o débito a ser
pago; (b) o repúdio justificado da proposta por personagens de alta representatividade no quadro
de credores e; (c) a baixa representatividade das demais classes.
Mas não é só. Levada a cabo a proposta de pagamento, às Recuperandas pouco ou nada restará,
de sorte que está comprometida a primeira finalidade da concessão da recuperação. Não se olvide
que as Recuperandas já vêm ao longo do tempo com operações estagnadas (últimas informações
nesse sentido às fls. 5724 e 6725) e não há indícios de que retomará suas atividades.
A par disso, uma das Recuperandas sequer possui empregados. A outra tem 3.
Nesse panorama, também sob o critério da presença jacente da viabilidade da empresa a partir do
projeto de reestruturação previsto no plano (ii), a finalidade do processo recuperacional está longe
de ser alcançada porquanto não há expectativa da manutenção da fonte produtora e de emprego.
A reboque disso, deve-se considerar que a liquidação quase total dos ativos para quitação dos
débitos submetidos ao processo recuperacional acabaria por relegar os direitos dos credores não
sujeitos a ele (créditos tributários, por exemplo), ferindo-se de morte o princípio da par conditio
creditorium que se há de instalar quando configurada a insolvência plena.
A verdade é que a reprovação do plano pelo quórum ordinário não merece ser revista pelo Poder
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Judiciário, posto que inexistentes razões de cunho social ou mesmo econômico que levem a isso.
Repise-se: não se atende aos interesses dos credores, os quais, com justa causa, repudiaram o
plano, e não se desenha claramente a preservação da empresa, do emprego dos trabalhadores e
do atendimento à função social.
Dessa forma, também sob o critério da sua conveniência social (iii), a medida impositiva não deve
ser aplicada.
Isso posto, DECRETO a falência de MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A., inscrita no CNPJ sob
o nº 02.762.115/0001-49 e MMX CORUMBÁ MINERAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
07.557.381/0001-53.
Fixo o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao pedido de Recuperação Judicial ou
do primeiro protesto, o que tiver ocorrido primeiro.
Ao falido para que cumpra, em cinco dias, o disposto no artigo 99, III da Lei 11.101/05. Determino
que o representante da Falida preste as declarações do artigo 104 da Lei de Falências, em 05
(cinco) dias.
Fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida, sem
autorização judicial ou do Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das
atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória, na forma do artigo 99, VI,
da Lei nº 11.101/2005.
Ao cartório para cumprir o inciso V do artigo 99 da Lei 11.101/05.
Ficam suspensas todas as ações e execuções contra o falido, com a ressalva das ações que
demandarem quantia ilíquida, as quais prosseguirão no juízo no qual tiverem em trâmite
Os credores deverão apresentar seus créditos em 15 dias, contados da publicação do edital no
parágrafo único do artigo 99. Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e
correção monetária, com base no IPC (artigo 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra e,
se o ativo da Massa comportar, em segundo rateio, estender-se-ão, nesta hipótese, a correção
monetária e os juros até o efetivo pagamento do crédito.
Mantenho para a função de Administrador Judicial MARCELLO MACEDO ADVOGADOS tendo por
representante junto a este juízo o Dr. Marcello Ignácio Pinheiro de Macedo, OAB/RJ 65.541, que
desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do artigo 22 da Lei 11.101/05, sem
prejuízo do disposto na alínea "a" do inciso II do caput do artigo 35 do mesmo diploma legal. Com
observância ao disposto no artigo 24 da Lei n.°11.101/2005, fixo a remuneração do Administrador
Judicial inicialmente em 5% (cinco por cento) do ativo arrecadado de modo definitivo para a
massa, sem prejuízo de uma possível revisão, a depender da base de cálculo que será formada a
partir de seu trabalho, uma vez que são ainda incertos os ativos que serão submetidos à massa.
Determino a continuidade das atividades da falida que sejam capazes de trazer recursos à massa
e/ou otimizar a realização dos ativos, inclusive com prevenção à deterioração, devendo o
administrador judicial trazer aos autos relatório circunstanciado acerca disso.
Retornem para diligência no Infojud para solicitar as três últimas declarações de bens da Falida.
Dê-se ciência ao Administrador Judicial e à Curadoria de Massas Falidas.
P.I.
Rio de Janeiro, 21/08/2019.
Paulo Assed Estefan - Juiz Titular
___________________________________________________________
Autos recebidos do MM. Dr. Juiz
Paulo Assed Estefan
Em ____/____/_____
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