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
SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU FALÊNCIA DE SUBSIDIÁRIA
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 06 de maio de 2021, vem prestar aos seus acionistas e ao mercado
as seguintes informações:
1. Nesta data (i.e.24 de maio de 2021), a Companhia tomou conhecimento de
decisão (“Decisão”) da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, em sede do agravo de instrumento nº 1.0024.14.298866-6/041, interposto
pela Companhia, por meio da qual o Desembargador Relator suspendeu liminarmente
a decisão da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte que havia decretado
a falência da MMX Sudeste Mineração S.A. (“MMX Sudeste”) no âmbito do Processo
de recuperação judicial nº 2988666-18.2014.8.13.0024, conforme fato relevante
divulgado pela Companhia em 06 de maio de 2021, às 14h18.
2. A Decisão, cujo inteiro teor segue em anexo, considerou que a decisão de
convolação da recuperação judicial em falência não poderia ter sido proferida sem a
prévia manifestação da MMX Sudeste sobre as alegações apresentadas pelo
Administrador Judicial acerca de suposto descumprimento do plano de recuperação
judicial.
3. A Decisão do Desembargador Relator está sujeita a recurso. Além disso, é
importante ressaltar que o agravo de instrumento nº 1.0024.14.298866-6/041 ainda
será julgado de forma colegiada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
após resposta do Administrador Judicial e parecer da Procuradoria de Justiça.
4. A Companhia manterá os acionistas e o mercado devidamente informados, nos
termos da regulamentação da CVM.
Rio de Janeiro, 24 de maio 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
SUSPENSION OF DECISION OF BAKRUPTCY OF SUBSIDIARY
The MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(“Company” or “MMX”), in compliance with Article 157, paragraph 4th, of Law No.
6.404/76, and the Rule CVM No. 358/02, following the Material Facts released on
May 6th, 2021, hereby informs its shareholders and the market the following:
1.
On this date (i.e., May 24th, 2021), the Company became aware of a judicial
decision (“Decision”) of the 6th Civil Chamber of the Court of Justice of the State of
Minas Gerais, in the scope of the Appeal No. 1.0024.14.298866-6/041, presented by
the Company, through which the Reporting Judge suspended in advance the decision
of the 1st Business Court of the District of Belo Horizonte, which had decreed the
bankruptcy of MMX Sudeste Mineração S.A. (“MMX Sudeste”), in the scope of the
judicial restructuring Process No. 2988666-18.2014.8.13.0024, as informed in the
relevant fact disclosed by the Company on May 6th, 2021, at 2:18 pm.
2.
The Decision, the content of which is made available as an attachment hereto,
considered that the decision to convert the judicial restructure into bankruptcy could
not have been rendered without the prior manifestation of MMX Sudeste on the
allegations presented by the Judicial Administrator regarding the alleged noncompliance with the judicial restructure plan.
3.
The Decision of the Reporting Judge is subject to appeal. In addition, it is
important to note that the Appeal nº 1.0024.14.298866-6/041 will still be judged by
a collegiate of the Court of Justice of the State of Minas Gerais, after the response of
the Judicial Administrator and the opinion of the Attorney General's Office.
4.
The Company will keep its shareholders and the market duly informed, in
compliance with CVM’s regulations.
Rio de Janeiro, May 24th, 2021.
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial
Joaquim Martino Ferreira
CEO and Investor Relations Officer
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AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV
Nº 1.0024.14.298866-6/041
AGRAVANTE(S)
AGRAVADO(A)(S)
INTERESSADO(A)S

6ª CÂMARA CÍVEL
BELO HORIZONTE
MMX SUDESTE MINERACAO S.A
BERNARDO BICALHO DE
ALVARENGA MENDES
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

DECISÃO

Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra a decisão proferida nos
autos da Recuperação Judicial de MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A.,
que decretou a convolação da recuperação judicial em falência
(documento n. 04).
O agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa,
sustentando que não foi oportunizado à recuperanda e aos credores se
manifestarem quanto à petição do Administrador Judicial requerendo a
convolação da recuperação judicial em falência, eivando de nulidade a
decisão ora impugnada. Narra que, após tomar conhecimento acerca
da referida petição, solicitou ao Juízo de origem a concessão do prazo
de 30 (trinta) dias para se manifestar acerca do pedido formulado pelo
Administrador Judicial, tendo o digno Magistrado de origem indeferido
tal pedido sob o argumento de que a concessão de tal prazo à
agravante prejudicaria os credores e o processo. Sustenta que,
decorrido o biênio de fiscalização expresso no artigo 61, §1º, da Lei n.
11.101/05, não pode mais haver a convolação da recuperação judicial
em falência. Pontua que o Administrador é parte ilegítima para formular
o pedido de falência da recuperanda, eis que, após o biênio de
fiscalização, tal pedido só cabe aos credores, nos termos do artigo 62
da Lei n. 11.101/05, tendo o referido Administrador extrapolado os
limites da sua obrigação no processo, em evidente abuso de poder.
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Defende que a decisão impugnada também carece de fundamentação,
eis que, para justificar a quebra, limitou-se a afirmar que os credores e
o Administrador Judicial haviam noticiado o não cumprimento das
obrigações do Plano de Recuperação Judicial e de seu Aditivo, bem
como a citar dispositivos de lei, sem indicar o motivo concreto da sua
incidência na hipótese. Argumenta a necessidade de concessão de
efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista que o
Administrador Judicial já iniciou os atos de arrecadação, avaliação e
alienação dos bens da recorrente, evidenciando o perigo de dano
decorrente da espera do julgamento do recurso. Pugna pelo
provimento do recurso (documento n. 01).
Da análise sumária dos autos, verifico que o Administrador
Judicial, em 01.04.2021, peticionou nos autos da recuperação judicial
requerendo a sua convolação em falência, diante da demonstrada
fraude contábil cometida pela recuperanda, ora agravante, bem como
dos reiterados descumprimentos do Plano de Recuperação Judicial e
seu Aditivo, e, ainda, considerando que a empresa já se encontra
completamente liquidada, não tendo havido qualquer atividade
empresarial nos últimos 07 (sete) anos (documentos n. 08/12).
A ora agravante, por sua vez, ao ter ciência da supracitada
petição, em 30.04.2021, manifestou-se nos autos requerendo ao ilustre
Juiz da causa a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para se
manifestar acerca do pedido de convolação, tendo em vista a
extensão da petição apresentada pelo Administrador Judicial,
composta por 59 (cinquenta e nove) laudas, bem como a quantidade
de documentos por ele juntados, sendo físicos os autos (documento n.
24).
O digno Juízo de origem, ao analisar os pedidos formulados
pelas partes, entendeu por deferir o pedido de convolação da
recuperação judicial em falência formulado pelo Administrador Judicial,
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bem como por indeferir o requerimento de concessão de prazo à
recuperanda, sob o argumento de que:
“(...) já se esgotaram as oportunidades de
prosseguimento da presente Recuperação Judicial,
por todas as vezes que houve o descumprimento do
PRJ e por todos os credores que se manifestaram
informando a inadimplência da empresa para com
eles. Assim, entendo que um novo prazo para a
empresa se manifestar apenas agravaria o
prejuízo já causado aos credores que há anos
tentam receber os créditos que lhes são devidos.
Como exposto, no curso do processo foi oportunizado
à empresa diligenciar para cumprir as obrigações do
PRJ, mas sem êxito. Assim, não resta outra medida a
não ser a convolação desta Recuperação Judicial em
Falência” (documento n. 04 – destaquei).

A recuperação judicial, consoante previsto no artigo 47 da Lei n.
11.101/05, visa a “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”.
A convolação da recuperação judicial em falência, por sua vez,
está prevista no artigo 73 da legislação de regência, que assim
determina:
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo
de recuperação judicial:
I – por deliberação da assembleia-geral de credores,
na forma do art. 42 desta Lei;
II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de
recuperação no prazo do art. 53 desta Lei;
III – quando houver sido rejeitado o plano de
recuperação, nos termos do § 4º do art. 56 desta Lei;
III - quando não aplicado o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º
do art. 56 desta Lei, ou rejeitado o plano de
recuperação judicial proposto pelos credores, nos
termos do § 7º do art. 56 e do art. 58-A desta Lei;
IV – por descumprimento de qualquer obrigação
assumida no plano de recuperação, na forma do §
1º do art. 61 desta Lei.
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V - por descumprimento dos parcelamentos referidos
no art. 68 desta Lei ou da transação prevista no art.
10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e
VI - quando identificado o esvaziamento patrimonial
da devedora que implique liquidação substancial da
empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à
recuperação judicial, inclusive as Fazendas
Públicas – destaquei.

Consoante se verifica, é possível a convolação da recuperação
judicial em falência por descumprimento de qualquer obrigação
assumida no plano de recuperação judicial, notadamente se
evidenciada que a empresa não mais cumpre sua função social,
valendo destacar que, sobre o tema, assim já decidiu este egrégio
Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
- PLANO DE
RECUPERAÇÃO
DESCUMPRIMENTO
CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA - ART. 73, DA LEI
11.101/05 - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA.
- O devedor deverá cumprir com todas as exigências
e procedimentos que a Lei 11.101 de 2005 define e,
em caso de descumprimento das normas e regras ali
estabelecidas, ocorrerá a decretação da falência
durante o processo de recuperação judicial.
- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de
Instrumento-Cv 1.0024.11.343812-1/045, Relator(a):
Des.(a) Kildare Carvalho , 4ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em
26/04/2019)

Por sua vez, decerto que a decisão que decreta a convolação da
recuperação judicial em falência acarreta inúmeras consequências,
como a reclassificação dos credores (artigo 67) e a possibilidade de
paralisação imediata das atividades da empresa, sendo lacrado o
estabelecimento (artigo 109 da Lei n. 11.101/2005), providência,
inclusive, adotada na decisão ora agravada.
Nesse contexto, em razão da sua extrema gravidade, bem como
pela aplicação subsidiária dos artigos 9º e 10º do Código de Processo
Civil à recuperação judicial, é de importância ímpar que se proceda à
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oitiva da recuperanda antes de se decretar a convolação da
recuperação judicial em falência, oportunidade em que a empresa
poderá demonstrar o cumprimento do plano de recuperação ou, ainda,
as razões que a impediram, estando observado o contraditório amplo.
A propósito da necessidade de observância do princípio da não
surpresa em processo de recuperação judicial, assim já se manifestou
este egrégio Tribunal de Justiça:

Agravos de instrumento - Julgamento conjunto Conexão -Recuperação judicial - Convolação em
falência - Princípio da não surpresa Inobservância - Descumprimento do plano - Ato de
terceiro - Poder Judiciário - Controle de legalidade Abusividade de cláusula - Não verificação Descumprimento do plano não constatado - Recursos
a que se dá provimento.
1. Todas as decisões judiciais devem ser
precedidas da intimação das partes, a fim de que,
querendo, se manifestem sobre a matéria a ser
abordada, consoante princípio da não surpresa
(artigo 10 do Código de Processo Civil).
2. Nas ações que versem sobre recuperação de
empresas, o Poder Judiciário não pode avançar sobre
o mérito do plano aprovado pelos credores e somente
pode corrigir eventuais ilegalidades.
3. Não se considera a abusiva ou genérica a cláusula
que prevê a realização de Assembleia Geral de
Credores em caso de impossibilidade de alienação
dos ativos, tendo em vista tratar-se de evento passível
de ser causado por ato de terceiro, inimputável às
recuperandas.
AGRAVOS DE INSTRUMENTO 1.0000.18.0277204/000 E 1.0000.18.037851-5/000 - COMARCA DE
CONTAGEM - AGRAVANTES: GRUPO FORTE
ATACADISTA,
PARTICIPACOES
E
EMPREENDIMENTOS
EIRELI,
RADIAL
DISTRIBUIÇÃO LTDA
(TJMG Agravo de
Instrumento-Cv 1.0000.18.027720-4/000, Relator(a):
Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 23/07/2019, publicação da súmula em
29/07/2019 - destaquei).

Na hipótese dos autos, consoante narrado, conquanto tenha
sido dada vista à empresa recuperanda do pedido do Administrador
Judicial de convolação em falência, a recorrente pugnou pela
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concessão de um maior prazo - trinta dias – para sobre ele se
manifestar, considerando a extensão da petição apresentada e
quantidade de documentos a ela juntados, bem como o fato de os
autos tramitarem em meio físico no juízo de origem.
Não obstante, referido pleito foi indeferido pela digna Magistrada
na decisão agravada, tendo a julgadora considerado que a recorrente
já teve inúmeras oportunidades de se manifestar sobre o cumprimento
do plano de recuperação judicial.
Ainda que, de fato, à agravante já tenha sido facultado se
manifestar em diversas oportunidades sobre o cumprimento do plano
de recuperação judicial, é decerto que o Administrador juntou à sua
petição inúmeros documentos dos quais a parte, com vistas ao
contraditório efetivo e em obediência ao princípio da não surpresa,
deve ser cientificada e ter a oportunidade de apresentar defesa.
Sobre a necessidade de observância do contraditório prévio,
leciona o insigne Professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“Para que o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) seja
pleno e efetivo, indispensável é que o litigante não só
tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo;
mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o
direito de participar, ativa e concretamente, da
formação do provimento com que seu pedido de
tutela jurisdicional será solucionado. Quer isto dizer
que nenhuma decisão judicial poderá, em princípio,
ser pronunciada sem que antes as partes tenham tido
oportunidade de manifestar sobre a questão a ser
solucionada pelo juiz. O contraditório, nessa
conjuntura, tem de ser prévio, de modo que ao
julgador incumbe o dever de primeiro consultar as
partes para depois formar seu convencimento e,
finalmente, decidir sobre qualquer ponto
controvertido importante para a solução da causa,
ou para o encaminhamento adequado do
processo a seu fim.” (Curso de Direito Processual
Civil, Vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 114).

Além disso, verifico, a priori, que a agravante pugnou pela
concessão de um prazo razoável e proporcional para se manifestar
sobre o pedido de convolação da recuperação judicial em falência,
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estando a sua atuação de acordo com os princípios da cooperação e
da boa-fé.
Diante desse quadro, em sede de cognição sumária e em
observância ao princípio do contraditório e ao devido processo legal,
verifico haver relevância na fundamentação recursal, devendo o
presente recurso ser recebido em ambos os efeitos, medida que
também revela-se consentânea com o poder geral de cautela,
considerando-se a gravidade dos desdobramentos da decisão
agravada.
Com efeito, revela-se prudente o deferimento do efeito
suspensivo no presente momento recursal na medida em que a
matéria será analisada com maior profundidade pela Turma Julgadora
do recurso, após apresentada resposta pelo Administrador Judicial e
oferecido parecer pela douta Procuradoria de Justiça, ocasião em que
a controvérsia estará melhor esclarecida.
Além disso, deve-se ressaltar a celeridade na tramitação do
presente recurso de agravo de instrumento, de forma que, ao
aguardarem a solução final da controvérsia, não restarão prejudicados
os credores da recuperanda.
Comprovados os requisitos que autorizam a suspensão do ato
judicial até o pronunciamento da Turma Julgadora (artigo 1.019, I,
CPC), recebo o recurso em ambos os efeitos.
Comunique-se à digna Juíza da causa, com urgência.
Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal.
Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça.
Após, conclusos.
Belo Horizonte, 21 de maio de 2021.

DES. EDILSON OLÍMPIO FERNANDES
RELATOR
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Documento assinado eletronicamente, Medida Provisória nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001.
Signatário: Desembargador EDILSON OLIMPIO FERNANDES, Certificado:
1A38C1C2C3F22E83BE86441896796F24, Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 às 19:29:52.
Verificação da autenticidade deste documento disponível em http://www.tjmg.jus.br - nº verificador:
100241429886660412021675403
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