
 
 

EX.MO MINISTRO RELATOR PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA  nº 183402/MG 

 

 

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, 

CEP- 20050- 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, sucessora da ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE INVESTIDORES MINORITÁRIOS – AIDMIN (“AIDMIN”), 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ nº. 20.217.438/000133, 

por suas procuradoras, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa,  requerer 

a sua ADMISSÃO NO FEITO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE, com 

supedâneo no art. 6º, §1º e §2º, da Lei 9.882/99, e no artigo 138, do Código de 

Processo Civil, pelos fundamentos que a seguir expõe. 

I- DA LEGITIMIDADE DA ABRADIN COMO AMICUS CURIAE. 

Visando assegurar a pluralização do debate, o Legislador Pátrio, ex vi 

do disposto pelo art.138, do CPC/2015 e art. 6º, §1º e §2º, da Lei 

9.882/99,autoriza  a admissão no feito da figurado Amicus Curiae como forma 

de conferir legitimidade democrática às decisões judiciais proferidas. 

A ora Postulante é uma Associação Civil de Direito Privado, sem 

finalidade econômica, de carater organizacional, e tem como objeto, consoante 

Estatuto Social anexo, a finalidade precípua de promover ações para o 

desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, de estimular as boas 



 
práticas de governança corporativa, de defender os direitos e interesses de 

investidores no mercado brasileiro de capitais e em países estrangeiros, em 

especial de investidores detentores de ações não integrantes do bloco de 

controle de companhias abertas, na qualidade de pessoa física ou jurídica. 

Esclarece, desde já, que os requisitos de natureza objetiva, 

relacionados ao objeto do processo (relevância, especificidade ou repercussão 

da matéria), e os de natureza subjetiva, vinculados às características daquele 

que pretende atuar como amicus curiae (representatividade adequada), estão 

preenchidos. 

Tendo por escopo a efetiva defesa dos interesses e principalmente dos 

direitos dos seus Associados, requer-se o ingresso da ABRADIN no presente 

feito, na qualidade de Amicus Curiae, por força das diretrizes gerais da 

Associação e sob o enfoque do acionista investidor, efetivamente lesado e 

prejudicado com as fraudes perpetradas pelo controle da MMX Mineração e 

Metálicos S.A, sociedade anônima aberta que, até a decretação de sua 

falência, possuía ações listadas na bolsa de valores brasileira. De fato, o 

presente pedido visa a auxiliar e contribuir para a construção do entendimento 

a ser firmado por este Superior Tribunal de Justiça. 

Certo é que as questões atinentes aos interesses dos investidores 
passam a ser dotadas de interesse público e social quando o seu 
reconhecimento viabilize o desenvolvimento econômico e social do País, como 
é o presente caso.  

Sobre esse aspecto, Marcelo Fortes Barbosa Filho, em comentários à 
Lei nº 10.303/01, afirma que: 

“A utilização intensiva de capitais, num ambiente econômico 
que não apenas ressalta suas vantagens competitivas, mas 
também a propõe como exigência para o exercício de variadas 
atividades empresarias, que não podem mais ser, direta ou 
indiretamente, mantidas pelo Estado, ressalta1 a importância 

                                                        
1BARBOSA FILHO, Marcelo Fortes. Sociedade Anônima Atual: comentários e 

anotações trazidas pela Lei 10.303/01 ao texto da Lei nº 6.404/76. São Paulo: Atlas, 2004 

 



 
das sociedades por ações, eleitas como principais atores da 
atividade produtiva”. 

 

Inquestionável a existência do interesse público subjacente ao 

funcionamento do mercado de valores mobiliários. Deve-se privilegiar e buscar, 

sempre, a lisura na engrenagem afeta ao mercado de valores mobiliários, de 

forma a se propiciar mais investimentos nas empresas privadas e, assim, o 

desenvolvimento da economia nacional.  

Logo, à luz da legislação de regência e do consolidado entendimento 

jurisprudencial do STF, restam atendidos os requisitos autorizadores, quais 

sejam, a representatividade e interesse direto no resultado do julgamento do 

presente feito, para o ingresso, que ora se pleiteia. 

II- HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE 

INVESTIDORES NOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS 

RELATIVOS AO GRUPO X  E AO CONTROLADOR EIKE BATISTA 

A peticionante é uma Associação Civil de Direito Privado, sem 

finalidade econômica, de caráter organizacional, e tem como objeto, consoante 

Estatuto Social, em anexo, a finalidade precípua de promover ações para o 

desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, de estimular as boas 

práticas de governança corporativa, de defender os direitos e interesses de 

investidores no mercado brasileiro de capitais e em países estrangeiros, em 

especial de investidores detentores de ações não integrantes do bloco de 

controle de companhias abertas, na qualidade de pessoa física ou jurídica. 

A AIDMIN - ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES MINORITÁRIOS, 

cuja vice-presidência é atribuída ao Sr Aurélio Valporto (presidente da 

ABRADIN),  figura como assistente de acusação nos processos criminais que 

tramitam perante a 3 Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Em referidos 

processos, figura como acusado, entre outros, o Sr Eike Fuhrkem Batista 

(processos números 0029174-94.2014.4.02.5101  0042651-87.2014.4.02.5101  

0042650-05.2014.4.02.5101). 

Ambas associações requereram sua admissão como amicus curiae nos 



 
autos da Recuperação Judicial da MMX Sudeste, convolada em falência, que 

tramita em Belo Horizonte/Minas Gerais, bem como no processo do Rio de 

Janeiro, recuperação judicial proposta pela MMX Mineração e Metálicos S.A e 

MMX Corumbá,  que teve o mesmo desfecho (falência).   

O fator preocupante, na ótica da Associação de Investidores, é que a 

MMX Mineração e Metálicos S.A, sociedade anônima aberta listada em bolsa, 

tinha relevo na economia nacional e a sua quebra causou prejuízos aos 

acionistas (assim como todas as outras Cias do grupo X). As sentenças 

criminais proferidas pelo juízo federal criminal do Rio de Janeiro deixam claro 

como o modus operandi do controlador Eike Batista, repetido em todas as 

empresas do grupo X, lesou os investidores do país.2  

 O mercado de capitais tem como função precípua ser a mais eficiente 

forma de fomento da atividade econômica. Através dele, poupanças financeiras 

se convertem em investimento sem transitar pelo sistema creditício. Assim, o 

poupador se torna sócio das empresas ao invés de aplicar no sistema bancário 

e esse,posteriormente, emprestar tais recursos para as empresas com 

cobrança de juros.Atraindo sócios, as empresas, além de não pagarem juros 

pelo aporte de recursos, não possuem, também, prazo para devolvê-los. 

 Por este motivo, um mercado de capitais sólido e pujante é 

absolutamente imprescindível para o fomento, e consequente desenvolvimento, 

das grandes economias modernas. 

 Mas, para um país ter um mercado de capitais que desempenhe sua 

função econômica um aspecto é essencial: credibilidade. O investidor precisa 

confiar em todos os sujeitos da cadeia prestadora de serviços. Precisa crer que 

não está caindo em "arapucas"; que há um regulador eficaz, que atue também 

                                                        
2 "As provas que sustentam a acusação, quanto à autoria delitiva, projetam-se diretamente 
sobre o acusado Eike Fuhrken Batista, à época dos fatos criminosos, acionista controlador e 
Presidente do Conselho de Administração da sociedade empresarial OGS Petroleo e Gás S/A, 
não existindo a mínima dúvida que se trata de conduta corrompida que cogitou, engendrou e 
executou as manobras fraudulentas que causou alteração artificial e regular do funcionamento 
do mercado em bolsa de valores - BM&FBOVESPA,  de modo que sua conduta revela-se em 
conditio sine qua non na prática delituosa, sem a qual a venda de suas ações em um cenário 
permeado por manobras ilicitas a lhe favorecer lucros em detrimento dos investidores de boa-
fé..." (sentença proferida nos autos. 0029174-94.2014.402.5101, publicada em fevereiro de 
2021 - TRF2 .)  

 



 
preventivamente, a fim de evitar golpes no mercado; que o país tenha um  

arcabouço jurídico capaz de proteger investidores no caso de desvios 

criminosos dos recursos investidos. Tem que ter certeza de que pode acreditar 

nas informações divulgadas pelas empresa e pelos órgãos reguladores. As 

informações devem ser transparentes, princípio basilar da governança 

corporativa. 

O TCU (Tribunal de Contas da União) instaurou, em 2018, uma 

auditoria perante a CVM, cujo resultado foi publicado em dez/2020 (acórdão 

3522/2020). Na página 3 do relatório, consta expressamente o seguinte:  

 

Inquestionavelmente, portanto, os danos à Cia produzem efeitos de 

grande importância para a economia nacional. É por isso, inclusive, que o 

controlador Eike Fuhrken Batista foi condenado pela CVM por conta de sua 

atuação abusiva e criminosa perante o Grupo X. 3 Em março deste ano, a CVM 

condenou-o, também, por ter votado em situação de conflito de interesse em 

reunião do conselho de administração da MMX Mineração e Metálicos S/A. 4 

O passar dos anos solidificou a compreensão de que tratou-se de um 

grande golpe ao mercado e, infelizmente, os investidores ainda não podem 

vislumbrar qualquer tipo de "indenização".  

Por isso é que, quando essa Associação percebe que o mesmo modus 

operandi  insiste em lesar terceiros, como é o caso, não pode se omitir, sob 

pena de coadunar com a impunidade.  

Para ilustrar o que foi dito, confira-se passagem da sentença 

                                                        
3 https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/05/27/cvm-volta-a-condenar-eike-batista-por-
manipular-informacoes-para-lucrar-no-mercado-de-acoes.ghtml 
 
4 https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-condena-eike-batista-por-ter-votado-em-
situacao-de-conflito-de-interesse-em-reuniao-do-conselho-de-administracao-da-mmx 



 
condenatória proferida pelo juízo criminal federal do Rio de Janeiro, nos autos 

n. 0029174-94.2014.402.5101, publicada em fevereiro de 2021 ( TRF2):   

 "O acusado Eike Batista ciente do cenário de crise financeira e produtiva 

que já se encontrava a Companhia OGX à época, e sempre bem 

assessorado por notáveis advogados, articulou-se para externar ao 

mercado sua confiança na Companhia, de modo a valorizar as 

negociações de seus ativos, sem, contudo, colocar em risco seu 

patrimônio pessoal." 

E, ainda:  

"Bom que se diga que isto é apenas a ponta do iceberg, pois a 

vantagem ilícita obtida pelo acusado, na sua exata medida, é inestimável, 
haja vista os imensuráveis desdobramentos do ilícito por ele praticado no 
cenário nacional e internacional"5 

Não se pode permitir, portanto, a manipulação de informações que, 

infelizmente, é característica de quem defende interesses próprios e não das 

pessoas jurídicas requerentes.  

Tanto assim o é que, conforme explicitado no tópico abaixo, o 

procedimento foi distribuído por quem sequer representa os interesses da 

massa falida. 

Está muito nítido que os interesses defendidos não são os das 

empresas pois, se assim fosse, a primeira providência a ser tomada seria 

constituir patronos que não representassem o controlador Eike Batista.  

III - DA FALÊNCIA DECRETADA - LEGITIMIDADE DOS 
ADMINISTRADORES JUDICIAIS PARA REPRESENTAR AS DEVEDORAS - 
INTERESSE DA MASSA FALIDA  

A decretação da falênciar cria um novo estado jurídico para a devedora 

- o estado de Falida. A sentença da falência produz efeitos perante terceiros, 

consoante verifica-se nas disposições dos arts. 77, 102, 108, 115 a 117, 121, 

122, 125, 129 e 210 da lei 11.101/05, alterando as relações jurídicas.  

                                                        
5 autos n. 0029174-94.2014.402.5101, Justiça Federal Rio de Janeiro- TRF2 



 
A Falida, por consequência, é afastada do controle de suas atividades, 

ficando inabilitada para seu exercício e desapossada de seus bens.  

Ocorre, portanto, a perda da sua legitimação processual.  A  MASSA 

FALIDA, desta forma, representada pelo Administrador Judicial, sucede a 
Falida, conforme dicção do artigo 22, da Lei 11.101/05: 

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do 

Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: 

(…) III – na falência: 

(…) c) relacionar os processos e assumir a representação judicial e 

extrajudicial, incluídos os processos arbitrais, da massa falida;  

(…) n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, 

advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados 

pelo Comitê de Credores; 

Da mesma forma, assim dispõe o artigo 75 da referida lei:  

 

 Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: 

(…) V – a massa falida, pelo administrador judicial; 

O que é referente à massa falida, portanto, não mais pode ser 

reivindicado pela sociedade falida, como ocorreu no presente Conflito de 

Competência. 

A decretação de falência representa ou prefigura a morte da pessoa 

jurídica, e quem passa a responder é o seu acervo. A massa falida não detém 

personalidade jurídica, mas somente personalidade judiciária. 

O artigo 103, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, dispõe que ao falido 

é conferida somente a faculdade de intervir, na condição de assistente, nos 

processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que 



 
for de direito e interpondo os recursos cabíveis (como assistente).  

Cabe ao administrador judicial, portanto, depois de decretada a falência 

da sociedade, a representação da massa falida, quer relativamente à 

administração dos bens – que agora integram o acerco patrimonial da massa –, 

quer relativamente a quaisquer interesses a serem discutidos em juízo que 

envolvam os interesses da massa falida.  

Assim é que deve ser extinto, de plano, o presente Conflito de 

Competência  distribuído por quem não representa a massa falida.  

IV -  DAS ALEGAÇÕES CONSTANTES DA PEÇA INICIAL  / DA 

AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E OFENSA À LEGISLAÇÃO  

 

A inicial do Conflito de Competência aduz ser necessária a reunião dos 

processos falimentares perante o juízo do Rio de Janeiro, pois  "há risco, 

infelizmente, com a prolação de decisões contraditórias e, tratando-se de 

falência, há também a dupla oneração de uma mesma massa falida, em 

prejuízo evidente de todos os interessados" 

 E que “as suscitantes constituem uma única empresa estruturada na 

forma de grupo econômico: i. a Suscitante MMX S.A. é controladora das 

Suscitantes MMX Corumbá e MMX Sudeste (em conjunto “o Grupo MMX”); ii. 

as sociedades do Grupo MMX foram constituídas para exploração de um objeto 

comum – lavra, pesquisa e extração de minério de ferro, através dos mesmos 

ativos; iii. a MMX Sudeste e a MMX Corumbá possuem a mesma sede e todas 

as sociedades foram sempre geridas por uma única administração; iv. as 

principais dívidas da Suscitante MMX Sudeste estão duplicadas na lista de 

dívidas da Suscitante MMX S.A.; v. atualmente o Grupo MMX conta com fonte 

única de receita: o arrendamento de direitos minerários da Suscitante MMX 

Corumbá.  

Mais adiante: “ apesar disso, as sociedades foram declaradas falidas em 

diferentes processos, em trâmite em diferentes comarcas.”  

 Ora, as sociedades foram declaradas falidas em juízes distintos porque 

assim pretenderam as impetrantes dos pedidos de recuperação judicial em 



 
2016, quando distribuíram, perante o juízo do Rio de Janeiro, a RJ da MMX S.A 

e MMX Corumbá .  

 Como é reconhecido, o primeiro requerimento de recuperação judicial, 

apresentado pela MMX Sudeste, em 2014, foi protocolado perante o Juízo da 

1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG, juízo em que já se processava um 

pedido de falência.  

 Assim é que, conforme determinação do artigo 6, §8º, da Lei 11.101/05, 

o juízo de Belo Horizonte seria e é o prevento para os demais pedidos ( e não o 

do Rio de Janeiro).  

 Já que as “suscitantes” são estruturadas na forma de grupo econômico e 

foram constituídas para exploração de um objeto comum – lavra, pesquisa e 

extração de minério de ferro, através dos mesmos ativos e, além disso,  a MMX 

Sudeste e a MMX Corumbá possuem a mesma sede, o pedido de RJ da MMX 

Metálicos e MMX Corumbá deveria ter sido distribuído no juízo empresarial de 

Belo Horizonte, prevento para a matéria. 

 Diferentemente, contudo, da disposição da Lei 11.101/05, os 

administradores optaram por distribuir as recuperações judiciais em juízos 

diversos e, neste momento, valem-se de sua própria torpeza e pretendem  

contrariar a regra da prevenção, deslocando a falência que tramita em Belo 

Horizonte para o Rio de Janeiro. A conclusão, portanto, é que falta boa-fé em 

tal pretensão, já que sabemos não ser o caso de desconhecimento ou 

ignorância da lei, acerca da expressa previsão contida no artigo 6, §8º, da Lei 

11.101/05 .  

 

 IV. a- DO QUADRO GERAL DE CREDORES - DÍVIDAS REPLICADAS 

 

 Aduz-se, ainda, que algumas dívidas da Suscitante MMX Sudeste estão 

duplicadas na lista de dívidas da Suscitante MMX Mineração e Metálicos S.A, o 

que poderia gerar prejuízo por possibilidade de pagamento duplicado. Com 

relação a este ponto, serão levantadas, brevemente, algumas questões que 

estão sem explicação e demonstram interesses dúbios:  

(i) a maior credora, constante de ambos os quadros, é a  MRS Logística, 

a quem atribui-se um crédito de 225 milhões de reais. Referido valor resultou 



 
de acordo assinado por MMX Sudeste e MMX Mineração e a credora, em 

processo de arbitragem. Por muito tempo, de fato, os documentos relativos ao 

processo arbitral permaneceram em sigilo perante o procedimento da MMX 

Sudeste, situação que não mais impera. Ora, tanto no  processo de 

recuperação judicial quanto no falimentar é imprescindível que haja 

transparência e publicidade, pelo que, então, a cláusula do sigilo relativa à 

arbitragem deve ser mitigada. Ocorre que na falência da MMX S.A ainda não 

foi franqueado o acesso aos documentos da arbitragem, principalmente o 

acordo entabulado entre as partes. Não é possível confirmar, portanto, se o 

alegado prejuízo de pagamento duplicado pode acontecer.  

(ii) a pessoa jurídica Lotus Development, cessionária do crédito do 

Banco IBM S.A, representa a segunda maior credora da falência da MMX S.A. 

Na inicial, bem como na falência, há alegação de que tal dívida, NÃO 

HABILITADA NA RJ ou FALÊNCIA DA MMX SUDESTE, refere-se a 

empréstimo não quitado por essa última, vencido em 2012. Da mesma forma, 

portanto, não é possível confirmar a afirmação proferida, tendo em vista que o 

contrato assinado entre o BANCO IBM e a MMX Sudeste não consta de 

nenhum dos processos.  

Assim, utilizar as dívidas acima descritas para tentar deslocar os 

processos que tramitam em Minas Gerais, cujo volume de credores é bem 

maior, para o Rio de Janeiro, demonstra que os interesses envolvidos não são 

os declarados nesta ação.  

 

IV.b - DO CONTRATO DE  ARRENDAMENTO / EXPLORAÇÃO DAS 
MINAS E  DIREITOS MINERÁRIOS DA  MMX CORUMBÁ MINERAÇÃO S.A. 

  

 Outra alegação que embasa o pedido formulado neste CC é a seguinte:  

"atualmente o Grupo MMX conta com fonte única de receita: o arrendamento 

de direitos minerários da Suscitante MMX Corumbá". 

 Esta questão é bem pertinente, de fato, mas não pelo motivo exposto 

pelas "suscitantes".  

 O que deve ser destacado, com relação ao arrendamento contratado 

com a MMX Corumbá, em 2014, é que não há informação no processo de 



 
recuperação judicial acerca dos pagamentos recebidos pela MMX -  exigência, 

óbvio, constante do contrato pactuado.  

 Nos relatórios fornecidos pelo Administrador Judicial Marcello Macedo, 

ao contrário, há afirmação acerca da inexistência de receita pelas 

recuperandas.  

 A partir de julho de 2021, contudo, após a confirmação da decretação da 

falência das Cias pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a arrendatária 

passou a depositar o valor mensal do arrendamentos nos autos da falência. 

Pelos comprovantes dos depósitos, vê-se que o menor valor pago foi em torno 

de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais).  

 Nunca foi esclarecido no processo se a arrendatária estava inadimplente 

todos estes anos (de 2016 a 2021) ou se ocorria o pagamento do 

arrendamento de maneira diversa do contratado.  

 De qualquer forma, fica nítida a falta de diligência do administrador da 

falência que tramita no Rio de Janeiro, ainda mais em assunto tão relevante.  

  

 Quando se lê na petição inicial deste Conflito de Competência que " 

esse arrendamento era (e ainda é já que os recursos estão sendo depositados 

judicialmente nos autos do Juízo do Tribunal do Rio de Janeiro) a única receita 

utilizada para custear absolutamente todas as despesas de todas as 

sociedades do Grupo: funcionários, despesas administrativas, contabilidade, 

prestadores de serviços" e não se percebe o mesmo relato nos relatórios do 

administrador judicial do processo falimentar do Rio de Janeiro (das Cias MMX 

S.A e MMX Corumbá), fica óbvio que os responsáveis pela fiscalização deste 

arrendamento (administradores das Cias e administrador judicial do processo 

do Rio de Janeiro) faltam com  a verdade e com o dever de diligência que lhes 

cabia por lei.  

 Diante do papel multidisciplinar exercido pelo administrador judicial, ele 

não pode se limitar à verificação jurídica dos créditos, mas principalmente a 

fiscalização das atividades das recuperandas, conforme ditames  do citado art. 

22 da Lei nº 11.101/05.   



 
 Deve ser enfatizado, ainda, que a dívida da MMX Corumbá gira em torno 

de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e, pelo que vemos hoje, a 

possibilidade de pagá-la nunca foi um problema real.  

 Para finalizar este tópico, necessário lembrar que foi opção dos 

administradores da MMX S.A e MMX Corumbá distribuir a sua recuperação 

judicial em juízo diverso do juízo em que tramitava a recuperação judicial da 

MMX Sudeste. Sendo assim, se verificado qualquer prejuízo, esse deve ser 

atribuído a quem fez a escolha de distribuir os processos em juízos diversos. O 

que não se pode admitir é travestir a real intenção de interromper o trabalho 

desenvolvido em Minas Gerais, que está sendo exitoso e vai gerar pagamento 

aos credores, com o presente Conflito de Competência, munido de justificativa 

indecorosa e aviltante.  

 Ora, se a única receita das empresas, desde que o império X ruiu,  

estava sendo apenas o arrendamento da MMX Corumbá, por que demorar 2 

anos para distribuir a RJ das empresas MMX S.A e MMX Corumbá? Se em 

2014 já se sabia da situação financeira da Holding e suas subsidiárias, por que 

não foram realizados todos os pedidos de RJ de uma só vez? A resposta, já de 

conhecimento de todo o mercado, funda-se no Porto Sudeste: a Recuperação 

Judicial distribuída perante o juízo do Rio de Janeiro somente poderia ocorrer 

após finalizada a "alienação" do Porto para Trafigura e Mubadala. As datas em 

que finalizada a operação (final de 2016) e em que distribuído o pedido de RJ 

de MMX S.A e MMX (final de 2016) Corumbá não são coincidência, mas sim, 

pura orquestra.   

 E todo o alarde que foi feito, há pouco tempo, sobre a capacidade das 

minas em Corumbá, algo que valeria em torno de 300 milhões? De repente e 

convenientemente, a valiosa mina é esquecida e um contrato de 500 mil 

dólares por  ano  passa a ser o centro das atenções.  

 A manipulação de informações realizada é muito grave, pois trata-se da 

quebra de uma Cia aberta, geradora de prejuízos a vários investidores  e 

também ao mercado. Os acionistas minoritários, infelizmente, jamais serão 

ressarcidos.  

 Por isso causa perplexidade que, mesmo diante de todos os prejuízos 

causados ao mercado pelas empresas do grupo X, ainda exista audácia de 



 
protocolizar um pedido desses, cujo único propósito é tentar impedir o 

pagamento aos credores da MMX Sudeste. A única recuperação judicial / 

falência do grupo X em que existiu uma expectativa de pagamento aos 

credores está sendo ameaçada e, infelizmente de maneira bem torpe: por meio 

da manipulação de informações e usando o judiciário como palco para as  

manobras.  

V- DA SITUAÇÃO FÁTICA SUBJACENTE ÀS FALÊNCIAS 

DECRETADAS EM  MINAS GERAIS E NO RIO DE JANEIRO / DO NÍTIDO 
CONFLITO DE INTERESSES  

Esta associação, diante das várias reclamações recebidas de 

investidores, no fim de 2020, resolveu apurar melhor os fatos que 

tangenciavam as manobras para evitar, a todo custo, a confirmação da falência 

das Cias MMX Mineração e Metálicos e MMX Corumbá  pelo Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro.  

Não bastando os imbróglios processuais que por si só tumultuaram o 

processo de recuperação judicial / falência no Rio de Janeiro, fora divulgado, 

também em 2020, que o administrador judicial nomeado nos autos do processo 

do TJRJ, Marcello Ignácio Pinheiro de Macedo, estaria sob investigação em 

procedimento iniciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, autos n. 

0002434-59.2020.8.19.0000, em função de supostas irregularidades atinentes 

ao desempenho de suas funções, juntamente com outras autoridades.  

 E, como não poderia ser diferente, descobriu-se, também, a existência 

de  procedimento perante o CNJ, qual seja, o Pedido de Providências n. 

0002170-71.2020.2.00.0000, de acesso público, cujo escopo é investigar e 

apurar inexplicável e promíscua relação empresarial ligando membros da 

família do magistrado Paulo Assed Estefan (juiz titular da 4 Vara Empresarial 

do Rio de Janeiro - onde tramita a falência da MMX) e a esposa de um 

administrador judicial (Marcello Ignácio Pinheiro de Macedo - administrador 

judicial nomeado para atuar no processo da MMX no Rio de Janeiro) em 

atuação perante a Vara Empresarial em que o noticiado é titular. (docs públicos 

anexos) 

  



 
 

 Explicita-se, portanto, os motivos preocupantes do que vem sendo 

perpetrado por quem, ILEGITIMAMENTE, posiciona-se como representante 

das empresas falidas e insiste em deslocar a falência da MMX SUDESTE e 

seus procedimentos apensos (principalmente os incidentes de 

desconsideração da personalidade jurídica intentados em face dos acionistas) 

para o juízo do Rio de Janeiro, em completo atropelo à legislação pertinente, 

seja a Lei 11.101/05 ou o Código de Processo Civil. 

 Se, efetivamente, a preocupação dos "representantes" das empresas 

falidas fosse a obediência à legislação e evitar prolação de decisões 

conflitantes capaz de gerar prejuízo aos credores e às massas falidas, o juízo 

escolhido seria o da vara empresarial de Belo Horizonte e não o do Rio de 

Janeiro, conforme será exposto adiante, por força do artigo 6, parágrafo 8, da 

Lei 11.101/05.  

 E, antes que se diga que a associação que ora peticiona não possui 

legitimidade para atuar no presente Conflito de Competência, pede-se licença 

para juntar aos autos as reclamações instauradas pela ABRADIN, perante a 

CVM, na defesa dos interesses de seus investidores no final de 2020 (docs 

anexos). Nos referidos processos restou demonstrada a falácia que seria o 

propagado investimento estrangeiro chinês na  MMX Mineração e Metálicos, 

bem como a extraordinária valorização da Mina Emma, integrante do complexo 

Corumbá  - tudo isso pouquíssimo tempo antes do julgamento do recurso, pelo 

TJRJ, que veio a confirmar a falência das empresas MMX Mineração e 

Metálicos (holding) e MMX Corumbá.   

 Não é demais afirmar que, mais uma vez, o que se pretende com o 

suposto Conflito de Competência não é evitar decisões conflitantes e o prejuízo 

aos credores. O que se pretende é evitar que o administrador judicial da MMX 

Sudeste venha a concluir o seu trabalho em Minas Gerais.  

 Do contrário, conforme já dito, se a intenção, de fato, fosse preservar 

legitimamente  os interesses dos credores e da massa falida das empresas, o 

pedido constante da inicial do CC seria a unificação de todos os processos na 



 
vara empresarial de Belo Horizonte/MG, onde os procedimentos já estão bem 

mais avançados.  

 Não é crível que somente nesta fase dos processos de falência tenham 

percebido o que foi alegado no intróito deste Conflito de Competência. É crivel, 

contudo, dado o histórico de atuação do Grupo X, que resolveram criar um 

conflito (que nunca existiu, repita-se) para interromper o trabalho que está 

sendo feito perante o juizo da vara empresarial de Belo Horizonte. Sem temor 

algum, afirma-se: as intenções são escusas e não as declaradas em juízo.  

 Um dos maiores indicadores disso é o patrono das falidas neste 

procedimento ser o mesmo do controlador Eike Batista, mesmo com declarado 

conflito de interesses já reconhecido pela CVM.6  

 A CVM inabilitou Eike Batista para o exercício de cargo de administrador 

de sociedade de capital aberto por vários anos em decorrência de abuso do 

direito de voto e conflito de interesses com a Cia da qual era diretor.  

 Como é possível, então, acreditar que os interesses do controlador e das 

empresas coincidam, ainda mais diante da situação fática do processo que 

tramita na vara empresarial de Belo Horizonte? Ora, por conta do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo administrador 

judicial da MMX Sudeste, os bens do controlador Eike Batista estão 

ameaçados. Só este motivo já é o bastante para classificar os patronos da 

peça do Conflito de Competência, que são os mesmos de Eike Batista, como 

conflitados.  

 As decisões judiciais criminais condenando os atos do controlador Eike 

Batista (crimes contra o mercado de capitais) em desfavor dos acionistas 

minoritários e da própria sociedade anônima de capital aberto que o teve no 

board causam perplexidade.  

 Os fatos falam por si só. 

  Não se pode admitir, então, que o intento deste Conflito de 

Competência se concretize.   
                                                        
6 https://www.infomoney.com.br/mercados/cvm-multa-eike-batista-em-r-150-mil-por-conflito-de-
interesse-na-mmx/ 



 
  

 

VI- DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PERANTE O CNJ - DO 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO ENVOLVENDO O ADMINISTRADOR 
JUDICIAL MARCELLO MACEDO - MEDIDAS DEFERIDAS 

.Foi divulgada na mídia, no decorrer do mês de novembro de 2020, 

informação de que o Administrador Judicial da Recuperação Judicial da MMX  

Mineração e Metálicos S.A e MMX Corumbá Mineração S.A,  Dr Marcello 

Macedo, figura em Procedimento investigatório do Ministério Público, de n. 

0002434-59.2020.8.19.0000 (TJRJ), juntamente com outras pessoas e até 

autoridades, em função de supostas irregularidades atinentes ao desempenho 

de suas funções como administrador judicial 7. 

As consequências legais advindas deste fato não podem ser 

ignoradas.  

Confira-se o despacho do procedimento investigatório: 

 

 

 
 

 Por meio do documento, verifica-se que o administrador judicial Marcello 

Macedo figura entre os "atores auxiliares do juízo", citado acima. 

 

                                                        
7https://www.conjur.com.br/2020-nov-09/desembargadora-autoriza-mp-rj-acessar-dados-coaf-juiza 



 
  

 Estamos, diante, portanto, de alegação, pelo próprio Ministério Público, 

de suposta inidoneidade moral do Sr. Marcello Macedo, o que é incompatível 

com o desempenho de sua função de administrador judicial. 

 

 Não bastando o acima relatado, há procedimento perante o CNJ, cujo 

teor contém os seguintes fatos: foi apurado que o filho do magistrado titular da 

4 Vara Empresarial do Rio de Janeiro (onde tramitam as falências da MMX 

Holding e MMX Corumbá, seria sócio em ao menos  três  sociedades  

empresárias  (todas  sediadas  no  mesmo  endereço,  e  duas  das quais sem 

possuir nem um único empregado), da esposa do Dr. Marcelo Ignácio Pinheiro 

Machado, que vem a ser regularmente nomeado pelo mesmo magistrado como 

administrador judicial em processos em trâmite perante a 4ª Vara Empresarial, 

da qual é juiz titular. Ele é, inclusive, o administrador judicial das falências da 

MMX.    

  A investigação em comento teve origem em ofício encaminhado ao 

Procurador - Geral de Justiça pelo então  Corregedor - Geral de  Justiça do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,  Sua  Excelência  o  Des.  Bernardo  

Garcez,  encaminhando cópia integral do Processo Administrativo nº 2019 -

0065513, para ciência e adoção das providências cabíveis.  

  Por conta disso, conforme consta expressamente no procedimento, o 

Corregedor - Geral da Justiça determinou a expedição de ofícios a todos os 

juízos  com  competência  empresarial,  a  fim  de  que  prestassem  

informações  a  respeito das  nomeações  e  formas  de  remuneração  de  

administradores,  peritos  e  síndicos  de massas  falidas  e  de  empresas  em  

recuperação  judicial,  bem  como  os  nomes  dos  respectivos  advogados  e  

os  ativos  a  serem  liquidados.   

 Assim é que,  "através  das informações prestadas pelo magistrado ora 

investigado, bem como por meio de pesquisas  outras  realizadas  no  âmbito  

administrativo  junto  a  fontes  abertas  e  diligências  de campo, a 

Corregedoria -Geral da Justiça apurou que o filho do magistrado é sócio, em ao 

menos  três  sociedades  empresárias  (todas  sediadas  no  mesmo  endereço,  



 
e  duas  das quais sem possuir nem um único empregado), da esposa do Dr. 

Marcelo Ignácio Pinheiro Macedo, que vem a ser regularmente nomeado pelo 

mesmo magistrado como administrador judicial em processos em trâmite 

perante a 4ª Vara Empresarial, da qual é juiz titular.  Vislumbrando  nesses  

elementos  um indicativo que se tratam de ‘empresas de papel’, que em 

verdade não desempenham atividade econômica e, comumente usadas para 

‘justificar’ o acréscimo patrimonial a descoberto de seus sócios, e divisando 

nesse conjunto “circunstâncias comumente observadas em atos de lavagem de 

capitais”, o Ministério  Público  pela  existência  de “elementos mínimos para a 

instauração de procedimento de investigação criminal voltada para apuração 

de eventual prática de atos de lavagem de capitais” eventualmente decorrentes 

da “inexplicável e promíscua relação empresarial ligando membros da família 

do magistrado e a própria esposa de um administrador judicial em atuação 

perante a Vara Empresarial em que o noticiado é titular”. 

 Não é preciso dizer o que se espera de um administrador judicial. 

Tampouco do que pode estar acontecendo sob a batuta de referido AJ.   

 A legislação expressamente exige idoneidade do profissional. Assim  

dispõe a 11.101/05:  

Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, 

preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas 

ou contador, ou pessoa jurídica especializada. 

 O administrador judicial, portanto, até a conclusão das investigações 

em andamento, sequer preenche os requisitos legais para permanecer em 

sua função.  

 

 Desta forma, ainda que a legislação albergasse os pedidos deste 

Conflito de Competência, jamais seria prudente ou recomendável que os 

processos que tramitam em Minas Gerais e estão gerando a possibilidade de 

pagamento aos credores, após tantos anos, fossem remetidos para o Rio de 

Janeiro.  

  

  



 
  

  VII - DOS PEDIDOS 

Face ao exposto, requer-se :  

(i) a admissão da ABRADIN como Amicus Curiae neste Conflito 

de Competência, com a efetiva garantia de manifestação nos autos, na forma 

da lei; 

(ii) a intimação dos interessados acerca desta manifestação e 

dos documentos anexos.   

(iii) que o pedido formulado neste Conflito de Competência seja 

rejeitado integralmente, por todas as razões fáticas e jurídicas expostas 

anteriormente.   

 

  Belo Horizonte, 25 de novembro de 2021.  

  

 P.p. Izabela Amaral Braga      OAB/MG 92.960  

 


