À SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM EMPRESAS

Processo Administrativo SEI nº 19957.007559/2020-41

ABRADIN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INVESTIDORES, inscrita
sob o CNPJ 31.111.089/0001-97, associação civil de direito privado, sem fins
econômicos, sediada na Rua Sete de Setembro, nº 111/9º andar/ parte, CEP20050-901, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ AURÉLIO
VALPORTO DE SÁ JUNIOR, brasileiro, empresário, portador da carteira de
identidade nº 09868928-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob
o nº 343.384.701-00 – vem apresentar RECLAMAÇÃO, em continuação a
reclamação

apresentada

anteriormente,

e

solicitar

a

apuração

de

responsabilidades, relativamente às oscilações extraordinárias das ações da
Cia MMX Mineração e Metálicos S.A, nos termos que seguem:

(I) FATOS

Em prosseguimento à campanha de notícias e fatos relevantes que possuem
o condão de manipular o mercado, conforme as denúncias anteriores feitas por esta
associação, a MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A, - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (doravante simplesmente MMX), publicou na quinta-feira passada, 25 de
março de 2021, fato relevante mentiroso e fantasioso. Fato relevante este que,
repetimos, possui o condão de manipular o mercado de capitais, lesando
investidores, bem como de cometer uma possível "fraude processual", induzindo o
juízo da recuperação judicial a tomar decisões equivocadas em função das fantasias
contidas no citado fato relevante, conforme veremos a seguir.

De início, causa enorme estranheza o fato de a MMX não ter anexado no fato
relevante, divulgado em seu site, de 25 de março, o “term sheet” do acordo com o
investidor CDIL– CHINA DEVELOPMENT INTEGRATION LIMITED (doravante

CDIL). A Cia apenas anexou-o na versão enviada à CVM, que mais raramente é
acessada pelos investidores. O motivo de o mesmo não ter sido anexado pela MMX
em seu site certamente não foi um mero esquecimento, basta começar a ler o
documento para perceber as contradições entre o “term sheet” e o fato relevante
divulgado. Logo no item 2, alínea b, do fato relevante encontramos que há um
compromisso de o CDIL investir US$ 50 milhões na MMX, vejamos:

Ocorre que o “term sheet” anuncia que o valor total combinado da Emissão de
Debêntures será estabelecido apenas nos Documentos Finais da Transação e será
de ATÉ (grifo nosso) US$ 50 milhões, conforme pode ser visto a seguir.

Ora, até US$ 50 milhões significa de 0 a 50, quer dizer que se o investidor
aportar ZERO não estará descumprindo o acordo “vinculante”, isto é completamente
diferente do anunciado no FR. E aqui colocamos “vinculante” entre aspas
propositadamente, porque de vinculante não tem absolutamente nada. O número de

condições que exoneram o suposto investidor da obrigação de aportar são inúmeras,
algumas virtualmente impossíveis de serem cumpridas, como a necessidade de
reformar o plano de recuperação judicial da MMX Sudeste, outra empresa, que tem
uma recuperação judicial em separado. Esta Associação, a ABRADIN, foi admitida
como amicus curiae no processo apenso ao de recuperação judicial da MMX
Sudeste (Desconsideração da Personalidade Jurídica de Eike Batista) e pode garantir
que a possibilidade de se convocar outra assembleia de credores e ter aprovado um
possível novo plano, frente aos valores pífios, ainda que os US$ 50 milhões
existissem, é nula. Mesmo que estes valores sejam completamente aportados e
integralmente destinados à MMX Sudeste. Somente os créditos da MMX Sudeste
superam R$ 1 bilhão de reais e o administrador judicial logrou êxito em obter uma
ordem judicial de penhora no rosto dos autos da colaboração premiada de Eike
Batista, em favor de seus credores, de mais de R$ 800 milhões.

Prosseguindo, no fato relevante, a MMX enumera apenas 3 condicionantes,
todas elas óbvias, ocultando as demais do investidor mediano, desatento, que não
procurou pelo “term sheet” no site desta autarquia. Confira-se:

Ao passo que no “term sheet” encontramos um sem número de
condicionantes a serem atendidas, que na prática tornam a palavra “VINCULANTE”
uma mera fantasia, sem nenhum valor real, a não ser enganar o leitor do fato
relevante e algum jornalista mais ingênuo. Vejamos a lista de condições presentes no
“term sheet”:

Como podemos ver, o tal aporte, ainda que fosse verdadeiro, depende de um
sem número de condições e, como dissemos anteriormente, algumas das quais
virtualmente impossíveis de concretização. Há ainda a surpreendente “condição”:

Ou seja, a MMX Sudeste, que responde por cerca de 70% dos valores totais
das recuperandas, sequer teve as condições impostas pelo suposto investidor
divulgadas, ainda que tenha sido divulgado, no fato relevante, o investimento de US$
5 milhões na mina Bom Sucesso, pertencente a esta empresa. É interessante notar
ainda que, em 27 de novembro de 2013 a MMX publicou fato relevante fazendo o
“impairment” da mina de Bom Sucesso, reconhecendo-a como sem valor e jamais
investiu na produção da mesma, nem uma mísera grama foi extraída da mina. Bom
Sucesso é um completo “greenfield”, no qual, estranha e subitamente a MMX passou

a dizer que tem valor, embora tenha dito o contrário no passado, ao fazer seu
“impairment”, não sem um longo e cuidadoso estudo.

Essa história de colocar condições, até ocultas, que exoneram o investidor de
fazer o aporte, mas que têm o condão e o propósito de manipular o mercado é típica
do controlador da MMX, Eike Batista. Há poucos meses ele foi condenado a 5 anos
de prisão e mais multa de R$ 462,150.771,00 justamente por divulgar fato relevante
prometendo aportar US$ 1 bilhão na petroleira OGX, manipulando o mercado com
esta notícia, mas não honrando a promessa alegando que no contrato havia uma
cláusula que o exoneraria de tal obrigação.

Mas o mais absurdo não são as condições divulgadas, e mesmo as ocultas,
como as da MMX sudeste, as mais absurdas são as que sequer foram citadas, que
são as condições das debêntures que serão emitidas, qual a rentabilidade? Qual o
fator de conversão em ações? Qual será o fator de diluição dos acionistas minoritários
após esta conversão em ações? Como algum investidor pode se comprometer a
subscrever debêntures, em caráter vinculante, sem sequer saber quanto terá da
empresa ao final da conversão?

Mais ainda, se algum investidor tem de fato interesses neste ativos, jamais iria
querer assumir o controle de empresa em recuperação judicial, com credores das
duas RJ’s (da MMX Mineração e Metálicos/ Corumbá e MMX Sudeste) cobrando
cerca de R$ 1,5 bilhão (cerca de US$ 260 milhões ao câmbio de hoje) e mais bilhões
de reais em passivos judiciais e outra obrigações ocultas destas empresas, se pode
comprar estes ativos a “preço de banana” da massa falida de ambas? Essa lorota
não “para em pé”, qualquer que seja o ângulo que se analise.

A respeito dos passivos judiciais, a Receita Federal já está cobrando
judicialmente o calote de R$ 3,5 bilhões dado pela MMX, decorrente de sonegação
quando da venda de projetos desta empresa para a Anglo American. Vejamos:

Ainda a respeito de Bom Sucesso, há uma disputa com a Mtransminas, que
alega possuir contrato particular com a MMX para explorar a mina, conforme pode ser
verificado em documento da ANM:

A respeito desses e outros passivos ocultos (nem tão ocultos assim) o “term
sheet” tem a seguinte, e risível, cláusula:

Trata-se de cláusula absolutamente anódina “para inglês ver”, ou “para chinês
ver”, sem nenhum valor legal. Ou a Receita Federal vai desistir da execução fiscal de
R$ 3,5 bilhões simplesmente porque há esta cláusula no “term sheet”?

Será que o suposto investidor chinês é tão estúpido que assinou contrato
vinculante sem fazer qualquer “due diligence”? Vai mesmo assumir todos os passivos
incrivelmente altos dessas empresas? Qualquer pesquisa desleixada na internet
revela valores astronômicos devidos por essas empresas.

A este respeito, vamos analisar este investidor, será que é apenas um chinês
(muito) estúpido ou um “picareta” a serviço de estelionatários locais? A primeira coisa
a ser verificada é o site do suposto investidor, o CDIL https://www.cdil.com.cn/

Logo na página inicial podemos ver que o veículo investidor se diz fundado em
1987, que opera em 37 países e que tem 42 projetos globais.

No entanto, basta uma rápida busca no Google, para verificarmos que fora o
projeto a MMX, somente encontramos uma igualmente obscura e recente tentativa de
vender equipamentos relacionados a COVID para uma empresa norueguesa
chamada Miris (segundo a notícia a CDIL iria desenvolver equipamentos de controle
de infecção, o que é absolutamente risível, mais à frente veremos o motivo), negócio
este que não foi adiante porque no site da Miris, e mesmo em seu blog não há
qualquer referência à CDIL. Fora isso não há qualquer outro registro de atividade
deste investidor ao longo de seus 34 anos de existência e 42 projetos em 37 países
de intensa atuação.

Ao pesquisar pelo endereço informado no site da CDIL, encontramos um sem
número de empresas registrada na mesma sala, entre elas uma empresa chamada
Wisekids

(https://cn.panjiva.com/Wisekids-Development/92199019)

e,

supreendentemente, um fundo, chamado Belt & Road fund (https://www.briepc.com/
). O curioso é que o logo, o site e mesmo o staff deste fundo é virtualmente o mesmo
do CDIL, além, é claro, de o telefone ser o mesmo.

Uma breve pesquisa pelo no do Chairman, Andy Lai, nos revela que é uma
pessoa que tem o hábito de abrir empresas de papel em paraísos fiscais, como BVI,
Panamá e Nevada. Curiosamente, em alguns lugares em que o controlador da MMX
também possui off-shores registradas. Não deixa de ser curioso também, essa
empresa de papel, CDIL, estar localizada no mesmo local, Hong Kong, em que a
“honesta” operação abaixo foi realizada, também com uma empresa de fachada:

Operação atípica fez OGX, de Eike,
'perder' US$ 40 milhões
https://www.portosenavios.com.br/noticias/ind-naval-e-offshore/operacaoatipica-fez-ogx-de-eike-perder-us-40-milhoes

Ademais, é cediço que investidor estrangeiro tem que cumprir uma série de
formalidades, entre elas registro no banco central e CNPJ, mas esse suporto
investidor, CDIL, não tem qualquer espécie de registro no país. Em resumo, esta

empresa é, de acordo com todos os indícios, apenas uma empresa de fachada, uma
empresa que se presta ao tipo de engodo que está sendo proposto. Aliás o próprio
nome parece ser pensado para induzir o mais desatento ao erro, China Development
Integration Limited, que se diz também possuidor de recursos do governo da China, é
facilmente confundido com o, aí sim, fundo governamental, China Development Fund,
a mesma coisa ocorre com o Belt & Road Fund, registrado na mesma sala que o
CDIL, facilmente confundido com a Belt & Road initiative, do fundo estatal chinês Silk
& Road, vejamos:

http://www.chinaun.ch/eng/zywjyjh/t1675564.htmhttp://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23773/index.h
tml?previePc=true

E mesmo a empresa Wisekids, também registrada na mesma sala, leva o
menos avisado a confundir com a gigante chinesa de artigos para crianças, Wise
Kids.

Outra face obscura está na falta de especificação, no “term sheet”, do papel do
RUBICON CAPITAL PARTNERS LTDA no negócio. O mesmo grupo detém um
fundo registrado na CVM, trata-se de um micro fundo, desconhecido, que não
empresta nenhuma credibilidade ao negócio. Ao pesquisar na própria CVM
verificamos que o patrimônio do fundo é de meros R$ 11,5 milhões. Porque não
usaram empresas renomadas para dar credibilidade à operação? Porque não
apresentam carta de fiança de um banco de primeira linha ou mesmo utilizam uma
gestora de renome?

(III) CONCLUSÃO
Pelos motivos enumerados ao longo deste texto a ABRADIN vem,
através desta instrumento, denunciar a ocorrência fraude contra investidores,
com a incidência de manipulação de mercado, possivel ocorrência de insider

trading e, possivelmente, fraude processual no âmbito da recuperação judicial
da MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial e MMX
Corumbá, envolvendo ainda MMX Sudeste S.A. – Em Recuperação Judicial.
Diante do exposto, serve a presente Reclamação para pedir e requerer o
que segue:
a) Suspender as operações com ações da MMX e seus
derivativos na Bolsa de Valores em que é negociada
até que todos os fatos relativos a tal aportes sejam
esclarecidos;

b) que seja assegurada proteção aos investidores do
mercado de capitais, fazendo-se cumprir a Lei 6404/76
e Resoluções da CVM;

c) aplicar

as

penalidade

previstas

em

lei

aos

responsáveis pelos atos aqui descritos.

d) Enviar cópia da presente reclamação ao Ministério
Público Federal, nos termos do convênio firmado com
a CVM, para que tome as medidas que entender
cabíveis.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.

__________________________________________________
ABRADIN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INVESTIDORES
José Aurélio Valporto de Sá Junior.

