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
MMX APRESENTA RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE
ACÓRDÃO DA 6ª CÂMARA CÍVEL
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, e em sequência aos Fatos Relevantes de 21
e 28 de agosto de 2019, bem como de 19 e 20 de maio de 2021, vem informar aos
seus acionistas e ao mercado o que se segue:
1.
A Companhia interpôs, na data de hoje (i.e 15 de junho de 2021), recurso de
Embargos de Declaração em face da decisão de 19 de maio 2021 da 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao Agravo de
Instrumento nº 0053657-85.2019.8.19.0000 e resultou na manutenção dos efeitos
da decisão da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (Processo
de Recuperação Judicial nº 0405866-57.2016.8.19.0001) de decretação de falência
da Companhia e de sua controlada MMX Corumbá Mineração S.A. (“MMX Corumbá”),
de 21 de agosto de 2019.
2.
Nos Embargos de Declaração (Anexo I), a Companhia sustentou em suma a
presença de omissão e contradições na decisão da 6ª Câmara, nos seguintes termos:
(i)

omissão em relação a precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
que autoriza a concessão da recuperação judicial quando preenchidos os
requisitos do art. 58, § 1º, da Lei de Falências e Recuperação Judicial; e

(ii)

contradição em relação à jurisprudência majoritária, por ter analisado
discricionariamente o caráter “justo” do Plano de Recuperação Judicial
aprovado e avaliado a viabilidade econômica da Companhia e do Plano de
Recuperação Judicial, sem se ater ao controle da legalidade.

3.
No recurso, a Companhia requereu à 6ª Câmara a correção dos vícios
indicados, bem como a implementação de efeitos modificativos na decisão que
possibilitem a homologação do Plano de Recuperação Judicial da MMX aprovado na
Assembleia Geral de Credores de 1º de Julho de 2019.
4.
A Companhia informa que está acompanhando eventuais decisões relevantes
que possam decorrer dos Embargos de Declaração, e manterá os acionistas e o
mercado informados, nos termos da regulamentação da CVM.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2021
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial
Joaquim Martino Ferreira
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7
(Publicly-held Company)
MATERIAL FACT
MMX PRESENTS MOTION FOR RECONSIDERATION TO THE DECISION BY
THE 6TH CHAMBER OF CIVIL LAW
The MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(“Companhia” ou “MMX”), in compliance with Article 157, paragraph 4th, of the Law
No. 6.404/76, and the Rule CVM No. 358/02, and in follow-up to the Material Facts
of the 21st and 28th of August 2019, as well as of the 19th and 20th of May 2021,
hereby informs to its shareholders and to the Market the following:
1.
The Company filed today (June 15th, 2021), a Motion for Reconsideration to
the May 19th, 2021, decision by the 6th Chamber of Civil Law of the Tribunal of Justice
of Rio de Janeiro, which denied the provision of Appeal no. 005365785.2019.8.19.0000 and resulted in the maintenance of effects of the decision by the
4th Business Court of the Capital District of Rio de Janeiro (Judicial Restructuring Case
no. 0405866-57.2016.8.19.0001) which declared the bankruptcy of the Company
and its subsidiary MMX Corumbá Mineração S.A. (“MMX Corumbá”) on the 21st of
August, 2019.
2.
In its Motion for Reconsideration (Attachment I), the Company defended the
existence of omission and contradictions in the decision of the 6th Chamber, on the
following terms:
(i)

Omission in relation to precedents by the Tribunal of Justice of Rio de
Janeiro that authorized the concession of the Judicial Restructuring
when all the conditions to article 58, paragraph 1st, of the Law of
Bankruptcies and Judicial Restructuring have been fulfilled; and

(ii)

Contradiction towards the jurisprudence, due to the discretionary
analysis of the “just” character of the approved Judicial Restructuring
Plan and assessment of economic viability of the company and the
Judicial Restructuring Plan, without attaining to legality.

3.
In its motion, the Company petitioned to the 6 th Chamber for the correction
of the indicated flaws, as well as the implementation of modification effects to the
decision in order to allow for the enforcement of the Judicial Restructuring Plan of
MMX approved on the Creditors General Meeting of July 1 st, 2019.
4.
The Company informs that it will keep up with eventual relevant decisions
which might come as a result of the Motion for Reconsideration, and shall keep its
shareholders and the market duly informed, in compliance with CVM’s regulations.
Rio de Janeiro, June 15th, 2021
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial
Joaquim Martino Ferreira
CEO and Investor Relations Officer
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EXMO. SR. DR. DES. RELATOR BENEDICTO ABICAIR, DA 6ª CÂMARA CÍVEL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. agravo de instrumento nº 0053657-85.2019.8.19.0000

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. — em recuperação judicial e MMX
CORUMBÁ MINERAÇÃO S.A. — em recuperação judicial, (em conjunto “MMX” ou
“Embargantes”), nos autos do agravo de instrumento em referência, vêm,
tempestivamente1, por seus advogados, com fundamento no art. 1.022 do CPC, opor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de concessão de efeitos modificativos,
em face do acórdão de fls. 373/398, pelas razões a seguir expostas.

1 O acórdão

que julgou improcedente o agravo de instrumento em referência foi publicado no DJe em
10.06.2021, conforme certidão de fl. 399, razão pelo qual o prazo de 5 dias úteis para oposição de
embargos de declaração se iniciou em 11.06.2021 e se encerrará em 17.06.2021. Diante disso, este
recurso é tempestivo já que apresentado antes do prazo legal.
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Flavio Galdino

O ACÓRDÃO EMBARGADO
1.

Foram apreciadas por esta C. Câmara três questões centrais no que se

refere à recuperação judicial da MMX. A primeira está no fato de que o agravo,
interposto pela MMX, impugnou a decisão do juízo de origem que convolou a
recuperação da MMX em falência apesar do plano de recuperação judicial ter sido
aprovado nos termos da Lei 11.101/2005 (“LRF”) pelo critério previsto no art. 58,
§1º (comumente designado pela jurisprudência por cram down2). A segunda
consubstancia-se na adoção de critérios subjetivos e afastados dos requisitos legais
para concluir pela não homologação do plano de recuperação judicial. A última
repousa na análise da viabilidade econômica da empresa como fundamento para
confirmar a falência das Embargantes.
2.

No que se refere ao tema da aprovação do plano de recuperação, por

cram down, e consequente homologação da recuperação judicial, o acórdão de fls.
373/398 consignou que os critérios legais para concessão da recuperação deveriam
ser flexibilizados uma vez que a proposta de pagamento, rejeitada por uma das
classes de credores, não seria “justa”.
3.

Essa análise convalidaria juízo discricionário exercido para fundamentar

a rejeição do quórum alternativo de aprovação do Plano alcançado (o quórum
exigido para homologação por cram down) e autorizaria o decreto de falência

Art. 58. § 1º: O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve
aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma
cumulativa:
I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos
presentes à assembléia, independentemente de classes;
II - a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores
votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com
credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta
Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)
III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores,
computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.
2

2

efetivado pela decisão agravada.
4.

Sobre a análise da viabilidade econômica do plano de recuperação

judicial (aqui referido como “Plano”), o acórdão extrapolou os limites de sua
competência e se imiscuiu no mérito do Plano (i.e., na avaliação da correção ou não
de suas disposições), contrariando a LRF e a jurisprudência unânime sobre o tema
da limitação da análise judicial de planos de recuperação e soberania dos credores
para análise do seu conteúdo econômico. Neste sentido, como houve aprovação pelo
critério legal (o critério previsto no art. 58, §1º da LRF, aqui pede-se escusas pela
repetição), caberia ao Judiciário tão somente eventual controle de legalidade, no
que se refere a eventual abuso de direito, mas não o controle de sua viabilidade
econômica, tal qual como fora realizado pela decisão agravada e confirmado pelo
acórdão embargado.
5.

Neste cenário, ao negar provimento ao recurso interposto pela MMX e

manter a decisão que havia decretado a falência das Embargantes, v. acórdão
incorreu em vícios que merecem saneamento. Neste sentido, e sempre com o
máximo respeito, o acórdão embargado incorreu nos seguintes vícios:
(i)

omissão em relação à jurisprudência deste e. TJRJ3 indicada no agravo

AI nº 0060049-75.2018.8.19.0000, 27ª CC. TJ/RJ, Rel. Des. Maria Luiza de Freitas Carvalho, j.
22.05.19, DJ 27.05.19:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que homologou o plano de recuperação
judicial (PRJ) após a aprovação parcial perante a Assembleia Geral de Credores, com
fundamento no art. 58, §1º, da Lei nº 11.101/05, aplicando o instituto denominado de “Cram
Down”. Com o intuito de evitar eventual “abuso da minoria” ou de “posições individualistas” sobre o
interesse da sociedade na superação de sua debilidade financeira, a legislação de regência autoriza
o julgador a conceder a recuperação a partir da verificação dos requisitos do “cram down”
pautado pelo princípio da preservação da empresa. Quórum alternativo previsto no §1º do
art. 58 que foi atingido pelo voto favorável de credores que representam mais da metade do
valor de todos os créditos presentes à assembleia, pois 61,54% dos créditos presentes
votaram favoravelmente. A aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45
também foi obtida, ante a unanimidade nas classes I e IV. Na classe em que o plano havia sido
rejeitado (classe III), o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores também restou
3

3

de fls. 02/24 que aponta a necessidade de concessão da recuperação
judicial quando restarem preenchidos os requisitos do art. 58, §1º da LFR,
deixando de indicar os motivos para o afastamento do entendimento do julgado
ao caso concreto, em violação aos art. 489, §1º, VI e 926 do CPC/15 que
estabelecem o enfrentamento da jurisprudência invocada pela parte e a
necessidade de manutenção da uniformidade da jurisprudência pelas cortes
julgadoras.
(ii)

contradição ao afirmar que não restariam preenchidos os requisitos que

denominou de “subjetivos” para concessão da recuperação judicial em razão da
aprovação do Plano pela via do cram down quando, na verdade, para aprovação
do Plano por este meio só existem requisitos objetivos que estão previstos em
lei – todos alcançados conforme atestou o Administrador Judicial na ata da
assembleia geral de credores (fls. 5.577);
(iii)

contradição uma vez que ao mesmo tempo em que reconheceu que o

Juízo deveria se ater apenas ao controle de legalidade e não se imiscuir no
aspecto da viabilidade econômica da atividade empresarial (conforme
precedente exarado no Resp. 1.359.311/SP e jurisprudência majoritária dos

atingido, sendo o plano sufragado por 75% dos credores presentes, segundo o critério quantitativo,
e por 48,08% conforme critério qualitativo. Os deságios e formas de pagamento sobre os créditos
pertencentes à classe III estão adstritos à soberania da assembleia, inexistindo vedação legal
às restrições ajustadas como forma de soerguimento da empresa. É importante observar que
apenas 04 (quatro) dos 49 credores presentes à deliberação assemblear votaram contra o plano, de
sorte que não faria sentido algum concentrar o poder deliberativo do órgão que, por sua natureza, é
colegiado, nas mãos deste número pouco representativo da comunhão de credores. Outrossim, é
vedado ao juiz imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, sob pena de
afronta à soberania da assembleia. Há de prevalecer a vontade da maioria em prol da preservação da
empresa e de sua função social, que certamente levou em consideração a situação da empresa, o
contexto do mercado e de superação do estado de crise, tudo com base na análise da viabilidade
econômico-financeira das recuperandas possibilitando aos credores a satisfação dos seus créditos
em condições que observam o desempenho operacional e a consequente geração de caixa das
devedoras. Perda superveniente do interesse recursal em relação à nulidade das cláusulas do plano
que venham desobrigar os coobrigados ou suspender o prosseguimento da execução contra este”

4

tribunais brasileiros4 e no STJ5), avaliou as premissas econômico-financeiras do
Plano para concluir pela sua não homologação.
6.

Nesse sentido, são cabíveis os presentes embargos de declaração a fim

de que sejam sanados os vícios em questão.
OMISSÃO
APLICAÇÃO DO CRAM DOWN
7.

Primeiramente, o v. acórdão restou omisso ao deixar de fundamentar as

razões pelas quais os julgados invocados pelas Embargantes não se aplicariam ao
caso concreto, especialmente o julgado apresentado deste e. TJRJ que reconhece que
o magistrado tem o poder dever de aprovar o plano de recuperação judicial quando
presentes os requisitos legais. Ao fazer isso, o acórdão embargado incorreu em
omissão, mas também violou o art. 489, §1º, inciso VI do CPC/15, e o art. 926 do
CPC/15, permitindo, assim, a manutenção da decisão agravada que decretou a
falência das Recuperandas de forma inédita e absolutamente contra legem.
8.

Como tratado exaustivamente nas razões do agravo de instrumento

interposto pela MMX, uma vez preenchidos os requisitos objetivos do art. 58, §1º da
LRF, o juiz deve conceder a recuperação judicial. Em que pese o princípio da
soberania das decisões assembleares, a LRF reconheceu, em situações excepcionais,
a possibilidade de superar a decisão coletiva que rejeita o plano na forma de seu art.

4 No TJRJ. (i) Agravo de Instrumento nº 0047459-81.2009.8.19.0000. Relator: Des. Sérgio Lúcio Cruz.

15ª Câmara Cível. Julgamento em 26.01.2010; (ii) Agravo de Instrumento nº 001033270.2013.8.19.0000. Relator: Des. Sérgio Lúcio Cruz. 15ª Câmara Cível. Julgamento em 25.04.2013. No
TJSP (i) Agravo de Instrumento nº 0167575-19.2012.8.26.0000. Relator: Des. Enio Zuliani. 1ª
Câmara Reservada de Direito Empresarial. Julgamento em 30.10.2012; (ii). Agravo de Instrumento
nº 0132745-61.2011.8.26.0000. Relator: Des. Elliot Akel. Câmara Reservada à Falência e
Recuperação. Julgamento em 28.02.2012
5 (i) Recurso Especial nº 1.359.311/SP. Relator: Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. Julgamento em
09.09.2014. DJ em 30.09.2014; (ii) STJ. Recurso Especial nº 1.374.545/SP. Relatora: Min. Nancy
Andrighi. 3ª Turma. Julgamento em 18.06.2013. DJ em 25.06.2013
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45 da LRF, por meio da aplicação do instituto do cram down.
9.

O cram down viabiliza ao juízo da recuperação judicial superar o veto de

uma das classes de credores, razão pelo qual se considera que o cram down é um
quórum alternativo de aprovação do Plano previsto em lei. Atendidos o quórum
alternativo de acordo com os requisitos do art. 58, §1º da LRF, impõe-se a concessão
da recuperação judicial. É exatamente neste sentido, o precedente do TJRJ
apresentado pelas Recuperandas e não enfrentado pelo acórdão embargado:
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que homologou
o plano de recuperação judicial (PRJ) após a aprovação parcial perante
à Assembleia Geral de Credores, com fundamento no art. 58, §1º, da Lei
nº 11.101/05, aplicando o instituto denominado de “Cram Down”. Com
o intuito de evitar eventual “abuso da minoria” ou de “posições
individualistas” sobre o interesse da sociedade na superação de sua
debilidade financeira, a legislação de regência autoriza o julgador a
conceder a recuperação a partir da verificação dos requisitos do ‘cram
down’ pautado pelo princípio da preservação da empresa. (…) Os deságios
e formas de pagamento sobre os créditos pertencentes à classe III estão
adstritos à soberania da assembleia, inexistindo vedação legal às restrições
ajustadas como forma de soerguimento da empresa. É importante observar
que apenas 04 (quatro) dos 49 credores presentes à deliberação assemblear
votaram contra o plano, de sorte que não faria sentido algum concentrar o
poder deliberativo do órgão que, por sua natureza, é colegiado, nas mãos
deste número pouco representativo da comunhão de credores. Outrossim, é
vedado ao juiz imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da
empresa em crise, sob pena de afronta à soberania da assembleia. Há
de prevalecer a vontade da maioria em prol da preservação da empresa e de
sua função social, que certamente levou em consideração a situação da
empresa, o contexto do mercado e de superação do estado de crise, tudo com
base na análise da viabilidade econômico-financeira das recuperandas
possibilitando aos credores a satisfação dos seus créditos em condições que
observam o desempenho operacional e a consequente geração de caixa das
devedoras. Perda superveniente do interesse recursal em relação à nulidade
das cláusulas do plano que venham desobrigar os coobrigados ou suspender
o prosseguimento da execução contra estes. RECURSO EM PARTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AI nº 0060049- 75.2018.8.19.0000, 27ª
CCTJ/RJ, Rel. Des. Maria Luiza De Freitas Carvalho, j. 22.05.19, DJ 27.05.19
— grifou-se)

10.

É o caso da MMX. Os requisitos para homologação do Plano pelo quórum

alternativo do cram down foram preenchidos: como se lê, na ata da assembleia,
6

realizada no dia 1º julho de 2019, em ambos os cenários de votação, o Plano
apresentado pelas Embargantes atendeu aos requisitos do art. 58, §1º da Lei
11.101/05 porque aprovado (a) por mais da metade do valor de todos os créditos
presentes, independentemente de classes ― 52,63% (inciso I); (b) por duas classes
de credores, classe I e classe IV, em sua totalidade (inciso II); e (c) na classe III, por
52,6% dos créditos presentes e 44,44% ou 42,11% das cabeças presentes, a
depender do cenário que prevalecer, isto é, com o voto favorável de mais de 1/3 dos
credores na classe que o rejeitou (inciso III).
11.

Além do mais, não há qualquer tratamento diferenciado entre os

credores da classe III, preenchendo-se, assim, o requisito previsto no §2º do art. 58
da Lei 11.101/05.
12.

Aqui, importante ressaltar que o art. 489, §1º, inciso VI do CPC/2015 é

claro ao definir que não se considera fundamentada a decisão que deixa “de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento”.
13.

É exatamente essa a hipótese, razão pela qual não há dúvidas acerca do

cabimento e necessidade de acolhimento destes aclaratórios, na medida em que, de
acordo com o art. 1022, par. único, inciso II do CPC/2015: “Considera-se omissa a
decisão que: II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.
14.

Adicionalmente, ao deixar de fundamentar as razões pelas quais o

acórdão indicado pelas Embargantes na inicial de seu agravo de instrumento não se
aplicaria ao caso concreto e decidir de forma contrária ao precedente do mesmo
Tribunal, o acórdão embargado violou também o art. 9266 do CPC/2015, que

6
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Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

determina a uniformização da jurisprudência pelos tribunais para que elas sejam
estáveis, integras e coerentes.
15.

Como se sabe, os precedentes são instrumento de julgamento, servindo

de base para que os juízes e tribunais guiem e fundamentem as suas decisões,
visando à garantia da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.
Tal dever incumbido aos tribunais é chamado de dever de autorreferência e que,
d.m.v, deixou de ser observado no acórdão embargado. No caso dos autos, o acórdão
embargado contrariou a jurisprudência majoritária desta Corte que em variados
casos, além do precedente indicado pelas Recuperandas, chancelou a aprovação de
planos de recuperação judicial pelo quórum alternativo de aprovação do cram down
(cf. art. 58, §1º da LRF):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO
SOBRE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL
CRAM DOWN. TRÊS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE
CONCEDEU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL À SOCIEDADE EMPRESÁRIA
AGRAVADA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO PARA EVITAR
DECISÕES CONFLITANTES. A recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar o acordo entre devedor, que elabora e apresenta o plano
recuperatório, e seus credores, que deliberam acerca de sua aprovação,
modificação ou rejeição, em assembleia geral convocada para este fim.
Princípio da maioria sem prejuízo do respeito aos direitos da minoria.
Acordo de vontades que deve preservar o interesse da maioria que espera a
recuperação da empresa e, em consequência, o pagamento de seus créditos,
ainda que em condições diversas daquelas inicialmente acordadas. Princípio
da preservação da empresa. No caso concreto, o plano de recuperação
judicial proposto pela agravada não foi aprovado na Assembleia Geral de
Credores, haja vista não ter contado com o voto favorável da maioria simples
dos credores presentes, não se verificando, portanto, a condição prevista no
§1º do artigo 45, da Lei nº 11.101/2005. Possibilidade, in casu, de
homologação judicial do plano. Hipótese de aplicação do instituto de
origem anglo-saxônica denominado "cram down", eis que configurado
o quórum alternativo estabelecidos no §1º do artigo 58, da Lei nº
11.101/2005. (...).
(TJRJ. AI nº 0087520-95.2020.8.19.0000. Relator: JDS. Ricardo Alberto
Pereira. 20ª Câmara Cível. Julgamento em 06.05.2021)
***
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO
AGRAVADA QUE HOMOLOGA PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO
APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APLICAÇÃO DO
CRAM DOWN. A DESPEITO DOS TRÊS VOTOS CONTRÁRIOS À APROVAÇÃO
DO PLANO, COMO O VALOR DO CRÉDITO DOS DOIS CREDORES QUE O
APROVARAM REPRESENTA MAIS DA METADE DO VALOR DE TODOS OS
CRÉDITOS PRESENTES À ASSEMBLEIA E COMO MAIS DE 1/3 DOS
CREDORES VOTARAM FAVORAVELMENTE, ATINGINDO, ASSIM, O
QUÓRUM ALTERNATIVO DO ARTIGO 58, §1º DA LEI 11.101/2005,
HOMOLOGOU-SE O PLANO. INCONFORMISMO MANIFESTADO POR UM
DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS, AO FUNDAMENTO DE QUE O PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL SERIA NULO E CONTERIA CLÁUSULAS ILEGAIS.
INOCORRÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO. VETO QUE EXPRESSA POSIÇÃO
INDIVIDUALISTA, INCOMPATÍVEL COM A PROTEÇÃO DOS DEMAIS
INTERESSES EM JOGO, DE MODO QUE A VONTADE COLETIVA DEVE
PREVALECER, RESGUARDANDO-SE, ASSIM, A FUNÇÃO SOCIAL E A TÃO
PERSEGUIDA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTE DESTE E. ÓRGÃO
FRACIONÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ. AI nº 004964931.2020.8.19.0000. Relatora: Des. Myriam Medeiros da Fonseca Costa. 4ª
Câmara Cível. Julgamento em 02.12.2020)
***
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADITAMENTO AO
PRL. APLICAÇÃO DO "CRAM DOWN", POR ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE
EMPRESARIAL. 1. A agravante é uma das credoras quirografárias das
recuperandas e se insurge contra a decisão que homologou o aditamento da
cláusula 11.2 do PRJ, para que o início dos pagamentos aos credores se dê
em novembro de 2019, mantendo-se as garantias legais, correções, deságios
e formas de pagamento. 2. A recuperação judicial tem como fundamento o
princípio da preservação da atividade empresarial, cujo escopo primordial é
concretizar o mandado constitucional destinado à realização da função
social da empresa em crise (art.47, LFRE). 3. No que se refere às deliberações
sobre o plano de recuperação judicial, dispõe o art.45 da LFRE que todas as
classes de credores devem aprovar a proposta. Entretanto, o art.58, §1º, da
LFRE, prevê que o magistrado, observados os requisitos necessários,
conceda a recuperação judicial, ainda que não haja aprovação da AGC. Tratase do denominado instituto "cram down", sendo possível a sua aplicação, por
analogia, aos casos de aditamento do PRJ rejeitado pela AGC. 4. In casu, os
requisitos do art.58, §1º, da Lei 11.101/05 foram preenchidos, não
havendo motivos para a reforma da decisão agravada, notadamente por
força dos princípios que regem a recuperação judicial e, também, porque o
início dos pagamentos ocorrerá em quatro meses, o que é insuficiente para
lesionar os direitos dos credores e interessados. 5. A alegação de
inviabilidade econômica e financeira das recuperandas é objeto do
requerimento de falência formulado pela agravante e será analisada
oportunamente pelo Juízo a quo. 6. Desprovimento do recurso.
(TJRJ. AI nº 0027030-44.2019.8.19.0000. Relatora: Des. Ricardo Rodrigues
Cardozo. 15ª Câmara Cível. Julgamento em 06.08.2019)
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***
AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À REGRA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, EIS QUE A CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA SANA EVENTUAL VÍCIO DE ENQUADRAMENTO NAS
HIPÓTESES DO ARTIGO 557 DO CPC. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO A QUO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A CRIAÇÃO E ALIENAÇÃO DA UNIDADE
PRODUTIVA ISOLADA (UPI), ATRAVÉS DA CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), ALÉM DE DEFERIR A TRANSFERÊNCIA
DAS COTAS À ADQUIRENTE, MEDIANTE O PAGAMENTO DO PREÇO
ESTABELECIDO. PROVIMENTO QUE PAUTOU SUAS RAZÕES NA VONTADE
DA MAIORIA DOS CREDORES PRESENTES À ASSEMBLEIA GERAL, AINDA
QUE NÃO ALCANÇADO O QUÓRUM LEGAL PARA A APROVAÇÃO, E NOS
LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DOS BENS, ALÉM DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO E ADITIVO QUE PREVIRAM A UNIDADE PRODUTIVA
ISOLADA (UPI) E A SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE).
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CRAM DOWN, INSTITUTO ORIGINÁRIO DO
DIREITO NORTE-AMERICANO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DOS ARTIGOS
45, §1º E 58, §1º, DA LEI Nº 11.101/05 E DO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. TRATAMENTO
DISTINTO DE CREDOR QUE DERIVOU DA NATUREZA DO CRÉDITO, EM
PRESTÍGIO AO PRECEITO DA ISONOMIA FORMAL. INOCORRÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PAGAMENTOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS ASSEGURADOS NA FORMA DO
PLANO DE RECUPERAÇÃO. VALIDADE DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À
NOVAÇÃO E À QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. RECURSO DESPROVIDO
(TJRJ. AI nº 0067360-30.2012.8.19.0000. Relator: Des. Fabio Dutra. 1ª
Câmara Cível. Julgamento em 12.08.2013).

16.

Neste sentido e prestadas as máximas vênias, ao afastar a aplicação do

instituto do cram down e omitindo-se em relação à jurisprudência apresentada pelas
Embargantes, o acórdão restou omisso e violou o dever de autorreferência no que
concerne à uniformidade da jurisprudência do TJRJ, que entende que uma vez
preenchidos o quórum alternativo de aprovação pelo cram down, a recuperação
judicial encontra hipótese de concessão. Não por outro motivo, em caso análogo, ao
constatar que determinada decisão estava carente de fundamentação e que havia
violado o dever de autorreferência, este e. TJRJ entendeu por bem em anular o
decisum. Confira-se:
Direito Processual Civil. Decisão que indeferiu a tutela provisória de
10

limitação a 30% sobre os vencimentos líquidos dos descontos decorrentes
de empréstimos consignados, com base em fundamentação genérica, sem
enfrentamento dos argumentos suscitados pelo autor. Violação do dever de
fundamentação (agora expressamente previsto no art. 489, § 1º, III e IV, do
CPC) e de autorreferência (arts. 926 e 927, V, do CPC). Nulidade da decisão.
Anulação da decisão de ofício, restando prejudicado o recurso. (AI nº
0065407-21.2018.8.19.0000, 2ª CC/TJRJ, Rel. Des. Alexandre Antonio
Franco Freitas Câmara, j. 30.01.2019)

17.

É neste sentido que verificada a omissão no que tange ao enfrentamento

do precedente desta Corte informada pela MMX em suas razões recursais e que
autoriza a concessão da recuperação judicial, resta configurada a hipótese de
homologação do plano pela via alternativa do cram down, merecendo reforma o
acórdão embargado para que seja sanado o vício e reconhecida a aplicação do art.
58, §1º da LRF.
CONTRADIÇÃO
OS REQUISITOS OBJETIVOS PARA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
18.

Mas não é só. Consignou o acórdão que: “acertadas as razões de decidir

do Magistrado de primeiro grau, index 005734 do processo originário, que apenas
ratificou a decisão soberana da assembleia geral de credores, considerando não ser
justo e equitativo o plano de recuperação judicial apresentado e rejeitado pela classe
III dos credores” e concluiu não se tratar de “hipótese de concessão do cram down em
razão do interesse público e social que a atividade empresária porventura possa
ostentar”. A aprovação de um plano de recuperação judicial por intermédio do cram
down e a análise do caráter “justo” ou “equitativo” ou ainda “social” do Plano
constituem proposições inconciliáveis, o que torna incerto e contraditório o
provimento jurisdicional.
19.

Renovadas as vênias, o acórdão utilizou como fundamento para manter

a decisão do juízo a quo argumentos que fogem totalmente aos requisitos presentes
na lei. Mais do que isso, concluiu que não restariam presentes o que denominou de
requisitos “subjetivos” para concessão da aprovação do Plano via cram down. Mas
11

não há requisitos subjetivos que vinculem a análise da aprovação do Plano pelo
quórum alternativo do cram down – os requisitos são objetivamente aqueles
dispostos no art. 58, §1º da LRF e ou são atingidos ou não. Repita-se: não há critérios
subjetivos ou de análise de razoabilidade que decorram da cognição acerca da
homologação do Plano por cram down.
20.

Nestes termos, as Embargantes trouxeram em suas razões recursais

fundamentos sobre a existência de um poder-dever do julgador para homologação
o Plano, uma vez verificados objetivamente o preenchimento dos requisitos
constantes dos incisos do art. 58, §1º da LRF. O tema do cram down ainda é
incipiente, mas os tribunais – assim como o TJRJ- vem auspiciosamente avançando
na compreensão do instituto. Nestes temos, já há precedentes que expressamente
reconhecem a inexistência de discricionariedade (isto e: não cabimento da análise
da razoabilidade, ou subjetividade, ou mesmo viabilidade econômica da empresa)
para homologação de planos de recuperação quando verificada a hipótese do cram
down7.
21.

É exatamente por isso, que o acórdão incorreu em contradição ao deixar

de se ater às questões de controle de legalidade para analisar o mérito das condições
do Plano e, ao mesmo tempo, não analisar de forma objetiva o fato de as
Embargantes terem preenchido os requisitos do art. 58, §1º da LRF.

Vale mencionar caso do TJCE reconhecendo que, “preenchendo-se cumulativamente os requisitos do
art. 58, § 1º, da Lei 11.101/05 (cram down), ao Juízo recuperacional é imposta a homologação do PRJ,
não se tratando de sua discricionariedade. (TJCE. AI nº 0629492-82.2019.8.06.0000. Relator: Des. Lira
Ramos de Oliveira. 3ª Câmara Direito Privado. Julgamento em 22.04.2020.
Já no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por todos, mencione-se: “O "cram down" foi limitado por
condicionantes que não podem ser ignoradas nem superadas pelo julgador, que não goza de
discricionariedade no exame dos requisitos para aprovação do plano de recuperação judicial (TJMG.
AI nº 1.0702.15.040689-1/004. Relator: Des. Peixoto Henriques. 7ª Câmara Cível. Julgamento em
12.05.2020)
7
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22.

Inclusive, esse é o entendimento seguido pelo único julgado apresentado

no acórdão embargado, nos autos do Resp nº 1.359.311/SP. O Tribunal o utiliza para
provar o ponto de que o juiz deveria se ater apenas ao controle de legalidade no que
se refere o repúdio à fraude e ao abuso de direito. Todavia, nas razões do aludido
acórdão, o STJ entendeu que, apesar da intervenção ter de ser pontual pelo
Judiciário, em alguns casos será necessário o juiz conceder “manu militari, a
recuperação judicial contra decisão assemblear - cram down, art. 58, § 1º -, mas não o
inverso, porquanto isso geraria exatamente o fechamento da empresa, com a
decretação da falência (art. 56, § 4º), solução que se posiciona exatamente na
contramão do propósito declarado da lei “.
23.

Veja-se Exas. que a próprio precedente apresentado no acórdão

embargado reconhece que o juiz deve, com o uso da “força”, conceder a recuperação
quando preenchidos os requisitos do art. 58, §1º da LRF e não o contrário – utilizarse de outros aspectos que não àqueles requeridos pela lei para rejeitar a aprovação
do plano nos casos em que ela é impositiva, como no caso de atingimento dos
requisitos para homologação por cram down.
24.

Sendo assim, requer-se o acolhimento dos presentes aclaratórios para,

sanando-se a contradição apontada, uma vez que o acórdão adotou premissas
inconciliáveis ao analisar subjetivamente os requisitos para concessão da
recuperação judicial em um cenário em que os requisitos legais objetivos previstos
no art. 58, §1º da LRF foram atingidos, seja sanado o vício apontado para reconhecer
que as Embargantes preencheram todas as condições necessárias para
homologação de seu Plano por intermédio do cumprimento do art. 58, §1º da LRF.
CONTRADIÇÃO.
CONTROLE DE VIABILIDADE ECONÔMICA VEDADO PELO STJ
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25.

O acórdão embargado incorreu em contradição na medida em que, ao

mesmo tempo que reconheceu que o juízo deveria se ater apenas ao controle de
legalidade e não se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da atividade
empresarial (Resp 1.359.311/SP), avaliou as premissas econômico-financeiras do
Plano como fundamento para confirmar o decreto de falência objeto do recurso
submetido ao crivo deste Tribunal.
26.

Tal avaliação das premissas econômico-financeiras do Plano restou

evidente em diversas passagens do acórdão, como por exemplo no trecho em que é
dito que “o Plano de Recuperação Judicial das recuperandas é uma liquidação integral
de praticamente todos os ativos operacionais para pagamento aos credores, de modo
que nada restará que possibilite o soerguimento da atividade empresarial”.
27.

Como se sabe, mas vale recordar, é vedado ao Judiciário analisar

questões econômicas do Plano de Recuperação, uma vez que essa é uma
prerrogativa concedida somente aos credores. Daí porque, se o Plano atingiu o
quórum alternativo para sua aprovação previsto no instituto denominado cram
down, não cabe ao juízo avaliar se os ativos ou mesmo a empresa são viáveis ou
suficientes para pagamento da dívida, muito menos se a forma de pagamento é justa.
28.

Ao analisar as premissas econômicas do Plano, o v. acórdão incorreu em

contradição na medida em que a análise judicial do Plano e a consideração de
premissas de viabilidade econômica não são conciliáveis – isto é: a análise de
legalidade do Plano realizada pelo Judiciário não pode decorrer, se fundamentar ou
considerar percepções comerciais que seriam percepções dos credores acerca da
viabilidade do Plano8 e da empresa.

8

Sobre a percepção dos credores importa trazer apenas uma breve menção: (i) são 18 credores
quirografários listados; (ii) dos 18 credores quirografários, 10 rejeitaram o Plano; (iii) destes 10
credores quirografários que rejeitaram o plano 7 credores (Cássio Diniz Nogueira, Frank Diniz
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29.

Salta aos olhos a contradição quando se analisa passagens do acórdão

que, de um lado, aludem à pretensas justificativas dos credores que rejeitaram
“acreditando possuírem maiores chances de satisfação de seus créditos na falência” e
concluem pela não homologação do Plano porque “as empresas recuperandas sequer
apresentam viabilidade para manterem suas atividades econômica”.
30.

De outro lado, como já dito, o acórdão expressamente menciona

precedente do STJ no sentido de que cabe “ao magistrado apenas o controle de
legalidade do ato jurídico, não se podendo imiscuir no aspecto da viabilidade
econômica da atividade empresarial (REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 09.09.2014, DJe 30.09.2014)”. Em síntese: o
acórdão incorreu em contradição ao concluir pelo descabimento da análise judicial
da viabilidade econômica do Plano e ainda assim adotar como fundamento de
decidir premissas de viabilidade econômica da empresa e análise dos interesses
econômicos dos credores.
31.

Apenas para que não restem dúvidas, a análise da viabilidade econômica

do Plano e da empresa como fundamento para homologação de plano de
recuperação judicial é refutada pela jurisprudência:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO
PELA
ASSEMBLEIA
DE
CREDORES.
INGERÊNCIA
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO
PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores
é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial.
Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de

Nogueira, José Franco Martins Viveiros, Espólio de José Mendes Nogueira, Rômulo Diniz Nogueira,
Sérgio Diniz Nogueira e Tânia Mara Diniz Nogueira) representam credores de uma mesma família,
sendo certo que a origem do crédito é a mesma tendo eles representado uma vontade única
deliberada de forma idêntica pelo mesmo advogado, que representou sempre apenas uma voz
durante toda a relação com as Recuperandas e credores antes e depois da recuperação judicial; (iv)
além destes 7 credores, apenas 4 outros credores quirografários rejeitaram o Plano .
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validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a
controle judicial. 2. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ. REsp nº
1.314.209/SP. Relatora: Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Julgamento em
22.05.2012)
***
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E
DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem
imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise,
promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si,
em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A
atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores
compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim
como da consecução da proposta apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua
vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e,
naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem
cogentes. (…) 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação
apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora
procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses
contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias
estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se
avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a
reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de
modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja
para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de
recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o
respectivo quorum mínimo. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das
garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de
recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores
devidamente representados pelas respectivas classes (providência,
portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses
destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do §
1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de
todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial provido.” (REsp. nº
1532943/MT, 3ª Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 13.09.16,
DJe 10.10.16 — grifou-se)
***
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO
MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA.
SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE 1.Processamento da recuperação
judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em
04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência
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das duas Turmas de Direito Privado do STJ sedimentou que o juiz está
autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação
judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual
constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O
reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp.
nº 1660195/PR, 3ª Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 04.04.17, DJe
10.04.17 — grifou-se)

32.

Tal controle, na forma da jurisprudência, é preciso frisar, está restrito ao

preenchimento dos requisitos legais. Nada além. É neste sentido, que as
Embargantes requerem seja reconhecida a contradição no acórdão embargado para,
sanando-se os vícios apontados, sejam afastadas as premissas de viabilidade
econômica que fundamentaram o provimento jurisdicional que resultou na
confirmação da falência das Embargantes.
CONCLUSÃO E PEDIDOS
33.

Os embargos de declaração se consubstanciam em modalidade recursal

cujo objetivo precípuo é remediar a obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, existente no pronunciamento judicial. É neste sentido que as Embargantes
demonstraram:
(i)

a omissão do acórdão em relação ao precedente deste Tribunal
apresentado pelas Embargantes na inicial do agravo de instrumento que
autoriza a concessão da recuperação judicial uma vez verificado o
preenchimento dos requisitos objetivos para aprovação pelo quórum
alternativo do art. 58, §1º da LRF (o “cram down”);

(ii)

a contradição consistente na análise subjetiva e do caráter “justo” do plano
de recuperação judicial na contramão da jurisprudência e dos
fundamentos apresentados pelas Embargantes na inicial deste agravo de
instrumento no sentido de inexiste discricionariedade do judiciário na
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análise da homologação de planos de recuperação judicial que tenham
atingido o quórum alternativo do art. 58, §1º da LRF, e;
(iii)

contradição na medida em que o acórdão expressamente adota
precedente do STJ que, na linha da jurisprudência majoritária, veda a
análise da viabilidade econômica da empresa e do Plano como
pressupostos para homologação do Plano, mas se fundamenta
expressamente na viabilidade da empresa e no interesse dos credores
para concluir pela não homologação do Plano das Embargantes.

34.

Diante do exposto, requer-se sejam recebidos e providos os presentes

embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios do acórdão
embargado, recebendo estes aclaratórios em seus efeitos infringentes para que seja
reconhecida a aprovação do plano de recuperação judicial da MMX tão somente em
razão do preenchimento dos requisitos legais para tanto, o que, como se
demonstrou, ocorreu pelo quórum alternativo previsto no art. 58, §1º da LRF (o
“cram down”).
35.

Assim, considerando tratar-se do preenchimento de critérios objetivos,

não havendo, como demonstrado, qualquer espaço para discricionariedades como
aquelas levadas a efeito em primeira instância e confirmadas pela 6ª Câmara Cível,
confiam as Embargantes que, atribuindo-se efeitos infringentes aos presentes
embargos, seja confirmada a aprovação do plano de recuperação judicial e
homologado o plano de recuperação judicial nos termos do art. 58, §1º da LFR uma
vez que atingidos e atendidos os requisitos objetivos previstos em lei .
36.

Em qualquer caso, pugna-se, na forma autorizada pelo art. 1.025 do CPC,

pelo prequestionamento expresso dos art. 58, §1º da Lei 11.101/05 e 489, §1º, VI e
926 do CPC.
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Nestes termos, pedem deferimento.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2021.
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